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INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

Ülésezik a közgyűlés 

Képviselői fórum 

Bokros igazán lemondhatna.. 

Csabai filmsiker Svájcban 

Aranytarisznyás mesemondók 

• Csabai Műsor - júniusi ajánlat 

Milyen környezetben élünk? 

Az élet, a tét 
Miért kellene érzéketlen
nek lennie valakinek, aki
nek esze van? A fej ön
magában nem elég, mivel 
a gondolkodás vitális tevé
kenység. Hans Magnus 
Enzensberger reflexiói 
szerint minden valódi gon
dolkodónak van valami 
szenvedélye. A túlfűtöttség 
a gondolatgazdagság ve
lejárója. A hideg, tárgyila
gos elmék mindig gyanú
sak. Tudásuk mögül hi
ányzik az élet, a tét. En
zensberger ezt az örömtől 
való félelemnek nevezi. 
Hogyan lehet az örömtől 
félni? Nem tudunk róla, 
hogy mi lakozik bennünk. 
Van, amikor a váratlan be
következések (megvalósu
lások) ugyanolyan traumát 
okoznak, mint a hiába 
vád, előrevetített kudar
cok. Furcsa az ember. 
Minden megviseli, átitatja. 
Rögtön kétségbe esik, ha 
kizökken megszokásai 
medréből. A szokott dol
gok adják a rendet, a biz
tonságot. De a kaland, a 
kockázat mégiscsak a be
vett, begyakorolt lépések
től való eltérés. Kibillenés, 
elvágyódás. Másképp kell 
élni, mint eddig, jobban, 
szebben, nyugodtabban. 
A pozitív gondolkodás 
szellemében, az örömök
kel megbékélve, az idővel 
szemben. Ez nem sok -
ez minden. 

KÁNTOR ZSOLT 

Békéscsaba Megyei Jogú Vá
ros Közgyűlése soron következő 
ülését június 1-jén, csütörtökön 9 
órától tartja a városháza díszter
mében. Várható napirend: 

Zárt ülés: 
1 . Az aljegyzői pályázat elbírálása. 
2. Vagyoni ügyek. 
3. Szociális ügyek (kérelmek, fel

lebbezések). 
4. Ápolásidíj-elutasítás miatti fel

lebbezések. 

Nyilvános ülés: 
1 . A városi költségvetés konszoli

dálásának programja. 
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Az új szervezeti és működési 
szabályzat (szmsz) megalko
tása. 
A helyi népszavazásról és a 
népi kezdeményezésről szóló 
rendelettervezet. 
A szociális rendeletek módosí
tása. 
Az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások bérleti díjáról szó
ló rendelet megalkotása. 
A Békéscsaba általános rende
zési tervének szabályozási elő

írásairól szóló rendelet módo
sítása. 

7. A bölcsődék vállalkozásba adá
sával kapcsolatos előterjesztés 
megvitatása. 

8. A városüzemeltetési koncepció 
tárgyalása. 

9. Oktatási, közművelődési és 
sportügyek (általános iskolai 
beiskolázási adatok; a szabad
idősport-események támogatá
sára beérkezett pályázatok el
bírálása; a közművelődési te
rületre kiirt pályázatok elbírá
lása). 

1 0 Bejelentések. 

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 

Kötelező lesz 
a szolgáltatás 

Nemrégiben a parlament elfogadott egy törvény
módosítást, mely szerint a jövőben kötelező lesz az 
önkormányzatok által nyújtott szemétszállítási szol
gáltatást igénybe venni. Mi várható Békéscsabán? -
kérdeztem Végh László gazdasági alpolgármestert. 

- Egy tavaly meghozott alkotmánybírósági hatá
rozat nyomán ez év januárjától már nem az önkor
mányzatok állapítják meg a szemétszállítási díjakat, 
és nem jelölhetnek meg egy olyan céget sem, mely 
a szolgáltatást végzi. A Városgazdálkodási Vállalat 
így szerződéskötésre kényszerült, és egy másik cég 
megjelenésével megszűnt a monopolhelyzete. 

