
Minden érték 
átértékelése 

Az ember múlandó, a világ 
változó. S ebben a semmi 
eséllyel sem kecsegtető 
axiómában azéd bujkál 
némi pátosz. S ahol 
a fenség, ott az idegenség, 
válaszol minderre másik 
énem, aki aggályokon 
áttűnődve elemez minden 
versmondatot. A földi lény, 
aki vagyok, vágyakozik 
egyfajta állandóságra 
(biztonságra), ami a lét 
szüntelen átalakulása, 
változásban levésé miatt 
törékeny, sebezhető 
állapot. Morajlik, zuhog 
a rengeteg információ, 
átalakul a beszéd, 
megváltozik a dolgokról 
alkotott kép (és szemlélet). 
Ez nem volna baj, ha 
a megmásíthatatlannak hitt 
eszmék széthullásával nem 
sérülne meg az ideáloktól 
átitatott polgár is. Mert 
a környezet megváltozása 
sokaknak kényelmetlen. 
De ez természetes. Be kell 
látni: a mostani változások, 
átértékelések még a múltat 
is „átformálják" 
visszamenőleg. Az ember 
múlandó mivolta nem zárja 
ki, hogy változzon, 
a világgal együtt, vagy épp 
ellene. Mind a két variáns 
lehteséges. Választás 
kérdése. 

KÁNTOR ZSOLT 

Szívszorító látvány a munka
ügyi központok folyosóján szé-
gyenlős-zaklatottan toporgó em
ber, aki 15-20 évi munka után 
kerül az utcára, vagy éppen éle
te első munkahelyet keresi. A 
regisztrált munkanélküliek szá
ma márciusban Békés megyé
ben 30 797 fő volt és ki tudja, há
nyan vannak az ellátásokból ki
kerültek, vagy senkihez sem for
dulók... 

A Kétegyházi úton épülő Re
gionális Munkaerő-fejlesztő és -
képző Központ Békés és 
Csongrád megye munkaügyi 
gondjain hivatott enyhíteni, első
sorban az emberek képzésével. 
Molnár György igazgatót terve
ikről, a térségben betöltendő 
szerepükről, jelenlegi helyzetük
ről kérdeztük. 

- Az épület átadását május 
31-re tervezik. Tudják-e tartani 
ezt az időpontot? 

- Az építési fővállalkozói 
szervezet garantálja a május 
31-i átadást. Evvel párhuzamo
san gondoskodni kell az épület 
berendezéséről, amely egy vi
lágbanki tendercsomag kereté
ben valósul meg. Ami a szakmai 
tevékenységet illeti, elmondhat
juk, hogy a központ valamennyi 
képzési szektora, funkcionális 
egysége működik a Kazinczy ut
cai bérelt irodahelyen. Folyik a 
tananyagfejlesztés, az instrukto
rok felkészítése és tanfolyamok 
szervezése, tehát júniustól - ha 
rajtunk múlik - teljes kapacitás
sal kezdheti meg működését a 
képzőközpont az új épületben. 

- Nemzetközi színvonalú 
képzést ígérnek. Hogyan valósul 
meg ez a gyakorlatban? 

- A nemzetközi színvonal 
kettős értelemben értendő, egy
részt a technika, amely megfelel 
a mai kor követelményeinek, 
másrészt az emberi tényező. 
Felkészült instruktoraink a fejlett 

világban már alkalmazott modu
láris rendszerű felnőttképzést 
honosítják meg és fogják alkal
mazni a jövőben. Ez jelenti a 
képzés gyakorlatiorientálfságát, 
a felesleges ismeretek kiszűré
sét és jelenti a rugalmasságot, 
az azonnali reagálást a térség 
igényeire. Olyan kiegészítő is
mereteket és személyiségfej
lesztő tréningeket is beiktatunk, 
amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy valaki ismét munkát talál
jon. 

B R M K K 
- Honnan tudják, hogy mi

lyen képzési formákat érdemes 
és szükséges beindítani? 

- Ez a legsarkalatosabb kér
dése munkánknak. Olyan kép
zési irányokat kialakítani, ame
lyek végeztével jelentősen nő a 
hozzánk forduló ember elhe
lyezkedési esélye. Információs 
és marketing osztályunk a gaz
dasági környezet elemzésével 
kívánja ezt a folyamatot elősegí
teni, de a Békés Megyei Munka
ügyi Központ prognózisait is fel
használjuk. Szervezetünk regio
nális felügyelőtanácsa - mely
ben a gazdasági kamarák és a 
munkaadók képviselői is jelen 
vannak - komoly elemző munka 
után jelzi a várható irányokat. 

Hozzá kell tennem, hogy a piac
gazdaságban egyetlen terület 
sem tud 100 százalékos elhe
lyezkedési lehetőséget garantál
ni, esélyt tud növelni. Vannak 
olyan konkrét képzések, ame
lyek mögött konkrét munkaadói 
megrendelések állnak, ezekhez 
biztos munkahely lehetősége 
társulhat. 

- A demográfiai hullám a 
most érettségizőknél tetőz. Ho
vá fordulhatnak ők, ha nem ta
nulnak tovább és nem tudnak el
helyezkedni? 

- Amennyiben pályakezdő 
munkanélküliről van szó, a kö
zépiskola elvégzése után beke
rül a megyei munkaügyi központ 
regisztrációs rendszerébe, en
nek alapján ingyenesen vehet 
részt a képzésben - de lehet je
lentkezni a mi fogadószolgála
tunknál is. A középfokú oktatási 
inézményeknek tájékoztatást fo
gunk adni a tanév végén arról, 
hogy szeptembertől milyen kép
zési programjainkhoz kapcso
lódhatnak a végzős fiatalok. 

- Milyen szerepet játszhat a 
térség életében a regionális kép
ző központ? 

- Egy új helyzetben vagyunk, 
amikor már lehet stratégiai ter
veket készíteni, komplexen meg 
lehet jeleníteni a térség- és vá
rosfejlesztés modelljét. Ebben a 
modellben vagyunk mi is egy -
szerintem - nélkülözhetetlen té
nyező; ki vitatná, hogy manap
ság az emberi tényezők hát
rányban vannak a piacgazdaság 
más feltételeihez képest - az ok
tatás nehezebb átállása révén? 
A regionális központok szerepe 
az alkalmazkodás, a foglalkozta
tási helyzet javítása, a gazdasá
gi szerkezetváltás elősegítése. 
Munkatársaimmal ennek érde
kében dolgozunk. 

MIKÓCZY ERIKA 



CSAJÁNYI MELINDA, 
az MDF békéscsabai országgyűlési képviselőjelöltje 

dr. Pongrácz Tibor államtitkárral a városunkban megrendezett 
vállalkozói fórumon 

K E D V E S BÉKÉSCSABAIAK ÉS C S A B A S Z A B A D I A K ! 
Szeretettel meghívom Önöket az MDF városi székházában 
(Nagy Imre tér) megrendezésre kerülő lakossági fórumokra. 

VENDÉGEIM 
1994. április 9-én, szombaton 18 órakor 
LEZSÁK SÁNDOR, az MDF ügyvezető elnöke, 
1994. április 12-én, kedden 18.30 órakor 
DR. JÓZSA FÁBIÁN, a belügyminisztérium politikai államtitkára. 

TALÁLKOZZUNK 
1994. április 7-én, csütörtökön 16-tól 18 óráig 

Mezömegyeren a művelődési házban, 
1994. április 14-ón, csütörtökön 18-tól 20 óráig 

Csabaszabadiban a könyvtárban. ( x ) 

H M f f t 
• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba 

Megyei Jogú Város Közgyűlése 
április 7-én, csütörtökön 16 órá
tól rendkívüli közgyűlést tart, így 
soron következő (rendes) ülésé
nek időpontja április 14-re tevő
dik át. 

• FÜGGETLEN. László Tibor 
független országgyűlési képvi
selőjelölt, a pártonkívüliek jelölt
je, csütörtöki napokon 16 órától 
várja a választókat a Jókai u. 45. 
sz. alatti választási irodájában. 

• FOGADÓÓRA. Dr. Sarkadi
né dr. Lukovics Éva ország
gyűlési képviselő (SZDSZ) foga
dóórát tart április 8-án, pénteken 
14-15 óráig az SZDSZ megyei 
irodájában (Szent István tér 10.). 

