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A 
Mikulás 

reinkarnációja 
Minden évben más ala

kot ölt, de belül ugyanaz 
marad. Jóságos, kedves, 
igazságos és méltóságtel
jes. Egyik évben szegény, 
szánkón jön, fagyoskodik, 
szakálla csupa dér, másik 
évben Pegazus röpíti, s ar
ca kisimult, pirospozsgás. 
Van olyan is, hogy jól fé
sült, elegáns. Máskor gya
log érkezik, és csak sza
loncukrot osztogat. A lé
nyege nem más, mint a 
puttony. Ha van benne 
zörgős, piros celofánzacs
kó, tele mogyoróval, cso
kival, nyalókával, Duna
kaviccsal, krumplicukorral. 
De mint minden ünnepen, 
ezen a napon is a meghitt
ség a fontosabb, nem a 
tárgyak. A rekvizitumokat 
körbeüli a család és együtt 
bontogatják a mogyorót, 
eszik az almát. Mikulás 
napján örülünk gyerme
keink sugárzó szemeinek. 
Bárcsak mindennap rein
karnálódhatna általuk is a 
nyugalom, az egymás 
iránti szeretet. Egyszer el
hozhatná a Télapó a biztos 
egzisztenciát is. Akkor len
nénk talán igazán (meg
szállottan) átszellemültek 
és boldogok. 

KÁNTOR ZSOLT 

1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 

olasz és spanyol városokkal 

Békéscsabán tanácskozott 
az Európai Városok Együttmű
ködése elnevezésű program 
(ECOS) három résztvevője: a 
trevisói (Olaszország), a sala-
mancai (Spanyolország), vala
mint a házigazda jogán a csa
bai delegáció. 

A delegációk képviselői 
(olasz részről: Enrico Marchi, 
Treviso tartomány kereskedel
mi főtanácsosa; spanyol rész
ről: Javier Sagredo Feman-
dez, Salamanca város nem
zetközi kapcsolatainak refe
rense) a csabai városházán 
tartott sajtótájékoztatójukon el
mondták, hogy az együttmű
ködési program tulajdonkép
pen Európa kevésbé fejlett or
szágainak felzárkóztatása. A 
távlati cél a gazdasági egyen
rangúság és az Európai Kö
zösségbe való eljutás. 

Vendégeink az elmúlt hét 
végét töltötték nálunk. Több 
szekcióban folyt a munka: volt 
egy vállalkozói, egy képzési
átképzési, egy kamarák közöt
ti, és szó volt az önkormány
zatokról is. A két külföldi dele
gáció több csabai gyárat is fel
keresett, s tulajdonképpen egy 
átfogó képet kapott Békéscsa
báról. Jártak a Kner Nyomdá
ban, az újonnan megnyitott 
vállalkozói központban és in
kubátorházban, az Unicon-
ban, a megyei regionális és 
képző központban. Megismer
kedtek a Csaba Center-prog
ramunkkal, az épülő hulladék

kezelővel és a Szabó Dezső 
utcai piaccal is. 

Ami a városunkban látotta-
kat-hallottakat és tapasztalta
kat illeti, Enrico Marchi úgy vé
lekedett, hogy igen sok mon
danivalójuk lesz otthon. Kissé 
rosszabb viszonyokra számí
tottak, ezért kellemes megle
petést okoztak az itt tapasztalt 
jelenségek. Kiemelte, hogy 
Békéscsabát igen szorgalmas 
emberek lakják, s nagyon sok 
értelmes kezdeményezéssel 
találkoztak a néhány nap so
rán (Enrico Marchi konkrétan 
éppen az inkubátorházat emlí
tette meg ezzel kapcsolatban). 

A csabai delegációt váro
sunk polgármestere és alpol
gármestere képviselte a sajtó
tájékoztatón. Pap János visz-
szautalt azokra a gondolatok
ra, amelyeket a Kétegyházi úti 
vállalkozói centrum és inkubá

torház megnyitóján mondott: 
Békéscsabának és régiójának 
igazi gazdasági fellendítésé
ért, a polgárosodásért az 
egyéni és társas vállalkozások 
létrejötte, illetve azok eredmé
nyes tevékenysége teheti a 
legtöbbet. S ami nálunk igazá
ból csak négy éve működik, az 
Olaszországban és Spanyol
országban számunkra példa
értékű lehet. Ezért (is) jelentős 
nekünk ez a program, s váro
sunk ezért ragadott meg minél 
több lehetőséget, hogy ta
pasztalatokat cserélhessen 
azokkal a településekkel, ahol 
a piacgazdaság már korábban 
létrejött és működik. 

Domokos László Békés
csaba testvérvárosairól be
szélt, majd a két várossal lét
rejött kapcsolat történetét 
mondta el: utalt arra, hogy ők 
már jártak Treviso tartomány
ban. Hozzátette, hogy ebben 
az együttműködési program
ban a Tiszántúlt egyedül Bé
késcsaba képviseli. 

SZILASI MIHÁLY 



• INKUBÁTORHÁZ 

kezdő vállalkozóknak 
Vállalkozói központ és inkubátorház kezdte meg hivatalosan is mű

ködésót Békéscsabán, a Kétegyházi úton, melynek a Békéscsabai Vál
lalkozói Centrum Kft. ad otthont. Az új létesítményt városunk polgármes
tere, Pap János avatta fel. 

A megnyitó előtti sajtótájékoztatón a kft. ügyvezetője, Sztankó János 
elmondta, hogy az inkubátorház két ütemben épült fel. Június végére a 
földszinti rész készült el, majd augusztusban kezdődtek meg az emeleti 
irodák kialakításának munkálatai. Magát a kft.-t 1992 végén alapította 
városunk önkormányzata és az Economix Közgazdász Egyetemi Rt. az
zal a céllal, hogy tevékenységével segítse elő Békéscsabán, Közép-Eu
rópa délkeleti kapujában a gazdasági fejlődést és a vállalkozások létre
jöttét, illetve kibontakozását. Ismert, hogy a kezdő vállalkozások sok 
problémával küszködnek, s ezek nem keltenek bizalmat a partnerekben. 
Az inkubátorház azonban biztos hátteret ad nekik (persze nem elsősor
ban anyagiakról van szó), hiszen jelenleg is 16 kis- és középvállalkozás 
működik itt, akik irodát, műhelyt, raktárát bérelnek, valamint a kft. által 
nyújtott szolgáltatásokat veszik igénybe (a piacinál jóval alacsonyabb 
árakon). 

Ezt a gondolatsort folytatta tovább Pap János, aki azzal kezdte, hogy 
mostanában igen sokszor esik szó a vállalkozásokról, azok támogatásá
ról. Ez volt a várospolitikai szempontja az inkubátorház létrehozásának, 
a városrendezési szempontja pedig az volt, hogy a kezdő vállalkozók 
tevékenységüket gyakran kényszerülnek méltatlan körülmények között 
beindítani - anyagiak híján. Maga a létesítmény azonban, amely tulaj
donképpen egy irodai és üzemi épületeket magába foglaló központ, ép
pen az ő működésüket kívánja segíteni a rendelkezésre álló szaktudás
sal, infrastruktúrával és szolgáltatásokkal. 

Domokos László alpolgármester az anyagiakról beszólt. Az ingatlant 
a város bocsátotta a kft. rendelkezésére, amely üzemelteti a létesít
ményt. A haszont vissza kell forgatniuk a vállalkozásba, s az elképzelé
sek szerint egy év múlva önfenntartóvá kell válniuk. 

(Sz. M.) 

A J Á N L A T K É R É S 
A V A S U T A S MŰVELŐDÉSI HAZ 

(Békéscsaba, Andrássy út 79-81., tel./fax: 66/322-240) 

7995 /. negyedévétől 

kirakattal is rendelkező 
kb. 40 m2 alapterületű helyiség bérletére 

ajánlatokat kér. 

Elsősorban olyan ajánlatokra számítunk, melyek illeszked
hetnek az intézmény profiljához és kulturált környezetet igé
nyelnek. 
Az ajánlatokat 1994. december 15-ig személyesen vagy írás
ban a művelődési ház igazgatójához kérjük benyújtani. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ÖNKORMÁNYZATA 

az 1993. évi LXXIX. tv. 18. §-a értelmében pályázatot hirdet 

a Nevelési Tanácsadó vezetői állására. 

A pályázat feltételei: 
pszichológus, vagy gyermek-pszichiáter végzettség; 
5 év szakmai gyakorlat. 

Beküldendő: szakmai életrajz: vezetői program; 
erkölcsi bizonyítvány; diplomamásolat. 

Beküldési határidő: 1994. december 31. 
Az állás elfoglalása: döntés után azonnal. 
Cím: Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője 

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

• FOGADÓNAP. December 2-
án, pénteken Domokos László al
polgármester tart fogadónapot a 
városházán 8 és 12 óra kőzött. 

• FÓRUM. December 2-án, 
pénteken 17.30 órakor Ferenc Pál 
független jelölt, az 5. számú vá
lasztókörzet képviselőjelöltje várja 
az érdeklődőket a 3. Számú Álta
lános Iskolában beszélgetésre. 

• AZ ÖSSZEFOGÁS BÉKÉS
CSABÁÉRT képviselőjelöltje, Víz
hányó László hívja találkozóra a 
választópolgárokat december 1-
jén 18 órától az Áchim L. András 
Lakótelepi Óvodába, december 2-
án 18 órától a Csabatájhoz (Ősz 
u. 7.), december 3-án 18 órától a 
Meseházba, december 9-én 18 
órától pedig Hanó Miklós polgár
mesterjelölttel közösen a Szent 
László Utcai Általános Iskolába. 

• BIBLIAI ELŐADÁSOK. De
cember 3-án és 4-én bibliai előa
dásokat tart Stuber György lelkész 
az adventista kápolnában (Jókai 
u. 21.) 18 órai kezdettel. Az előa
dások címe: Kicsoda Jézus Krisz
tus? A Jézus Krisztushoz való vi
szonyulás formái és lehetőségei 
(3-án). Miért lett Isten emberré? 
Jézus Krisztus áldozati halála (4-
én). 

• Ml VAN A PUTTONYBAN? 
Téli gála és mini karácsonyi vásár 
lesz a városi sportcsarnokban de
cember 9-én, pénteken 16 órától. 
Fellépnek a Magyar Cirkusz ós 
Varieté művészei, konferál Gálfi 
János. Belépők: felnőtteknek 250 
Ft, gyermekeknek (14 éves korig) 
150 Ft. Jegyek elővételben a 
Diáktanyán, a Centrum Áruház
ban, a Hetes Kft.-nél, a Cooptou-
rist Irodában és a sportcsarnok 
portáján válthatók. A rendezvé
nyen részt vevő gyerekek a Miku
lástól ajándékot kapnak. 

• DIÁKTANYA. December 2-
án, pénteken 17 órától télapót ké
szíthetnek a gyerekek gyöngyből 
és papírból, valamint üdvözlőkár
tyákat az ünnepekre. December 
9-én textiljátékokat és asztali dí
szeket alkothatnak a gyermekfog
lalkozások résztvevői. 

• ÚTÜGYELET. A közúti igaz
gatóság ügyeletein naprakész in
formációkat kaphatnak az útra ke
lők a magyarországi utakról. A téli 
időjárás beköszöntével - főleg na
gyobb távolság esetén - érdemes 
tájékozódni az útviszonyokról, 
emellett azonban nem szabad fi
gyelmen kívül hagyni azt sem, 
hogy csak a téli közlekedésre fel
készített, jó műszaki állapotú jár
művel induljunk útnak. Az ügyeleti 
helyek Békéscsabán: Szabadság 
tér 7-9., telefon: 454-254 (igazga
tósági központ ügyelete); Berényi 
út 144., telefon: 441-372 és 453-
323. A szakemberek hosszabb út
ra indulóknak melegen ajánlják, 
hogy csomagoljanak takarót, tar-

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

talék ruhát és ennivalót is, havas 
időszakban pedig feltétlenül le
gyen az autókban hólapát és von
tatókötél. 

