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INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

Kampányidő 

• Vasárnap választunk! 

Csabai Közlöny 

• A lakásrendelet tervezete 

• Egy kis séta 

• Amnézia 

Békéscsaba anno... 

Képzelet 
és Lét 

A művészet olykor erőt ad az 
élet elviselhetetlennek tűnő per
ceiben a krízisek túléléséhez. 
Ha nem is ad praktikus választ a 
nagy kérdésekre, segít megérte
ni őket. Emelkedetté (védetté) 
tesz a lelki összeomlások kü
szöbén és reménnyel kecsegtet. 
„Mesterségem, te gyönyörű/ki 
elhiteted: fontos élnem./Erkölcs 
és rémület kőzött/ egyszerre 
fényben s vaksötétben."Nemes 
Nagy Ágnes irta ezeket a soro
kat a munka megváltó szerepé
ről. Egy másik versében a szen
vedések ellen periekedik gyö
nyörűen: „Valamit mégis kéne 
tennem,/ valamint a gyötrelem 
ellen./ Egy istent kéne csinál
nom/ ki üljön fent és látva lás
son./7A vágy már nem elég,/ ne
kem betonból kell az ég./ Hát 
lépj a vállamra istenem,/ én föl
segítelek." 

Bizakodás van a szomorú
ság mélyén is, nincs színtiszta, 
áttetsző rettenet, a múlandóság 
ellenszere a hit. 

Életünkbe beleszövődik má
sok élete, gondja, fáradtsága, 
szeretete. Nem vagyunk soha 
egyedül. Ha mégis úgy érez
nénk néha, hogy csak az egye
temes magány az, ami igazán 
átjár bennünket, akkor vegyünk 
le a könyvespolcról egy verses
kötetet, tegyünk fel egy Bach
vagy Schubert-lemezt és gon
doljunk egy erdőre, amelyen ke
resztül folyik (csörgedez) egy 
patak. Ott, abban a tájban (az 
elképzeltben) megtaláljuk majd, 
amit kerestünk. A nyugalmat. 

KÁNTOR ZSOLT 

VÁLASZTÁS '94 

Búcsú és kezdet 

Még hármat alszunk, és eljön a május 8-i va
sárnap, a nagy választás napja. Még kettőt al
szunk, és beáll a kampánycsend. Még egyet al
szunk, és még mindig tart a kampány. 

A választásra jogosultak egy része már el
döntötte, hogy melyik pártra, illetve jelöltre adja 
le a voksát. Másik része még alszik egyet rá. 

Vannak országok, ahol tömegesen mennek 
szavazni az emberek: ott nagy a választások 
tétje. Egyéb országokban már az 50 százalékos 
részvétel is csak álom. Ott talán már megszilár
dultak a demokrácia alapjai, és a különböző je
löltek, alternatívák között csupán hangsúlybeli, 
jellembeli eltérések vannak. 

Magyarország valahol a kettő között van. Ez 
csak a második szabad választás, ezért tétje 

van. Kit akarunk látni a kormányaidnál, kire 
szeretnénk rábízni sorsunk egy részének meg
határozását? Ki érdemes arra, hogy szép or
szágunk jővőjét-jelenét befolyásolja? Minden 
egyes emberen, minden vokson múlik. 

Aki nem megy szavazni, talán megfosztja 
magát attól az erkölcsi alaptól, hogy számon 
kérje a jövőt. 

Úgy gondolom, Magyarországon vannak al
ternatívák, van mi között választani, s mindenki 
megtalálhatja a magának tetsző pártot, illetve 
személyt. Természetesen az is a demokrácia 
része, hogy valaki távol marad a szavazástól. 

Mégis, menjünk szavazni, éljünk állampolgá
ri jogunkkal! 

Néhány perc az egész, és néhány kézmoz
dulat egy kék tollal. 

1994. május 8-án, vasárnap, és adott eset
ben 1994. május 29-én, vasárnap. 

(Sz. Sz.) 

A honvédelem nemzeti ügy 
- így szól a honvédelemről 
szóló törvény egyik mondata. 

A honvédelem helyi ügy is 
- az emberek elsősorban a 
saját lakóhelyükön szeretnék 
magukat biztonságban érezni. 
Az országban felállított honvé
delmi dandárok e biztonságot 
hivatottak szolgálni - ezek 
személyi állománya az adott 
térség lakosai közül kerül ki, s 
a csapatokat nem küldhetik 
más megyékbe. Két ilyen dan
dár van Magyarországon - az 
elsőt Nyíregyházán, a másikat 
Békés megyében hozták létre. 

A Békéscsabai honvédelmi 
dandár április 21-27. között 
tartotta gyakorlatait és tovább
képzését megyénkben, ezen 

A HAZAMAT 
szolgálom 

mintegy 250 tartalékos tiszt és 
katona vett részt. A dandár 
összlétszáma 4000 fő, műkö
dési területe Békés megye. Az 
állomány szakmailag maga
san képzett emberekből áll, 
akik képesek arra, hogy meg
védjék a polgárok nyugalmát. 
Az itt élők magukénak érzik 
ezeket a katonákat, akik - ha 
kell - akár életük árán is meg
védik ezt a területet, ezt a föl
det, ezeket a határokat. 

A gyakorlat és a képzés zá
rását követően a Körösi Cso

rna Sándor Főiskola sport
csarnokában került sor az el
múlt héten a megyezászló ün
nepélyes átadására Békés
csaba polgármestere és Bé
kés Megye Képviselő-testüle
te elnökének jelenlétében. A 
zászlót az evangélikus, a re
formátus és a katolikus egy
ház képviselői szentelték fel 

Nagy László alezredes, a 
Békéscsabai dandár parancs
noka köszönetet mondott a 
megyének és a városnak a 
zászlóért, az eddigi segítsé
gért és közreműködésért. Mint 
mondta, a dandár állománya 
olyan emberekből áll, akik 
szeretik a hazájukat. 

A parancs: a hazámat szol
gálom. (Sz. I.) 



CSAJÁNYI MELINDA, 
az MDF békéscsabai országgyűlési képviselőjelöltje 

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM <$MDF 

Korrupciós ügyek? Ugyan! 

Az MDF frakcióvezetőjét, Kulin Ferencet a párt békéscsabai or
szággyűlési képviselőjelöltje, Csajányi Melinda látta vendégül az el
múlt héten a megyei könyvtárban. 

Az 1993. december vége óta posztján lévő frakcióvezető elmond
ta, hogy az utóbbi négy hónap munkáját három fő feladat határozta 
meg: a feszített tempójú törvényhozás, a frakció egységének fenn
tartása és a választási program elkészítése. Bár az ellenzék többször 
kifejezésre juttatta, hogy a koalíció jobban tenné, ha hátralévő idejé
ben nem „zavarná össze" az érvényben lévő jogszabályokat, Kulin 
szerint rendkívül nagy horderejű kérdések vártak döntésre. Ilyen volt 
például a villamosenergia- és gázszolgáltatásról szóló, valamint az 
árutőzsdére vonatkozó és rendőrségi, távközlési, akadémiai, szövet
kezeti törvényjavaslat is. A megalkotott törvények egy része óriási 
privatizációs bevételhez - csaknem egymilliárd dollárhoz - juttatta 
gazdaságunkat, ezért sem lehetett továbbhalogatni ezek megszüle
tését. Az akadémiai törvény jelentősége sem vitatható: összhangot 
teremt az oktatás és a tudomány között, melyre pedig Eötvös József 
óta nem volt példa. Az egyetemeket felruházza a tudományos foko
zatok odaítélésének jogával, ami egészséges versengést teremt az 
intézmények között. A rendőrségi törvény létrehozása szintén szük
séges volt, ez a bűnügyi statisztikákból egyértelműen kitűnik, noha 
sokan a rendőrállam alapjainak letételét látták e törvény megszava
zásában. Kulin Ferenc kijelentette azt is, hogy a rendszerváltás leg
sikeresebb műfaja a privatizáció volt, melynek 600 ezer résztvevője 
magánvállalkozó, és sok százezer kárpótolt válhatott a piac aktív 
szereplőjévé. A vádaskodóknak tehát szembe kell nézniük azzal a 
ténnyel, hogy Magyarországon nem voltak korrupciós ügyek! 

A rádiós elbocsátásokról a következőket mondta az MDF frakció
vezetője: „A vezetőkkel fegyelmezetlenül viselkedő újság
írók provokálták ki a leépítést, melyet 1991-ben még az 
ellenzék is támogatott." L. 

Göncz Árpád köztársasági elnök a miniszterelnök előterjesztésére a 
közelmúltban a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést 
adományozta Mladonyiczky Béla szobrászművésznek és Takács 
Győző grafikus-keramikusnak alkotói munkásságuk elismeréseként. 

A művészeket a múlt héten köszöntötte a városházán Pap János pol
gármester. 

Városi Tanulmányi Verseny 1994 
E z évben másodszor rendezi meg Békéscsaba Megyei Jogú Város 

általános iskolás korú tanulói számára a szaktárgyi tanulmányi versenyt. 
A tehetséggondozásnak ez a formája népszerű az iskolákban: az elő

döntőkön 2090 tanuló mérte össze felkészültségét; 299-en jutottak a vá
rosi döntőbe, amelynek időpontja: 

május 6., péntek. 
A vendégek fogadását, a szaktárgyi versenyek megrendezését a kö

vetkező iskolák vállalták: 
magyar (4-8. oszt. - 5 korcsop.) 
matematika (4-8. oszt. - 5 korcsop.) 
fizika (7-8. oszt. - 2 korcsop.) 
kémia (8. oszt. - 1 korcsop.) 
földrajz (7-8. oszt. - 2 korcsop.) 
biológia (7-8. oszt. - 2 korcsop.) 

A kezdés időpontja valamennyi helyszínen 9 óra; az ünnepélyes ered
ményhirdetés az adott tantárgyak sajátosságai és a versenyzők számá
nak függvényében különböző időpontokban történik. 

A rendezők szívesen látják az érdeklődő tanulótársakat, szülőket, pe
dagógusokat. 

Jó felkészülést és versenyzést kíván a versenybizottság. 

• 9. Sz . Alt. Iskola 
• 10. Sz. Ált. Iskola 
• Madách U. Ált. Iskola 
• Gerlai Ált. Iskola 
• Áchim L. A. Ált. Iskola 
• 3. Sz . Ált. Iskola 

• FOGADÓNAPOK. Május 13-
án, pénteken dr. Simon Mihály 
jegyző, május 20-án Domokos 
László alpolgármester tart fogadó
napot a városházán 8 ós 12 óra 
között. 

• FOGADÓÓRA. Dr. Sarkadiné 
dr. Lukovics Éva országgyűlési 
képviselő (SZDSZ) fogadóórát tart 
május 5-én, csütörtökön 14-15 
óráig az SZDSZ megyei irodájá
ban (Szent István tér 10). 

László Tibor független ország
gyűlési képviselőjelölt, a pártonkí
vüliek jelöltje csütörtökön 16 órától 
várja a választókat a Jókai út 45. 
sz. alatti választási irodájában. 