Csajányi Melinda ország
gyűlési képviselőjelölt (MDF) 
szerdai napokon 15-18 óráig 
várja a választókat az MDF 
Nagy Imre téri székházában. 

• KOMMUNISTA-hír. Baukó 
Mihály, a Munkáspárt országgyű

lési képviselőjelöltje 
április 12-én, kedden 
16 órától a Vásárhelyi 
Pál Műszaki Szakkö

zépiskola dísztermében, április 
13-án, szerdán 16 órától pedig a 
Szent László utcai iskolában tart 
gyűlést. 

• MATRIKULA 

ELHALÁLOZÁS 

Gyebnár Pálné, Gyulafalvi 
Ilona, Susánszki Györgyné, 
Bolford Mária 

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 fstván 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 

Kovács Sándor 
KDNP 

(x) 

K D N P 
TISZTELT VÁLASZTÓK! 

Köszönöm, 
hogy ajánlásaikkal 
lehetőséget adtak 
a május 8-i 
választásokon 
való indulásra! 

Kovács Sándor 
KDNP 

VISSZASZÁMLÁLÁS 

E g y nagy k i sgazda 

Maczák János önkormány
zati képviselő, az FKgP tagja, a 
közgyűlés sportbizottságának 
elnöke, valamint a Földrendező 
Bizottság elnöke. A közgyűlés 
munkáját jónak értékelte, de ki
tért a hibákra is: 

- Az első néhány ülést kivéve 
a testület tagjai a pártérdekeket 
félretéve, a város életének szeb
bé, jobbá tételét szem előtt tart
va hozták meg döntéseiket. A 
város vagyonával, úgy gondo
lom, jól gazdálkodtunk és meg
felelő sorrendet tudtunk felállíta
ni a költségvetés ütemezésében 
is. Munkánk során azonban job
ban kellett volna támaszkod
nunk a bizottságokra, akkor nem 
húzódtak volna el hajnalig az 
ülések. A sportbizottságban -
amelyben elnökként tevékeny
kedem - is értünk el eredmé
nyeket, amelyekből kiemelném 
az Előre mamutegyesület tíz ki
csi egyesületté alakítását. Elein
te többen tiltakoztak, de később 
belátták, hogy ez a helyes út, 
mert minden szponzor tudni 
akarja, hogy pontosan kinek és 
milyen célra adja a pénzét. Alá
támasztja a döntés helyességét, 
hogy Békéscsaba a sport terüle
tén soha ilyen eredményeket 
nem ért el, mint az elmúlt 3-4 év 
alatt. 

Maczák János 

- Az FKgP-ben meglehető
sen nagy volt a mozgás az el
múlt két évben. Ön mién tartott 
ki mellettük? 

- Úgy látom, ez az a párt, 
amely minden körülmények kö
zött a szívén viseli a mezőgaz
dasággal foglakozók ügyét, de 
ugyanúgy kiáll az értelmiség és 
a munkások mellett is. A kisgaz
dák istápolják a magyar nemzeti 
öntudat kialakítását a jövő nem
zedékében, hogy az országból 

ismét egy virágzó ország váljék. 
Egyszer s mindenkorra tudomá
sul kell végre vennünk, hogy 
Magyarország egy mezőgazda
sági ország, tehát a mezőgaz
daságra kell felépíteni az ipart, a 
kereskedelmet. Ez különös je
lentőséget kap egy olyan nagy 
agrármúlttal rendelkező megyé
ben, mint Békés. 

- Gyakran megállítják az ut
cán. Milyen kérdésekkel fordul
nak Önhöz a csabai polgárok? 

- Előkerülnek a választóke
rületem problémái, de az orszá
gos politikát illetően is megke
resnek, megállítanak. Mint tős
gyökeres csabai (a családunk 
úgy 300 éve él itt), rengeteg em
bert ismerek. 45 éve tanítok a 
közgazdasági szakközépiskolá
ban, volt tanítványaim is kikérik 

'a véleményemet a város dolgai
ról, vagy a földrendezéssel kap
csolatban. Öröm számomra, ha 
érdeklődnek, és külön öröm, 
hogy segíteni tudok földjüktől 
megfosztott parasztembereknek 
abban, hogy ismét földhöz jus
sanak. 

MIKÓCZY ERIKA 



Szívvel, 
ésszel, 
tisztességgel 

o x 
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Két éve az Önök bizalmából ellenzéki képviselőként 
elindultam egy úton... 

Ajánlószelvényeikkel azt bizonyították, hogy tovább
mehetek ezen az úton... 

Köszönöm bizalmukat! 

LUKOVICS ÉVA 
országgyűlési képviselő 

és újra induló képviselőjelölt 
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I Polgárosodás és modernizáció 

Az első demokratikus választások idején nem sikerült a Parla
mentbe kerülnie az Agrárszövetségnek, ám most újult erővel veti 
magát a küzdelmekbe - hallhattuk múlt hét csütörtökén a csabai 
ifjúsági házban, ahol a polgári agrárpárt tartott lakossági fórumot. 
A rendezvényen részt vett Nagy Tamás országgyűlési képviselő 
és pártelnök, dr. Boross Imre, az Országos Eckhardt Tibor Alapít
vány ügyvezető alelnöke, valamint Varjú Ibolya Békés megyei vá
lasztmányi elnök. 

Elsőként Varjú Ibolya tájékoztatta a megjelenteket az Agrárszö
vetség megyei helyzetéről és eddigi eredményeiről, majd megje
gyezte: a szervezet, anyagi lehetőségeinek szűkössége miatt, lé
nyegesen kisebb esélyekkel indul az országgyűlési választáso
kon, mint mások. Dr. Boross Imre az agrármozgalom múltját és a 
párt választási programjának főbb pontjait ismertette. Az Agrár
szövetség, kormányra jutása esetén meggyorsítaná a telekkönyvi 
bejegyzéseket, hogy végre minden kárpótolt megkaphassa tulaj
doni lapját. „A mezőgazdaság fejlesztésének hátterében megfele
lően kidolgozott hitelrendszernek kell állnia, és csak a nyugat-eu
rópaihoz hasonló színvonalú támogatási rendszerrel lehet elérni, 
hogy a magyar gazdák egyenlő eséllyel indulhassanak a piaci ver
senyben" - hangsúlyozta az előadó, akinek meggyőződése, hogy 
míg a mai kormány ideológiai törésvonalak mentén egyensúlyoz, 
addig az agrárpárt gyakorlatias és szakértő irányításra törekedne. 

Nagy Tamás a hazai gazdaságban uralkodó zűrzavarról szólt, 
és a vidék már-már behozhatatlanná váló lemaradásáról. Vélemé
nye szerint a választások tétje ez, hogv megtörténik-e a gazdaság 
területén is a rendszerváltás. Az agrárkérdések rendezése nélkül 
nem indulhat meg a vidék felemelkedése, s így tulajdonképpen az 
Agrárszövetség gazdasági és társadalompolitikai programja a pol
gárosodás és modernizáció programját jelenti. 

L. 

V E G H LASZLO 

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. 

1 Lukovics Éva a nyugdíjasoknál 

A városi nyugdíjas-egyesület vendége volt a múlt héten Sarka-
diné dr. Lukovics Éva országgyűlési képviselőjelölt). A találkozó 
elején elhangzott előadásában a képviselőasszony elsősorban 
arra a kérdésre kereste a választ, hogy „mit jelent ma Magyaror
szágon nyugdíjasnak lenni". 

A létbizonytalanság, a lemondás, olykor a félelem is a nyugdí
jaskor szomorú velejárói; ettől válik szociálpolitikai kérdéssé a 
nyugdíjasok élete - mondta Lukovics Éva, aztán az elmúlt év 
végi statisztikai adatokat ismertette. Ezek szerint Magyarorszá
gon mintegy 2,9 millió nyugdíjas él; 6-8 százalékuk dolgozik, 
24 százalékuk pedig rokkantnyugdíjas. 30 ezren (1,1%) 5500 fo
rint alatti nyugdíjból élnek, 500 ezren (18%) 5500-8000, 1,5 
millióan (52%) 8000-12 000 forintot kapnak; 800 ezren (18,9%) 
12 000 feletti nyugdíjjal rendelkeznek (5149 „kiemelt" nyugdíjas 
van, aki 30 000 forintnál többet kap!). 