• TÉLI SZÜNET. Már javában 
benne járunk a tanévben, a diákok 
dolgozatok garmadáján vannak 
túl, s talán egyre gyakrabban pis
lognak a naptárra: december. A 
Mikulás, a karácsony, a szil
veszter hónapja és persze a téli 
szüneté. Csak három hét - igen, 
szóval ezt már fél lábon is ki lehet 
bírni... Az utolsó tanítási nap de
cember 21., szerda, de a bizton
ság kedvéért nem árt, ha a januári 
első tanítási nap is bekerül a nap
tárakba: január 4., szerda. Addig 
is lehet terveket szőni, ajándékot 
készíteni és persze tanulni... 

- M A T R I K U L A 

HÁZASSÁG 

Filyó Anita és Darabos Róbert 
György, Nagygyörgy Katalin és 
Phan Van Khanh 

SZÜLETÉS 

Kassai Zoltán és Vajda Tünde 
leányai Anett és Renáta, Kazár Ti
bor és Bondár Éva leánya Renáta, 
Negrucz Árpád és Tobai Marianna 
fia Ákos Árpád, Benkő Tibor és 
Labancz Ilona leánya Nóra, Szat
mári Ferenc ós Dukát Zsuzsanna 
fia László, Tóth Péter és Lengyel 
Ilona leánya Liza 

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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P O L I T I K A I H I R D E T É S 

R U N G A T T I L A 
15. vk. 

EPERJESSY JÓZSEF 
16. vk. 

TALÁLKOZÁSAINK: 
D E C E M B E R 7. Rung Attila 
15. sz. vk. Mezőmegyer, művelődési ház, 17 óra 

D E C E M B E R 8. 
3. sz. vk. 

Dr. Grin Igor 
Lencsési Közősségi Ház, 17 óra 

D E C E M B E R 9. Benkóné Dudás Piroska 
11. sz. vk. Békési Úti Közösségi Ház (Békési út 24.), 17 óra 

M A G Y A R S Z O C I A L I S T A P Á R T 

HANO MIKLÓS 
37 éves mérnök, szaktanácsadó 

POLGÁRMESTERJELÖLT 
EGY E M B E R KÖZÜLÜNK! 

„Tgy olyan várost szeretnék^ afioCa fiataíblQtal^van jövőjük^ 

a teaíádoknakjmgéfatisü^ biztonság a nyiydíjasof$ak\" 

"Hanó MUctís 

HA ÖN IS EZT AKARJA, 
VÁLASSZA AZ ELLENZÉK JELÖLTJEIT! 

1. vk. Rusz Demeter 2. vk. Dr. Kerekes Attila 
magángazdálkodó főorvos 

3. vk. Takács Péter 4. vk. Boros László 
művelődésiház-vezető kertészmérnök 

5. vk. Tímár Károly 6. vk. Dr. Plenter János 
középiskolai tanár közgazdász 

7. vk. Süli Ilona 8. vk. Téglássy Sándor 
megyei irodavezető szövetkezeti elnök 

9. vk. Székely Csaba 10. vk. Hanó Miklós 
középiskolai tanár mérnök, szaktanácsadó 

11 . vk. Vízhányó László 12. vk. Gajdos Katalin 
kirendeltségvezető közgazdász 

13. vk Beraczka János 14. vk. Sipos József 
üzemmérnök vállalkozó 

1í i. vk Géring József 16. vk. Szilágyiné Povázsai 
teherfuvarozó Márta vállalkozó 

NEKÜNK MINDENKI SZÁMÍT! 

Ml MINDENKIRE SZÁMÍTUNK! 



i 
Polgármesterjelöltünk 
várja mindazokat, 
akik személyesen 
kívánnak 
találkozni vele 

dec. 1 -jén 17 órakor a jaminai könyvtárban, 
2 -án 17 órakor Mezömegyeren 

az általános iskolában, 
5-én 17 órakor a Békési Úti Közösségi Házban. 

1 I A Szabad Demokraták Szövetsége kampányzáró nagygyűlését december 8-án 18 órakor tartja 
az ifjúsági házban. Házigazda: dr. Lukovics Éva országgyűlési képviselő. 

SZERETETTEL VÁRJUK! 

A tények magukért p 
beszélnek. 

Nézzen körül! 

Épül a város 
és ez a legjobb 
ajánlólevél. 

Az 1949-ben alapított Terimpex Rt. (1053 
Budapest, Károlyi M. u. 9., telefon: 266-
5011) a legrégebbi és legnagyobb magyar 
húskülkereskedő cég. Négy évtizeden ke
resztül komoly hírnevet szerzett magának 
az európai húspiacon mint a magyar húsipar 
termékeinek kizárólagos exportőre. A hús
külkereskedelem 1991-ben történt teljes li
beralizálása nyomán Magyarországon rövid 
idő alatt több tucat cég kapcsolódott be 
újonnan a húsexportba, de a Terimpex máig 
megőrizte a vezető helyet és az exportré
szesedése eléri a 25%-ot. 

Amint azt dr. Kárpáti Tamás úrtól, a Ter
impex vezérigazgatójától megtudtuk, a vál
lalat 1990 februárja óta részvénytársaság 
formájában működik: a részvényei különbö
ző gazdasági szervezetek, bankok, külföldi 
befektetők és kis részben magánszemélyek 
kezében vannak. A Terimpex Rt. vagyona 
1,6 milliárd forint, az alkalmazottainak szá
ma jelenleg 85 fő. 

A társaság összforgalma 100 millió USD 
körül mozog évente. 

Az áruforgalom túlnyomó részét - 90%-
át - az export alkotja. Exportál élő marhát 
és marhahúst, szalonnás és lehúzott félser
tést, valamint darabolt sertéshúsrészeket, 
élő juhot és juhhúst, továbbá a tartósított 
húskészítmények széles választékát. A hús
ipari termékeken kívül jelentős a társaság 
exportja tejtermékből - ezen belül is a kü
lönféle sajtokból - és a vágott nyúlból, sőt 
élő halat is exportál. Azért, hogy a piaci igé

nyeknek jobban megfeleljen, a 
társaság évről évre céltudatosan 
bővíti kínálati palettáját, így ha
gyományos termékein túlmenő-

V \ A TERIMPEX 
Kereskedelmi Részvénytársaság 

BEMUTATKOZIK 
B É K É S M E G Y É B E N 

en ma már jó minőségű magyar borokat, 
gyümölcsleveket, zöldségkonzerveket, lek
várokat, édesipari termékeket és mézet is 
képes ajánlani partnereinek. 

Az import egy viszonylag kicsiny - 10%-
os - részét alkotja a társaság összforgal
mának. 

A legfontosabb importcikkei a marhahús, 
a sertéshús, a tejtermékek, a fagyasztott 
tengeri halak, valamint a tenyészállatok és 
továbbhizlalásra szánt növendékállatok. 

A Terimpex a nemzetközi húspiac fő vo
nulatai mentén építette ki külföldi piacszer
vezetét. A brüsszeli irodája, valamint a Milá
nóban működő Soresco nevű vegyes válla
lata arra törekszik, hogy erősödjék a társa
ság piaci pozíciója és kapcsolatrendszere 
az Európai Unió országaiban. A moszkvai 
iroda az Oroszországgal való kereskedelem 
bővítésén dolgozik. 

A Terimpex legnagyobb és meghatározó 
piaca kétség kívül az Európai Unió: oda irá
nyul a társaság éves kivitelének 55%-a. 

Az unión belül Olaszország és Németor
szág a két kiemelkedő piac. Az egyéb nyu
gat-európai országok részaránya jelenleg 
nem több, mint 7%, de 1995. január elsejé

vel többen közülük belépnek az Európai 
Unióba. 

A szomszédság hatékonyan segíti a 
Szlovéniába és Horvátországba irányuló ex
portot: e két ország együttesen 12,5%-os 
részarányt képvisel a Terimpex összexport
jában. 

A korábbi évtizedekben az Európai Gaz
dasági Közösség mellett, sőt azt megelőz
ve, a kelet-európai országok - döntően a 
Szovjetunió - voltak a Terimpex fő piacai. 
A kilencvenes évek eleje óta az ismert válto
zások hatására a kelet-európai export drá
maian visszaesett, de évről évre jelentős 
erőfeszítéseket tesz a Terimpex ezen piacok 
visszaszerzésére, kelet-európai forgalmát 
1994-től a Terimé* nevű leányvállalatán ke
resztül bonyolítja le. 

A Terimpex Rt. a „több lábon állás" filozó
fiáját követve, az elmúlt években új üzletá
gakat indított be. Megalapította a Terimark 
nevű leányvállalatát, amely budapesti szék
hellyel belföldi disztribúciós tevékenységet 
folytat, jelenleg üzemelteti a Csabahús disz
kontáruházat is. 

Egy másik leányvállalata, a Terínvest a 
befektetési szférában tevékenykedik és 
részt vesz a termelőüzemi privatizációban a 
társaság árualaphátterének szélesítése ér
dekében. 

A Terimpex és társaságai, most már a 
Csabahús Kft.-vel kiegészülve tevékenyked
nek a jó nevű, nagy hagyományú békéscsa
bai kolbászgyártás újraindításán. A húsü
zemben folynak a többüteműre tervezett fe
lújítási munkálatok, egyeztetve az egészsé
gügyi hatóságokkal és a polgármesteri hiva
tal támogatásával. (H. M ) 



K CSABAI 
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574/1994. (XI. 17.) sz . közgyűlési 
HATÁROZAT 

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyű
lése megvitatta és közzétételre jóváhagyta 
a víz- és csatornadíjak megállapításáról 
szóló rendelettervezetet, valamint a Békés 
Megyei Vízművek Rt. és az önkormányzat 
közötti megállapodástervezetet. 
A rendelettervezetet és a megállapodás
tervezetet a Heti Mérleg című városi lap
ban közzé kell tenni. 

2. A közgyűlés egyetért a lakosság, valamint 
az önkormányzat és intézményei által fize
tendő legmagasabb víz- és csatornadíja
kat rögzítő - az önkormányzat, valamint a 
Békés Megyei Vízművek Rt. között meg
kötendő - megállapodással, mely szerint 
a víz- és csatornadíjak az alábbiak: 

A lakosság felé érvényesíthető legma
gasabb díjak: 

Vízdíj: 58,20 Ft/m 3 

Csatornadíj: 44,60 Ft/m 3 

Az önkormányzat, valamint intézmé
nyei felé érvényesíthető legmagasabb 
díjak: 

Vízdíj: 62,10 Ft/m 3 

Csatornadíj: 63,80 Ft/m 3 

Tisztelt Olvasó! 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyű
lése 1994. november 17-i ülésén megtár
gyalta az önkormányzati tulajdoni érde
keltségben lévő víziközműről szolgálta
tott ivóvíz, valamint a szennyvízelveze
tés, szennyvíztisztítás és -kezelés meg
állapításáról szóló rendeletet. Az alábbi
akban olvasható tervezet kapcsán bárki 
észrevételt tehet. 

TERVEZET 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

/1994. ( ) sz. önkormányzati rendelete 
az önkormányzati tulajdoni érdekeltségben 

levő víziközműről 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 tulajdoni 
érdekeltségben levő víziközműről szolgálta
tott ivóvíz, valamint a szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és -kezelés díját az alábbi 
módon állapítja meg: 

A rendelet hatálya 

1- § 

A rendelet hatálya kiterjed a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tu
lajdoni érdekeltségében álló és Békéscsaba 
város közigazgatási területén levő víziköz
művek szolgáltatásait igénybe vevőkre. 

Hatósági ármegállapítás 

M 
(1) A szolgáltatás díjai mint legmagasabb ha

tósági díjak a következők: 

Hatósági vízdíj: 75,80 Ft/m 3 

Hatósági csatornadíj: 71,30 Ft/m 3 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított díj az 
általános forgalmi adót nem tartalmazza. 