- Egy korábbi közgyűlésen a következő hangzott 
el: „Fel kell készülnünk arra, hogy egy kicsit koszo
sabb lesz a város. " 

- A város vállalata, a VGV rendelkezik mindazzal 
a technikával és állománnyal, amivel elvégezheti a 
szemétszállítási munkákat úgy, hogy megfelelő le
gyen Békéscsaba köztisztasága. A probléma abból 
adódik, hogy a vállalatnak csak a lakástulajdonosok 
mintegy felével sikerült szerződést kötnie. A lakás
szövetkezeti épületeknél keletkező hulladék elszállí
tását a Tappe Kft. végzi. Viszont a lakások közel 
egyharmada senkivel sem kötött szerződést. Ennek 
következtében a VGV-nél pénzügyi gondok jelent
keznek. Ugyanakkor az önkormányzat törvényben 
előírt feladata a köztisztaság-fenntartás, és a kellő 
szabályozás hiánya miatt a vállalatot nem lehetett le-

VÉGHLÁSZLÓ 
alpolgármester 

építeni; a VGV térítésmente
sen is tisztította a várost, így 
nem lett koszosabb Békés
csaba. A parlament megsza
vazta a törvénykiegészitést, 
mely már lehetővé teszi az ön
kormányzatok számára, hogy 
rendeleti úton kötelezően meg
állapítsák a szemétszállítási 
díjakat; azonban nem jelölhe
tik meg azt a vállalatot, mely a 
szolgáltatást végzi és a hulla

dékfeldolgozót üzemelteti - ezt csak pályáztatás 
után tehetik meg. 

- Mikor alkotja meg a közgyűlés az idevonatkozó 
rendeletet? 

- A törvénymódosításnak a Magyar Közlönyben 
történő megjelenése után módosítani kell a köztisz
taság fenntartásáról szóló rendeletünket. Erre való
színűleg a június 29-én tartandó testületi ülésen ke
rül sor. Ehhez még hozzátartozik, hogy az új helyzet
hez alkalmazkodva foglalkozni kell a VGV átalakítá
sával: a feladatra nekik is pályázniuk kell, ezenkívül 
megépül az új hulladékkezelő mű, melynek működ
tetésével kapcsolatban hasonló problémák vetődnek 
fel. 

- Említette a VGV anyagi gondjait. Köztudomá
sú, hogy a vállalat mintegy hatmillió fonntos kintle
vőséggel rendelkezik tavalyról, mivel sokan nem 
egyenlítették ki tartozásukat. Behajtható ez a pénz? 

- Peres úton behajtani ezeket a tartozásokat 
sokba kerülhet. Néhány száz-, illetve ezerforintos 
összegekről van szó. Jó lenne, ha kiegyenlítenék 
ezeket, mert a VGV nehéz helyzetbe került: ingyen 
végezte el a szolgáltatást. 

(SZ. SZ.) 



J£ÉPVISELŐI 
FÓRUM 

DR. KEREKES ATTILA 
képviselő 

Készül a csabai 
„Bokros-csomag"? 

Dr. Kerekes Attila (49 éves) 
fogorvos főorvos, nős, három 
gyermek édesapja . Békéscsa
ba 2. számú választókerülete
ben, MDF-sz ínekben, az Ösz-
szefogás Békéscsabáér t koalí
ció támogatásáva l jutott be a 
képviselő-testületbe a decem
beri önkormányzat i választáso
kon. (A választókerület a város 
talán leghangula tosabb részét, a VI . kerület déli felét foglalja ma
gában.) Tagja az egészségügy i , valamint a jogi és ügyrendi bizott
ságnak. Már az e lőző c ik lusban is tagja volt az önkormányzatnak, 
ahová MDF-l is tán jutott be. Ebben a kerületben indult egyéni je
löltként 1990-ben is, de akkor dr. Sarkadiné dr. Lukovics Éva mö
gött a második helyre szorult. 

- Mivel magyarázza azt, hogy a '90-es választásokon a kerü
letben SZDSZ-es győzelem született, most pedig - nagy fölénnyel 
- megelőzte az MSZP-s és SZDSZ-es jelöltet úgy, hogy vala
mennyi választókörzetben az első helyen végzett? 