Az Egyesült Államokban a nyugdíjasok 10 százaléka, Magyar
országon 25-35 százaléka él a létminimum alatt. A nyugdíjak 
alacsony szintje több okra vezethető vissza Lukovics Éva sze
rint. A múlt rendszer öröksége a szegénység és a gazdaság le-
robbanása; szerkezetileg rossz az egész nyugdíjellátási rend
szer; a társadalombiztosítás kintlévősége mintegy 150 milliárd 
forint; keveset fordítunk szociális kiadásokra; a láthatatlan jöve
delmek az össznemzeti termék 23-24 százalékát teszik ki. 

A nyugdíjellátási rendszer megváltoztatása hosszú folyamat
nak látszik, de van kiút - hangsúlyozta Lukovics Éva. Ez azon 
is múlik, hogy milyen lesz a gazdaság helyzete, ugyanis a sem
mit nem lehet elosztani. A nyugdíjaskorhatár emeléséről a képvi
selőasszony azt mondta, az SZDSZ azt tartja célszerűnek, ha a 
nőknek törvényi lehetőségük lenne 55 éves korukban 
nyugdíjba vonulni, vagy ha kívánják, akkor tovább dol
gozhassanak. H . M. 



A főpróbát megnyertük! 
Az országgyűlésiképviselő-választáson a pártonkívüliek 
képviselőjeként induló László Tibor független népképvise
lő-jelölt közleménye: 

„Tisztelettel tudatom Békéscsaba város pártonkívüli vá
lasztópolgáraival és minden lakosával, akiknek a parla
menti képviseletére vállalkoztam, hogy a parlamenti kép
viselőjelöltséghez szükséges ajánlási szelvényeket az elő
írtnál jóval nagyobb mennyiségben, néhány nap alatt ren
delkezésemre bocsájtották. 
Elnézést kérek azoktól, akik ajánlási szelvényüket részem
re kívánták átadni, de idő hiányában nem jutottam el 
hozzájuk. 
Ezúton is megköszönöm támogatóim megelőlegezett bizal
mát és kérek mindenkit, kövessen el mindent, hogy váro
sunkat pártonkívüli, független személy képviselje 
a parlamentben. 

Tisztelettel: László Tibor 
független jelölt" 

Váltanunk kell ! A pártonkívüliekért! 

Békéscsaba fénykora 
Lezajlott az elsőosztályú labdarúgó-bajnokság kétharmada, 

és Pásztor József játékosai már harmadik hete vezetik a táblá
zatot (e cikk írása után játszották a Pécs-Békéscsaba mérkő
zést). A legnagyobb ellenfelek közül a Vác tavasszal már kétszer 
is kikapott otthonában, a Ferencváros sem árult el egyenletes 
formát, a Kispestnél pedig edzőcsere történt. Ez azt jelenthetné, 
hogy a csapatnak egyre több esélye van a bajnoki cím kivívásá
ra, hiszen az őszi Vasas-meccs óta, azaz kilenc hete veretlen, 
de sem Pásztor József, sem pedig a játékosok nem latolgatják 
a lehetőségeket, sőt igyekeznek kikerülni az erre vonatkozó kér
déseket. Az ok egyszerű: nem lehet tartósan jól játszani, ha min
denki azon töpreng, milyen eredmények szükségesek a BEK-
részvétel kivívásához; előbb-utóbb megremegnek a lábak, ha a 
játékosok kizárólag a bajnoki elsőségért járó összegre koncent
rálnak. 

Ettől függetlenül a csapat újabb szép sorozatokat mondhat 
magáénak. Az őszi Vasas-meccs óta idegenben a Békéscsaba 
úgy nyert egymás után, hogy a csabai kaput nem tudták bevenni 
az ellenfelek. Ez a széria a Vác elleni bajnokin tört meg, amikor 
a hosszabbításban Miovecz lőtte ki a felső sarkot. (A csabai győ
zelmet ez nem befolyásolta.) 

Annyi mindenesetre bizonyos, hogy az óv végén az Előre F C 
legrosszabb esetben is a szorosan vett élmezőny végén végez; 
a hátralevő fordulókban egy ötvenszázalékos teljesítmény eléré
se biztosan elegendő legrosszabb esetben is a tavalyi ötödik he
lyezéshez, de talán nem túlzás, ha azt mondjuk: a fentebb szá
mításba vett tíz-tizenkét ponttal a társaság odaérhet a bajnoki 
dobogó harmadik fokára is. Mracskó Mihálynak pedig külön 
őröm, hogy a tavalyi luxemburgi találkozó óta Verebes József 

eddig minden válogatott meccsen kezdőként vette 
számításba. 

SZILASI MIHÁLY 

MSZP: cédulaáradat 
Összesen 19 827 ajánlószelvényt kapott a Magyar Szocialista 

Párt hét Békés megyei jelöltje, ami átlagban 2832 cédulát jelent. Az 
összesített számadat alig marad el a '90-es listás választások ada
tától: akkor Békés megyében 19 967 szavazó ikszelte be az MSZP 
neve melletti rubrikát. A bőséges ajánlószelvény-áradat termé
szetesen lehetővé teszi azt, hogy a párt területi listát is állíthasson, 
melynek élén dr. Vastagh Pál alkotmányjogász áll. Ő jelenleg is par
lamenti képviselő (négy évvel ezelőtt listáról jutott be a parlamentbe), 
most pedig Orosházán próbál egyéni jelöltként nyerni a választóke
rületben. 

Mindez a párt megyei irodájában hangzott el, ahol Tóth Károly 
megyei kampányfőnök, az MSZP békéscsabai képviselőjelöltje tájé
koztatta az újságírókat az ajánlószelvények gyűjtésének megyei ta
pasztalatairól. Mindenekelőtt megköszönte valamennyi választónak 
az ajánlást, és elnézést kért azoktól, akiket személyesen nem keres
tek fel, pedig várták őket. S bár a párt nem kíván versenyezni cédu
lagyűjtésben senkivel, a jelöltekre érkezett valamennyi szelvényt le
adják a választási irodáknak, azaz nem csak arra ügyelnek, hogy 
meglegyen a szükséges mennyiség. 

Az MSZP rövid és tisztességes kampányt bonyolít majd le. Ter
mészetesen felkészültek a versenytársak bírálataira, arra, hogy töb
ben baloldali veszéllyel riogatják a választókat. Tóth Károly ezt sze
gényes dolognak és negatív kampánynak nevezte. Utalt az MDF po
litikusainak nyilatkozataira, amelyekben a legnagyobb kormánypárt 
legfőbb választási ellenfelének az MSZP-t tartják; ezzel kapcsolatban 
megjegyezni kívánta, hogy szerintük nem az MDF lesz a legnagyobb 
ellenfelük. 

Az MSZP megyei listáján szereplő ismertebb békéscsabai politi
kusok közül Simon Imre, a megyei közgyűlés elnöke második, Hideg 
Gábor közgazdász negyedik, míg Tóth Károly középiskolai tanár a 
tizennyolcadik. 

(SZIL) 
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
13/1994. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú 
vízi közműről szolgáltatott ivóvíz, valamint 

a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás 
és -kezelés díjának megállapításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése, vala
mint e törvényt módosító 1993. évi CIV. tör
vény értelmében az önkormányzati tulajdo
nú vízi közműről szolgáltatott ivóvíz, vala
mint a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztí
tás és -kezelés díját az alábbi módon állapítja 
meg: 

A rendelet hatálya 
1.1 

A rendelet hatálya kiterjed a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tu
lajdonában álló és Békéscsaba város köz
igazgatási területén levő vízi közművek szol
gáltatásait igénybe vevőkre. 

Hatósági ármegállapítás 
2. § 

(1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb 
hatósági díjak, a következők: 

Hatósági vízdíj: 66,40 Ft/m 3 

Hatósági csatornadíj: 58,90 Ft/m 3 

(2) Az önkormányzat, valamint intézményei 
felé érvényesíthető legmagasabb díjak: 

A Békés Megyei Vízművek Rt.-ben 
tulajdonos önkormányzatok 
és intézményeik vízdíja: 56,70 Ft/m 3, 

csatornadíja: 55,10 Ft/m 3. 

(3) A lakosság felé érvényesíthető legmaga
sabb díjak: 

Lakossági vízdíj: 53,10 Ft/m 3 

Lakossági csatornadíj: 38,50 Ft/m 3 

(4) Az (1}-(3) bekezdésben megállapított díj 
az általános forgalmi adót nem tartalmaz
za. 

(5) Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálóza
ton levő tűzcsapokról a tűzoltáshoz fel
használt vízért. 