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 
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LUKOVICS EVA 
országgyűlési képviselő 

és újra induló képviselőjelölt 
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YEGH LASZLO 
30 éves 
agrármérnök, 
a FIDESZ 
békéscsabai 
országgyűlési 
képviselőjelöltje 
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DR. PREKOP OTTÓ nevét a 6-os sorszámmal találja meg szavazólapján! 

DR. PREKOP OTTÓ 
Békéscsaba, Mezőmegyer, 

Csabaszabadi, Gerla ország

gyűlési képviselőjelöltje, akit 

1994. április 26-tól 

A V Á L L A L K O Z Ó K 
PÁRTJA T Á M O G A T ! 

KÖZTÁRSASÁG 
PÁRT 

SZÜZBESZÉD 
(Dr. Prekop Ottó leendő parlamenti beszédének szövege) 

Tisztelt Országgyűlés, tisztelt Békéscsabaiak, Mezömegyeriek, Gerlaiak, Csabaszabadi lakói! 

A római birodalomban a szenátorok beiktatásukkor programot hirdettek és vállalták, hogy hivatali idejük alatt e prog
ramot megvalósítják. 

A jó képviselő tekintélyévei, szakmai elismertségével kiemelkedhet társai közül, s ez arra ad lehetőséget, hogy 
Békéscsaba, Gerla, Mezőmegyer és Csabaszabadi családjai a képviselő segítségével boldoguljanak. 

A gyerek tanuljon, a szülő dolgozzon, a nyugdíjas megérdemelt nyugalmát élvezze, és az egész család jói éljent Ehhez 
az kell, hogy a gyulai húskombinát és a békéscsabai hűtőház talpon maradjon, a megyeszékhely konzervgyára pedig már 
az idén megkezdje a termelést. Ezek a gyárak felvásárolnák 70-73 ezer kisbirtokos családdal termeltetett növényeket és 
háziállatokat. Családonként négy fővel számolva ez 280 ezer embert jelent. Békéscsaba, Mezőmegyer, Csabaszabadi és 
Gerla földdel, gépekkel, ólakkal, istállókkal, a dolgos kezükkel tenni akaró emberei is munkához jutnának, s a megkeresett 
pénzt élelmiszerekre és mhákra, azaz létfenntartásukra költenék. Az üzletek, boltok forgalma ezáltal fellendülne, így 
megélhetéshez jut a szolgáltatói réteg is. 

A lakosság olcsó gyógyszert, olcsó orvosi ellátást akar. Lehetővé kell tenni, hogy a rászoruló kisnyugdíjasok, alacsony 
jövedelműek és a tartósan betegek támogatásban részesüljenek. Békés megye 3000, s Békéscsaba 1200 mozgás
sérültjére gondolva újra vissza kell állítani az önálló közlekedésüket jelentősen megkönnyítő gépjárművek kedvezményes 
vásárlását. 

A gertai kastély felújításával légzőszervibeteg-kezelő központot lehetne létrehozni, mely egyben megoldaná a Gerlén 
élők orvosi ellátását is. 

Az egészségügyi dolgozókat - munkájuk minőségének arányában - az eddiginél méltányosabb díjazásban kell 
részesíteni. 

A térség fejlesztésének keretében nem szabad továbbhalogatni a Gerla és Békéscsaba közötti kerékpárút megépítését, 
Csabaszabadi szilárd burkolatú járdákkal való ellátását. 

A Köztársaság Párt programjának megvalósulása az inflációt 10-12%-ra tudná leszorítani 1996-ra, és számításaink 
alapján a munkanélküliség 5%-ra csökkenthető. A minimáladót, tomisadót el kell tőrölni, az önkormányzatok az szja-
bevételekből 30% helyett 70%-ot kapjanakl A társasági adót 1998-ra 36%-ról 30%-(a, a hitelek kamatait 10-15%-ra, az 
általános forgalmi adó 25%-os kulcsát három év alatt 17%-ra csökkentjük. A személyi jövedelemadót három sávosra -
0-15-30% - kell változtatni. 1994-ben első feladatunk a nyugdíjemelés lesz, célunk az értékálló nyugdíj megteremtése. 

Ez a program a helyi szakemberek segítségével készült, akik az őszi önkormányzati választásokon fogják képviselni a 
Köztársaság Pártot. 

Tudjuk, a program a helyi önkormányzatok és Békéscsaba, Gerla, Csabaszabadi, Mezőmegyer dolgos népével sikerre 
vihető. (x) 

A KÖZTÁRSASÁG PÁRTOT a 12-es sorszámmal találja majd szavazókártyáján! ^ 



TÁRSADALMI K A M A R A 
Civil Szervezetek Országos Tömörülése 

CHAMBER OF SOCIETY 
The National Association of Civil Movement 

LÁSZLÓ TIBOR Képviselőjelölt Úrnak 
Békéscsaba 
Pf. 164 

Elismerő nyilatkozat! 

A Társadalmi Kamara és ön olyan együttműködési megállapodást 
kötött, amely értelmében Ön vállalta, hogy megválasztása esetén a 
Magyar Országgyűlésben hangot ad a lakosság problémáinak, támo
gatja a civil kezdeményezéseket és ennek érdekében igénybe veszi 
a Társadalmi Kamara szakértőit. 

E megállapodást részünkről az Ön eddigi életútja, szociális érzé
kenysége, környezetéhez való jó viszonya és tisztessége indokolta. 

Mindezek, valamint együttműködési megállapodásunk alapján Ön 
élvezi a Társadalmi Kamara és 42 országos szövetsége bizalmát és 
támogatását. 

Kérjük az ön választókörzetének lakosságát, hogy ennek tudatá
ban döntsön szavazatáról. 

Budapest, 1994. április 11-én 

Pisztray Géza 
soros elnök 

Szabó Miklós 
ügyvezető elnök 

Zenkovics Zoltán 
főtitkár 

H-1051 Budapest, Október 6. u. 4. 
Telefon: 361/2674-151; 361/2674-153; Fax: 361/2674-152 

Én bízom Önben! 
Ön is bízhat bennem! 

Tisztelt Választópolgár! 

Május 8-án döntenünk ke l l ! 
A szavazókörben két kártyát kapunk. 
A pártlistáról szíve szerint válassza k i azt a pártot, 
amelyre rábízná az államkasszát! 

AZ EGYÉNI L ISTÁRÓL PEDIG KÜLDJE UTÁNA 
A FÜGGETLEN ELLENŐRT! 

Az egyéni listán a nevek névsor szerint lesznek felsorolva. 

5. László Tibor független jelölt 

Válassza a legjobb 
osztályzatot! 

Telitalálata lesz! 

László Tibor 
független jelölt 

© 

(x) 

1 REMETE TAMÁS 

Miért egy független...? 

Miért képviselheti egy független jelölt hatékonyabban? - tette fel 
a kérdést Remete Tamás független békéscsabai jelölt az ifjúsági 
házban megtartott lakossági fórumán. Válaszában kifejtette, hogy a 
kormánypártok számára eleve „gyanús" egy ellenzéki által benyúj
tott javaslat, ennek köszönhetően az elmúlt négy évben az ellenzék 
képviselői jórészt a „papírkosárnak termeltek". A pártokra szükség 
van, de egy független jelölt munkájában biztosabban érvényesülhet 
a választók közvetlen képviselete, mert nem jelenít meg különböző 
eszméket, ideológiákat. 

Remete Tamás a továbbiakban elmondta, hogy ma az állam a 
polgárok feletti szervezetként működik, holott feladata az emberek 
szabadságának a háttérből történő garantálása lenne. Gazdasági 
téren ugyancsak sok a tennivaló. A vállalkozásokra kirótt igen ma
gas terhek megnehezítik a fellendülést, újabb munkahelyek teremté
sét. Nő az elszegényedettek, létminimum alatt élők tábora, azonban 
amíg csak a megtermelt javak egynegyede marad az előállítónál, 
amíg az elosztás, a gazdaság, az adórendszer nincs a helyén, ad
dig a szociális területeken nem lehet észrevehetően javítani. 

A függetlenek összefogását példázta a fórum meghívott vendége, 
Máté József debreceni független jelölt, aki az elmúlt négy év áldoza
taivá vált, az ez idő alatt a perifériára került emberekkel foglalkozik 
- szenvedélybeteg-tanácsadó és egy éjjeli menedékhely vezetője. 
Hangsúlyozta, hogy együttműködésre van szükség annak érdeké
ben, hogy megálljon a családok elszegényedése; a vállalkozásélén
kítés, az agrárszféra fejlesztése jó lehetőségeket rejt magában. 

Végezetül Remete Tamás elmondta: ,A választás célja ma az, 
hogy létrejöjjön egy hiteles, lelkiismeretes érdekképviselet az embe

rekért. Ez csak úgy lehetséges, ha minél többen elme
gyünk szavazni." 

MIKÓCZY ERIKA 

1 LÁSZLÓ TIBOR 

népszavazást kezdeményez 
László Tibor, Békéscsaba független parlamenti képviselőjelöltje a 

választási kampány idején minden csütörtök este fórumot tartott vá
lasztási irodájában, ahol a csabai sz'avazók kérdéseire és javaslataira 
reagált. A jelölt már korábban bejelentette, hogy népszavazást kezde
ményez két témakörben: egyrészt azt szeretné, hogy a köztársasági 
elnököt, illetve az országgyűlési képviselőket és polgármestereket köz
vetlenül választhassák meg a szavazók, másrészt pedig hogy a vá
lasztói bizalommal visszaélő képviselők visszahívhatók legyenek. 

A választók elsősorban az iránt érdeklődtek, milyen társadalmi szer
vezetek támogatják a jelöltet, hiszen függetlenként, nem pedig egy is
mert párt színeiben indul a választáson. László Tibor elmondta, hogy a 
Társadalmi Kamara (amelynek több mint ötven civil szervezet, többek 
között a nyugdíjasok, a nagycsaládosok, a mozgáskorlátozottak egye
sületei) már támogatásáról biztosította. 

A legtöbb kérdés a munkanélküliek és a nyugdíjasok helyzetére vo
natkozott. László Tibor határozottan kijelentette: a munkanélküliséget 
jelentősen csökkenteni tudnánk. Indoklásként a munkaidő és a nyug
díjkorhatár, illetve az adók csökkentésére utalt, valamint ésszerű és új 
beruházások lehetőségét vázolta fel. Egy 66 éves nyugdíjas kérdésé
re, aki mindössze alig nyolcezer forintból tengődik, míg ismerősének 
28 ezer feletti a nyugdíja, a jelölt elmondta: a kiemelt nyugdíjakat a ko
rábbi rendszer állapította meg, ezzel kedvezett saját apparátusának. 
Ezeket a kedvezményeket már régen felül kellett volna vizsgálni, ráa
dásul az igazságtalanságot továbbfokozták a rendkívül magas végkie
légítések, amelyeket szintén nem a dolgozók vehettek fel. 

László Tibor a múlt héten a Parlamentben járt, ahová dr. Fodor Ist
ván, a jelenlegi parlament független képviselőinek frakcióvezetője hív
ta meg őt. A megjelentek egyetértettek abban, hogy a sajtóban a füg
getlenek kevesebb nyilvánosságot kapnak, mint a pártjelöltek. Ettől 
függetlenül a 104 független bízik abban, hogy közülük most többen jut
nak be az országgyűlésbe, mint négy évvel ezelőtt. 