(3) A vízfogyasztás meghatározásának, vala
mint a víz- és csatornaszolgáltatás szám-
lásázának egyes kérdéseit e rendelet 1. 
számú mellékletében közzétett szabály
zat, míg a vízfogyasztás átalánymennyi
ségeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 

(4) Ez a rendelet 1995. január 1-jén lép ha
tályba. A rendelet hatálybalépésével egy
idejűleg a Békéscsaba Megyei Jogú Vá
ros Közgyűlésének az önkormányzati tu
lajdonú víziközműről szolgáltatott ivóvíz, 
valamint a szennyvízelvezetés, szenny
víztisztítás és -kezelés díjának megállapí
tásáról szóló, 13/1994. (III. 17.) sz., vala
mint az ezt módosító 23/1994. (V. 8.) sz. 
önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

Békéscsaba, 1994. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
/1994. ( ) sz. önkormányzati rendeletének 

1. sz. melléklete a víz- és csatornaszolgáltatás 
egyes kérdéseiről 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a közműves vízellátás és csatornázás sza
bályainak kiadásáról szóló 27/1975. (X. 30.) 
MT-sz. rendelet alapján az önkormányzati 
tulajdoni érdekeltségben levő víziközműről 
szolgáltatott ivóvíz, valamint csatornaszol
gáltatás számlázásának egyes kérdéseivel 
kapcsolatos szabályokat az alábbi módon ál
lapítja meg: 

A szabályzat hatálya 

1. § 

A szabályzat hatálya kiterjed a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tu
lajdoni érdekeltségében álló és Békéscsaba 
város közigazgatási területén levő víziköz
művek szolgáltatásait igénybe vevőkre. 

Vízfogyasztások meghatározása 
2. § 

(1) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivó
vízmennyiséget vízmérővel, vízmérő hi
ányában a 2. számú melléklet szerinti 

átalánnyal, illetve műszaki becsléssel 
kell meghatározni. 

(2) A vízmérők leolvasása vagy az átalány
fogyasztás megállapítása, valamint a fo
gyasztás számlázása legalább kétha
vonkénti ciklusban történik. 
A leolvasásokat m3-re kerekítve kell el
végezni. 

(3) Amennyiben a ciklus fogyasztása keve
sebb, mint 3 m 3, számla nem készül 
mindaddig, míg a fogyasztás a 3 m3-t el 
nem éri. 

(4) Ha a vízmérő nem működik vagy nem 
olvasható le, a felhasznált vízmennyisé
get arányosítás útján kell meghatározni, 
melynek alapja az előző számlázási idő
szakra jellemző felhasznált vízmennyi
ség. 

(5) Ahol mellékvízmérő került felszerelésre, 
ott a díjfizetés alapja - ha egyéb rendel
tetésű vagy közös vízfogyasztás nincs -
a mellékvízmérőn leolvasott vízmennyi
ség. 

(6) Ha a fő- és mellékmérő egy időpontban 
nem olvasható le, akkor - mérővel nem 
rendelkező fogyasztási helyek vízmeny-
nyiségének meghatározásához - a mel
lékvízmérők leolvasott vízmennyiségét a 
főmérő fogyasztási időszakára korrigál
ni kell. 

(7) A főmérővel rendelkező, de mellékvíz
mérővel csak részben ellátott ingatlanok 
esetén a mérővel nem rendelkező fo
gyasztók vízmennyiségét az előző szám
lázási időszak főmérővel mért mennyi
ségének figyelembevételével, létszámra 
és napra történő arányosítással kell 
meghatározni. 
A mellékvízmérővel rendelkező fo
gyasztási helyek és a mellékvízmérővel 
még fel nem szerelt fogyasztási helyek 
vízfogyasztásának összege együttesen 
minimum annyi legyen, mint az előző 
időszak főmérővel mért vízmennyisége. 
A vízmennyiség meghatározása előtt a 
főmérőben levő mennyiséget csökken
teni kell az egyéb rendeltetésű és a kö
zös vízfogyasztás összegével. 
Fenti módon, az előző időszak adataiból 
kiszámított fogyasztását a mellékvízmé
rővel nem rendelkezők számára a tárgyi 
időszakra vonatkozó átalányfogyasztás
ként kell kiszámlázni. 

(8) A csoportos fogyasztók a közös képvi
selő vagy az érdekeltek egyezsége 
alapján kötelesek megadni a szolgálta
tónak a lakásonkénti létszámot és an
nak változásait. 
Az új létszámadatokat a vízfogyasztás 
meghatározásánál a szolgáltató a beje
lentést követő számlázási ciklusban kö
teles figyelembe venni. 

(9) A főmérő utáni csőtörés vagy rendkívüli 
vízelfolyás esetén a főmérő által mért 
mennyiséget műszaki becsléssel kell el
fogyasztott és elfolyt vízmennyiségre 



megosztani. Az elfolyt vízmennyiséget a 
2. § (10) bekezdése, az elfogyasztottat 
pedig a 2. § (7) bekezdése szerint kell 
számlázni. 

(10) Az ingatlanon kialakított közös fogyasz
tási helyet mellékvízmérővel kell ellátni. 
A vízmérőn megállapított és az elfo
gyasztott víz mennyisége a főmérő mö
götti fogyasztók között egyenlő arány
ban osztandó szét, és ha az így nyert 
mennyiség az 1 m3-t meghaladja, azt 
többletként a fogyasztási helyekre kell 
terhelni, függetlenül attól, hogy a fo
gyasztási hely rendelkezik-e mellékvíz
mérővel vagy sem. 
A különböző fogyasztásokat a számlá
ban is el kell különíteni. 

(11) A fogyasztó által kialakított mérőhelyre 
felszerelt hideg és meleg vizes mellék
vízmérők a felszerelést követő fogyasz
tási ciklustól képezik a számlázás alap
ját. 

(12) A nem háztartási célú fogyasztásért -
kivéve az önkormányzatot és annak in
tézményeit - hatósági vízdíjat kell fizet
ni. 

(13) A hideg vizes főmérő és a mellékmérők 
időszakos hitelesítéséről a szolgáltató 
saját költségén gondoskodik. 

(14) A fogyasztás meghatározásának és a 
vízmérők leolvasásának költségei a 
szolgáltatót terhelik. 

(15) Az esetben, ha a fogyasztási helyek a 
főmérő után kialakított központi me
legvíz-szolgáltatásban is részesülnek, 
szükséges a fogyasztási helyek meleg 
vizes mellékvízmérővel való ellátása. 
Amennyiben a meleg vizes mellékvíz
mérő felszerelésre nem kerül, nem mű
ködik vagy nem hiteles, a fogyasztási 
hely vízfelhasználását a 2. § (7) bekez
dése alapján kell megállapítani. Ez eset
ben a szolgáltató a hideg vizes mellék
vízmérőt sem veheti figyelembe. 

(16) Abban az esetben, ha a hideg és meleg 
vizes mellékvízmérők is felszerelésre 
kerültek és megfelelnek a mérésügyi 
előírásoknak, a szolgáltató a fogyasztó 
bejelentése alapján köteles a meleg vi
zes mellékvízmérőket is leolvasni és a 
vízmennyiség meghatározásánál figye
lembe venni. 

(17) A meleg vizes mérők felszerelési, javí
tási és hitelesítési költsége a fogyasztót 
terheli. 

Csatornadíj meghatározása 
3. § 

(1) A csatornadíj alapja a mért vagy az 1. és 
2. sz. melléklet szerint számított, illetve a 
becsült vízmennyiség. Mérés hiányában 
a csatornaműbe bekötött ingatlanon fel
használt teljes vízmennyiség, függetlenül 
attól, hogy annak beszerzése honnan tör
tént. 

A vízmennyiség a (2)-(3) bekezdésben 
foglaltakon túl egyéb címen (bedolgozás, 
párolgás, szivárgás, elfolyás, locsolás 
stb.) nem csökkenthető. 

(2) Ha a vízfelhasználó saját szennyvízelhe
lyező művel rendelkezik és az a hatósági 
előírásoknak megfelel, a csatornadíj alap
jául szolgáló vízmennyiséget az abban el
helyezett szennyvíz mennyiségével csök
kenteni kell. 

(3) 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. 

Egyéb rendelkezések 
4. § 

(1) A víz- és csatornadíj fizetésére kötelezett 
személyében beálló változást a felek kö
zös nyilatkozatával kell a szolgáltató ré
szére bejelenteni. Ennek elmulasztása 
esetén a szolgáltató változás előtti köve
telései is az új fogyasztót terhelik. 

(2) Ha a településen elrendelt vízfelhaszná
lási korlátozás locsolási és gépkocsimo
sási tilalmat is tartalmaz, a korlátozás idő
tartamára a locsolási, illetőleg a gépkocsi
mosási vízfogyasztásért - átalánydíjas fo
gyasztók esetén - vízdíj nem számlázha
tó. 

(3) A szolgáltató az e rendelet alapján meg
határozott víz, valamint a csatornaműben 
elszállított szennyvíz mennyisége után 
számlát köteles készíteni és annak ellen
értékét a fogyasztótól beszedni tartozik. 

Békéscsaba, 1994. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
...71994. ( ) sz. önkormányzati 

rendeletének 2. sz. melléklete a vízfogyasztás 
átalánymennyiségének megállapításához 

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának . 
figyelembe vehető átalánymennyiségei 

1. Beépített ingatlanok (telkek) 

1.1. udvari csappal 40 l/fő/nap 

1.2. épületen belüli, de lakásokon kívüli 
közös vízcsappal 60 l/fő/nap 

1.3. mint 1.2., de lakásokon kívüli közös 
vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap 

1.4. épületen belüli, lakásokon belüli 
vízcsappal 65 l/fő/nap 

1.5. mint 1.4., de épületen belüli, 
lakásokon kívüli közös vízöblítéses 
WC-vel 80 l/fő/nap 

1.6. épületen belüli, lakásokon belüli 
vízcsappal és vízöblítéses 
WC-vel 95 l/fő/nap 

1.7. épületeken belüli, lakásokon belüli 
vízcsappal, vízöblítéses WC-vel, 
hagyományos fűtésű (fürdőhenge
res) fürdőszobával 120 l/fő/nap 

1.8. mint 1.7., de hagyományos fűtésű 
helyett egyedi, éjszakai áramfel-
vételesvízmelegítővel 150 l/fő/nap 

1.9. mint 1.8., de központi melegvíz
ellátással, illetőleg nem korlátozott 
fűtésű egyedi vízmelegítő
vel 180 l/fő/nap 

2. házikertlocsolás 1 l/m2/nap 
Az ingatlan beépítetlen területe, 
de legfeljebb az ingatlanterület 
50%-nak alapulvételével. 

3. gépkocsimosás (tömlővel) 400 l/szg/hó 

4. állatállomány itatása számos 
állatonként 40 l/db/nap 

5. közkifolyókon fogyasztott víz átalány
mennyisége a lakosság által fizetendő 
díj meghatározásához (150 m-es 
körzetben élő ellátatlan, lakosokra 
vonatkoztatva) 30 l/fö/nap 

6. a személyi tulajdonban álló - vállalkozá
son kívüli - nyaralók, üdülök, házikertek 
esetében az 1/1-3. pontokban megállapí
tott átalánymennyiségek alapján évente 
összesen öt hónapra (május-szeptember 
hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat 
felszámítani. 

Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának 
figyelembe vehető átalánymennyiségei 

1. kórházak, szülőotthonok, 
betegágyanként 400 l/nap 

2. kórházak, szülőotthonok 
mosodaüzemmel, 
betegágyanként 600 l/nap 

3. szanatóriumok, 
betegágyanként 200 l/nap 

4. szanatóriumok mosodaüzemmel, 
dolgozónkénti további 120 l/nap 

5. szakorvosi rendelőintézetek, 
orvosi munkahelyenként 1750 l/nap 

6. körzeti orvosi rendelők, 
orvosi munkahelyenként 450 l/nap 

7. gyógyszertárak, 
munkahelyenként 80 l/nap 

8. szociális otthonok, 
férőhelyenként 210 l/nap 

9. bölcsődék, férőhelyenként 135 l/nap 

10. óvodák, férőhelyenként 90 l/nap 

III. 
Oktatási intézmények vízfogyasztásának 
figyelembe vehető átalánymennyiségei 

1. általános és középiskolák, szakmunkás
képző intézetek, tantermenként 
1.1. zuhanyozó nélkül 150 l/nap 
1.2. zuhanyozóval 600 l/nap 

2. napközi otthon, gyermekenként 50 l/nap 



Az önkormányzat 
vagyonpolitikája 

Az önkormányzat vagyoná
nak döntő többsége - iskola, 
óvoda, bölcsőde, orvosi ren
delő, út, járda stb. - mind arra 
szolgál, hogy a város lakóinak 
igényeit kielégítse. Az önkor
mányzati vagyon másik része 
- üzlethelyiségek, garázsok, 
vállalati földterület után járó 
üzletrészek, részvények -
vagy folyamatosan, vagy el
adásokból következően bevé
telt biztosít a városnak. 