Egyéb rendelkezések 
3. § 

(1) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz
mennyiséget vízmérővel, vízmérő hiá
nyában az 1. számú melléklet szerinti 
átalánnyal kell meghatározni. 

(2) Ahol mellékvízmérő került felszerelésre, 
ott a díjfizetés alapja a mellékvízmérőn 
leolvasott vízmennyiség. 

A fő- és a hozzájuk tartozó mellékvízmé
rőket azonos időpontban kell leolvasni. 

(3) A vízmérők leolvasása, vagy az áta
lányfogyasztás megállapítása, valamint a 
fogyasztás számlázása lakossági fo
gyasztás esetén legalább kéthavonta tör
ténhet. A fogyasztás meghatározásának 
és a vízmérők leolvasásának költségei a 
szolgáltatót terhelik. 

(4) Ha a vízmérő nem működik vagy nem ol
vasható le, a felhasznált vízmennyiséget 
arányosítás útján kell meghatározni, 
melynek alapja az előző év azonos idő
szakára jellemző felhasznált vízmennyi
ség. 

(5) A csatornadíj alapja a mért vagy az 1. sz. 
melléklet szerint számított vízmennyiség. 
Mérés hiányában a csatornaműbe bekö
tött ingatlanon felhasznált teljes víz
mennyiség, függetlenül attól, hogy annak 
beszerzése honnan történt. 
A vízmennyiség a (6)-(7) bekezdésben 
foglaltakon túl egyéb címen (bedolgozás, 
párolgás, szivárgás, elfolyás, locsolás 
stb.) nem csökkenthető. 

(6) Ha a vízfelhasználó saját szennyvízelhe
lyező művel rendelkezik, és az a hatósági 
előírásoknak megfelel, a csatornadíj 
alapjául szolgáló vízmennyiséget az ab
ban elhelyezett szennyvíz mennyiségé
vel csökkenteni kell. 

(7) Ha hatósági intézkedés miatt a vállalkozó 
a gazdasági tevékenységből keletkezett 
szennyvizet a közcsatornába nem vezet
heti be, a gazdasági tevékenységhez fel
használt vízmennyiséggel csökkenteni 
kell a csatornadíj megállapításánál figye
lembe vett vízmennyiséget. 

(8) Ha a településen elrendelt vízfelhaszná
lási korlátozás locsolási és gépkocsimo
sási tilalmat is tartalmaz, a korlátozás 
időtartamára a locsolási, illetőleg a gép
kocsimosási vízfogyasztásért vízdíj nem 
számlázható. 

(9) Ez a rendelet 1994. március 17-én lép 
hatályba. 

Békéscsaba, 1994. március 17. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
14/1994. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete 

a 3/1984. (III. 21.) számú, Békéscsaba 
általános rendezési tervének szabályozási 

előírásairól szóló tanácsrendelet módosításáról 

1.1 
(1) Jelen módosítás területi határvonala a 

Szabályozási és övezeti terven elnevezé
sű területi határvonallal körüljárt terület. 

(2) A tervezési területen a területek felhasz
nálása a Békéscsaba általános rendezé
si terve aktualizálásához 1984 februárjá
ban készített Szabályozási és övezeti 
terv - rajzszám: 3—4. számú térképszel
vényen - jelen módosítási eljárás során 
megtervezettnek megfelelően módosul. 

(3) Jelen rendeletmódosítás a (2) bekezdés
ben megjelölt térképmelléklettel együtt 
érvényes. 

2. § 
A módosítással érintett területből a Jókai ut
ca, lllésházi utca, Trefort utca, Andrássy út 
által határolt területre részletes rendezési 
tervet kell készíteni. E terv elkészültéig a te
rületen tilos építési tevékenységet folytatni. 

3. § 

(1) A 3/1984. (III. 21.) számú tanácsrendelet 
9. § (5) bekezdéséből törölni kell a 
„ 4) Volán Kazinczy u. 
17) HAFE Vállalat Kazinczy u. 

Északi iparterületre 
(Berényi út 134.)" 

szövegrészt. 
(2) A rendelet 10. § (7) bekezdéséből törölni 

kell 
„Az lllésházi utca, Jókai utca, Tanácsköz
társaság útja, Trefort utca által határolt 
területen." 
szövegrészt. 

4. § 
Záró rendelkezések 

Jelen rendeletmódosítás kihirdetése napján 
lép hatályba. 

Békéscsaba, 1994. március 17. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
15/1994. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete 

a piac és a kapcsolódó területek 
részletes rendezési tervéről 

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

I. FEJEZET 

Általános eló'írások 
1. § 

(1) a) E rendelet területi hatávonala Békés
csaba Megyei Jogú Városban a követ
kező: 
- A Jókai utca az Andrássy úttól az 

lllésházi utcáig, lllésházi utca a Rá-



kóczi utcáig, a Rákóczi utca a 34483 
hrsz.-ú telek É-i telekhatárig, a 3483 
hrsz.-ú és a 3443 hrsz.-ú telek É-i 
oldalhatára, a Szabó Dezső utca a 
3443 hrsz.-ú telek É-i oldalhatárától 
az lllésházi utcáig, az lllésházi utca 
a Szabó Dezső utcától a Tretort ut
cáig, a Trefort utca az lllésházi utcá
tól az Andrássy útig, az Andrássy út 
a Trefort utcától a Jókai utcáig, 

b) A rendelet hatálya az a) pontban is
mertetett területre és e területen bár
milyen építési tevékenységet folytatni 
kívánó személyekre terjed ki. 

(2) Jelen rendelet csak a Békéscsaba Me
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
városépítészeti irodájában 1994 február
jában készített részletes rendezési terv 
T-2 rajzszámú, M=1:1000 méretarányú 
szabályozási tervalapjaival együtt alkal
mazható. 

2. § 
(1) A részletes rendezési terv szabályozási 

tervén kötelezőnek kell tekinteni és meg 
kell tartani: 
- a kötelezőnek jelölt szabályozási vona

lat, építési vonalat; 
- a telkek rendeltetését és nagyságát; 
- a tervezett létesítmények építési telké

nek, a telekigényes intézmények terü
letének nagyságát; 

- az övezeti jellemzőket; 
- az épületek szintszámára, a homlok

zatmagasságra, a tetőidom alakjára 
vonatkozó megkötéseket. 

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

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

(4) 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 
3. § 

Felhasználás szerint a terv területe 
- lakóterületet, 
- intézményterületet, 
- zöldterületet 

foglal magában. 

Lakóterület, lakóépület 
4. § 

(1) A lakóterületeket és az azokra vonatkozó 
megkötéseket a terv tünteti fel. 

(2) A terv területén lévő, a terv szerint válto
zatlan övezeti besorolású lakóterület a 
Jókai utca, lllésházi utca, Szabó Dezső 

utca, Andrássy út által határolt tömb la
kóterülete, melynek beépítése a terv táv
latán belül befejeződik. 

(3) A területen épülő lakóépületek szintszá
ma, homlokzatmagassága, tetőhajlása a 
meglevő lakóépületekkel azonos kell le
gyen. 

(4) A terület összközművesített, így az épülő 
lakóépületet teljes közművel ellátottan le
het és kell megépíteni. 

(5) A terület ellátása érdekében a parkolóte
rület lehatárolásaként a szabályozási ter
ven meghatározott feltételekkel garázst 
kell építeni. 

Intézmenyterület 

5 . § 

(1) Az intézményterületet és annak telkét a 
terv tünteti fel. 

(2) A területen a legközelebbi jövőben meg
valósul 

- a piac továbbfejlesztése az Andrássy 
út, Szabó Dezső utca, lllésházi utca, 
Trefort utca által határolt tömbben, két 
ütemben; 

- a II. ütem felhasználásával együtt ki 
kell építeni a Szabó Dezső utca, lllés
házi utca, Rákóczi utca által határolt 
tömbben a parkolóterületet. 

(3) A piac területén elhelyezett épületeket a 
szabályozási terven feltüntetett előírások 
betartásán túl úgy kell kialakítani, hogy 
azokból árusítás kizárólag csak a piacte
rület felé történjék, a határoló utcák, par
kolóterületek felé árusítani tilos. 

Az épületsorban kötelezően el kell he
lyezni nyilvános illemhelyet úgy, hogy az 
mind a piac belső területe felől, mind köz
területről megközelíthető legyen. 