SZIL 



$ DR. PREKOP OTTÓ 
Békéscsaba, Mezőmegyer, 

Csabaszabadi, Gerla 
országgyűlési képviselőjelöltje, akit 

1994. április 26-tól a 
VÁLLALKOZÓK PÁRTJA TÁMOGAT! 

KÖZTÁRSASÁG 
PAMT 

A magyar gazdaság termelése az 1972-es szintre zuhant vissza az utóbbi négy 
évben. Van-e kiút ebből a szakadékból? A kérdésre dr. Prekop Ottó adóskonszo
lidációs programja ad választ: 

„Jelenlegi helyzet: az állami követelések alig fele hajtható be és a cégek jelen
tős része felszámolásra kerül. Az alapkövetelésre 50 százalék bírság és évi 44 
százalék késedelmi pótlék tevődik, így az összkövetelés 194 százalékra nő. Az ál
lam a mamutvállalatokat és a bankokat megmenti, de a nemzeti jövedelem 70 
százalékát kitermelő magánvállalkozásokat - amelyeknek főként az állami válla
latok tartoznak - magára hagyja, ezért is ilyen magas a munkanélküliség. Az el
tartók utcára kerülnek, elvész a vállalkozások üzleti kapcsolatrendszere, szakmai 
tapasztalata, s a piacon elfoglalt helyzetének kialakítására fordított szellemi és 
anyagi tőke. A hitellel történő áthidalásnak nincs meg a tehermentes vagyoni fede
zete, és nincs szabad pénzeszköz a pénzpiacon. 

A program szerint: a vállalkozások adó- és társadalombiztosítási tartozásait ka
matmentes hitelként kell kezelni, ezért 1994. május 8-tól pótlék- és bírságmoratóri
um lépjen életbe a belföldi többségi tulajdonú magánvállalkozásoknál. A cégek -
megalapozott üzleti terv alapján, és akár külső szakértők bevonásával - készít
senek hároméves ütemtervet, melyet a fizetési kötelezettség elmulasztásának 
egyedi elbírálásával kell összekötni. Az üzleti terveket az APEH és a tb szervei 
hagyják jóvá, s ellenőrzik a befizetéseket. A magánvállalkozói hitelkonszolidáció
ból önhibájukból kiszorulókra a csődtörvény szabályai vonatkozzanak. 

A program megvalósulásával: lélegzethez jut a gazdaság egésze anélkül, hogy 
az állam még jobban eladósodna és újabb hiteleket venne fel. Az állami követelé
sek az eddigi 44-50 százalék helyett - a gazdálkodók felszámolása, a munka
nélküliség növelése nélkül - 80 százalékos mértékben befizetésre kerülnének. A 
magyar gazdaság tehát megkezdheti a talpraállást." (x) 

A KÖZTÁRSASÁG PÁRT CÉLJA NEM ÁLOM: MÁJUS NYOLCADIKÁN ÉBREDJEN VELE! 

1 KUNCZE G Á B O R B É K É S C S A B Á N 

K i nyer ma(jd)? 

Megyei kampánykörútja során Békéscsabára is ellátogatott az 
elmúlt héten Kuncze Gábor, az SZDSZ miniszterelnök-jelöltje. 

A Márvány cukrászdában megtartott sajtótájékoztatóján Kun
cze Gábor dicsérően szólt Békéscsabáról: szemmel láthatóan is 
fejlődik ez a kellemes és hangulatos város, ami a liberális város
vezetésnek is köszönhető. Úgy vélte, az SZDSZ felkészült az or
szág irányítására: az önkormányzatokban szerzett tapasztalatok, 
a tagadhatatlan sikerek kormányképessé teszik a Szabad Demok
raták Szövetségét. 

A választási kampányról szólva Kuncze Gábor elmondta, az el
durvulás jeleit tapasztalja, ennek legékesebb bizonyítéka Boross 
Péter kijelentése, miszerint neki muszáj miniszterelnöknek marad
nia, nincs kinek átadnia a hatalmat: ennyire régen ijesztgették az 
embereket Magyarországon! 

A tapasztalatok azonban azt mutatják, fejtette ki Kuncze Gá
bor, hogy a választók leváltják a jelenlegi koalíciót. Itt csak az a 
kérdés, hogy az SZDSZ vezette liberális blokk, vagy az MSZP ke
rekedik-e felül. Az MDF és az MSZP azt próbálja sugallni, hogy 
nincs is harmadik alternatíva, ám Kuncze Gábor szerint nem így 
áll a helyzet: az SZDSZ kitűnő jelöltekkel rendelkezik, és esélye
sen szerepel majd a választásokon. A tapasztalatok azt is mutat
ják, hogy a választók leginkább az SZDSZ gazdasági programját 
tartják üdvözítőnek. Pedig az MSZP-től eltérően az SZDSZ nem 
kelt illúziókat, nem ámítja megvalósíthatatlan ígéretekkel a válasz
tókat. 

Végezetül Kuncze Gábor elismeréssel szólt a focicsapat kitűnő 
szerepléséről: van egy csapat, amely vezeti a tabellát, de anyagi 
nehézségekkel küszködik, és a város támogatására számítanak. 
Érdemesek erre azok, akik nemzetközi hírnevet szerezhetnek Bé
késcsabának! - vélte Kuncze Gábor. 

(V. I.) 

FIDESZ 

Ha győz az igazság. 

- Jó estét, Békéscsaba! - köszöntötte Deutsch Tamás, a Fidesz 
alelnöke a nagyszámú közönséget a Narancsfesztivál megnyitóján, a 
Pál Utcai Fiúk fergeteges koncertje előtt. Végh László, a Fidesz bé
késcsabai képviselőjelöltje az immár hagyománnyá váló fesztivál 
múltjáról szólt néhány szót, majd kezdetét vette a háromnapos „na
rancsbuli". 

„Ha győz majd az igazság, narancsliget lesz Magyarország!" -
hallhattuk a Fidesz országos kampányzenéjében, azonban talán 
csak ez az egy momentum utalt arra - a zászlókon, jelvényeken, Fi-
desz-játékokon és egyéb szóróanyagokon kívül - , hogy a fiatal de
mokraták politikusai állnak a rendezvények hátterében. A fő hang
súlyt a szórakozás, kikapcsolódás és a játék kapta a Széchenyi-liget
ben a múlt hétvégén. Úgy tűnik, a Fidesz megtalálta a módját, ho
gyan mozgassa meg azokat is, akiket esetleg a mindennapos politi
kai szócsaták, fórumok hidegen hagynak. Több ezer látogatója volt a 
Békéscsabai Fúvószenekar, a Békéscsabai Big Band, a Los Andinos 
koncertjeinek, a Békés Banda táncházának és az utcabálnak. A gye
rekek körében nagy sikert aratott a kecskeméti Maskarás bábegyüt
tes, akik múlt vasárnap folyamán három alkalommal adták elő pro
dukcióikat gólyalábakon, vagy óriásbábokkal. Volt aszfaltrajzverseny, 
Nyulambulam-koncert, kirakodóvásár, rengeteg Fidesz-ajándék (lufi, 
zászló, jelvény stb.). 

Végh László összességében jónak értékelte a fesztivált és a ma
jálist; a liget, a színes programok és talán kicsit a párt neve is hozzá
járult a nagy látogatottsághoz. A hétköznapok azonban nem csak 
majálisokból, fesztiválokból állnak, s bár nagyon kell a kikapcsoló
dás, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy rajtunk is múlik, milyen 
holnapot dicsérhetünk, szidhatunk ezután. Tehát ahogy arra kért min
denkit, legyen ott a ligetben, ha kikapcsolódni vágyik, most Végh 
László arra kéri Békéscsaba polgárait, legyenek ott a sza
vazóhelyiségekben, hogy együtt dönthessünk a holnapról! 

MIKÓCZY ERIKA 
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Kárpótlás... MEGÍGÉRTÜK! 
Földtörvény... TELJESÍTETTÜK! 
Szövetkezeti törvény MEGVÉDJÜK! 
módosítása... 

Az Egyesült Kisgazdapárt 7. a listán! 
X-eljen a hetesbe! 

Szavazólapján keresse jelöltünk nevét és 
az Egyesült Kisgazdapárt emblémáját! 

PREKOP OTTÓ 

adóskonszolidációs programja 

A sajtó nyilvánossága előtt írták alá azt a választási együttműkö
dési szerződést, amely a Köztársaság Párt és a Liberális Polgári 
Szövetség-Vállalkozók Pártja között jött létre a két párt országos 
vezetőségének engedélyével. Ennek értelmében Zwack Péter pártja, 
miután nem tudott jelöltet állítani városunkban, dr. Prekop Ottó csa
bai Palotás-jelöltet, illetve a Köztársaság Párt megyei listáját támo
gatja a választások első fordulójában. Ezt a segítséget természete
sen visszaadják Palotások egy később meghatározott választókerü
letben a Vállalkozók Pártjának. A két aláíró: Prekop Ottó, illetve Náf-
rádi Zoltán, a Vállalkozók Pártja megyei alelnöke elégedetten nyilat
kozott az együttműködési szerződésről. A Köztársaság Párt jelöltje 
hozzátette, hogy hasonló együttműködésre készülnek az Agrárszö
vetséggel is. 

Ezután Prekop Ottó az általa kidolgozott állami adóskonszolidációs 
programról beszélt, amely a belföldi többségi tulajdonú magánvállal
kozásokra terjed ki. A jelölt elmondta, hogy a jelenlegi gazdasági 
helyzet igencsak lesújtó, hiszen a magyar gazdaság termelése az 
1972. évi szintre zuhant vissza az utóbbi négy évben. S miután a 
magas adókat és a társadalombiztosítási járulékot nem tudják kiter
melni a vállalkozók, ezért bírságot is kellene fizetniük, így az összes 
tartozás a késedelmi pótlékokkal együtt megközelíti az alapösszeg 
200 százalékát. A vállalkozások túlnyomó része körbetartozik egy
másnak, ezért valószínű, hogy újabb csőd- és felszámolási eljárási 
hullám indul meg az év második felében. A felszámolási eljárás je
lenlegi rendszerében az állami követelések legfeljebb 44 százalék
ban folynak be. A jelölt elképzelése szerint május 8-tól kamat- és bír
ságmoratórium lépne életbe, s egy megalapozott üzleti terv alapján 
készítenének hároméves fizetési ütemtervet a vállalkozások, majd az 
APEH és a tb ellenőrző szervei jóváhagyják az üzleti terveket, és el
lenőrzik a havi befizetéseket. így valószínűsíthető, hogy 80 százalék-

Í
ban megtérülnének az állami követelések, s kiderül, mely 
cégek maradhatnak talpon. 

SZILASI MIHÁLY 

Szocdemek az MSZP-ben? Ugyan! 

Békés megyei kampánykörúton járt Király Zoltán, a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt elnöke, aki Békéscsabán választási nagygyű
lést tartott. Egyebek közt kijelentette: a Magyar Szocialista Párt ki 
akarja sajátítani a szociáldemokráciát, és el akarja tiporni az 
MSZDP-t. Ebben az első számú főbűnös Horn Gyula, az MSZP elnö
ke, akiről Király Zoltán mélységesen elmarasztaló véleményt alkotott. 