Az önkormányzat koncep
ciója az, hogy vagyont csak 
akkor ad el, ha a bevételből új 
beruházás valósítható meg -
tehát: 

• Vagyonért vagyont! Egy-
egy ingatlan eladása minden
képpen az önkormányzati va
gyont kell hogy szolgálja, így 
például csatornát, utat lehet 
építeni, illetve az óvodákat, is
kolákat, rendelőket felújítani, 
korszerűsíteni, karbantartani. 
A vagyoneladásból származó 
bevételek nem szolgálhatnak 
működési kiadásokat, hiszen 
ez felélést jelentene, s egy
szer csak a vagyon elfogyna, 
miközben a város nem fejlő
dik. 

• Vállalati vagyon. 1990 
után az állami vagyon egy ré
sze önkormányzati tulajdonba 
került. 100 százalékosan a vá
ros tulajdonába három vállalat 
került: a Költségvetési Építői
pari Üzem, a Városgazdálko
dási Vállalat és az Ingat
lankezelő Vállalat. Ezek sorsa 
különbözőképpen alakult. 

A Költségvetési Építőipari 
Üzemet felszámolta az önkor
mányzat, hiszen az építőipar
ban versenyhelyzet alakult ki, 
amelynek keretei között a vá
rosi vállalat nem tudott a piac 
feltételeinek megfelelően mű
ködni. Saját beruházásainál 
az önkormányzat verseny
helyzetet teremtett. 

Az IKV mint olyan meg
szűnt, már nem kezeli az in
gatlanokat, hanem szolgáltató 
kft.-vé alakult (Csabai Üze
meltető é3 Szolgáltató Kft.), 
amely kifejezetten megbízás 
alapján végez szolgáltatáso
kat öriKormányzati tulajdon
ban lévő ingatlanok számára. 
A cél az, hogy a volt IKV a jö
vőben mindjobban a piac felé 
orientálódjon; ehhez persze 

AZ ÖNKORMÁNYZAT NEGY E V E 

az is kell, hogy hasonló profilú 
szervezetek is megjelenjenek 
a piacon. 

A Városgazdálkodási Válla
latot 1991-ben karcsúsítani 
kezdte az önkormányzat, a fel
adatok egy részét békéscsa
bai vállalkozókra bízták, ám 
később el kellett térni ettől a 
célszerűnek látszó iránytól. 
Ezt a növekvő munkanélküli
ség indokolta, illetve elkezdett 
növekedni a munkanélküli-se
gélyt sem kapók száma. Más
képpen nem tudott volna az 
önkormányzat munkahelyeket 
teremteni, csak úgy, ha szer
ződést köt a Városgazdálko
dási Vállalattal, mely a köz
munkákat tartósan munkanél
küliekkel kezdte végeztetni. 
Az átszervezés következtében 
a VGV 1993-tól újra kicsit 
megerősödött létszámában, s 
több feladatot kapott az önkor
mányzattól (például zöldterü
letek fenntartása). 

• Megyei alapítású válla
latok. Ez a kör a megyei ala
pítású vállalatokat öleli fel -
ilyenek például a temetkezési 
vállalat, a moziüzemi vállalat. 

a gyógyszertári központ, a ké
ményseprő vállalat, a víz- és 
csatornamű vállalat. Ezek 
1990 után az érintett önkor
mányzatok közös tulajdonába 
kerültek. Itt meg kellett egyez
nie a városnak a többi önkor
mányzattal, illetve a megyé
vel, hogy mi alapján kerül el
osztásra a tulajdon. 

voltak tanácsi alapítású válla
latok. Ezek komplett felértéke
lése után a Békéscsaba terü
letén lévő telekterületük 50 
százalékának értékében tulaj
donrészhez jutott a város. A 
város tulajdonrészének nagy
sága attól függött, hogy orszá
gos vállalatról volt-e szó, vagy 
kifejezetten békéscsabai vál
lalatról; amit az önkormányzat 
földértékben kapott, az eléri az 
összvagyon 8 százalékát is 

A Rozsa Ferenc Gimnázium uj épülete 

• Nem tanácsi alapítású 
vállalatok. Itt azokról a válla
latokról van szó, amelyek álla
mi tulajdonban voltak, de nem 

Belvárosi park 

egyes esetekben. Igy több vál
lalatban tulajdonrésszel ren
delkezik az önkormányzat, 
ami bevételt jelent. A város ki
sebbségi részvényekkel ren
delkezik, amelyeket többféle
képpen lehet kezelni. Megol
dás lehet az, ha a többségi tu
lajdonosok rögtön kivásárolják 
a részvényeket. A rész
vényeket vagy a tulajdonrészt 
meg lehet őrizni s a befolyó 
bevételek évente az önkor
mányzati vagyon korszerűsíté
sét, karbantartását, növelését 
szolgálják. Egy olyan rész
vénycsomagot próbáltak ösz-
szeállítani, amely maximális 
hozadékot hozhat. A rész
vények kezelését egy piaci 
szervezetre bízta az önkor
mányzat, mely járatos ebben. 

• Vagyonkezelés, lakás
gazdálkodás, telekgazdálko
dás. A város tulajdonában lé
vő ingatlanok egy jelentős ré
szét - üzletek, garázsok, a la
kások egy része - a Békés
csaba Vagyonkezelő Rt.-be 
vitte be az önkormányzat. A 
vagyonkezelő rt. kizárólag az 
önkormányzat tulajdonában 
van. Dönteni arról, hogy egy
részt a tulajdonában lévő in
gatlanokat eladja-e vagy sem, 
másrészt az eladásból befolyt 
pénzt vagy bérleti díjat mire 



Franklin utcai lakások 

használja, erről csak a város 
megválasztott önkormányzata 
dönthet, ebbe senki más nem 
szólhat bele. A vagyonkezelő 
feladata többek között az, 
hogy a „vagyonért vagyont" 
elvnek megfelelően a befolyt 
bevételeket a városi vagyon 
növelésére fordítsa, ennek op
timális módját megtalálja. A 
vagyonkezelő létrehozását az 
indokolta, hogy szakmailag 
egy hivatal sokkal nehezeb
ben tud vagyont kezelni, mint 
egy ezzel megbízott, megfele
lő szakemberekkel rendelkező 
és nyereségérdekeltségben 
dolgozó cég; másrészt pedig 
vannak például olyan adótör
vények, amelyek alapján, ha 
mondjuk bölcsődét épít az ön
kormányzat, az áfa-t nem igé
nyelheti vissza, a vagyonkeze
lő viszont igen. Erre legjobb 
példa a most épülő jaminai 
posta - az rt. építi, s ha bérbe 
adja a megépítendő épületet a 
Magyar Postának, akkor az 
áfa-t visszaigényelheti, így 20 
százalékkal olcsóbban valósít
ható meg a beruházás (12,5 
helyett 10 millióért). 

A város tulajdonában mint
egy 2700 lakás van (volt) - a 
lakásállomány 10 százaléka. 
A lakásvagyon törvényben 
előírt részét az önkormányzat 
felkínálta megvásárlásra a 
bérlőknek. Ez a folyamat most 
bontakozik ki, folyamatosan 
történik a szerződések elké
szítése, aláírása. Mintegy 
2300-2400 önkormányzati la
kás kerül eladásra. 

Ami a város telekvagyonát 
illeti, itt két dolog érdemel em
lítést. Az egyik az, hogy a vá
ros belterületén lévő állami tu
lajdonú üres földterületek az 
önkormányzat tulajdonába ke
rültek. A már önkormányzati 
tulajdonba került telekvagyon 
több célt szolgál(t). Több telek 

eladásra került - versenykií
rással. Különböző funkciójú 
telkekről volt szó - lakóházépí
tésre, ipari tevékenységre, ga
rázsépítésre szolgáló stb. tel
keket hirdetett meg és adott el 
versenytárgyaláson az önkor
mányzat. Csak olyan telkek 
kerültek hasznosításra, ame
lyek a város hosszú távú fej
lesztési terveit szolgálják. 

gazdasági tapasztalatok fel
használása a nonprofit szem
lélet megtartása mellett. Fel
adatuk hozzájárulni az önkor
mányzat vállalkozói-vagyon
kezelési és gazdálkodási stra
tégiájának a megvalósításá
hoz a város érdekeit szem 
előtt tartva. 

Az iroda tevékenysége há
rom feladatcsoportra oszlik. 
Egyrészt voltak az úgyneve
zett átvett feladatok: nem la
kás célú helyiségek bérbeadá
sa; közcélú ingatlanok hasz
nosítása; városrendezési ter
vek megvalósításához szük
séges területek biztosítása; 
belterületi telkek kialakítása la
kásépítésre és nem lakás célú 
hasznosításra; intézkedések 
megtétele bérleti díjak, vételá
rak kiegyenlítésére, behajtá
sára. Másrészt voltak a rész
ben átvett feladatok: saját ala
pítású vállalatok átalakítása; a 
városrendezési tervekhez 

A Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola tornaterme 

Ugyanakkor a város külte
rületén lévő állami földek még 
mindig nem kerültek a város 
tulajdonába, annak ellenére, 
hogy törvény rendelkezett er
ről. Ennek oka az, hogy újabb 
és újabb kárpótlási törvénye
ket hoztak, és ezen földekből 
próbálták kielégíteni a fellépő 
igényeket. Pedig szükség van 
arra, hogy további területek
hez jusson a város, hogy job
ban tudjon fejlődni. 

• A vagyonkezelő iroda. 
Az iroda először vállalkozási 
iroda néven működött, de nem 
a mindennapi értelemben vett 
vállalkozás volt a feladata, így 
nevet változtatott. Az iroda lét
rehozásában fő szempont volt 
az 1990 után megváltozott tár
sadalmi, gazdasági és törvé
nyi feltételekhez való alkal
mazkodási módszerek kivá
lasztása, a szükséges piac

kapcsolódó részfeladatok ellá
tása; mezőgazdasági termő
földek hasznosítása; vitás ke
zelésű ingatlanok utólagos 
megállapodással történő ren
dezése; az átmenetből adódó 
több száz függőben maradt 
volt tanácsi jogügylet végleges 
rendezése. S végül voltak az 
új feladatok: együttműködés 
az Állami Vagyonügynökség
gel az állami vállalatok átala
kulásának az önkormányzatot 
megillető részében; lakások 
és nem lakás célú helyiségek 
hasznosítása; ipari, kereske
delmi, szolgáltató és idegen
forgalmi vállalkozások lehető
ségeinek feltárása, segítése; 
lakossági tevékenységek -
egyesületek, alapítványok stb. 
- támogatása; egészségügyi, 
az oktatáshoz szükséges in
gatlanok megszerzése; sport
os kulturális, közművelődési 

létesítmények vállalkozási jel
legű hasznosítása; az átalaku
ló állami vállalatoknál az ön
kormányzati tulajdoni rész ér
vényesítése; a megszerzett 
részvények, értékpapírok pro
fitorientált hasznosítása. 

Az irodának komoly bevé
teleket kellett produkálnia a 
város részére, hogy a nonpro
fit intézmények forráshoz jus
sanak. Éveken keresztül a be
folyó pénzek egy része a tá
mogatásra szoruló, az önfenn
tartó önkormányzati tevékeny
ségek finanszírozására is szol
gált. 

Az önkormányzat vagyon
kezelését, vagyonátadását, az 
ezzel kapcsolatos eljárási sza
bályok érvényesülését 1992-
ben vizsgálta az Állami Szám
vevőszék, s a vizsgálat sem 
törvénysértést, sem szabály
talan ügyintézést az önkor
mányzat részéről nem állapí
tott meg. 

Városüzemeltetés, 
városfejlesztés 

A város fejlesztése és üze
meltetése szempontjából el
sődleges volt a meglévő intéz
mények - kórházak, iskolák, 
óvodák stb. - karbantartása, 
felújítása. Rögtön ezután a 
legfontosabb feladat egy vá
ros életében a közművek fo
lyamatos fejlesztése, ami rop
pant költséges és időigényes 
dolog. Békéscsaba az utóbbi 
négy évben jelentős fejlődé
sen ment keresztül, ugyanak
kor a múlt súlyos örökségét 
nem lehet egyik napról a má
sikra felszámolni. 