- Életem egyik legnagyobb s ikerének tek intem ezt a választá
si eredményt . Ebben a körzetben szület tem, és azóta is fo lyama
tosan itt élek, ezért környezetemben nemcsak polit ikai elkötele
zet tségemet, hanem személyes tu la jdonságaimat is ismerhették. 
Sokat köszönhetek a fe leségemnek is, aki a kampány főnököm 
volt. Itt szeretném megköszönn i ismétel ten választóim bizalmát. 
Egyébként dr. Sarkadi István, Lukovics Éva férje az elsők között 
gratulált választási s ikeremhez. Azt is tudom, hogy a bizalmat ne
héz megszerezn i , de nagyon könnyű elveszíteni . Igyekszem a ke
rü letemben je lentkező lakossági problémákat felkarolni és megfe
lelő határozot tsággal képviselni , mint tet tem és teszem a Bajza 
utca mellett lakók ese tében. 

- Milyennek látja a békéscsabai önkormányzat működését, kü
lönös tekintettel az előző négyéves ciklushoz viszonyítva ? 

- Nagy é lmény volt számomra , hogy részt vehet tem az első 
szabadon választott önkormányzat munká jában, hiszen előtte po
litikai és társadalmi tevékenységet nem folytat tam, csak a szak
mámmal és hobbiból a sakkozással fog la lkoztam. Az elmúlt négy 
év során az An ta l l -Bo ross -ko rmányra érdemtelenül nagy rága
lomhadjárat zúdult . Az egyik i lyen rágalom az volt, hogy nem tá
mogatja kel lőképpen az önkormányzatokat . A számok azt mutat
ják, hogy soha i lyen d inamikusan nem fejlődött a város köl tségve
tése, il letve maga a város, mint az elmúlt négy évben . 1990-ben 
1,8 mil l iárd volt a város bevétele, 1994-ben 6,5 mil l iárd, míg az 
idei köl tségvetés bevétel i o ldalán 5 mil l iárd forint szerepel . Ez mu
tatja, hogy a je lenlegi szociál l iberál is kormányzat el lehetetlenít i az 
önkormányzatokat , míg az Anta l l -kormány biztosította az önkor
mányzatok és ezzel a városok és a községek felv irágoztatását. 

- Hogyan látja megvalósíthatónak képviselői elképzeléseit ke
rületében, figyelembe véve az önkormányzat rossz anyagi helyze
tét? 

- Az 1994-es májusi országgyűlés i választások után nem vol 
tak i l lúzióim, de az azóta bekövetkezet t ant iszociál is in tézkedések 
még engem is megleptek. Az ország lakosságának nagy részét 
megnyomor í tó kormányprogram után úgy hal lot tam, hogy készül 
egy békéscsabai „Bokros-csomag" is. Az önkormányzat i választá
sok előtt m é g reménykedtem, hogy ha k isebb ü temben is, de foly
tatódnak a közműépí tések, de például csatornaépí tésre ebben az 
évben a közgyűlés egyet len forintot sem szavazott meg. Egyben 

biztosak lehetnek vá lasztópolgára im: abban, hogy a 
közgyű lésen semmi olyan javaslatot nem fogok meg
szavazni , amely terheiket tovább növelné, és létbizony-
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• FOGADÓNAP. Június 9-én, 
pénteken dr Simon Mihály jegyző 
tart fogadónapot a városházán 8 
es 12 óra között. 

• FOGADÓÓRA. Beraczka 
János önkormányzati képviselő 
minden szerdán 10-12 óráig fo
gadóórát tart a Luther u. 6. szám 
alatt (FKGP-székház), csütörtö
könként 10-12 óráig pedig a vá
rosháza 161. irodájában. 

• AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT 
városi megnyitója június 1-jén, 
csütörtökön 12 órakor lesz a Kor
zó téren. Beszédet mond Pap Já
nos polgármester, és az érdeklő
dők Fehér Klára és Nemes Lász
ló írókkal találkozhatnak. 