Ha az MSZP a választások után hatalomra kerül - fejtegette Ki
rály Zoltán - , azt legfeljebb egy-két évig tudja birtokolni, mivel egy
részt képtelen lesz megbirkózni a jelenlegi csőddel (amihez ők is 
hozzájárultak), másrészt az egymás közötti hatalmi harc szétzilálja 
őket, hiszen egyetlen szociáldemokrata sincs közöttük. De vajon mi
től szociáldemokrata az MSZP? - kérdezte az elnök. - Horn Gyula 
reformkommunista szárnyától? Szűrös Mátyás népnemzeti frakciójá
tól? Békési László liberális-kapitalisztikus gazdaságpolitikai nézetei
től? Vagy Vankó Magdolna hithű keresztény platformjától? Mondjon 
valaki az MSZP-ből két szociáldemokratát - szólította fel a hallgató
ságot - , annak két hétig mindennap fizetek tíz üveg sört! 

A nagygyűlést követő sajtótájékoztatón Király Zoltán kizárta annak 
lehetőségét, hogy pártja együttműködjön a TTCS-féle pártokkal, azaz 
Torgyánnal, Thürmerrel és Csurkával. 

Bár az elnök most nem tett említést róla, mégis van egy érdekes 
csabai vonatkozása annak, hogyan lett a pártnak országos listája. 
Ehhez ugyanis hét területi listára volt szükség, s az ajánlószelvé
nyek, illetve a listák leadásának utolsó napján az MSZDP csak hattal 
rendelkezett. A hetediket Botyánszki György békéscsabai és Békés 
megyei ügyvezető elnök vitte fel Budapestre - még éppen időben. 
Igaz, Budapesten nincs listája a pártnak, ezért csak a vidéki szava
zók juttathatják a Parlamentbe őket. 

SZIL 

KDNP: 

Tolerancia, béke, biztonság 

Választási nagygyűlést tartott a Kereszténydemokrata Néppárt 
békéscsabai szervezete az ifjúsági házban. A szervezők Gáspár 
Miklóst, a KDNP országgyűlési képviselőjét, valamint Gábor Dzsin
gisz holland államtitkárt hívták meg az eseményre. 

A politikusok beszédei között a Jókai Színház művészei adtak 
ízelítőt tudásukból. Az elképzelés, csakúgy, mint a szegedi kam
pánynyitón, bevált: a művészek színvonalasan oldották fel a politi
kai beszédek ilyenkor elkerülhetetlen monotonitását. 

Gáspár Miklós az igazságtételről és a privatizáció visszásságai
ról beszélt. Az igazságtételről szóló törvény - ha nem is úgy, 
ahogy sokan szerették volna - létrejött, de a magánosítás olyan 
zökkenőkkel halad, amelyhez a kereszténydemokraták nem adhat
ják a nevüket. 

Gáspár saját pártjáról szólva megjegyezte: a KDNP-ben nem 
voltak olyan hatalmi harcok, amelyek a közvéleményt elriasztották 
volna a párttól. A taglétszám sokszorosa a négy évvel ezelőttinek, 
s a kereszténydemokraták jóval több szavazatra számítanak, mint 
1990-ben. 

Kovács Sándor, a pán békéscsabai jelöltje részletesen szólt 
programjáról. Elmondta, hogy a türelem, a tolerancia a KDNP alap
elveinek fő jellemzője. Kifejtette a párt gazdasági téziseit, majd 
utalt a két koalíciós párt, az MDF és a KDNP viszonyára is, ame
lyet így jellemzett: nem a koalíciós partnert, hanem a hazát szol
gálták a kereszténydemokraták. 

Gábor Dzsingisz az európai kereszténydemokrácia üdvözletét 
hozta el Békéscsabára. Úgy vélekedett, hogy a fejlett nyugat-euró
pai országok is gazdasági válságot élnek át, ráadásul a környezet
védelem is fontos politikai tényezővé vált: a világ ráébredt, hogy a 
Föld további szennyezése az emberiség közeli pusztulását jelent
heti. Az előadó a béke, a biztonság és a keresztény értékrend fon
tosságát emlegette, s előadása végén Isten áldását kérte a jelenle
vőkre és tevékenységükre. 

SZIL 



KUNCZE GÁBOR 
az SZDSZ miniszterelnök-jelöltje: 

Bízom benne! 

Ön is bízzon benne! 
Szavazzon 

LUKOVICS ÉVÁRA! 

Szabad Demokraták Szövetsége 
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1 THÜRMER: 

nem kell nekünk kapitalizmus 

Megtelt a csabai ifjúsági ház nagyterme a Munkáspárt szomba
ti választási nagygyűlésén. A zömmel idősebb emberekből álló 
közönség nagy tapssal köszöntötte Thürmer Gyula pártelnököt. 

- Ennek a kormánynak mennie kell - jelentette ki a Munkás
párt első embere. - Mennie kell, mert semmit nem tett a mun
kások érdekében. 1990-ben nem sok hiányzott ahhoz, hogy mi 
is a parlamentbe kerüljünk, s most reális esélyünk van erre. 

Thürmer úgy vélte: a jelenlegi parlament nem vette figyelembe 
a munkások és a parasztság akaratát. Számokkal bizonyította, 
hogy a termelés négy év alatt jócskán visszaesett. Szólt a mező
gazdaság szándékos szétveréséről, a keleti piacok elvesztésé
ről. Mondanivalóját gyakran szakította félbe egyetértő taps. 

A Munkáspárt elnöke meggyőződéssel állította: a polgári pár
tok elképzelései ellentétesek pártjáéval. Úgy vélte, Magyaror
szágon nem vált be a kapitalizmus, mert munkanélküliséget és 
nyomort hozott az embereknek. 

- Bejutunk a parlamentbe - fejtegette Thürmer. - Bejutunk, 
mert van programunk, s az jó. Százötvenhat egyéni jelöltünk 
van, valamennyi megyében kaphatunk listás szavazatot, s van 
országos listánk is. Bejutunk a parlamentbe, s azt mondjuk majd 
a többi pártnak: állj, ne tovább! Elég volt a szenvedésből, a rom
bolásból. Mi mást akarunk, s azt meg is tudjuk valósítani. 

Thürmer kitért a szélsőjobb és a fasizmus térhódítására is. 
Utalt arra, hogy őrizetbe vették a hungaristák vezetőit. 

A nagygyűlésen bemutatták a párt Békés megyei je
löltjeit, majd az elnök a hallgatóság kérdéseire vála
szolt. SZIL 

EGYESÜLT KISGAZDAPART 

mm 
« (HÍM 

Kárpótlás... MEGÍGÉRTÜK! 
Földtörvény... TELJESÍTETTÜK! 
Szövetkezeti törvény MEGVÉDJÜK! 
módosítása... 

Az Egyesült Kisgazdapárt 7. a listán! 
X-eljen a hetesbe! 

(x) 

Szavazólapján keresse jelöltünk nevét és 
az Egyesült Kisgazdapárt emblémáját! 

Tisztelt Hölgyem, Uram! 

állalkozásunk, a VEKO Betéti Társaság nyerte el 
a jogot, hogy - Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával együttműködve -
elkészítsen egy reprezentatív kiadványt, mely 
Békéscsaba várost mutatja be 100-120 színes 
fotóval, hasznos információkkal. 
Ilyen jellegű könyv legutóbb 10 éve jelent meg. 
Az albumban információs és reklámoldalak is 
helyet kapnak - korlátozott terjedelemben - , 
hogy a könyv olvasóinak kulturális, 
idegenforgalmi, vendéglátói és egyéb hasznos 
információkat nyújtsanak. 
Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy szívesen 
látná saját vállalkozása megjelenését 
a kiadványban, úgy kérjük, keressen meg 
bennünket. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a könyv kitűnő 
reklámajándék lehet partnerei számára, 
és e célból előrendeléseket is szívesen fogadunk. 
Várjuk jelentkezését! 

V E K O B t . 
5600 Békéscsaba, 
Rákóczi u. 31. 
Telefon/fax: 328-522 

VERESS ERZSl) KONDÁCS PÉTER 



VEGH LASZLO, 
a Fidesz békéscsabai 
országgyűlési képviselőjelöltjének 
kérdése 
a Heti Mérleg olvasóihoz 

M E L Y I K 

P Á R T 

E M B L É M Á J A 
V A N 

E L R E J T V E 
A KÉPEN? 

A megfejtéseket május 8-án adhatják le a szavazóhelyiségekben. 

ELEGENDŐ S Z Á M Ú HELYES MEGFEJTÉS ESETÉN 
minden jó, sőt minden hibás választ adó kedves megfejtőnk 

egyaránt élvezheti a közösen elnyert 

alacsonyabb inflációt, több munkahelyet, 
egészségesebb környezetet, szociális és közbiztonságot, 

valamint mindazt, amit egy igazán demokratikus állam 
a polqárainak nyújtani tud. 



T 7 CSABAI 
lYÖZLÖNY 

r 

DÖNTÉS ELŐTT 
TERVEZET 

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

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
és helyiségek elidegenítéséről 

(A módosított 1993. évi LXXVIII. törvénnyel 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A vas
tag betűvel szedett rész az 1994. évi XVII. tör
vénnyel módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Tv.), míg a vékony betűvel 
szedett rész az önkormányzati rendelet (a to
vábbiakban: Ör.) tervezetének szövege.) 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá
lyokról szóló 1994. évi XVII. törvénnyel mó
dosított 1993. évi LXXVIII. törvény felhatal
mazása alapján az önkormányzat tulajdoná
ban lévő lakások és helyiségek elidegeníté
sére a következő rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 
Ör. 1. § 

(1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben 
foglalt kivétellel - kiterjed az önkormány
zat tulajdonában lévő lakásokra és nem 
lakás célját szolgáló helyiségekre. 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az ön
kormányzat gazdasági társaságainak 
rendelkezése alatt álló lakásokra és nem 
lakás célját szolgáló helyiségekre. 

Tv. 45. § 

(1) A határozatlan időre bérbe adott ön
kormányzati lakásra vételi jog illeti 
meg 

a) a bérlöt; 
b) a bérlőtársakat egyenlő arányban; 

c) a társbérlőt az általa kizárólagosan 
használt lakóterület arányában; 

d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzá
járulásával azok egyenes ági roko
nát, valamint örökbe fogadott gyer
mekét. 

(2) Társbérlet esetén a közösen használt 
lakóterületet az (1) bekezdés c) pont
jában említett arányban kell figyelem
be venni. 