Az épületsorban kialakítandó üzletek ki
viteli tervezésénél egyenként önálló tűz
szakaszként kezelendők. 
Az épületsorban önálló helyiséget kell ki
alakítani valamennyi üzlet elektromos 
mérőórájának együttes elhelyezésére. 

(4) A piac belső területét is teljes közműve
sítéssel kell kialakítani. Az árusítás céljá
ra asztalokat kell elhelyezni, melyeknél 
vízvételi lehetőségről, elektromos csatla
kozásról gondoskodni kell. 

A terület oltási vízigényét biztosító tűzcsa
pokat földfeletti megoldással kell megter
vezni úgy, hogy a térbútorzatba beillesz
kedjenek. 

(5) A terv távlatán belül várhatóan megvaló
sul tömbtelkes kialakítással a terven fel
tüntetett valamennyi további kereskedel
mi, szolgáltató-, vendéglátási funkciókat 
magában foglaló létesítmény. Csak ilyen 
jellegű intézmények helyezhetők el a te
rületen. 

(6) A terv területén az intézmények felépíté
séig azok területének átmeneti hasznosí
tása ideiglenes parkolóként történhet. 

6. § 

(1) A terv területén az intézmények elhelye
zésének feltétele, hogy azok befogad 
képességének megfelelő nagyságú | 
kolóterületek kialakításáról gondosko 
kell. 

(2) A terven parkoló céljára fenntartott terü
leten építési tilalmat rendel el az önka 
mányzat. 

(3) Valamennyi tervezett parkolóterületet f 
sított parkolóként kell kialakítani. 

(4) A területen beépítésre és parkolóelhelye 
zésre nem szánt területeket közkertké 
kell kialakítani a lakóépületekhez kapc 
lódva. 

Záró rendelkezések 
7. § 

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

(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép I 
tályba. 

Békéscsaba, 1994. március 17. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
16/1994. (III. 17.) sz. önkormányzati rendeleti 

a lakás célú önkormányzati kamatmentes 
kölcsön támogatás helyi rendszeréről 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlés 
a lakás célú támogatásokról szóló többszö 
rösen módosított 106/1988. (XII. 26.) MT-í 
rendelet 10. § (2) bekezdésében foglalt fe 
hatalmazás alapján a lakás célú helyi tán 
gátasokra vontakozóan a következőket ren 
deli: 

1.1 
A rendelet azon magyar, vagy letelepedés 
engedéllyel rendelkező külföldi állampolgá 
rokra terjed ki, akik Békéscsaba közigazga 
tási területén kívánják első otthonukat felé 
teni vagy megvásárolni. 

Első lakástulajdon megszerzésének kell te 
kinteni azt az esetet is, amikor az igénylőne 
ténylegesen gyakorolt haszonélvezettel te 
helt lakástulajdona vagy résztulajdona van. 

2. § 

(1) Az önkormányzat az első lakástulajd 
megszerzéséhez a mindenkori éves költ 
ségvetésében tervezett összeg terhén 
az e rendeletben meghatározott feltété 
lek megléte esetén pénzbeni támogatá 
biztosít. 

(2) Az önkormányzati kamatmentes köles 
támogatás ugyanazon célra, ugyanazt) 
személynek csak egy alkalommal adha 
tó. 
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3. § 

(1) A helyi kamatmentes kölcsön támogatás 
kizárólag lakás építéséhez, illetve vásár
lásához adható. 

(2) Az a házaspár, amelynek külön-külön vagy 
együttesen - átmeneti elhelyezésként 
meghatározott időszakra kapott bérlakást 
kivéve - ténylegesen gyakorolt haszon
élvezettel nem terhelt lakástulajdona 
vagy résztulajdona, a határozott időre 
szólót kivéve bérleti vagy bériőtársi jogvi
szonya, illetőleg állandó használati joga 
soha nem volt, lakás építéséhez, vagy 
vásárlásához kamatmentes önkormány
zati támogatást kaphat. 

(3) A kamatmentes kölcsön támogatásban 
részesíthető az az egyedülálló, kiskorú 
gyermeket (gyermekeket) nevelő békés
csabai lakos is, aki beköltözhető lakás 
vásáriásához igényel támogatást, ha so
ha nem volt lakástulajdona, önkormány
zati szociális bérlakás igényéről lemond 
és a lakásigénylését legalább 1 éve be
nyújtotta. 

(4) A kamatmentes kölcsön támogatás ösz-
szege a 100 000 Ft-ot nem haladhatja 
meg. 

4. § 

Az önkormányzati kamatmentes kölcsön tá
mogatás azoknak a kérelmezőknek nyújtha
tó, akik 5 éve ténylegesen békéscsabai la
kosok. 

5. § 

(1) Nem nyújtható kamatmentes kölcsön tá
mogatás annak a kérelmezőnek, aki 
a) önkormányzati bérlakása bérleti jogá

ról pénzbeli térítés ellenében lemon
dott, 

b) már részesült helyi támogatásban, 
c) a lakásvásárlással összefüggően igény

be vett magánkölcsön kiegyenlítésére 
kért támogatást, 

d) aki nem rendelkezik állandó békéscsa
bai lakóhellyel, kivéve a Békéscsabára 
települő szakembert, ha lakásgondjá
nak megoldása fontos közérdeket 
szolgál, 

e) aki a támogatásra irányuló kérelemben 
olyan valótlan adatot közöl, mely szá
mára jogosulatlan előnyt jelentene. 

(2) Kivételesen részesülhet kamatmentes 
kölcsön támogatásban az a kérelmező, 
aki valamely feltételnek nem felel meg, 
de a bírálóbizottság a kérelmező szemé
lyes körülményei alapján a támogatás 
biztosítása mellett dönt. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott dön
téshez a bírálóbizottság valamennyi tag
jának egyetértő szavazata szükséges. 

(4) önkormányzati kamatmentes kölcsön tá
mogatás nyújtására van lehetőség 
a) a lakásvásárlásnál az adásvételi szer

ződés megkötését követő 6 hónapon 
belül, 

b) lakás építése esetén a használatbavé
teli engedély kiadásáig. 

(5) A (4) bekezdés alkalmazásakor az elbí
rálás időpontja az irányadó. 

6. § 
(1) Az önkormányzati kamatmentes kölcsön 

támogatás iránti kérelmet az arra a célra 
készített nyomtatvány felhasználásával 
kell benyújtani. 
Mellékelni kell: 

- lakásvásárlásnál az adásvételi szerző
dést, vagy előszerződést, 

- lakásépítésnél az építési telekre vonat
kozó tulajdoni lap három hónapnál 
nem régebbi másolatát és a jogerős 
építési engedélyt, 

- minden egyéb olyan iratot, amely a tá
mogatás elbírálásához alapul szolgál
hat. 

(2) A kérelem elbírálása előtt a Szociális La
kásügyi Tanácsadó Testület környezetta
nulmány alapján javaslatot készít, a dön
tés a szociális bizottság hatásköre. A 
döntés-előkészítés és a végrehajtás a 
polgármesteri hivatal feladata. 

(3) A szociális bizottság üléséről részletes 
jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tar
talmaznia kell: 

a) a kérelmező nevét, lakáscímét, 
b) a támogatás összegét és jogcímét, 
c) a szavazati arányt, 

d) a kérelem elutasítása esetén annak in
dokát. 

7. § 

(1) A kamatmentes kölcsön támogatás biz
tosítására a jogosulttal a jegyző köt szer
ződést. 

(2) A szerződésben fel kell tüntetni a jogosult 
a) nevét, lakcímét, születési idejét, szüle

tési helyét, anyja nevét, 

b) a támogatás jogcímét és összegét, 
c) a kölcsön biztosításának és visszafize

tésének feltételeit, 

d) a szerződésszegés jogkövetkezmé
nyeit. 

(3) Az önkormányzat a kölcsönösszeg erejé
ig az ingatlan-nyilvántartásban jelzálogjo
got, a támogatás megfizetésének időtar
tamára elidegenítési és terhelési tilalmat 
jegyeztet be. 

(4) Az önkormányzat a kamatmentes köl
csön támogatást pénzintézeten keresztül 
folyósítja. 

(5) A polgármesteri hivatal köteles: 
- a szerződésben rögzített támogatás 

összegét a pénzintézethez átutalni, 

- a támogatás összegét nyilvántartani, 
- a visszafizetés esedékessé válásakor 

a kedvezményezettet a fizetésre fel
szólítani, illetve a hátralék behajtása 
iránt intézkedni. 