Gépészeti es l 



Az önkormányzat az okta
tási intézményeire fordította a 
legnagyobb összegeket - a 
költségvetés több mint 40 szá
zalékát. Új tantermek és torna
termek épültek, javult az is
kolák felszereltsége. Jelentős 
összegeket költött az önkor
mányzat a külső kerületek fej
lesztésére. Több kilométer csa
torna és gázvezeték épült, sok 
utca szilárd burkolatot kapott. 
Országosan egyedülálló mó
don Békéscsabán épültek szo
ciális lakások. A szociális ott
honi férőhelyek száma meg
duplázódott két új intézmény 
felépítésével. A katolikus 
templom építéséhez térítés
mentesen biztosította a telket 
Jaminában a város. Megkez
dődött az új hulladékkezelő 
mű építése - hogy ne szemét
ben ússzon a város. Járdák és 
kerékpárutak is épültek - pél
dául Békéscsaba-Mezőme-
gyer között. Most épül a belvá
ros elég zsúfolt útja mellett ke
rékpárút. 

De nézzük az adatokat, va
lamint az ezeken az oldalakon 
látható képeket! 

• A polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési irodája. 
Az iroda a régi műszaki osz
tály egyik jogutódja. Több fel
adatot lát el. Gondoskodik a 
közterületek állapotáról, ezen 
belül végzi a zöldterületek kar
bantartását, új zöldterületek 
létesítését, parkok építését, fá
kat biztosít ültetésekhez. Az 
iroda felelős az utcai berende
zési tárgyak, szobrok, emlék
táblák, padok, játszóterek stb. 
megfelelő állapotáért. Felada
ta továbbá az utak, járdák kar
bantartása, újak építése, ter-

Munkacsy Mihály Emlékház 

vezése, a forgalmi rend meg
határozása, a menetrendi 
egyeztetés; a közvilágítás, a 
vízellátás, a közművek nyil
vántartása, közműrákötések 

Az iroda közreműködött töb
bek között a Franklin utcai 
szociális lakások felépítésé
ben, új lakóterületek kijelölé
sében, a piacrendezésben, a 

A közműellátottság alakulása (1990-1994) 

MEGNEVEZÉS 1990 % 1994 % VÁLTOZÁS 

Lakásszám (db) 27 140 - 26 908 -
Vízhálózatra kapcsolt lakások (db) 23 166 85 23 982 89 

Csatornahálózatra kapcsolt lakások (db) 12 614 46 13 650 51 

Háztartási villamos energia 
fogyasztói (db) 28 581 - 30 123 - + 5,4 

Összes gázfogyasztó száma (db) 20 047 - 22 705 - + 13,2 

Gázzal ellátott lakásszám (db) 19 362 71 21 440 80 

Távbeszélő állomások száma (db) 8 124 - 13 726 - +69 

Nyilvános állomások száma 158 - 253 - +60 

Rendszeres hulladékszállításba bevont 
lakások (db) 19 848 73 26 343 98 

Rendszeresen tisztított útfelületek (m2) 617 - 640 - + 3,7 

Belterületi parkterület (m2) 590 - 711 - +20,5 

Közvilágítási lámpák száma (db) 7 337 - 7811 - + 6,4 

Beépített közvilágítás fejlesztése (kW) 1 272 - 873 - -32 

Közkifolyók száma (db) 318 - 251 - -21 

Vízvezeték-hálózat hossza (km) 311 - 467 - +50.2 

Szennyvízcsatornák hossza (km) 80 - 95 - +18,7 

Csapadékvíz-csatornák hossza 82 - 84 - + 2,4 

Gázvezetékek hossza (km) 276 - 314 - +13,7 

Összes belterületi közút hossza 234 - 233 - - 0,5 

Összes belterületi burkolt út hossza (km) 120 52 154 66 

Összes belterületi burkolt út felülete (m2) 844 - 984 - +16,6 

Járdák hossza (fm) 315 - 322 4 22 

Csaba Centerrel és a sétálóut
cával kapcsolatos tervek elké
szítésében, a Rózsa Ferenc 
Gimnázium felépítésében, a 
belvárosi park kialakításában, 
az új hulladékkezelő mű terve
zési munkáiban stb. Elkészí
tették Nagyrét rendezési ter
vét. Az iroda tevékenyen részt 
vett a műemlékek és helyi ér
tékek védelmében, s évente 
pályázatot bonyolított le az 
építészeti értékek helyi védel
mével kapcsolatban. Ellátta az 
önkormányzat által meghatá
rozott közérdekű városrende
zési, építészeti tervezési fel
adatokat, részt vett az ilyen 
beruházások lebonyolításá
ban, ellenőrzésében, szakmai 
tanulmányokat készített egyes 
önkormányzati fejlesztések
hez. 

/ \ 
Az 

önk ormányzat 
gazdasági stratégiája 
V ' 

Az önkormányzat a város 
legnagyobb munkáltatója, 
egyik legnagyobb közületi vá
sárlója, a civil szervezetek leg
nagyobb szponzora. Az önkor
mányzat tevékenysége nagy 
hatással van a gazdasági fej
lődésre, olyan gazdasági kör
nyezetet igyekszik teremteni, 
mely lehetővé teszi a város 
fejlődését. A rendelkezésre ál
ló gazdaságfejlesztési eszkö
zöket összehangolt tervek, 
stratégia szerint kell felhasz
nálni. A stratégia irányt és ke
retet ad a város számára a na
gyobb beruházások, jövedel
mek, foglalkoztatás és gaz
dagság elérésére irányuló te
vékenységben, így csökken
hetnek a szociális feszültsé
gek és terhek, a kulturális élet 
pezseghet, Békéscsaba iá

it Szakközépiskola 

engedélyezése, lakossági tár
sadalmi munkák szervezése, 
a képviselői alapok koordiná
lása, közterületek használatá
nak engedélyezése stb. Ha 
egy mondatban szeretnénk az 
iroda feladatát megfogalmazni 
- az iroda feladata a város 
működtetése. 

A városüzemeltetési irodá
val szorosan együttműködik a 
városépítészeti iroda, mely a 
különböző rendezési tervek el
készítése mellett tanácsadó, 
tájékoztató szerepet is betölt. A Szent László Utcai Iskola tornaterme 



kosságeltartó és -megtartó 
ereje nőhet. 

Az önkormányzat gazda
ságfejlesztési stratégiája a kö
vetkezők figyelembevételével 
készült: a város erős és gyen
ge pontjai; a jövőre vonatkozó 
gazdasági célkitűzések; a vá
ros megítélése helyben és a 
kívülállók által; a támogatandó 
kulcságazatok kijelölése; pro
jektek kidolgozása a célok el
érése érdekében (például ex-
poprogramok); folyamatos 
programok a célkitűzések tá
mogatására (például: város
rendezési tervek, a humán- és 
műszaki infrastruktúra fejlesz
tési programjai). A stratégia és 
az önkormányzat egyéb célki
tűzései és programjai közötti 
kapcsolat létfontosságú. 

Mit tett és tesz az önkor
mányzat a város gazdaságá
nak fejlesztése érdekében? 
Önkormányzatunk alapvetően 
a gazdaságfejlesztés keretei
nek, feltételrendszerének javí
tását célozta meg. Ahol nincs 
egy szükséges feladat elvég
zéséhez vállalkozó, illetve 
még nem alakult ki a ver
senyszféra, ott aktívan lépett 
fel az önkormányzat (például 
az inkubátorház létrehozásá
val). Ott is aktív volt az önkor
mányzat, ahol csak monopóli
um volt (van) - hulladékkeze
lés, szennyvíztisztítás, egész
ségügyi ellátás stb., bár itt a 
működtetésnél külső üzemel
tető is felmerülhet. Ahol vi
szont már kialakult a piaci ver
seny, ott saját kapacitását is 

Madách Utcai Általános iskola 

piacosítani próbálta az önkor
mányzat. Ilyen területeken az 
önkormányzat piacépítést ösz
tönző feladatot is ellátott az
zal, hogy megrendeléseit meg
nyitotta a kockázati verseny
szféra előtt és jól szervezett, 
objektív versenyeztetési gya
korlatot folytatott. 

Az önkormányzat számára 
a legfontosabb az önkormány
zati vagyon és vagyoni jogok 
optimális, a legkisebb kocká
zattal való hasznosítása. A vá
ros csak ott van jelen a gazda
ságban kockázati tőkével, 
ahol a törvényi rendelkezések 
jelölték ki, illetve, ahol a város
politikai stratégia kívánta ezt 
meg. 

Kisebbségek 
Békéscsabán 

Szervezetten három kisebb
ség él városunkban. A legna
gyobb számú a szlovák ki
sebbség, mely kulturálisan is a 
legmélyebben gyökerezik a 
város hagyományaiban. Az 
utóbbi évtizedekben jelentő
sen lecsökkent a magukat 
szlovákoknak vallók száma. 
Volt egy folyamatos vissza
esés például a szlovák iskola 
tanulói létszámában is. Most 
ez a folyamat megfordult - ör
vendetesen emelkedik a tanu
lói létszáma ennek az intéz
ménynek, mely az óvodától az 

tornaterme 

érettségiig fejt ki nemzetiségi 
nevelő-oktató tevékenységet. 
Az utóbbi években a szlovák 
hagyományőrzés egyre fonto
sabb szerepet kap. Ennek 
vannak hétköznapi megnyilvá
nulásai - a szlovák klub műkö
dése, a szlovák nyelvű felira
tok, kiadványok megjelenteté
se, s vannak csúcspontjai is, 
mint például Békéscsaba újra-
településének 275. évforduló
ja, vagy magas rangú szlovák 
vezetők látogatása Békéscsa
bán - Meciar és Carnogursky 
szlovák miniszterelnök urak 
voltak itt, rendszeres vendége 
volt a városnak a szlovák 
nagykövet, a budapesti Szlo
vák Kultúra Háza igazgatója 
is. A város önkormányzata 
egy ingatlant adott a Kossuth 
téren a Magyarországi Szlová
kok Szövetsége tulajdonába 
kulturális központ kialakítása 
céljából, mely folyamatos mű
ködésével a hagyományőr
zést, a helyi és a térségben 
élő szlovákság kulturális életét 
szolgálná. 

Jelentős létszámú kisebb
ség a cigányság. Annak elle
nére, hogy egy klubjuk má 
működik, kevésbé szervezet 
tek. A szervezési munka el
kezdődött - most a kisebbsé 
önkormányzatok választása 
kapcsán is, ezenkívül egy ala
pítványt hoztak létre a gyere
kek taníttatására, melyet az 
önkormányzat is támogatott. 

A harmadik kisebbség - a 
román - létszámában megle
hetősen csekély és szervezet
ten keveset hallatt magáról. 