Tv. 46. § 

Nem áll fenn vételi jog 

a) az 1990. szeptember 30. napját köve
tően kizárólag önkormányzati eszkö
zökről létesített vagy szerzett, illető
leg az 1990. évi LXV. törvény 107. §-
ának (2) bekezdése alapján az önkor
mányzat tulajdonába került önkor
mányzati lakásra; 

b) az olyan önkormányzati lakásra, mely 
az önkormányzat 1994. január l-jét 
megelőzően hozott döntése alapján 
átalakításra, korszerűsítésre, felújí
tásra, bontásra kijelölt épületben van, 
illetőleg az épület a település rende
zési terve alapján rehabilitációra kije
lölt területen van; 

c) a bérlőkijelölési és az ismételten gya
korolható bérlőkiválasztási joggal érin
tett lakásra; 

d) a műemléképületben lévő lakásra; 
e) jogszabály alapján szolgálati vagy 

vállalati bérlakásnak minősülő, illető
leg szerződés alapján határozott idő
re vagy valamely feltétel bekövetkezé
séig bérbe adott lakásra; 

f) az elidegenítési és terhelési tilalom
mal terhelt lakásra; 

g) a nyugdíjasok házában, a garzonház
ban lévő lakásra; 

h) a műteremlakásra, a szobabérlők há
zában lévő lakrészre. 

Tv. 47. § 

(1) A határozatlan időre bérbe adott ön
kormányzati lakásra nem áll fenn a 
vételi jog, ha a lakást eredetileg a 
központi feladatok megoldására szol
gáló keretből juttatták, és a lakást a 
kijelölt személy, a házastársa, illető
leg a közeli hozzátartozója bérli. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kizáró 
feltétel nem alkalmazható, ha a lakás 
szobaszáma 1992. január 1-jén fél la
kószobánál nagyobb mértékben nem 
haladta meg a bérlő lakásigénye mer-
'ékének felső határát. F inek megál-
. ipítása szempontjából .i bérlő mel
lett csak a vele együtt lakó házastár
sát és kiskorú gyermekét lehet figye
lembe venni. 

Tv. 48. § 

(1) A vételi joggal - írásban - 1994. már
cius 31-tői számított egy évig lehet 
élni. 

(2) A vételi jog jogosultja részére történő 
eladás esetén a visszavásárlási jog 
kikötése semmis. 

Tv. 49. § 

(1) Az állami tulajdonból az önkormány
zat tulajdonába került önkormányza
ti, illetőleg az állami lakásra, más sze

mélyt megelőző elővásárlási jog illeti 
meg 
a) a bérlőt; 
b) a bérlőtársakat egyenlő arányban; 
c) a társbérlőt az általa kizárólagosan 

használt - a 45. § (2) bekezdésének 
figyelembevételével meghatározott 
- lakóterület arányában; 

d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzá
járulásával, azok egyenes ági roko
nát, valamint örökbe fogadott gyer
mekét. 

(2) Az (1) bekezdésben említett jog illeti 
meg azt is, aki vételi jogával az e tör
vényben megállapított határidőben 
nem élt. 

Tv. 50. § 

(1) Annak a bérlőnek a lakását, aki nem 
él vételi jogával, a vételi jog gyakor
lására megállapított határidő eltelté
től számított öt évig harmadik sze
mélynek csak a bérlő írásbeli hozzá
járulásával lehet elidegeníteni. 

(2) Annak a bérlőnek a lakását, aki nyug
ellátásban részesül, és az elővásárlá
si jogával nem él, a szerződésnek 
fennállásáig harmadik személy ré
szére csak a bérlő írásbeli hozzájáru
lásával lehet elidegeníteni. 

Tv. 51. § 

(1) Az első adásvételi szerződés megkö
tését megelőzően - az egylakásos, il
letőleg az egy helyiségből (helyiség
csoportból) álló épület kivételével -
az épületet társasházzá kell alakítani. 

(2) A társasház alapítóokirat-tervezeté
nek előkészítésébe a leendő tulajdo
nostársakat be kell vonni. Az alapító 
okirat tervezetének meg kell felelnie 
a leendő tulajdonostársak többségi 
akaratának. 

Tv. 52. § 

(1) Az önkormányzati és az állami lakás 
vételárát - ha a lakást az e törvény 
alapján arra jogosult vásárolja meg -
a hasonló adottságú lakások helyi 
forgalmi értéke alapján, különösen 
a) az épület településen belüli fekvése; 
b) az épületben lévő lakások száma, 

az épülethez tartozó földerület, a 
közös használatra szolgáló helyi
ségek és a közös használatra szol
gáló területek nagysága; 

c) az épület felszereltsége, műszaki 
állapota, építése, a felújítás óta el
telt idő; 

d) a lakás alapterülete és komfortfo
kozata; 

e) a lakottság ténye 



figyelembevételével kell megállapítani. 
(2) A vételár megállapításakor a forgalmi 

értékből le kell vonni a bérlőnek a la
kásra fordított és meg nem térített ér
téknövelő beruházásainak az értékét. 

A lakások elidegenítése 
Ör. 2. § 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő la
kás vagy házingatlan elidegenítésére a 
bérlő és egyéb jogosult (a továbbiakban: 
jogosult) nyilatkozata alapján kerülhet 
sor. 

(2) A jogosult a vételi jog gyakorlására irá
nyuló nyilatkozatot írásban 

A) változat: 1995. március 31-ig 
B) változat: 1995. május 31-ig 
C) változat: az önkormányzati rendelet 

hatálybalépésétől számított 
egy évig 

nyújthatja be a polgármesteri hivatalhoz. 

(3) A lakás tulajdonjogának megszerzésére 
irányuló nyilatkozatnak tartalmaznia kell: 

a) a vételi jogával élni kívánó jogosult 
személy családi és utónevét, lakcímét, 
születésének időpontját; 

b) a megvásárolni kívánt lakás pontos 
címét; 

c) arra vonatkozó közlését, hogy nincs 
bérletidíj-, víz- és csatornadíj-, adó
vagy adók módjára behajtandó köztar
tozása, vagy a társadalombiztosítási 
alap javára teljesítendő tartozása; 

d) ha nem a bériő él a vételi jogával, a 
lakást megvásárolni kívánó jogosult
nak a bérlőhöz fűződő rokoni kapcso
latát; 

e) a bériő kijelentését, hogy a lakást nem 
a központi feladatok megoldására 
szolgáló keretből szerezte, a lakásra 
nem áll fenn további bérlőkijelölési, il
letve bérlőkiválasztási jog. Ilyen jog 
fennállása esetén csatolni kell a lakás
sal rendelkező szerv írásbeli hozzájá
rulását az értékesítéshez. 
A hozzájárulás beszerzésére a jogo
sult köteles. 

Ör. 3. § 

(1) A lakások elidegenítési eljárásának irá
nyításáért, szervezéséért és ellenőr
zéséért a polgármesteri hivatal felelős. 

(2) A lakások elidegenítésére vonatkozó 
szerződést külön megállapodás alapján a 
Csabai Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (a 
továbbiakban: CSÜSZ) készíti elő. 

Az előkészítés során 

a) a Tv. előírásai szerint elkészíti a tár
sasház alapító okiratait; 

b) az eladásra kerülő összes lakásingat
lanról elkészíti az épületre vonatkozó 

helyszíni műszakiállapot-felmérést, 
amelyet ingatlanonként dokumentál; 

c) elkészíti a lakásokra vonatkozó helyszí
ni felmérésen alapuló műszakiállapot
felmérést, melyet lakásonként írásban 
rögzít, a műszaki dokumentációt jogi fe
lelősségvállalással kell elkészíteni; 

d) az előzőek szerinti dokumentumok fi
gyelembevételével a szakmai szabá
lyok és egyéb tényezők szerint megál
lapítja a Tv. 52. § figyelembevételével 
a lakás forgalmi értékét, amelyet becs
lési bizonylaton rögzít; 

e) a Tv. és az Ör. előírásai szerint meg
állapítja a forgalmi értékből a vételárat; 

f) az eladásra kerülő lakások vevőinek 
az önkormánvzat nevében írásban 
ajánlatot tesz, amely tartalmazza 

- a lakás ingatlan-nyilvántartási ada
tait, 

- a műszaki állapotra vonatkozó tájé
koztatást, 

- a lakás forgalmi értékét, 

- a lakás vételárát és a fizetési felté
teleket, 

- az árengedmény és vételárkedvez
mény mértékét, 

- a szerződési nyilatkozat határidejét, 

- az ajánlati kötöttség idejét, 

- az ajánlat közlésével egy időben a 
vevő részére megküldi a Nyilatkozat 
nyomtatványt azzal, hogy a vételi 
szándékát írásban igazolja vissza; 

g) többlakásos épület eladása esetén az 
egyes lakások vételárát a lépcsőház
ban való kifüggesztés útján nyilvános
ságra hozza; 

h) azon vevők esetében, akik a vételárat 
elfogadták, elkészíti az adásvételi 
szerződést; 

i) A) változat: saját hatáskörében dönt 
az elidegenítéssel 
kapcsolatos vevői 
kifogások felől. 

B) változat: az elidegenítéssel 
kapcsolatos vevői 
kifogásokat a közgyűlés 
gazdasági bizottsága elé 
kell terjeszteni, mely 
dönt azokról; 

j) a vételi jog gyakorlásával kapcsolatos 
bírósági ügyekben képviseli az önkor
mányzatot. 

(3) A (2) bekezdés szerint elkészített adás
vételi szerződéseket 
A) változat: a polgármester írja alá 

B) változat: az önkormányzat meg
bízásából a CSÜSZ Kft. 
írja alá. 

A szerződéseket a jegyző vagy megbí
zottja ellenjegyzi. 

(4) Az adásvételi szerződések megkötése 
után a tulajdonosváltozás és a terhek in

gatlan-nyilvántartásba történő bejegyzé
se felől az önkormányzat megbízásából 
a CSÜSZ Kft. intézkedik. 

Ör. 4. § 

Az eladásra kerülő lakások értékesítési sor
rendjét e rendelet 1. számú melléklete álla
pítja meg. 

Tv. 53. § 

(1) Ha a lakást az e törvény alapján az 
arra jogosult vásárolja meg, részére 
- kérelmére - legalább huszonöt évi 
részletfizetési kedvezményt kell adni. 
Ha a jogosult kéri, a szerződés meg
kötésekor a megállapított vételár leg
feljebb tíz százalékának egy összeg
ben való megfizetése köthető ki. Az 
első vételárrészlet befizetése után 
fennmaradó hátralékra a havonta f i 
zetendő részleteket egyenlő mérték
ben kell megállapítani. 

(2) A vételár egy összegben való megfi
zetése, vagy az előírtnál rövidebb tör
lesztési idő vállalása esetén a vevőt 
árengedmény, il letőleg a vételárhát
ralékból engedmény illeti meg. 

(3) Az eladó a szerződés megkötésekor 
a vételárhátralékra kamatot köthet ki. 

Tv. 54. § 

(1) Az önkormányzati rendeletben kell 
meghatározni az e törvény alapján 
vételi, i l letőleg elővásárlási joggal 
érintett lakások eladása esetén 

a) a lakás vételárának mértékét; 

b) a szerződés megkötésekor fizeten
dő vételárrészlet mértékét; 

c) a részletfizetés időtartamát és a 
szerződéses kamat mértékét, ille
tőleg a kamatmentesség lehetősé
gét és feltételeit; 

d) a vételárengedmény, illetőleg a vé
telárhátralék megfizetésére adott 
engedmény feltételeit és mértékét; 

e) elővásárlás esetén az ajánlat tar
talmát és az ajánlati kötöttség ide
jét. 

(2) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontja 
szerinti feltételek meghatározása so
rán a bérlő vagyoni és jövedelmi 
helyzetét f igyelembe kell venni. 