8. § 

(1) A kamatmentes kölcsön támogatás visz-
szafizetése a szerződés megkötését kö
vető harmadik hónap első napjától ese
dékes. A visszafizetést havi egyenlő 
részletekben 5 év alatt kell teljesíteni. 

(2) Amennyiben a megítélt támogatást a ked
vezményezett a szerződéskötéstől szá
mított 3 hónapon belül nem használja fel, 
annak visszavonásáról a jegyző intézke
dik. 

9-§ 
(1) A kamatmentes kölcsön támogatás visz-

szafizetésének meghatározott időre szó
ló elhalasztását a jogosult a szociális bi
zottságtól kérheti. 

(2) A szociális bizottság a kérelem elbírálá
sánál figyelembe veszi a kérelmező szo
ciális és vagyoni helyzetében a megálla
podás megkötése után beállt olyan rend
kívüli körülményt, amely közrejátszhat a 
visszafizetés halasztásában. 

10. § 
(1) Lakáscsere vagy másik ingatlan vásárlá

sa esetén a jegyző az elidegenítési tila
lom alól felmentést adhat, ha a jogosult 
hozzájárul a megszerzett ingatlan meg
terheléséhez. Ebben az esetben a meg
szerzett ingatlanra kell a jelzálogjogot, az 
elidegenítési és terhelési tilalmat beje
gyezni. 

(2) A kölcsönnel terhelt ingatlan további 
megterheléséhez a jegyző a lakás kor
szerűsítése, felújítása céljából hozzájáru
lást adhat. Ennek mértéke nem veszé
lyeztetheti az önkormányzat által nyújtott 
támogatás visszafizetését. 

11. § 
(1) E rendelet 1994. március hó 17. napján 

lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamat
ban lévő kérelmekre is alkalmazni kell. 

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a Békés
csaba Megyei Jogú Város Közgyűlésé
nek a lakás célú városi támogatásról szó
ló módosított 4/1991. (III. 13.) számú ön
kormányzati rendelete hatályát veszti. 

Békéscsaba, 1994. március 17. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

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

a Békéscsaba-Nagyrét általános rendezési 
tervéről szóló 47/1993. (XI. 4.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a Békéscsaba-Nagyrét általános rendezési 
tervéről szóló 47/1993. (XI. 4.) sz. önkor
mányzati rendeletét az alábbiak szerint mó
dosítja: 
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1 § 
A 11. § b) 44. sz. főközlekedési út (3) be
kezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) A 44. sz. főközlekedési út, elkerülő út és 
védőtávolságán belül lévő mezőgazda
sági, tanyás ingatlanokra építési tilalmat 
rendel el Békéscsaba Megyei Jogú Vá
ros közgyűlése. 
Az építési tilalommal érintett ingatlanok 
felhasználására jegyzői hatáskörben el
járva haladéktalanul intézkedni kell an
nak érdekében, hogy az építési tilalmak 
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre 
kerüljenek." 

2.§ 
Ez a rendelet 1994. március 17-én lép ha
tályba. 

Békéscsaba, 1994. március 17. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
18/1994. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete 

az építési tilalmak feloldásáról 
és elrendelésérdi szóló, többször módosított 

20/1992. (VI. 11.) sz. önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
az építési tilalmak feloldásáról és elrendelé
séről szóló többször módosított 20/1992. 
(VI. 11.) sz. önkormányzati rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja: 

1 § 

A 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Építési tilalom áll fenn - továbbra is - az 
alábbi célok megvalósítása érdekében: 

a) A belváros rehabilitációs továbbfejleszté
se az érvényes részletes rendezési terv 
alapján. 

b) Területbiztosítás út- és közműfejleszté
sekhez. 

c) Területbiztosítás intézménybővítéshez. 

d) A telekgazdálkodási koncepció megvaló
sításánakelősegítéséhez. 

Az építési tilalommal érintett ingatlanok fel
használására a jegyző hatáskörében eljár
va haladéktalanul intézkedjen, hogy az épí
tési tilalmak az ingatlan-nyilvántartásba be
jegyzésre kerüljenek." 

2. § 
Ez a rendelet 1994. március 17-én lép ha
tályba. 

Békéscsaba, 1994. március 17. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1994. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjokról szóló 

többszörösen módosított 35/1993. (VI. 17.) sz. rendelete módosításáról 

1-§ 
(1) A rendelet 6. § (1) bekezedése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A gyermek napközbeni ellátásáért a szülő az 1. sz. melléklet I. sz. táblázatában megha
tározott személyi térítési díjat, bölcsődék esetében ezen kívül gondozási díjat köteles fi
zetni." 

(2) A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A személyi térítési díj - a jogszabályban meghatározott alanyi jogon járó kedvezménye
ken túlmenően - az 1. sz. melléklet II. sz. táblázatában foglalt jövedelmi viszonyok figye
lembevételével, az eset összes körülményeire tekintettel kérelemre csökkenthető, illetve 
elengedhető." 

2. § 
A rendelet 7. §-a az alábbi mondattal egészül ki: 
„A kérelmek elbírálására a 6. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az mtézmén 
vezetője jogosult." 

3. § 

A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 

„I. sz. táblázat 

A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjak: 

Intézmény Gondozási díj Ft/nap 
Bölcsőde, 0-3 év 50 Ft 

Intézmény 
Óvoda, 3-6 óv 
Óvoda, bentlakásos 
Alsófokú oktatás, 6-14 év 
Alsófokú oktatás, bentlakásos 
Középfokú oktatás, 14-18 év 
Középiskolai kollégium 
Szakmunkás-kollégium 
Vegyes kollégium 

Személyi térítési díj Ft/nap 
60 Ft 
91 Ft 
83 Ft 

127 Ft 

126 Ft 
139 Ft 
133 Ft 

Személyi térítési díj Ft/nap 
50 Ft 

Ebből ebéd Ft/nap 

50 Ft 

55 Ft 
55 Ft 
55 Ft 

II. sz. táblázat 

A személyi térítési díj kérelem alapján az alábbiak szerint csökkenthető, illetve elengedhető: 

Kategória A család egy főre jutó nettó jövedelme 
1. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegénél legalább 1000 Ft-tal kevesebb. 
2. Legfeljebb egyenlő az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegével. 
3. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegénél legfeljebb 1000 Ft-tal több. 
4. Az öregségi nyugdíj mindekori legkisebb 

összegénél legfeljebb 2000 Ft-tal több. 
A kérelem elbírálására az intézmény vezetője jogosult." 

4. § 
A rendelet 2. sz. mellékletének 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„4. Idősek otthona 
A idősek otthona 6200 Ft/hó 
B idősek otthona 7240 Ft/hó 
C idősek otthona 6720 Ft/hó 
D idősek otthona 8020 Ft/hó" 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Békéscsaba, 1994. március 17. 

A csökkentés mérté 

100% 

75% 

50% 

25% 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 
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MAGYAR 

SZOCIALISTA PÁRT 

MEGBÍZHATÓ MEGOLDÁS 
1994. április 11-én 16 órától 

a Party étteremben 
(Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.) 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT 
szervezünk 

az MSZP gazdaságpolitikája 
címmel. 

Vendégünk: 

PÁL L Á S Z L Ó 
képviselő, a parlament 

gazdaságpolitikai bizottságának 
tagja. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

HIRDETMÉNY 
az első osztályosok beíratásáról 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 
oktatási, közművelődési és sportirodája 

ÉRTESÍTI A SZÜLŐKET, 
hogy az 1994/95-ös tanévre 

az első osztályosok beíratásának időpontja 

1994. április 2 1 . (csütörtök) 8.00 - 18.00 óra 

1994. április 22. (péntek) 8.00 - 18.00 óra 

Minden szülő köteles gyermekét az általános iskola első osztályába 
beíratni, ha gyermeke az iskolába járáshoz szükséges fejlettséget 
elérte és 6. életévét 1994. május 31-ig (kivételes esetben 
december 31-ig) betölti. 

Beíratáshoz szükséges az iskolaérettséget igazoló óvodai 
szakvélemény, valamint a szülő (gondviselő) személyi igazolványa. 
Minden gyermeket a körzetileg illetékes, vagy a választott iskolába 
kell beíratni. 

A beiratkozás javasolt rendje: 

1. nap (április 21.) a körzeti iskolát igénybe vevők 
és a tagozatra felvettek beíratása. 