• TÍZÉVES AZ EGYESÜLET. 
A tíz éve alakult Békéscsabai Vá
rosvédő és Városszépítő Egyesü
let június 3-án, szombaton 9 órai 
kezdettel a városháza dísztermé
ben tartja ünnepi közgyűlését, 
melyre mindenkit várnak, aki sze
reti városát és részt kíván venni a 
városvédő és városszépítő mun
kában. Az ülés napirendje: 1. 
Megnyitó; 2. Az elnökség beszá
molója az elmúlt 10 év munkájá
ról, a jövő feladatairól; 3. Az el
lenőrző bizottság tájékoztatója; 4. 
Az alapszabály-módosítás ismer
tetése; 5. Városunk fejlődése az 
elmúlt 10 évben, a városfejlesztés 
távlatai. Előadó: Pap János pol
gármester; 6. Hozzászólások, a 
beszámolók és az alapszabály
módosítás elfogadása; 7. Zárszó. 

• M E S E M O N D Ó V E R S E N Y 
óvónők részére. Tizenhárom óvó
nő részvételével tartották meg 
múlt hétfőn a megyei könyvtárban 
a polgármesteri hivatal oktatási, 
közművelődési ós sportirodája ál
tal szervezett mesemondóver
senyt. Az Aranytarisznyás mese
mondó címet három óvónő sze
rezte meg: Balogh Zsuzsanna 
(Szigligeti Utcai Óvoda) a Vízi 
Péter, Vízi Pál című mesével. Ra
masz Andrásné (Lenkey Utcai 
Óvoda) a Ravaszdi Anna című 
mesével és Vad Judit (Kazinczy 
Lakótelepi Óvoda) A rátóti csikó
tojás című mesével; szép magyar 
beszédért különdíjban részesült 
Kelemen Sándorné, a belvárosi 
óvoda nyugalmazott vezetője és 
Krizsán Adrienne (Jázmin Utcai 
Óvoda, Gerla). A díjakat Sisak 
Péter alpolgármester adta át. Tu-
báné Péter Erika, a rendezvény 
szervezője reményét fejezte ki, 
hogy a verseny hagyományossá 
válik. 

• TAEKWONDO-gyermekbaj-
nokság. Május 20-án Kecskemé
ten rendezték a III. Országos 
WTF Taekwondo-gyermekbajnok-
ságot 26 klub több mint 200 ver
senyzője részvételével. A ver
senyen Békéscsabát a Chon-ji 
sportegyesület 20 versenyzője 
képviselte, akik tíz éremmel tértek 
haza. Aranyérmes lett Szatmári 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 1& 

A város, 
ahol élünk 

Nikolett és Szedaglovits Vilmos; 
ezüstérmet szerzett Kátai Andrea 
és Bohus Péter, bronzérmet ka
pott Bondár Mónika, Szedaglovits 
Alajos, Kripta Ulisszesz, Kiss Pé
ter, Lachata Gábor és Dobcsányi 
Bertold. Edzőik: Kállai József, 
Sütő Gergely és Szigeti Sándor. 
Ezzel az eredménnyel a klubok 
közötti pontversenyt a csabaiak a 
harmadik helyen zárták. 

MATRIKULA 

H Á Z A S S Á G 

Kondor Zita és Bencsik Attila 
György, Molnár Zita és Nagy Nor
bert, Lakos Éva és Doszkos Fe
renc Zoltán, Nagy Edit Julianna 
és Mikó Péter, Fábián Julianna 
Krisztina és Szombati Szabolcs, 
Kelemen Edit és Szilágyi Árpád, 
Krizsán Cecília és Rusza Zoltán, 
Szabó Mónika és Valyuch János, 
Palik Tünde és Bádé Ferenc, Raj
tár Mária Mónika és Bohus Pál 
Zoltán, Richter Ágnes és Sípos 
Gábor, Bányai Ilona és Zahorán 
György 

S Z Ü L E T É S 

Máté Gergely és Kellmer Mó
nika fia Levente, Selmeczi Attila 
és Bohus Márta leánya Vanda, 
Kocsis György és Hídvégi Edit le
ánya Bernadett Vivien, Balogh 
József és Bárányi Piroska fia 
Alex 

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, Pl. 112 

Telefon/fax: (66) 445-676, 
teleion: 452-252. telex: 83-229 

Szedés: A&M Stúdió 
Nyomás: Hungária-lnfo 

Nyomdaipari Kit., Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Bohus Ákos nyomdavezető 
Megjelenik hetente, 
27 000 példányban 
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1 Bokros egyszer 
lemondhatna... 

mar Békéscsabai filmsiker Svájcban 

Schamschula György, az MDF parlamenti képviselője, aki az előző 
kormány közlekedési minisztere volt, a megyei könyvtárban tartott la
kossági fórumot. Előtte a nyomtatott sajtó képviselőivel találkozott, s el
sősorban gazdaságpolitikai kérdéseket fejtegetett. 