(3) Az önkormányzat rendeletében hatá
rozza meg az e törvény alapján vételi, 
il letőleg elővásárlási joggal nem érin
tett lakások eladásának feltételeit. 

Tv. 55. § 

(1) Bérlőkijelölési vagy ismételten gya
korolható bérlőkiválasztási 
joggal érintett lakást (ide
értve a műteremlakást is) 



csak a jog gyakorlójának írásbeli hoz
zájárulásával lehet elidegeníteni. Ez a 
rendelkezés alkalmazandó arra a he
lyiségre is, amelynek bérlőjét a helyi
séggel rendelkező szerv jogosult kije
lölni. 

(2) Ha a jogszabály másként nem rendel
kezik, az állami lakást és helyiséget a 
kezelői jogot gyakorló szerv által 
meghatározott feltételekkel lehet el
idegeníteni. 

(3) Az életvédelem céljait szolgáló helyi
séget a megyei (fővárosi) polgári vé
delmi parancsnokság hozzájárulásá
val lehet elidegeníteni. 

(4) A műemléképületben lévő lakást vagy 
helyiséget a műemléki hatóság hoz
zájárulásával, a külön jogszabály ren
delkezéseinek figyelembevételével le
het elidegeníteni. 

Tv. 56. § 

Az önkormányzat vagy az állam tulajdo
nában lévő épületben a közös használat
ra szolgáló helyiséget és az épülethez 
tartozó közös használatra szolgáló terü
letet önálló ingatlanként nem lehet elide
geníteni. 

Tv. 57. § 

A vételi vagy elővásárlási jog gyakorlá
sa esetén a felek a szerződés megtáma
dásának jogáról nem mondhatnak le, il
letőleg a megtámadás jogát megerősí
téssel nem zárhatják ki. Az e tilalomba 
ütköző jognyilatkozat semmis. 

A vételár mértéke, 
fizetési feltételek, árengedmény 

Ör. 5. § 

(1) A lakás vételárát - ha azt a Tv. alapján 
arra jogosult vásárolja meg - a hasonló 
adottságú lakások helyi forgalmi értéke 
alapján, a Tv. 52. §-ában írt körülmények 
figyelembevételével kell megállapítani. 

(2) A vételi joggal érintett lakás esetén a la
kás vételárát a következők szerint kell 
megállapítani: ' 

A) változat: a forgalmi értéket 
- lakott lakás esetében 25%-kal, 
- teljes felújításban 15 éven belül nem 

részesült lakásoknál további 10%-kal, 
- semmilyen felújításban nem részesült 

lakásnál további 5%-kal 
csökkenteni kell. 

B) változat: a forgalmi értéket 
- lakott lakások esetében 15%-kal, 
- teljes felújításban 15 éven belül nem 

részesült lakásnál további 10%-kal, 
- semmilyen felújításban nem 

részesült lakásnál további 
5%-kal 

csökkenteni kell. 

(3) Az elővásárlási joggal érintett lakás ese
tén a lakás vételárát a (2) bekezdésben 
írt szabályok szerint kell megállapítani. 

Ör. 6. § 

(1) A vételi joggal érintett lakás esetén a jo
gosult a szerződés megkötésekora meg
állapított vételár 10%-át egy összegben 
köteles megfizetni. 
A fennmaradó hátralékot 
A) változat: 35 év alatt 
B) változat: 25 év alatt 
havonta egyenlő részletben fizetheti 
meg. 

(2) A vételi joggal érintett lakás esetében a 
törlesztés idejére 
A) változat: évi 3%-os kamatot 

B) változat: az első három évre évi 
3%-os kamatot és 1% ke
zelési költséget, a további 
évekre pedig az OTP által 
alkalmazott mindenkori 
kedvezményes lakáskamatot 

C) változat: a mindenkori jegybanki alap
kamat felének megfelelő 
mértékű kamatot 
kell fizetni. 

(3) Amennyiben a vételi jog jogosultja a szer
ződéskötéskor 10%-ot meghaladó mérté
kű egyösszegű fizetést teljesít, illetve a 
vételárhátralékot a havi töriesztőrészletet 
meghaladóan egészben, vagy részben 
egy összegben megfizeti, őt az előírtat 
meghaladó összeg után 

A) változat: a szerződéskötéstől szá
mított 3 éven belüli 5%, 
azt követően pedig 1% 

B) változat: 5% 
vételárengedmény illeti meg. 

Ör. 7. § 

(1) Amennyiben a vételi joggal érintett lakás 
esetén a vevő egyedülálló nyugdíjas és a 
lakást saját maga számára vásárolja 
meg, kérésére a 10% egyösszegű befi
zetést mellőzni kell, és a hátralék törlesz
tésének ideje 35 év. 

(2) Vételi joggal érintett lakás esetén a havi 
törlesztőrészletből kérelemre 10% en
gedmény adható annak, aki az önkor
mányzat rendelete szerint lakásfenntar
tási támogatásra jogosult. 

Ör. 8. § 

Az elővásárlási joggal érintett lakás esetén 
a) a szerződéskötéskor fizetendő és a vétel

ár 10%-ának megfelelő mértékű egyösz-
szegű befizetéstől eltekinteni nem lehet; 

b) a hátralékos összeg törlesztésének ideje 
25 évnél hosszabb nem lehet: 

c) a havi törlesztőrészletből kedvezmény 
nem adható; 

d) a felszámítható kamat éves mértéke 
a mindenkori jegybanki alapkamat fele; 

e) a kötelezően előírt egyösszegű befizetést, 
illetve töriesztőrészletet meghaladó telje
sítés esetén vételárkedvezmény nem ad
ható. 

Ör. 9. § 

(1) A megvásárolt lakásra a vételárhátralék 
erejéig jelzálogjogot és ennek bizto
sítására Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata javára elidegenítési és 
terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az in
gatlan-nyilvántartásba. 

(2) Ha a vevő méltányolható ok nélkül a rész
letfizetési kötelezettségét hat hónapot 
meghaladó időn át nem teljesíti, a rész
letfizetési kedvezményt elveszíti, a fenn
maradó vételárhátralék nyomban esedé
kessé válik, és azt azonnal, késedelmes 
fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi 
kamattal terhelten kell megfizetnie. 

Az ajánlat tartalma 
Ör. 10. § 

(1) Az elővásárlásra jogosultakat ajánlattal 
kell értesíteni a lakás megvásárlásának 
lehetőségéről. Az ajánlatot a 3. § (2) be
kezdésében írt megbízott teszi meg. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 3. § (2) 
bekezdés f) pontjában írt adatokat. 

(2) Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap. 

Vételi és elővásárlási joggal nem 
érintett lakások eladása 

Ör. 11. § 

(1) Üres lakást nyilvános árverés alapján le
het értékesíteni. A kikiáltási ár a lakás be
költözhető forgalmi értéke. Az adásvételi 
szerződést a legmagasabb vételi ajánla
tot tevő személlyel kell megkötni. Vételár
kedvezmény és részletfizetési kedvez
mény nem adható. 

(2) Vételi és elővásárlási joggal nem érintett 
lakások - ideértve a határozott idejű vagy 
meghatározott feltétel bekövetkezéséig 
tartó szerződéssel hasznosított lakásokat 
is - eladása felől a közgyűlés eseti dön
téseket hoz és az eladás feltételeit ese
tenként határozza meg. 

(3) A lakott lakások kívülálló részére történő 
értékesítésére a (2) bekezdés előírásait 
kell alkalmazni. 

Tv. 58. § 

Ha a törvény másként nem rendelkezik, 
az állam tulajdonából az önkormányzat 
tulajdonába került helyiségre a bérlőt 
(bérlőtársat) elővásárlási jog illeti meg. 
(2) Az önkormányzat rendeletében hatá

rozza meg az (1) bekezdésben emlí
tett helyiségek vételárának mértékét, 



megfizetésének (részletfizetés, vétel
árengedmény stb.) módját és feltételeit. 

(3) Az önkormányzat rendeletében hatá
rozza meg az (1) bekezdésben nem 
említett egyéb helyiségei eladásának 
feltételeit. 

Tv. 59. § 

Ha jogszabály másként nem rendelke
zik, az állam tulajdonában lévő' helyiség
re a bérlőt elővásárlási jog illeti meg. 

Tv. 60. § 

Ha az önkormányzati, illetőleg az állami 
tulajdonban lévő helyiséget az e törvény 
alapján elővásárlásra jogosult veszi 
meg, a vételár mértéke a helyi forgalmi 
értéket nem haladhatja meg. 

Tv. 61. § 

A vételi vagy elővásárlási joggal érintett 
önkormányzati, illetőleg állami lakás és 
helyiség tulajdonjoga nem pénzbeli hoz
zájárulásként nem bocsátható gazdasá
gi társaság rendelkezésére. 

Tv. 62. § 

(1) Az önkormányzat, az állam tulajdoná
ból az önkormányzat tulajdonába ke
rült lakóépületeinek (a bennük lévő la
kások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek) elidegenítéséből szárma
zó, 1994. március 31. napját követően 
befolyó - az (5) bekezdés szerint 
csökkentett - teljes bevételét, a fővá
rosi kerületi önkormányzat pedig an
nak ötven százalékát a számláját ve
zető pénzintézetnél elkülönített szám
lán köteles elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
kötelezettség az állami tulajdonú la
kóépületek (a bennük lévő lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyisé
gek) elidegenítéséből származó ön
kormányzatot megillető bevételekre 
is vonatkozik, tekintet nélkül arra, 
hogy az elidegenítésről a megszűnt 
tanácsi szerv vagy az önkormányzat 
döntött-e. 

(3) Az önkormányzat az (1) és (2) bekez
désben említett bevételét csak a tu
lajdonában lévő lakóépületeinek (la
kóépületrészeinek) felújítására és az
zal együtt végzett korszerűsítésére (a 
továbbiakban együtt: felújítás), to
vábbá új lakás építésére, valamint az 
állampolgár tulajdonában álló lakás
ra - ideértve az államosított lakást is 
- 1953. április 1. napja előtt bármi
lyen jogcímen, illetőleg azt követően 
a lakásügyi hatóság kiutaló határoza
ta alapján létrejött lakásbérlet (a to

vábbiakban együtt: kényszerbérlet) 
felszámolására használhatja fel. 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatá
rozott kötelezettség nem vonatkozik 
azokra az önkormányzatokra, ame
lyek e törvény alapján rendeletalko
tásra nem kötelesek. 

(5) A lakás és helyiség elidegenítéséből 
származó bevételből az önkormány
zat levonhatja 

a) az épület elidegenítésre való elő
készítésével, 

b) a földrészlet megosztásával, 

c) a társasházzá való átalakítással, 

d) a forgalmi érték megállapításával, 

e) az elidegenítés lebonyolításával 

kapcsolatos ténylegesen felmerülő 
költségeket. Az önkormányzat továb
bá levonja az 1991. évi XXXIII. tör
vény 43. §-a alapján a szolgálati la
kással, illetve a bérlőkiválasztási jog
gal rendelkező szervet megillető vé
telárrészt. 