3. diákétterem, menza 

3.1. konyha nélkül, csak étel
melegítéssel, adagonként 50 l/nap 

3.2. konyha étteremmel, 
adagonként 120 l/nap 

4. diákszálló étkeztetés nélkül, 
bentlakónként 150 l/nap 

IV. 
Kulturális intézmények vízfogyasztásának 

figyelembe vehető átalánymennyiségei 

1. filmszínházak, férőhelyenként 8 l/nap 

2. színházak, férőhelyenként 18 l/nap 

3. kultúrházak 

3.1. állandó üzemmel, büfével, 
férőhelyenként 22 l/nap 

3.2. időszakos üzemmel, büfé nélkül, 
férőhelyenként 15 l/nap 

4. közkönyvtárak, 
látogatók száma szerint 10 l/fő/nap 

5. múzeum, kiállítás, 
látogatók száma szerint 8 l/fő/nap 

Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás 
vízfogyasztásának figyelembe vehető 

átalánymennyiségei 

1. szállodák, üdülők, ágyanként 

1.1. egycsillagos 60 l/nap 

1.2. kétcsillagos 90 l/nap 

1.3. háromcsillagos 210 l/nap 

1.4. négycsillagos 350 l/nap 

1.5. ötcsillagos 500 l/nap 

2. kemping, férőhelyenként 

2.1. egycsillagos 50 l/nap 

2.2. kétcsillagos 70 l/nap 

2.3. háromcsillagos 100 l/nap 

2.4. négycsillagos 200 l/nap 

3. motel, férőhelyenként 150 l/nap 

4. éttermek 

4.1. melegkonyha, 
étkeztetés nélkül 

4.2. hidegkonyha, 
étkeztetés nélkül 

50 l/adag/nap 

12 l/adag/nap 

4.3. étterem, 
konyha nélkül 75 l/adag/nap 

4.4. étterem konyhával 90 l/adag/nap 

5. italbolt, bisztró, cukrászda, 
eszpresszó, vendégenként 4 l/nap 

VI. 
Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető 

átalánymennyiségei 

1. sportolók létszáma szerint 30 l/fő/nap 

2. locsolás 3 l/m2/nap 

3. befogadóképesség (közönség) 
szerint 3 l/fő/nap 

VII. 
Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető 

átalánymennyiségei 

1. iroda, hivatal 30 l/m2/nap 

2. közterülertek tisztán tartása, esetenként 
2.1. burkolt közlekedési felületek 

locsolása 3 l/m2 

2.2. a 2.1. pont alá nem tartozó utcák, 
parkolóhelyek locsolása 5 l/m2 

2.3. zöldterületek locsolása 3 l/m2 

Az ivóvíz- és csatornadíjat a nem lakossági 
vízhasználó tulajdonában (kezelésében) lé
vő üdülők, idényszállók, táborok stb. vízfo
gyasztása után az idény (nyitástól zárásig) 
időtartamára kell felszámítani. 
Az 1/1-1/9. pont alatti vízfogyasztást az állan
dó bejelentett lakosok, az 1/6. pont alattit pe
dig a férőhelyek száma szerint kell megálla
pítani. Az átalánymennyiségeK kiszámításá
hoz szükséges adatokat az üzemeltető 
évenként egyszer köteles a fogyasztótól be
kérni. 
A csak időszakosan, valamint időszakonként 
változó igénybevétellel használt létesítmé
nyek figyelembe vehető átalányfogyasztását 
a l l- l l l-IV., valamint a VI—VII. csoportokban 
a fogyasztó bevallása alapján számítható 
éves átlagos igénybevétel szerint kell az 
üzemeltetőnek meghatározni. 
A fel nem sorolt - és nem mért - vízfogyasz
tások mennyiségét az üzemeltetőnek mű
szakilag megalapozott számítással kell meg
határoznia. Vita esetén bírósági eljárás kez
deményezhető. 

(Tervezet ) 

M E G Á L L A P O D Á S 

amely létrejött egyrészről 
önkormányzata 

(cím) 
(továbbiakban önkormányzat) - másrészről 
a Békés Megyei Vízművek Részvénytársa
ság, Békéscsaba, Dobozi u. 5. között alulírt 
napon és helyen az alábbiak szerint: 

1) A szerződő felek megállapítják, hogy az 
önkormányzat közigazgatási területén lé
vő víziközművekből az ivóvizet, valamint a 
szennyvízelvezetést és -tisztítást a Békés 
Megyei Vízművek Rt. szolgáltatja, illetve 
végzi. 

2) Az önkormányzat képviselő-testülete az 
-án szám 

alatt megalkotott rendeletében a hatósági 
vízdíjat 75,80 Ft/m3-ben, a szennyvízelve
zetés és -tisztítás hatósági díját pedig 
71,30 Ft/m3-ben állapította meg az 1995. 
évre. 

3) Felek megállapodnak abban, hogy 1995. 
évben az önkormányzat intézményei által 
fizetendő vízdíj 62,10 Ft/m3, a csatornadíj 
pedig 63,80 Ft/m3, míg a lakosság által fi
zetendő vízdíj 58,20 Ft/m3, a csatornadíj 

pedig 44,60 Ft/m3. 
A vízdíjat és csatornadíjat a szolgáltató
szervezet, a Békés Megyei Vízművek Rt. 
szedi be a fogyasztóktól. 

4) A Békés Megyei Vízművek Rt. kötelezett
séget vállal arra, hogy az önkormányzat 
közigazgatási területén az önkormányzat 
intézményei és a lakosság által fizetendő 
víz- és csatornadíjak esetében a 3. pont
ban meghatározót mértékűnél magasabb 
összegű díjat nem érvényesít. 

5) Az önkormányzat jelen megállapodás 
alapján az önkormányzat illetékességi te
rületén a lakosság által fizetendő vízdíjat 
és csatornadíjat támogatásban kívánja ré
szesíteni az 1995. évi költségvetésében e 
célra meghatározott összeg erejéig. 
Ennek alapján jelen megállapodás keretei 
között a támogatás akként működik, hogy 
az önkormányzat illetékességi területén a 
Békés Megyei Vízművek Rt. által javasolt, 
illetve megállapított lakossági víz- és csa
tornadíj, valamint az önkormányzat által 
meghatározott, lakosság által fizetendő 
víz- és csatornadíj különbözetét az önkor
mányzat a Békés Megyei Vízmüvek Rt. ré
szére havonta utólag a Békés Megyei Víz
művek Rt. által benyújtott számlát követő
en átutalja. 

6) Az önkormányzat az 1995. évre szóló költ
ségvetési törvényben meghatározott alap
ból, az 1995. évre történő díjtámogatás 
céljából támogatási kérelmet nyújt be a 
Békés Megyei Vízművek Rt.-n keresztül. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal ar
ra, hogy a támogatás elnyerése esetén a 
teljes összeget haladéktalanul átutalja a 
Békés Megyei Vízművek Rt. OKHB: 260-
17989 sz. egyszámlájára. 

7) A szerződő felek megállapodnak abban is, 
hogy az 5. pontban megjelölt önkormány
zati támogatás elmaradása esetén sem 
lesz a lakosság, valamint az önkormány
zat és intézményei által fizetendő víz- és 
csatornadíj mértéke magasabb a 3. pont
ban meghatározott mértéknél. Ez esetben 
a 3. pontban megjelölt díjak és az önkor
mányzat által megállapított hatósági víz-
és csatornadíj közötti különbözetet a Bé
kés Megyei Vízművek Rt. az 1995. évi 
eredménye terhére viseli. 

8) Jelen megállapodás 1995. évre köttetett 
és 1996. január 1. napján hatályát veszti. 

Ezt a megállapodást felek törvényes képvi
selői, mint akaratukkal mindenben megegye
zőt jóváhagyólag aláírták. 

Békéscsaba, 1994. 

Békés Megyei Vízművek Rt. képviseletében 
Hosszú Szilárd vezérigazgató 

Az önkormányzat képviseletében 
polgármester 



K Ö Z L E M É N Y 
az 1994. december 11-i helyi önkormányzati és polgármester-választás, 

valamint kisebbségi önkormányzati választás jelöltjeiről és a jelölő szervezetekről 

POLGÁRMESTERJELÖLT: 

Hanó Miklós (FKgP-MDF-KDNP), Pap Já
nos (SZDSZ-Fidesz), Sisak Péter (MSZP) 

1. S Z . VÁLASZTÓKERÜLET: 
Baji Lajos (MSZP), Kovács Lajos (független), 
Rusz Demeter (FKgP-MDF-KDNP), Velkey 
Gábor (SZDSZ), dr. Vécsei László (VII. ker. 
Nagycsaládos Egyesület - Városvédő ós Vá
rosszépítő Egyesület - Pedagógusok Szak
szervezete - Lakásbérlők Egyesülete) 

2. SZ . VÁLASZTÓKERÜLET: 

Dr. Kerekes Attila (FKgP-MDF-KDNP), Szar
vas Péter (Fidesz), Tóth József (SZDSZ), Tö
rök István (Munkáspárt), Varga János 
(MSZP) 

3. SZ . VÁLASZTÓKERÜLET: 

Dr. Grin Igor (MSZP), Klampeczki Béla 
(SZDSZ), Kovács János (független szlovák), 
dr. Kovács László (Fidesz), Takács Péter 
(FKgP-MDF-KDNP) 

4. SZ . VÁLASZTÓKERÜLET: 
Bánhegyi József (Munkáspárt), Bodor Tibor 
(MSZP), Boross László (FKgP-MDF-KDNP), 
Fenyvesi László (SZDSZ), dr. Ferenczy Atti
la (Fidesz), Vozár Márton (független szlovák) 

5. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 

Blahut Lajos (VII ker. Nagycsaládos Egyesü
let - Városvédő és Városszépítő Egyesület -
Pedagógusok Szakszervezete - Lakásbérlők 
Egyesülete), Fekete János (Munkáspárt), Fe
renc Pál (független), Köles István (Fidesz-
SZDSZ), Szilvásy Ferenc (MSZP), Tímár Ká
roly (FKgP-MDF-KDNP) 

6. SZ . VÁLASZTÓKERÜLET: 
Araczki János (független), Hideg András 
(MSZP), Kondacs Pál (VII. ker. Nagycsaládos 
Egyesület - Városvédő ós Városszépítő Egye
sület - Pedagógusok Szakszervezete - Lakás
bérlők Egyesülete), dr. Plenter János (FKgP-
MDF-KDNP), Such Pál (Munkáspárt), Ujj Éva 
(SZDSZ), Varga Béla (Fidesz) 

7. SZ . VÁLASZTÓKERÜLET: 

Bokor József (Fidesz), Galisz Géza (MSZP), 
Remete Tamás (SZDSZ), Süli Ilona (FKgP-
MDF-KDNP) 

8. SZ . VÁLASZTÓKERÜLET: 
Domokos László (Fidesz), Hankó András 
(MSZP), Tóglássy Sándor (FKgP-MDF-
KDNP) 

9. SZ . VÁLASZTÓKERÜLET: 

Loss Ferenc (Munkáspárt), Molnár Zsolt 
(MSZP), Pádi Zoltán (SZDSZ), Székely Csa
ba (FKgP-MDF-KDNP), Varga Mihály (Fi
desz) 

10. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 

Dr. Ambrus Zoltán (MSZP), dr. Futaki Zoltán 
(SZDSZ), Hanó Miklós (FKgP-MDF-KDNP), 
Nagy Ferenc (Fidesz) 

11. SZ . VÁLASZTÓKERÜLET: 
Benkóné Dudás Piroska (MSZP), Felföldi 
Péter (Munkáspárt), ifj. Mekis András (függet
len), Végh László (Fidesz), Vízhányó László 
(FKgP-MDF-KDNP) 

12. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Gajdos Katalin (FKgP-MDF-KDNP), Mészá
ros Gábor (MSZP), Szeverényi Pál (függet
len), Vámos József (SZDSZ) 

13. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Baczovszki Pál (független szlovák), Beraczka 
János (FKgP-MDF-KDNP), Győri László 
(SZDSZ), Madarász Tibor (Fidesz), Szakái 
János (MSZP) 

14. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Gyeraj Mihály (VII. ker. Nagycsaládos Egye
sület - Városvédő és Városszépítő Egyesület 
- Pedagógusok Szakszervezete - Lakásbérlök 
Egyesülete), Hirkáné dr. Csicsely Ilona (füg
getlen szlovák), Hrabovszki György (MSZP), 
Kutiné dr. Stefanovits Katalin (Fidesz), Ku-
tyej Pál (független szlovák), Sipos József 
(FKgP-MDF-KDNP), Sutyinszky János 
(SZDSZ) 

15. SZ . VÁLASZTÓKERÜLET: 
Géring József (FKgP-MDF-KDNP), Ledzé-
nyi Pálné (Munkáspárt), Prisztavok Zoltán 
(Fidesz), Rung Attila (MSZP), Sipos Jánosné 
(SZDSZ), Tímár Imre (független) 

16. SZ . VÁLASZTÓKERÜLET: 
Bokros Mátyás (SZDSZ), Eperjessy József 
(MSZP), Kis Sándor (független), Szilágyiné 

Povázsai Márta (FKgP-MDF-KDNP), Takács 
Károly (Munkáspárt), Veszelka György (füg
getlen) 

A CIGÁNY KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJELÖLTJEI: 

Farkas Gyula, Kanalas Ferenc, Kovács 
Erzsébet, Kovácsné Mikoly Anna, Reszelő 
István 

A ROMÁN KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJELÖLTJEI: 

Dr. Bányainé Rúzsa Éva (Békéscsabai Romá
nok Szövetsége), Grósz György (Békéscsabai 
Románok Szövetsége), Gurzó György (Bé
késcsabai Románok Szövetsége), Juhász Ti
vadar (Békéscsabai Románok Szövetsége), 
Kozma János (Békéscsabai Románok Szö
vetsége), Markóczy Cézár Lászlóné (Békés
csabai Románok Szövetsége), Szarka Péter 
(Békéscsabai Románok Szövetsége) 

A SZLOVÁK KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJELÖLTJEI: 

Belicza Károly (Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége), Bohus Pálné (Magyarországi 
Szlovákok Szövetsége), Hirka János (Magyar
országi Szlovákok Szövetsége), Hirkáné dr. 
Csicsely Ilona (Magyarországi Szlovák Fiata
lok Szervezete), Hornokné Uhrin Erzsébet 
(Magyarországi Szlovákok Szövetsége), Ist-
ván Anna (Magyarországi Szlovákok Szövet
sége), Krett Attila (Magyarországi Szlovák 
Fiatalok Szervezete), Tóth Mihály (Magyaror
szági Szlovákok Szövetsége), Vozár Márton 
(Magyarországi Szlovákok Szövetsége) 

Békéscsaba, 1994. november 24. 