Elöljáróban arra a szomorú jóslatára utalt, amelyet tavaly tett a sza-
badkígyósi kastélyparkban, s amely, sajnos, be is igazolódott: mégpe
dig az, hogy az új kormány fel fogja pörgetni az inflációt. Ez ma már 
aligha vitatható, hiszen az emberek saját bőrükön érzik ezt, s mértéka
dó gazdaságpolitikai körök is azt állítják, hogy legkevesebb 28-30 szá
zalékos lesz ebben az évben, szemben a tavalyi 18 százalékkal. A to
vábbiakban valószínűleg beindul az inflációs spirál: az árak emelkedé
se bérnövekedést gerjeszt, amely újabb inflációs nyomást kényszerít ki. 
Pedig amikor Schamschula korábban a szakszervezetekkel tárgyalt, je
lezte nekik: a bérliberalizáció inflációs hatású. Most viszont már igen 
nehezen járható út lenne a bérek ismételten központi szabályozása. 

Szóba került az, hogy tavaly (és már idén eddig is) jelentős fizetési
mérleg-deficit alakult ki. A vendég elismerte, hogy nincs meg az egyen
súly, de megjegyezte: a beruházások, a fejlesztések (például az infrast
ruktúráé, a telefoné) importigényesek voltak. A képviselő megemlítette 
Bokros pénzügyminiszter gyakori lemondási szándéknyilatkozatait, s 
hozzátette: egyszer már igazán beválthatná ezirányú ígéreteit, ha már 
ennyiszer nyilatkozik erről... ( S Z . M.) 

H I R D E T M É N Y 
Az FM az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását rendelte el. 
Felhívjuk valamennyi ebtulajdonos figyelmét, hogy a tulajdonában 
lévő minden 3 hónapnál idősebb ebet az alant felsorolt napokon 
és időpontban szájkosárral ellátva, pórázon 

veszettség elleni védőoltás 
céljából vezesse e/ő. Az oltás elmulasztása a veszettség terjedé
sét segíti elö, ezért az oltatlanul maradt ebek kiirtásra kerülnek. 
Az oltások helye és időpontja a következő: 

J Ú N I U S 
Orosházi út 12-én 1 5 - 1 7 óráig 
Szikra központ 13-án 7 - 8 óráig 
Orosházi út 13-án 1 5 - 1 7 óráig 
Csongor u. 5. 14-én 17 -19 óráig 
Csabaszabadi, mázsaház 14-én 7 - 9 órá ig 
Orosházi út 14-én 15 -17 óráig 
Mokry u., buszforduló 14-én 1 4 - 1 6 óráig 
Pulszky u.-Lenkey u. sarok 14-én 16.30-17.30 óráig 
Czuczor u. 4. 14-én 18 -19 óráig 
Május 1. Tsz, Dózsa-major 15-én 1 4 - 1 7 óráig 
Szabadság Tsz-központ 15-én 7 - 9 óráig 
Krajcsó kocsma (Szarvasi út) 15-én 8 - 1 0 óráig 
Állatvásártér 15-én 1 4 - 1 6 óráig 
Cirkusz tér 15-én 14 -16 óráig 
Oláh István u. 2. (körgát) 15-én 16.30-17.30 óráig 
Nádas sori zsilip (Békési út) 15-én 1 8 - 1 9 óráig 
Fiala kocsma, tanya 314. 16-án 8 - 9 óráig 
Szabadság Tsz, Petőfi ü.e. 16-án 7 - 8 órá ig 
Május 1. Tsz, 3-as brigád 16-án 1 6 - 1 8 óráig 
Lencsési-ltp., körgát 16-án 1 6 - 1 7 óráig 
Lencsési-ltp., 7-es buszforduló 16-án 17.30-18.30 óráig 
Veres P. u.-Úttörő u., köztér 16-án 15 -17 óráig 
Veszély Csárda 19-én 6 -6 .30 óráig 
Fényesi bolt, Fényesi út 110. 19-én 7 - 8 óráig 
Fényesi pálinkafözde 19-én 7 .30 -9 óráig 
Gerla '* 20-án 7 - 1 0 óráig 
Mezőmegyer, mázsaház 20-án 8 - 1 0 óráig 
Veres P. u.-Úttörő u., köztér 20-án 8 - 1 0 óráig 
Orosházi út 21-én 1 4 - 1 7 óráig 
Mezőmegyer, Kurtasor 22-én 8 - 9 óráig 
Mezőmegyer, mázsaház 22-én 16 -18 óráig 
Lázár u.-Szív u. sarok 22-én 1 5 - 1 7 óráig 
Gerla 27-én 7 - 8 óráig 
Május 1. Tsz, Dózsa-major 27-én 16 -18 óráig 
Lázár u.-Szív u. sarok 30-án 8 - 1 0 óráig 