A helyiségek elidegenítése 
Ör. 12. § 

Az állam tulajdonából az önkormányzat tulaj
donába került nem lakás célját szolgáló he
lyiségek eladása felől a közgyűlés eseten
ként dönt. 

Az eseti döntésben határozza meg a vételár 
mértékét, megfizetésének módját és feltéte
leit. 

Tv. 88. § 

Az önkormányzat és más személy közös 
tulajdonában lévő lakás és helyiség bér
letére, illetőleg elidegenítésére az ön
kormányzati lakásokra és helyiségekre 
vonatkozó szabályokat nem kell alkal
mazni. Az állam és más személy közös 
tulajdonában lévő lakás és helyiség bér
beadására, illetőleg elidegenítésére az 
állami lakásra és helyiségre vonatkozó 
szabályokat nem kell alkalmazni. 

Tv. 89. § 

(1) Ha e törvény a bérbeadó hozzájáru
lását írja elő, a bérbeadó a hozzájáru
lásról vagy annak megtagadásáról a 
megkeresésétől számított harminc 
napon belül köteles nyilatkozni. A ha
táridő indokolt esetben egy alkalom
mal további harminc nappal meg
hosszabbítható, erről a bérlőt írás
ban értesíteni kell. 

(2) Ha a bérbeadó harminc - vagy az (1) 
bekezdés szerint meghosszabbított 
további harminc - napon belül nem 
válaszol, azt a hozzájárulás megadá
sának kell tekinteni. 

(3) Az e törvényben említett vételi vagy 
elővásárlási jog alapján lakás és he
lyiségtulajdon érvényesen - ha a tör
vény másként nem rendelkezik - ak
kor szerezhető, ha a jogszabályokban 
előírt engedélyt (hozzájárulást) a ha
táskörrel rendelkező szerv megadta. 

(4) Nem gyakorolhatja a helyiségre elő
vásárlási jogát a bérlő, ha szerződés
kötés időpontjában adó vagy adók 
módjára behajtandó köztartozása 
vagy a társadalombiztosítási alapja 
javára teljesítendő tartozása van. 

(5) Tartási szerződés fennállása esetén 
a jogosult a lakást csak akkor vásá
rolhatja meg, ha az eltartó ahhoz írás
ban hozzájárult. 

Kárpótlási jegyek felhasználása 
Ör. 13. § 

(1) A lakások megvásárlása során a vevő -
a kárpótlásról szóló 1991. évi XXV. tör
vény 7. § (2) bekezdésében foglaltakra fi
gyelemmel - az őt, házastársát és egye
nes ági rokonát saját jogán megillető kár
pótlási jegyet fizető eszközként használ
hatja fel. 

(2) A kárpótlási jegyet névértékben kell elfo
gadni. Névértéken a tőkésített kamattal 
növelt értéket kell figyelembe venni. 

(3) A jogosultságot a kárrendezési és kárpót
lási hivatal határozatával és a hozzátar
tozó címletjegyzékkel kell igazolni. 

(4) A kárpótlási jegy felhasználása során sa
ját jogú - azaz eredeti - jogosultnak kell 
tekinteni a jogosult örökösét is. 

A rendelet hatálya 
Ör. 14. § 

(1) Ez a rendelet 1994. év hó ...napján 
lép h«tályba. Ezzel egyidejűleg hatályát 
veszti Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének az önkormányzat tulajdo
nában lévő lakások elidegenítésének 
szabályairól szóló 2/1994. (I. 20.) sz. ön
kormányzati rendelete. 

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni min
den olyan folyamatban lévő ügyben, 
amelyben a jogosult az önkormányzattól 
a rendelet hatálybalépésekor eladási 
ajánlatot még nem kapott. 

(3) Azoknak a jogosultaknak, akik a vételi 
szándékukat e rendelet hatálybalépése 
előtt bejelentették, vételi szándékukat 
megismételni nem kell. Arra irányuló fel
hívásra azonban közölniük kell a hiányzó 
és e rendeletben előírt adatokat. 

Békéscsaba, 1994. év hó .nap 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

M l 



1 EGY KIS SÉTA 

a fordított Patyomkin-faluban 

„...ó, Patyomkin, te kenetes kezű szent ember, te csak Katalin 
cámőt csaltad meg. 

Idealisták és gonosztevők összeálltak, álság levegőköveiből 
várakat csináltak, teleujjongták a világot, hogy a Kárpátok alatt 
kiépült Európa." (Ady: Ismeretlen Korvin-kódex margójára) 

Az idealisták pragmatikusnak képzelték magukat 1971-ben 
(tudom: köztük voltam), amikor helyet kerestek a Kőmíves Kele
men lakásépítő szövetkezet tervezett épületeinek - 24 lakás te
lepszerű felépítése volt a minimum, amit 71-től „fokozottan tá
mogattak". És mert minden külső körülmény mellette szólt, a 
„Lencsésin" találták meg. Némi huzavona után, mert a tanácstit
kár elvtárs „nagyobb volumenben gondolkozott", egy sebtében 
összetoborzott tanácskozáson ezeket a nagyobb volumeneket rá 
is erőltette néhány sehollakó tagjelöltünkre - így épült fel a 
Bánszki utca végén a Penza-lakóteleptől enyhén elütő küllemű 
nagyobb épület a volt vízház helyén (most ez hogy jött ide? -
úgyis csak az öregek értik). A Beruházási /állalattól is volt ott 
valaki, aki az akkoriban még új „csabai csoda", a Poligonüzem 
termékeit ajánlotta a figyelmünkbe. Ezt már ízkételen túlzásnak 
ítélvén, felszólamlásomban hosszasan ecseteltem azokat a kö
rülményeket, amelyeket a fáról éppenhogy leszállt ősünk vélhe
tően figyelembe vett, amikor barlangot választott. 

Hogy tudniillik a barlang falai védenék őt a közben elzordult 
időjárás viszontagságaitól, nem pedig fordítva: én védjem a bar
langomat az azóta is zord időjárás változásaitól kényszerfűtés
sel. Az ablakok meg télen is nyitva, mint kánikulában... Ami egy
részt sok pénzbe kerül, másrészt is hülyeség. A kultúra legvég
sőbb fokán... 

Borbola Laci - pardon: Borbola László építész úr - még vívott 
néhány kiélezett menetet, látszólag győzött: munkája a mintala
kótelep címet nyerte el ha jól emlékszem, Szegeden. Csak ép
pen nem a díjazott terv szerint épült a lakótelep. 

Arra viszont jól err.iékszem, hogy szegedi székhelyű volt az a 
szocialista mamutvállalat, amelynek nagy ha ovás vezér
igazgatója jól bevitte az erdőbe az akkori városi tanácsot a Délép 
„toronyházaival". (Igaz ugyan: könnyű Kata'...; hogy mennyire 
gonosztevők, akik az akkori döntéseket neghozták, az azon 
múlik, hogy mit értünk a fogalmon. Ha azt. hogy gonosztevő az, 
aki gonosz dolgokat tesz, akkor teljes m i k t ' azok. Ady ko
rában a gonosztevő még nem kizárólag jűnozot jelenthetett, 
mint mostanság, amikor összemosódnak a '.^inonimák... (Jut 
eszembe: láttam ilyen utcanévtáblát - Kőmt 1 s Kelemen sor. 
Hibás! A Ludas Matyiban is tudták, hogy kőm'ves volt az a Ke
lemen, aki a ballada szerint sziszifuszi munkát végzett kőmíves-
társaival mindaddig... szóval, a Ludasban meg jól kicikizték az 
egyébként ugye teljesen érthető névválasztásunkat. Más: a Len
csési úton elhyezett „megállító táblán" centríroznikellene az au
tókerekeket centírozás helyett...) Azt még ide kell írjam: csak rö
vid ideig voltam tagja a lakásépítő szövetkezetnek. Túl könnyű 
kézzel bántam mindig is a pénzzel, hogy rám is vonatkozzék az 
ítélet: Nem építesz házat! - hiába kerestem jól akkoriban. (Kihez 
képest, te vén hülye!? - hallom Ladányi Miskát dohogni egy bá
rányfelhő mögül...) 

Miért fordított ez a díszletfalu? - Hát azért, mert végül is Bor
bola Laci nyeri a meccset: emberléptékű házak veszik körül a 
kirakatba állított, az álság levegőköveiből épült házgyári beton
szörnyeket. És bizonnyal túlélik őket... 

Egy kérdés azért bennem maradt: milyen lehet itt élni? 
Ebben a kiépült Európában...? 

KOVÁCS GYÖRGY 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1994. május 5 - 1 1 . 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

V. 5-11. 15 óra: ŐSLÉNYEK ORSZÁGA 
(színes, magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 

17 óra: Paul Mercurio & Tara Morice: 
KÖTELEZŐ TÁNCOK 
(szines, magyarul beszélő amerikai zenés film) 

18.30 és 21 óra: 
Júlia Roberts & Denzel Washington: 
A PELIKÁN ÜGYIRAT 
(szines amerikai krimi) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

ART MOZI 
V. 5. 19 óra: Kurosawa Aklra: RAN M l . rósz 

(színes japán film) 

V. 6. 19 óra: Kurosawa Akira: ÁLMOK 
(színes japán-amerikai film) 
(16.30-kor külön előadás) 

V. 7-9. 19 óra: Jim Jarmusch: ÉJSZAKA A FÖLDÓN 
(színes amerikai filmszatíra) 

PREMIER MOZI 
V. 5., 7., 8. 16.30 óra, V. 10-11. 19 óra: 

1492 - A PARADICSOM MEGHÓDÍTÁSA 
(szines angol-francia-spanyol kalandfilm) 

V. 5-11. 21.30 óra: KÖTELEZŐ TÁNCOK 
(színes, magyarul beszélő zenés film) 

HETI FILMAJÁNLAT 

KÖTELEZŐ TÁNCOK 
STRICTLY BALLROOM 

Romantikus, színes, magyarul beszélő amerikai film 
sok zenével és kitűnő humorral. 

Főszereplők: PAUL MERCURIO és TARA MORICE 

JÚLIA ROBERTS & DENZEL WASHINGTON: 
A PELIKÁN ÜGYIRAT 
THE PELICAN BRIEF 

Izgalmas, színes, szélesvásznú amerikai krimi, 
JOHN GRISHAM azonos című bestsellere nyomán. 

Rendezte: ALAN J. PAKULA. 

A MOZI CSATORNA műsora rendszeresen a Duna Tv csatornáján látható pénteken
ként, a műsorzárást követőén. Ismétlés szombati napokon reggel 8 órától! Május 
6-7-én az Elátkozott család című filmet vetítik. Ugyanabban az időpontban a 
MOC bemutatja a Felkészülés a szülésre című sorozatát (most a Testem titkai el-
mű részt láthatják a nézők). A sorozat a Soros Alapívány támogatásával készült. A 
témákkal kapcsolatos nézői kérdésekre szakember válaszol. Ezeket név nélkül adják 
közre. A kérdések beküldhetők a MOC cinére (Békéscsaba, Andrássy ül 55-57.), 
vagy feltehetők telefonon, illetve üzenetrögzítőn (452-356). 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 

A MAGYAR IGAZSÁG ES ELET PARTJA 
békéscsabai szervezetének közlése: 

Tisztelt Választópolgároki 

Megköszönöm a segítségét azoknak, akik ré
szemre adták le ajánlószelvényeiket. Sajnos 
nem volt elég ahhoz, hogy május 8-án rám 
szavazhassanak. Én, részemről a KDNP-t 
támogatom szavazatommal. 
Kövessék példámat! 