DURAY MIKLÓSNÉ, 
a választási bizottság titkára 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ÖNKORMÁNYZATA 
vételárajánlatot vár a következő ingatlanára: 

h r s z . : 3 2 6 1 / 1 3 t e r ü l e t e : 3921 m 2 

A területen építési engedéllyel építhető 84 db garázs, a garázsok területei 3 x 6,5 m=19,5 m 2. 
Az önkormányzat a teljes területet értékesíteni kívánja (3921 m 2). 

Az ajánlati alapár: 2500 Ft/m 2 . 
Külön-külön történő vételi szándók esetén az egy garázsra jutó külső közlekedőterület árát is 
meg kell fizetni. 

A vevőnek kell saját erőből megépíteni a garázsok üzemeltetéséhez szükséges valamennyi 
közművet (út, csapadékvíz-elvezető rendszer, elektromos energia). 

A megépült útra az esetleges fejlesztések érdekében a tulajdonosoknak szolgalmi jogot kell 
biztosítani az átjárás végett. 

Az ajánlatnak tadalmaznia kell: 
• a vevő nevét, címét, társaság esetén cégbejegyzési számát; 
• a vételár kiegyenlítése érdekében bankgaranciát; 
• a megépítés ütemtervét, fizetési feltételeket; 
• a vételárajánlatot. 

Az ajánlatokat 1994. december 6-án 9 óráig kell zárt borítékban eljuttatni 
a vagyonkezelő iroda címére: 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Amennyiben a környéken lakókból szerveződött garázsszövetkezet vagy építőközösség 
a terület egészére vagy egy részére benyújtja vételi szándékát, az elbírálásnál részesüljön 
előnyben. 
A tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy ha a beérkezett ajánlatok számára nem kedve
zőek, nem hirdet eredményt. 



ARODNOSTNA 

O Z A I K A 

Tisztelt Olvasó! Mi, szlovák anyanyelvű csabaiak felhívással fordulunk minden csabai szlovákhoz, min
den szlovák származású csabaihoz és a szlováksághoz érzelmileg kötődő minden honfitársunkhoz, hogy 
december 11-én szavazzanak a szlovák kisebbségi listára is, szavazzanak jelöltjeinkre, igazolva ezzel tole
ranciájukat, segítőkészségüket és szándékukat a további békés együttélésre. 
Mivel kíván foglalkozni a szlovák önkormányzat? 

A helyi szlovákság szellemi, tárgyi, építészeti, nyelvi, kulturális értékeinek megőrzésével, az utókor szá
mára történő átörökítésével. Nemzetközi kapcsolatainkkal, nyelvtudásunkkal segíteni, s részben teher
mentesíteni kívánjuk a települési önkormányzatot. Eszközeinkkel élénkíteni szeretnénk a régió gazdasági 
kapcsolatait Szlovákiával. 

p, ' KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT! 
Vázeni átatelia! My. deviati Cabánia sa obraciame s vyzvou ku vsetkym Slovákom, zxjúcim v nasom meste, ku vsetkym Cabánom so slovenskym 

pővodom a ku vsetkym spoluobcanom, ktorí sa cilovo viazu k Slovákom a k násmu mestu, aby 11. decembra hlasovali na slovensku mensinovú 
listinu, na slovenskych kandidátov, prejavujúc tymto toleranciu, pomoc a snahu o dalsie pokojné spolunazivanie. 
ám sa chce zaoberaf slovenská samospráva? 

Zachovávanim a dalsím pretrvávanim slovenskych duchovnych, vecnych, stavebnych, jazykovych a kultúrnych hodnöt mesta. Pomocou slo-
venany, vyuzívajúc uzexistujúce medzinárodné styky ájbianskej organizácie Slovákov a Priatel'ského kruhu slovenskej mládeze chceme napo-
máhafcinnostmestskej samosprávy. Chceme vyuüt vsetky moznosti a prostriedky na aktivizovanie hospodárskych kontaktov dolnozemského re-
giónu so Slovenskom. 

DAKUJEME ZA POMOC! 

A Békéscsabai Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzat 
jelöltjei 

Balról: 
Hirka János 
Belicza Károly 
Vozár Márton 
Krett Attila 
Tóth Mihály 
Hornokné Uhrin Erzsébet 
Bohus Pálné 
István Anna 
Hirkáné dr. Csicsely Ilona 

KAN/)I / )ATI NA S / O l E N S K E J MEN.VINO I E J L I S T I N E : 
A SZÍ O I A K KISEBBSÉGI L I S T A J E / Öl T J E I . 

1. Bohus Pálné, óvónő / ucitel'ka materskej Skoly 
2. Belicza Károly, mérnök, vállalkozó / inzinier, podnikatel' 
3. H i rka János, tanár / ucitel' 
4. Hirkáné dr. Csicsely Ilona, ügyvéd / advokátka 

5. Hornokné Uhrin Erzsébet, tanár / ucitel'ka 

6. István Anna, népművelő, tanár / osvetárka, ucitel'ka 
7. Krett Attila, tanár / ucitel' 
8. Tóth Mihály, tanár, iskolaigazgató / ucitel', riaditel' Skoly 
9. Vozár Márton, vállalkozó / podnikatel' 

Szavazzon közülük ötre! Vyberte sipiatich z nich! 

FÜGGETLEN S Z L O F Á K JELÖLTEK; 
N E Z Á H S / . / S / .OI E S N K / ' KANOIDÁT1: 

Kovács Mihály 3. sz. választókerületben / volebny obvod c. 3. 
Vozár Márton 4. sz. választókerületben / volebny obvod c. 4. 
Baczovszki Pál 13. sz. választókerületben / volebny obvod c. 13. 
Hirkáné dr. Csicsely Ilona 14. sz. vál. ker. / volebny obvod c. 14. 

Kutyej Pál 14. sz. választókerületben / volebny obvod c. 14. 

Választókerületében szavazzon szlovák független jelöltre! 
Vo svojom volebnom obvode hlasujte na nezávislého 

slovenského kandidáta! 

A békéscsabai 
Családsegítő Szolgálat 
ebben az évben is megrendezi a MINDENKI KARÁ
CSONYA városi szintű ünnepségét. Azok a családok, 
melyekkel kapcsolatban állunk, nehéz körülmények kö
zött élő emberek javarészben, akik a karácsony meleg 
hangulatát - akár évek óta - csak emlékeikből idéz
hetik föl. 
Mi - némi leg, mint afféle családtagok - szeretnénk a 
karácsonyukat valóban átélhető hitelességgel megren
dezni. Ehhez a szeretet jeleként a karácsonykor elhagy-
hatatlan apró ajándékokat is szeretnénk átnyújtani. 
Adományok formájában várunk minden olyan felaján
lást, amely ezt az ünnepet még ünnepibbé és meghit
tebbé teszi. 
Ebben kérjük az Önök részvételét és támogató segítsé
gét (a támogatások értékét módunkban van olyan iga
zolással elismerni, mely az adózásban megjeleníthető). 
Az adományozás szándékát, kérjük, szíveskedjen szá
munkra visszajelezni (Családsegítő Szolgálat, 
Békéscsaba, Szent István tér 9., telefonszám. 
441-147). 



A 611. SZ. VILLAMOSIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 
ÉS IPARI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET 

eladásra meghirdeti a tulajdonát képező 

IKARUS 256 TÍPUSÚ AUTÓBUSZT. 
Érdeklődni lehet a 444-511 számú telefonon, 
vagy személyesen Marton József igazgatónál. 

H I R D E T É S 
BÉKÉCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

árverésen kívánja értékesíteni következő ingatlanát: 

Helye: Békéscsaba, Luther u. 7. 
Hrsz.: 3825 
Területe: 1160m 2 

Az értékesítéshez a közgyűlés 522/1994. (XI. 17.) sz. határozatával hozzájá
rult. 
Alkalmas: földszint+egy emelet+lelőtér beépítésére. A földszinten üzletek, 
irodák, míg az emeleten és a tetőtérben lakások építhetők. 
A telek mérete változhat az ÁRT módosítása miatt. Ezt a vevőnek tudomásul 
kell venni. 
Az építéssel kapcsolatosan felmerülő kérdéseket a városépítészeti irodán kell 
tisztázni. 
A vevő kötelessége saját költségén az ingatlan működéséhez szükséges va
lamennyi közmű megépítése, az esetleges kiváltásokkal együtt. 
A telek kikiáltási ára: 8400 Ft/m2. 
Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Békéscsaba. Szent István tér 7., I. sz. tárgyaló 
Ideje: 1994. december 5.. 11.00 óra. 
Aki az árverésen részt kíván venni, annak 1994. december 5-én 500 000 Ft-ot 
a hivatal pénztárába letétbe kell helyezni 9.00-11.00 óra közötti időpontban. 
Az árverésen csak az vehet részt, aki a letétbe helyezésről az án/erés kezde
tekor az igazolást fel tudja mutatni. 
Aki az árverésen a legmagasabb árat ajánlja meg, azzal köt az eladó önkor
mányzat adásvételi szerződést. 
A vételárba beszámít a letétbe helyezett pénz. 
Ha valaki az árverésen nyert, de a szerződéskötéstől eláll, akkor a befizetett 
5 0 0 0 0 0 Ft összeg bánatpénznek minősül, ez az eladót illeti meg, azt vissza
fizetni nem köteles. 
Aki az árverésen nem nyer, az a letétbe helyezett összeget visszakapja. 
További inlormációval a vagyonkezelő iroda szolgál. 
Cím: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

vagyonkezelő irodája, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Telefon: 452-252 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
versenytárgyalást hirdet az alábbi termőföldek bérleti jogának 

elnyeréséért egy gazdasági évre: 

Hrsz. Terület Éves béri. díj A föld állapota 

0236/1. 23,0 ha 8500 Ft/ha szántatlan 
0353/6. 100,3 ha 6000 Ft/ha étk. búzával bevetve 
0489/1. 51,8 ha 8000 Ft/ha étk. búzával bevetve 
0741/35. 24.3 ha 8000 Ft/ha szántatlan 
0745/1. 9,1 ha 7000 Ft/ha szántatlan 

A versenytárgyalás időpontja: 1994. december 6., 9.00 óra. 

Helye: Városháza II. sz. tárgyalóterme. 
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele: 

- az éves bérleti díj leiének letétbe helyezése a polgármesteri hivatal pénz
tárába 1994. december 5-én 14.00 óráig, 

- a versenytárgyalás előtt a befizetésekről szóló igazolás bemutatása. 
A bérleti jogot az nyeri, aki a legmagasabb bérleti dijat ajánlja, illetve azonos 
ajánlat esetén az önkormányzat számára a legkedvezőbb fizetési feltételeket 
tudja biztosítani. A bérleti jog megnyerése esetén a befizetett összeget bérle
tidíj-előlegként kezeli az önkormányzat. A bérleti jogot nem nyerő részére a 
letéti összeget visszafizetjük. 
Aki azon föld bérleti jogát nyeri el, amely be van vetve, annak a mezei leltár 
énekével el kell számolnia a föld korábbi használójával. 