2. nap (április 22.) körzeten kívüli, választott iskolába történő 
beíratás, férőhely függvényében. 

Az iskolai körzetekről az óvodák és az iskolák adnak részletes 
tájékoztatást a szülőknek. 
Körzeten kívüli felvételekről az iskola igazgatója 
- a férőhelyek ismeretében - saját hatáskörében dönt. 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1994. április 7-13. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

7-13. 15 és 17 óra: BEETHOVEN 2. 
(szines, magyarul beszélő amerikai vígjáték) 

Figyelem! Steven Spielberg: SCHINDLER LISTÁJA 
CSAK 19.00-kor! (7 Oscar-djas amenkai film) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

ART MOZI 

7-10. 18 óra: ISTEN VELED, ÁGYASOM! (hongkongi-kínai film) 

11-13. 18.30 óra: F. M. Dosztojevszkij: ÖRDÖGÖK 

(színes, magyarul beszélő francia film) 

PREMIER MOZI 
7-13. 16 óra: Dániel Day-Lewis: AZ UTOLSÓ MOHIKÁN 

(szines amerikai kalandfilm) 

7-10. 21 óra: The Monly Python: ERIK, A VIKING 

(színes, magyarul beszélő angol bohózat) 
11-13. 20.30 óra: Dániel Day-Lewis: A BAL LÁBAM 

(angol-ir-amerikai film) 

HETI F I L M A J Á N L A T 

S t e v e n S p i e l b e r g : 
S C H I N D L E R L I S T Á J A 

Schindler's List 

7 Oscar-díjas, monumentális amerikai filmalkotás 
„Aki megment egy életet, megmenti az egész világot." 

(A TALMUD) 

„A lista tökéletes. A lista maga az élet. A lapszélen túl körös-körül 
mély szakadék tátong." (Részlet a forgatókönyvből) 
.Senki sem tehet semmit, hogy helyrehozza a múltat - az már meg
történt. Egy olyan film, mint ez, azonban hatást gyakorolhat ránk, ós 
figyelmeztet bennünket, hogy ne engedjük ezt újra megtörténni... 
A HOLOCAUSTRÓL alkotott képem az, amit a dokumentumfilmekben 
és könyvekben láttam, amelyek többnyire erőteljes fekete-fehér képek 
voltak... 

...Tiz évig élt bennem ennek a filmnek a gondolata... Szeretném, ha 
a jövő nemzedékei emlékeznének, és megkísérelnék megérteni a tör
ténelemnek ezt a tragikus szakaszát. (Steven Spielberg) 

ISTEN VELED, AGYASOM! 
„Farewell To My Concubine!" 

Chen Kaige döbbenetes szépségű és izgalmas hongkongi-kinai drá
mája a Kínai Opera pompázatos világába ágyazott különös szerelmi 
történet, mely 1925-től egészen 1977-ig kiséri figyelemmel három em
ber szenvedélyes és tragikus kapcsolatát. 

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

m ű s o r a 

A MOZI CSATORNA műsora rend
szeresen a Duna Tv csatornáján látható 
péntekenként, a Duna Tv műsorzárását kö
vetően. Ismétlés szombati napokon reggel 
8 órától! Április 11-12-én a Telitalálat cí
mű filmet vetítik. 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 1 

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: 4 4 7 - 5 6 3 

legolcsóbban! 

Kereskedőknek, 
vendéglátósoknak. 

Nagy választékból, nagy tételű 
vásártásnál engedménnyel 

vásárolhatnak. 

ELDOBHATÓ EDÉNYEK 
vizisaa poriarak 0.31 3,90 Ft 

0,51 7,00 Ft 
hagyományos m pohár 0,1 I 1,00 FI 

0ZI 1,65 FI 
0.31 2.65 Ft 
0,51 4.80 FI 

evőeszközök 2.30 Ft 
súltburgonya-tarló 3,00 Ft 
hamburgeres tasak 1,60 Ft 
viaszt, kocsonyástál 4,80 Ft 

Békéscsaba. Alkotmány u. 27. 
Teleion: 326-524 

műanyag tányérok 
(lapos, mély) 6.X Ft 
kávéskanál 0.70 Ft 
kávékeveró lap 0,60 FI 
szívószál (starcup) 1,00 FI 
papírtálcák 
(hagyományos) 0.80 Ft-tól 
POLARCUP papírtálcák L15 1.50 Ft 

L18 2.80 FI 
123 4,00 FI 

MŰANYAG TASAKOK 
Lapos tasak 160x240 0,60 Ft 

200x300 0,75 Ft 
250x350 0,90 Ft 
250x400 1,00 Ft 
300x500 1,30 Ft 

kólózótüles tasak 2 kg-os 0.85 Ft 
3 kg-os 0,95 Ft 
5 kg-os no Ft 

INGVÁLLAS 
(szitázhatok, nyomtathatók) 

fehér. 25x47 1,50 FV* 
fehér, 28x48 1,95 Ft/db 
fehér, 30x55 3,00 FV* 
csíkos. 30x55 3,00 Ft/db 
zók) és narancs, 30x55 3,00 Ft/db 
nyomott (húsos), 25x47 2,10FVdb 
nyomon (zöldség), 25x47 2.10 Ft/db 

SZEMETESZSAKOK 
50x60. fekete 
63x74, fehér 
575x1100, színes 
700x1100. színes 
szemeles tarlóváz 

1.80 Ft/db 
3,10 Ft/db 

11,60 Ft/db 
13.20 Ft/db 

2275 Ft 
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AZ OKTATÁSI- INNOVÁCIÓS A L A P R A 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a város 
illetékességi területén lévő oktatási-nevelési intézmények innovatív 
törekvéseinek támogatására. 
A pályázat célja Békéscsaba város nevelési, oktatási, képzési 
szerkezetének megújítása a városi oktatási koncepcióban megfogalmazott 
elveknek megfelelően, az alábbiak szerint: 

• alap-, közép- és felsőfokú oktatási-nevelési intézmény 
a nevelőtestület által elfogadott programmal pályázhat, 
amennyiben 

• a közgyűlés a pedagógiai programot határozatban jóváhagyta, 
támogatta (vagy a pályázattal egy időben jóváhagyja); 

• pályázni lehet a végrehajtás tárgyi feltételeinek megteremtésére, 
illetve a létrehozott szellemi termék elismerésére; 

• a támogatás egyszeri; 
• a pályázat benyújtásának határideje: 1994. május 15., 

elbírálásának határideje az 1994. júniusi közgyűlés időpontja. 
Cím: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Oktatási, közművelődési és sportiroda 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
(pályázati űrlap is itt igényelhető) 

A pályázatok elbírálásában a kulturális bizottság és külső szakértők 
vesznek részt. 

I Reumatológia 
Dr. Perjési Zsuzsanna reumatológus szakfőorvos 

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

PÉNZTÁRGÉPEK YMVJ.^IM 
EREDETI PAPÍRSZALAGOK, 

FESTÉKKAZETTÁK és KELLÉKEK! 
Továbbá számítógépek, telefonok, telefaxok, 

írógépek, számológépek, árazógépek, 
mérlegek, nyomtatványok lorgalmazása. 

Garancia és márkaszerviz. 
INTERTECHNIKA KFT. 

( f r ™*JjtfSBIi Békéscsaba, 
^Mf^MtfM Szerdahelyi u 2/a. 
• ' ' W - ' Teleion: 325-161 

A&M stúdió 
BÉKÉSCSABA, Szabadság tér 1-3. 

Teleion: 447-563, 445-676 

E P - U E K O R BT. 

5600 Békéscsaba, 
Új u. 2. 
Telefon: 324-218 

GIPSZ-STUKKÓ 
Díszítőelemek 

Műemlék, műemlék jellegű és egyéb 
középületek, üzlethelyiségek, irodák, 
lakások külső és belső díszítésének 
tervezése, kivitelezése. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

I N G A T L A N 
• A Vandháti-kertekben 1720 m' gyümölcsös 

élővízparton kis fűthető házzal eladó. A 
Borjúréti-kertekben, a Feketelenyó utcá
ban 970 trí gyúmótcsős eladó. Telefon: 
457-289, 18-19 óráig. 

• Kertes családi ház eladó; üzlet, raktár, tár
sasház építésére is alkalmas. Érdeklődni: 
Klapka u. 4. 

• Garázs eladó a Lencsési B garázssorán. 
Telefon: 457-712. 