BOBCSEK ISTVÁN 
megyei ügyvivő 

VINCZE ERNŐ 
tanár 

M 

Minipack 
Békéscsaba, Alkotmány u. 27. 

Telefon: 326-524 

Rendezze be 
ízlésesen lakósát, 
üzletét! 
FEHÉR RÁCSOS 
ÁLLVÁNY 

8 POLCCAL 
csak 3300 Ft 

(áfa-val) . 

O l a s z po lc rendszer 

i rodákba, üz le tekbe! 

2 m m a g a s , 4 0 c m 

mély , I m széles, 

var iá lható. 

EGYSZERŰ 
SZERELÉS! 

• műanyag eldobható 
poharak, tégelyek, 
tálkák, 

• papirtányérők, -tálcák 

• alufólia cs edények, 
• szatyrok, folpack, 

szívószál és egyéb 
kellékek. 

AZ ÁR ÉRV! 

Csomagolás, raktározás, anyagmozgatás. 

Qhtmtáí TAXI 447-777 

P É N Z T Á R G É P E K 
Pénztár-számítógépek, 

számítógépek, telefonok, telefaxok, 
írógépek, számológépek, 
árazógépek, mérlegek, 

nyomtatványok forgalmazása. 
Eredeti papírszalagok, 

festékkazetták és kellékek! 

GARANCIA ÉS MÁRKASZERVIZ 
m Békéscsaba, 

mJF"' Szerdahelyi u. 2/a. 
I I W ^ Telefon: 325-161 

e v e z é s 
A&M stúdió 

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

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 

FELHÍVÁS Békéscsaba Megyei Jogü Város Pol
gármesteri Hivatalának közigazgatási irodája felhívja a 
város vállalkozóit, hogy vállalkozói igazolványukat, ipariga
zolványukat és magánkereskedői engedélyüket az adószá
muk felvezetése céljából a városháza 12. számú irodájába 
behozni szíveskedjenek. Minden vállalkozónak 1994. június 
30-ig ezt teljesítenie kell! 

MAGANFOGORVOSI ÜGYELET 
ESTE 8 ÓRÁTÓL REGGEL 5 ÓRÁIG 
Kolozsvári u. 3. Telefon: 323-160 3 

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 

• 2 szobás, teleionos, erkélyes, konvek
toros lakás eladó a vasútállomás mel
lett. Telefon: 328-609, érdeklődni 16-
19 óráig lehet. 

• Gazdálkodásra alkalmas telekkel, kö
vesüt mellett 3 szobás, összkomfortos 
ház eladó, elcserélhető. Érdeklődni: 
Békéscsaba VII. kerület, Haladás u. 6. 

• Békéscsaba belvárosában telefonos 
helyiség kiadó. Teleion: 321-372, 
este. 

• Pesl környéki téliesített nyaralómat el
cserélném békéscsabai hasonlóra, 
vagy lakásra, esetleg eladnám. Tele-
Ion: 457-712. 

• 2 szobás "házrész a Rákóczi utcában 
eladó. Teleion: 441-402. 

• A Lencsési mögött zártkert gyümölcs-
Iákkal, valamint 3 részes szekrénysor 
eladó. Érdeklődni: Ruméi utca 18. 

• Bük-fürdőn 1 szobás appartman ol
csón kiadó május 25-től június 7-ig. 
Teleion: 327-166. 

• Lakás vagy műhely céljára 2 szobás 
udvah épületrész társasházban eladó. 
Érdeklődni: Berényi út 14. 

• Egy nem dohányzó személy részére 
telefonos, berendezett albérlet kiadó a 
Lencsésin május 15-től, kél havi elő
refizetéssel, 13 000 Ft/hó, rezsivel. 
Teleion: 456-401 május 15-ig, és 
06-62/481-758 május 15. után. 

• Békéscsabán négylakásos, 3 szobás 
társasház emeletén garazsos. kertes 
lakás eladó. Érdeklődni: Rózsa u. 2/A. 

• Veszelyi zártkert házzal eladó. Érdek
lődni: 17 és 20 óra között a 449-115-
ös teleionon. 

• 140 m'-es társasház eladó. Csere is 
érdekel. Cim: Málnás u. 4/3. 

• 2,5 szobás, első emeleti lakás eladó a 
Lencsésin. Telefon: 455-251, 16 óra 
után. 

• 2,5 szobás, étkezős, erkélyes, egyedi 
gázos belvárosi lakás eladó. Telefon: 
325-950. 

• Üzletnek, raktárnak, vagy társasház 
építésére is alkalmas családi ház ked
vező áron eladó. Klapka u. 4. 

J A R M U 

i Jó állapotban lévő, 10 éves Lada 
1200-as eladó. Irányár: 95 000 Ft. Te
lefon: 356-077. 

Háromszögre vizsgáztatott munkagép 
eladó. Érdeklődni: Augusztus 20. utca 
12. szám. 

81 Ford Granada 2,8 i aulomatik és 
ugyanitt Trabant 601-es eladó. Érdek
lődni: Telep u. 12. Telefon: 321-099. 

SHIMANO GS 200-as váltóval sze
relt, hatsebességes versenykerékpár, 
valamint Ford Sierra 2.0L-hez henger
fej eladó. Érdeklődni: Jamina, Gaj
dács u. 24., egész nap. 

Fiat Ritmo 1,7 D 1982-es eladó. Ér
deklődni: Bankó A. u. 2. 

S Z O L G Á L T A T Á S 

Parabola- és tetőantenna-szerelés vi
dékre is. Autórádió és -magnó, HIFI, 
videó javítása. Boda Béla, Békéscsa
ba, Csíki u. 38. Tel.: 326-931 (üzenet
rögzítő). 

Gázkészülékek javítása, felülvizsgála
ta. Cím: Könyves u. 45., telelonügye-
let: 456-537, 9-12 óráig. 

Dr. Kerekes Attila fogorvos rendel: 
hét fő-szerda-péntek 16-18 óráig, 
kedd-csütörtök 9-10 óráig. Békés
csaba VI., Urszinyi Dezsőné u. 5. 

Automata és egyéb típusú mosógé
pek helyszíni javítása, hétvégén is, 
garanciával! Elektron Gmk. Békés
csaba, Bartók Béla út 4. Teleion: 
325-948. 

E G Y É B 

• Hízók hasítva eladók. Tel.: 459-337. 

• Gépkocsival rendelkező vállalkozót 
keresek utcai árusításra. Jó kereseti 
lehetőség - munkába állás azonnal! 
Érdeklődni lehet a 452-676-os. vagy 
a 06-607384-222-es telefonszámon 

• Kamatmentes kölcsön vállalkozóknak, 
magánszemélyeknek 5 millió forintig. 
Telefon: 325-788/5, 9-12 óráig. 

• 4 hektár föld a Mezőhegyesi úton ha
szonbérbe kiadó, továbbá régi festmé
nyek eladók. Telefon: 06-62/435-923 

• Fajtiszta németjuhász kiskutyák ela
dók. Érdeklődni: Zsigmond u. 66. 

• Gázolaj 59 Ft-os áron a Varságh (volt 
Oláh) úti kútnál! 

• Kihúzható 2 személyes heverő, 
Bonanza asztal 4 székkel, 
garzon könyvespolcok 
és női kerékpár eladó. 
Telefon: 457-286. 



BéKéscsy 

Városkép 
a Szent István 
térről 

A századelőn Békéscsaba 
gazdasági fellendülését ked
vezően befolyásolta a keres
kedelmi élet rohamos fejlődé
se. A városközpontban - így 
a Szent István téren is -
sorra nyíltak a kereskedelmi 
üzletek. Itt volt a város egyik 
legismertebb üzlete, a Kulpin 
áruház (ma Centrum Áru
ház), mely textilviszonylatban 
országosan elismert, előkelő 
helyen állt. 

F O T Ó BARTCH.F ÁGNES 

A közel harmincéves fotón 
még a Csemege Közért üzlet 
és a Centrum Áruház között 
álló épület és az egykori üz
letek láthatók. 

A városrendezés korrigált, 
és az oda nem illő régi épület 
helyére az áruház magassá
gáig felérő lakóházat épített. 
E Szent István téri városkép
részletet mutatja a mai foto
gráfiánk. 

GÉCSB 

Romok 

Már megint bontanak. Száll a 
por, hull a téglatörmelék, rogya
doznak a falak. A lekopaszított te
tejű ház olyan, mint egy pucérra 
vetkőztetett öregember. Védtelen... 

Romos épület a belváros egyik 
(még) csöndes utcájában. Valami
kor szép lehetett; a folyondárten
ger alatt felsejlik a díszes faragású 
tornác. A tetőn tátongó foghíjak, 
vakolat már csak imitt-amott. Elva
dult a kert, suhancok törték ki az 
ablakokat. Jó néhány éve annak, 

hogy meghalt az öreg 
lakó. Pesti rokonok örö
költék a házat, de már 

csak a telket tudják eladni. Jön 
majd egy vállalkozó, zsebében pár 
millióval, és rombolni kezd. Még az 
írmagja is eltűnik az egykor oly 
szép épületnek, s egyben semmi
vé válik a város múltjának egy sze
letkéje is. 

Ezekkel a sérülékeny épületek
kel nem törődik senki - mondta ki 
a szomorú igazságot egy, műemlé
kek felújításával foglalkozó, neves 
építész. Pedig törődni kéne velük, 
még akkor is, ha felújításuk jóval 
többe kerül, mint létrehozni egy 
korszerű lakó- vagy üzletházat. 
Csaba ettől a mi városunk, s mi 
akkor leszünk igazi csabaiak, ha 
gondosan megőrizzük mindazt, 
amelyet bizalommal hagytak ránk 
az előttünk itt élők. 

- G U B U C Z -

GONDOLKODÓ 

Amnézia 
A maratoni futó már ereje 

fogytán van. Lábai remegve 
róják a kilométereket, a ka
nyaroknál hátra-hátranéz, a 
mezőny messze leszakadva, 
előtte a végtelennek tűnő üt, 
valahol a jövőben ott a hall
gatás fala, melyet fejvesztve 
áttör majd, ha célba ér. 

A hátába liheg a magány, 
az esélytelent már nem érik 
utol a sztárok, a csoda szüle
tőben, a közelgő győzelem 

erőt lehel az ólomnehéz vég
tagokba, az ember behunyja 
a szemét, felejtésbe borítja a 
lelkét, lélekszakadva befut a 
célegyenesbe, a stadion né
mán méregeti a győztest, hi
tetlen szemtenger mered rá 
az emberroncsra, nem őt 
vádak az első helyre, azt kér
dik tőle, hogy merészelted az 
érdemesektől az életteret el
venni, miéd nem maradtál ott 
hátul, a sor végén, na jó, 
megelégedhettél volna a kö
zépszerrel: 

- Elfelejtettem a múltat, 
Isten küldött ide. 

SZTOJCSEV SZVETOSZUW 