A földek térképvázlatai megtekinthetők a városháza félemelet 
22. sz. iroda előterében. 

VAGYONKEZELŐ IRODA 

H E T I M O Z I M Ű S O R 
1994. december 1-7. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
XII. 1-7. 15, 17 és 19 óra: 

21 óra: 

Mel Gibson: AZ ARC NÉLKÜLI EMBER 
(színes, magyarul beszélő amerikai film) 

Christopher Lambert: MESTERFOGÁS 
(francia bűnügyi lilm) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
XII. 1-4. 18.30 óra: Claude Sautet: DERMEDT SZÍV 

(szines francia lilm) 

20.30 Óra: SZERESS MEXIKÓBAN 
- MINT VÍZ A CSOKOLÁDÉHOZ -
(magyarul beszélő, pikáns és romantikus 
szerelmi eposz mexikói módra) 

XII. 5-7. 18.30 óra: A FÁRAÓ H l . 
(magyarul beszélő, látványos történelmi film 
Boleslaw Prus világhírű regényéből) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

Christopher Lambert: 
MESTERFOGÁS / MAX ÉS JÉRÉMIE 

A kérdés nem az, ki öl először, hanem az: ki öl utoljára. 
Max tisztességben megőszült öregúr: elhinné róla valaki, hogy ő a 

világ egyik legjobb profi bérgyilkosa? Jórémie viszont ránézésre is az, 
aki: kétbalkezes tacskó, és szinte halálbiztosan elszúr mindent, amibe 
beletog. Max nagy feladatot vállal - beavatja a fortélyokba törekvő, ám 
nem túl briliáns védencét. Jérémie előtt felcsillan a lehetőség - ha el
teszi láb alól mesterét, ő léphet az örökébe. Számukra a gyilkosság 
nem csupán szakmai ártalom, hanem a legizgalmasabb játék, ahol az 
nyer, aki... 

S f B O R Z É ' 9 4 - 9 5 
a Békés Megyei Diáksport Tanács szervezésében. 

Helye: Tevan Andor Gimnázium, Gyulai út 57., telefon: 323-022. 
Időpont: 1994. december 10., szombat 8 -14 óráig. 

1 Síeléssel kapcsolatos szakmai konzultáció. • Sífelszerelések adása, vétele, cseréje. 
' A síoktatás gyakorlati tapasztalatai. • Sífelszerelések javítása, kezelése. 

• Sivideofilmek vetítése. 

Az FM 88,9 MHz-en 
V 

M I N D E N N A P 

START RÁDIÓ 1 45-13.45 

RÓNA RÁDIÓ 13.45-19.45 

R Á D I Ó 19.45-1.45 



• HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 1 

KÖLCSÖNÖZHETŐ DéLonghi 
UNIVERZÁLIS T ISZT ÍTÓGÉP 

Alkalmas padló, csempe, szőnyeg, kárpit tisztítására. 
1000 W-os motor, igen nagy szívóhatás, 
samponos-vizes tisztítás, 
4 I tisztítóoldat, 17 l-es szívótartály, 
gördülőkerekek. 

• házhoz szállítás 
• betanítás 

Békéscsaba, Alkotmány u. 27. (a Thermál T A X I volt központja) 
Telefon: 326-524, 60/388-982 

M P f ^ l - l í \ / Ó BlO-gyógyhatású 
IVI L_ \J 111 V V_/ ágynemű-garnitúra 
„100% magyar gyapjú" bemutatóra hívjuk meg Önöket de
cember 2-án, pénteken 17 órától és 3-án, szombaton 13.30-
tól a Vasutas Művelődési Házba (Andrássy út 79-81.). 
Vesemelegítőt és egyéb gyapjúánjkat is árusítunk! 
Belépés és tombola ingyenes. Ha eljönnek, nem bánják meg! 

NYOMTATVÁNY-
T E R V E Z É S 

Újszerű, egyedi asztali doboznaptár
formatervek és grafikák tervezése 
és nyomtatása. 
Karácsonyi, újévi üdvözlők tervezése, 
kivitelezése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba • Nagyposta • Telefon: 447-563 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
1993-ban alkotta meg 54/1993. (XII. 22.) sz. 

önkormányzati rendeletét a 

BÉKÉSCSABA SPORTJÁÉRT 
KITÜNTETŐ DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. 

A kitüntető díj adományozásának előkészítéséhez 1994. de
cember 5-ig lehet javaslatot tenni a kitüntetés odaítélésére 
érdemes személyekről és kollektívákról. 

A rendelet értelmében a javaslatnak tartalmaznia kell: 
1. Egyéni díj esetében: 

- a kitüntetésre javasolt személy nevét; 
- a születési adatait; 
- a javaslat részletes indoklását. 

2. Kollektív díj esetében: 
- a kollektíva megnevezését (tagjainak személyi adatait); 
- közös tevékenységük időtartamát (pl.: SE-elnökség); 
- a javaslat részletes indoklását. 

A javaslatokat a fent jelzett időpontig lehet eljuttatni Békés
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának oktatá
si, közművelődési és spodirodájának spodcsopodjához. 
A határidő után érkező javaslatokat az 1995. március 15-én 
kiosztásra kerülő dijak elbírálásánál nem tudják figyelembe 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

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

számítógépek, telefonok, telefaxok, 
írógépek, számológépek, 
árazógépek, mértegek, 

nyomtatványok forgalmazása. 
Eredeti papírszalagok, 

festékkazetták és kellékek! 

GARANCIA ÉS MÁRKASZERVIZ 
Békéscsaba, 
Szerdahelyi u. 2/a. 
Telefon: 325-161 

Jíocz & Medvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

Rádiótelefon: 
06-60/388-404, 06-60/301-404 

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

PROFI KISGEP-
SZERVIZ 

Kerti traktor, rotakapa, 
fűnyírók, permetezők, 
szivattyúk karbantartása, 
kis- és nagyjavítása. 

Telefon: 442-380 
BÉKÉSCSABA, llosvai u. 6. 

A * J> 

ÜTEPITESI 
ANYAG 

K A P H A T Ó 
BÉKÉSCSABÁN 

A CSERÉPGYÁRI ÚTON, 

A KŐTÖRŐ TELEPEN! 

I N G A T L A N 
Békéscsaba, Kárpát u. 4. szám alatti ker
tes családi ház eladó. Érdeklődni: hét
köznap 17 óra ulán. 

Ingatlanközvetítés. Üzlethelyiség, lakás, 
zártkert, kertes ház. Telefon: 453-664. 

Kertes fél ház eladó. Békéscsaba, Mik
száth Kálmán u. 20. 

Kertes ház 243 négyszögöl saroktelekkel 
Békéscsaba III. kerületében eladó. 80 m 2 

összkomfortos, továbbá 170 m2 ipari te
vékenységre alkalmas, lakássá átalakít
ható épületrésszel. Telefon: 323-238. 

Családi ház nagy kerttel, átalakítva, bejá
rati nagy kapuval eladó: Klapka u. 4. 

Bekerített kert eladó. Víz, villany van. Ér
deklődni: Békéscsaba, Székely Mihály u. 
13. 

Eladó Sarkad, Böjti úl 16. számú családi 
ház, vagy 3 szobás békéscsabai lakásra 
cserélhető. Érdeklődni: a helyszínen. 

Albérlet kiadó, komfortos és összkomfor
tos, 1/4 előrefizetései. Teleton: 445-551 

Belvárosi, földszinti, 1 szobás, megvásá
rolható önkormányzati lakást cserélnék 
nagyobbra. Érdeklődni esténként: 
453-286. 

Bánszki utcai garázs bérbe kiadó. Tele
fon: 323-721. 

J A R M U 
Trabant 601-es gépkocsi, 14 éves, meg
kímélt állapotban, 53 000 forinlért eladó. 
Érdeklődni: Ady E. u. 35., mindennap 16 
óra ulán. 

S Z O L G Á L T A T Á S 
Autókozmetika! Polírozás, fényezés, ta
karítás! Békéscsaba, Árpád sor 66. 

Tetőszolgálat! Lapos cserép- és magas-
letők készítése, javítása garanciával. Be
jelentés 9-12 óráig a 447-247/127 tele
fonon. 

Parabola- és tetőantenna-szerelés vidék
re is. Autórádió és -magnó, HIFI, videó 
javítása Boda Béla. Békéscsaba, Csíki 
u. 38. Telefon: 326-931 (üzenetrögzítő). 
Színes televíziók javítása hétvégén is ga
ranciával! Domokos Tamás, telefonüze
net: 323-721, telefon: 06-30/432-827. 

Lakossági üvegezés, hőszigetelő üveg 
gyártása! Házhoz megyünk! Békéscsa
ba, Kétegyházi út 3. Telefon: 454-246. 

Ablakszigetelés! Telefon: 326-906. 

Szobaleslés, mázolás, tapétázás. Mé
szár Tibor, telefon: 456-895. 

Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés és 
-javítás. Telefon: 455-309. 

Parabola- és tetőantenna-szerelés. Szí
nes lévé-, videojavítás. Békéscsaba. 
Bankó u. 31. Rádiótelefon: 0fr60O88-
403. 

A Nagy és Társai Bl. értesíti a környék la
kosságát, nagykereskedőit, hogy nagy
kereskedelmi lerakatát, húsbollját, Bé
késcsaba, Orosházi úl 76. szám alatt 
(volt laminai piactér) 1994. december 5-
én megnyitja. Óriási válaszlék. kedvező 
ár az ország egyik legnagyobb forgalma
zójától, a Young Kft.-tól. Minden vásárlói 
szerelettel várunk! 

Telefonügyelet, gyermekfelügyeletet vál
lalok. Telefon: 326-472. 

Csizmavásár a |aminai Rációban, amíg a 
készlet tart. Kiváló minőségű bálás ruha 
érkezeti. Korlátozott mennyiségben válo
gatott vegyes ruhából nagybani vásárló
kat is kiszolgálunk 250 Ft/kg áron. Cím: 
Békéscsaba, Orosházi úl-Madách u. 
sarok. Nyitva hétfőtől péntekig 9-17.30-
ig. szombaton 8-11.30-ig. 

Oláh Zsolt lermészetgyógyász-bioeren-
getikus rendel hétló-péntek 8-18-ig. Te
leion: 322-685. 

Belgyógyász és reumatológia szakrende
lés, dr. Malkócsik Ferenc szakorvos, Irá
nyi u. 4-6.1. em. 1. Rendel: hétfő, szer
da, péntek 8-10-ig. 

Személyszállítás külföldre-belföldre autó
busszal. Teleion: 453*58, 457-201. 

MAKA szolgáltató-közvetítő iroda. Válla
lunk: telefonügyelelet ügyintézéssel is, 
házigondozást, pótmamaszolgálalot, ta
karítást, házvezetőnői munkál, szabad
idő-, üzletipartner- és társközvetítést. Te
lefon: 449-597. 

E G Y É B 
Elektromos mellszívó eladó. Érdeklődni 
Árpád sor 66. 

Hasított sertés megrendelhető! Telefon: 
459-337. 

MAKA szolgáltató-közvelltő iroda. 
Keresünk-kínálunk szakembe
reket, alkalmi munkaválla
lókat. 
Telefon: 449-597. 



BéKéSCSABA APPO, . . 

SZÁZÉVES VÁROSKÉP 
a Vasút utcáról 
A fenti fotográfián - korban egy 

évszázadot is meghaladó - vá
rostörténeti képeslap látható, mely 
a belvárosból induló egykori Vasút 
utca idilli hangulatú panorámáját 
mutatja. A kép őrzi a csabai főutca 
hajdanvolt arcát földszintes házai
val, melyek egymásba kapaszkod
va alkotnak változatos, nyugodt 
harmóniát sugárzó házsort. A vá
rosfejlődés utóbbi három évtizede 
mai képére formálta az Andrássy 
utat. Sétálóutcánk e részén a Fiu
me Szálló, a Jókai színház és a 
Széchenyi István Közgazdasági 
és Külkereskedelmi Szakközépis
kola (és a szemben lévő OTP) 
épületei maradtak évszázados hír
mondóként. 

V 