• Kóvesút mellett 3 szobás ház eladó, el
cserélhető. Érdeklődni: Békéscsaba VII.. 
Haladás u. 6. 

• A Széna utcában garázs eladó. Telefon: 
323-238. 

• Almás-kertekben (Kásás u.j 820 m'-es 
zártkert eladó. Telefon: 327-126. 

• 2,5 szobás lakás eladó a Lencsésin. Tele
fon: 455-251,16 órától. 

• Belvárosi, 1+2 félszobás lakás eladó. 
Érdeklődni: 17 óra után a 324-031-es tele
fonon. 

• Andrássy úti, 70 m'-es, konvektoros lakás 
eladó. Telefon: 443-469. 

• Kizárólag egészségügyi okok miatt a vá
roshoz közel ósszomfortos tanya eladó, 
esetleg kft-nek is.Cim: Nagyrét 1746, má
sodik bejáró, a volt Oláh István utca folyta
tása, saroktól az ötödik tanya. Érdeklődni: 
szombat-vasárnap. Irányár: 2.2 millió fo
rint 

• 2 szobás, telefonos, udvari házrész a Rá
kóczi utcában eladó Telefon: 441-402. 

• Zöldövezeti, 60 m'-es. 2,5 szobás, telefo
nos, padlás- és pinceteres lakás eladó. 
Telefon: 444-730. 

• Nagyréten zártkert eladó. Érdeklődni: 
Bessenyeiu. 71. 

J A R M U 
VW Golf 1985-ös, 1,6 GTD grafitmetál és 
ETZ 150 E motorkerékpár eladó. Teleion: 
444-056. 

S Z O L G Á L T A T Á S 
Színes televíziók javítása hétvégen is garan
ciával! rjomokos Tamás, telefon: 323-721. 

Parabola- és tetőantenna-szerelés vidékre 
is. Autórádió és -magnó. HIFI, videó javítá
sa. Boda Béla. Békéscsaba, Csíki u. 38. 
Telefon: 326-931 (üzenetrögzítő). 

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

Automata mosógépek és programkap
csolóik javítása. Helyszíni javítás hétvégen 
is. Elektron Gmk. Békéscsaba. Bartók Béla 
út 4. Telefon: 325-948. 
Dr. Kerekes Attila fogszakorvos rendel: 
hétfő-szerda-péntek 16-18 óráig, 
kedd-csütörtök 9-10 óráig. Békéscsaba 
VI, Urszinyi Dezsőné u. 5. 

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

• Minden típusú kerékpár javftása! Kerékpár-
szerviz, Békéscsaba. Zsíros u. 17. Nyitva 
hétfőtől szombatig. 14-19 óráig. Telefon: 
325-462. 

• Nyugati gépkocsik féltengely-, hengerfej-
felújítása! Érdeklődni: Bankó u. 31. (vett 
Kulich utca). 

• Szines és fekete-fehér televíziók javítása, 
áthangolása. Antennaszerelés. Hasznát 
nyugati szines televíziók eladása 10 000-
20 000 forintig. Cim: Bankó u. 31. (volt Ku
lich utca), telefon: 325-122. 

• Mikrohullámú sütő, automata mosógép, 
háztartási- és barkácsgépjavrtás. Anten
nák, parabolák szerelése, villanyszerelési 
munkák. Műszaki cikkek adásvétele, érték
becslése. Mindez garanciával. Cim: Elekt-
roszervlz, Hargita u. 5. Felvevőhelyek Be
rényi út 20. (lelefon: 450-305): Pipacs kőz 
10. (telefon: 455-474). 

• Gépírást vállalok. Teleion. 324-031. 

• Telelonhosszabbitas, áthelyezés: kaputele
fonok, parkolásgátlók, nyílászárók, riasztó
rendszerek és kapuk automatizálása. Tele
fon: 444-730. 

• Nagy mennyiségű bálás ruha és lábbeli ér
kezett a jaminai Ráció kereskedésbe. Át
meneti kabátok, dzsekik, szoknyák, blúzok 
20-50%-os kedvezménnyel kaphatók. 
Cim: Békéscsaba, Orosházi út-Madách 
utca sarok Nyitva: hétfőtől péntekig 
9-17.30-ig. 

E G Y É B 
• Törzskönyvezett németjuhász kiskutyák 

eladók. Érdeklődni: Kemény u. 20.. telefon: 
327-104. 

• Törzskönyvezett bempásztor kiskutyák 
eladók. Érdeklődni: Békéscsaba, Fiumei u. 
5011., 16 órától, hétvégén egész nap. 

• Nyúlketrec eladó. Érdeklődni: Bessenyei u. 

118/1. 

• Hízók hasítva eladók. Telefon: 459-337. 

• 8 m'-es felvonulási épület eladó. Teleion: 
450-768. 

• 1 db 170 cm-es Bahama fürdőkád. 2 db 
90x210 cm-es mélyen üvegezett ajtó és 2 
db Bonanza ágy eladó. Telefon: 459-141. 

• NDK-lágylagylaltgep és hagyományos 6 
tégelyes, Köjál-engedélyes 
fagylaltgép hordozható 
elárusítóbódéval 
eladó. Teleion: 
441-636. 
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A KÓRHÁZj 
Dr. Réthy Pál orvos 1847-ben 

kezdeményezte először a „Szegé
nyeket ápoló kórintézet" felállítá
sát. A város ezt támogatva, bizto
sította a mai Komáz u.-István ma
lom-Gyulai út -Hámán K. u. által 
határolt területet. Hajdan a város 
egész Körősön túli része szőlővel 
beültetett hatalmas terület volt -
ez a rész is. 

A csabai Városi Kórház kerítése a szép 
fenyőkkel. Ilyen volt a Kórház utcai 
főbejárat képe a harmincas években 

A kórházépítés 
I. ütemében 1980-ban 
felépült új csabai 
kórház főépülete 
a Gyulai úton - mely 
az egykori 
kórházalapító orvos, dr. 
Réthy Pál nevét 
viseli 

De itt volt az 1831. évi nagy kolerajárvány te
metője is, ide temették a 2019 halottat. 

1864-ben - százharminc éve - vették fel az 
első beteget a felső fotográfián látható szőlős
kerti régi csőszházból berendezett ispotály-kór
ház és szegényházba. 

A rossz egészségi viszonyok miatt 1869-ben 
Sztraka Pál városi főmérnök terve alapján felépült 
az új nyolc kórteremmel, irodával, konyhával és 
fürdőszobával ellátott, a gyógyítást megkönnyítő 
kórházépület. A komáz első gyógyítói: dr. Réthy 
Pál, dr. Bende Albert és dr. Reisz Miksa orvosok 
voltak. 

1899-ben a csabai kórház nyilvános kórháznak j 
minősíttetett. 

A kórház továbbépült és bővült - 1902-1905j 
között új épületek készültek el, melyekben bel- j 
gyógyászat, sebészet, szülészet és fertőzőosz
tály kapott helyet. 

1935-ben felépült az új emeletes sebészeti pa
vilon, ez akkor az ország egyik legkorszerűbben j 
felszerelt sebészeti osztálya volt. A kórház a há-! 
ború alatt hadikórházként gyógyított magyar, né- ] 
met és orosz katonákat. 

A csabai kórház az eltelt utóbbi fél évszázad I 
alatt is továbbépült - láthatóan ez napjainkban is 
folytatódik. 

••••NBMMNBMM 

A kómázépítés 
II. üteme 
napjainkban is 
folytatódik-

GONDOLKODÓ 

Homálymosoda 

A mocsok nem vész el, csak átalakul, szalonké
pesebb formát ölt. 

A múltra lassan rátelepszik a feledés homálya, 
az ember hajlamos, mintegy védekezésül, csak a 
jóra, a szépre emlékezni. Szép volt, fiúk! Borban ai 
Igazság. 

A mosott fiúk lepkefogó hálóval keringenek áldo
zataik után. Vizet prédikálnak, bort isznak. Leré
szegítenek a sárga földig, agymosó vízzel itatják a 
jelent, s újra színre kívánnak lépni a hatalom birto
kosaiként. 

Volt egy barátom, akiben megbíztam, s folyama
tosan kiadtam lelkemet. Évek múltán derült ki róla, 
hogy spicli volt, már huszonöt évesen eladta ma
gát. Egy világ omlott össze bennem. 

A néhai barátom felesége öngyilkos lett. 
Hogy miért, azt nem tudom. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV J 