Minden eb után 220 Ft gyógyszer- és oltási díjat a helyszínen kell leróni. 

DR. BARTHA LÁSZLÓ 
irodavezető 

DR. BALLÁ FERENC 
kerületi főállatorvos 

Újabb nagy sikernek örülhe
tett a békéscsabai Általános Is
kolai Diákotthon. A Nemzetközi 
Taneszköz Tanács (ICEM) által 
rendezett Audiovizuális Termé
kek 11. Nemzetközi Fesztiválján 
Lausanne-ban a 12-16 éves ta
nulók kategóriájában 29 produk
ció közül az aranyérem és a két 
speciális díj mellett két felvétel 
részesült dicséretben; az egyik 
dicsérő diplomát az Általános 
Iskolai Diákotthon videoműhe-
lye nyerte el a Jacsek álma 
című filmjéért, „egy gyermek ál
maiban jól megjelenő geometria 
jó minőségű bemutatásáért". 

A stúdió vezetője, Harmati 
Rózsa tanárnő szerint ez az 

elismerés azért is fontos, mert 
az ICEM, melynek harminc tag
országa van, Európa legnívó
sabb gyermekfi lmfesztiváljait 
rendezi évek óta. Talán ez az 
eredmény is biztatást ad ahhoz, 
hogy szerény lehetőségeik elle
nére készítsenek a jövőben is 
filmeket, gyarapítva ezzel a lel
kes diákok tudását, érzelmi és 
szellemi fejlődését. 

Büszkék vagyunk a videókor 
vezetőjére és a Jacsek álma 
című játékfilmben közreműködő 
gyerekekre, akik a 9. Sz. Általá
nos Iskola tanulói. Gratulálunk a 
szép sikerhez' 

Az Általános Iskolai Diákotthon 
nevelői 

A TEVAN KIADÓ ÚJDONSÁGA 
N E M E S LÁSZLÓ: 

Légüres tér 
Nemes László 1920-ban szü

letett Budapesten. A második vi
lágháborúban önként jelentkezett 
az angol hadseregbe, közkatona
ként szolgált öt évig a Közel-Ke
leten és Olaszországban. Utána, 
idehaza, újságíró, szerkesztő, író, 
műfordító. Tucatnyi regénye kö
zül ismertebbek: Eltűnt Európa, 
Dallam a falon túl. Egyetlen édes 
életünk, Mélyhűtött szerelem. 
Szerencseszerződés, Hérosztrá-
toszok kora. Feleségével, Fehér 

Klárával közösen írt útikönyveket: 
Gésák, pagodák, titkok, Hozzál 
nekem kengurut stb. Sokat fordí
tott, egyebek közt Defoe, Eric 
Knight, Maugham, Remarque, 
Koestler és Vonnegut műveiből. 

Légüres tér című legújabb re
génye, bár nem önéletrajz, de 
egy hosszú - és sokszor kalan
dos - életpálya és csaknem fél 
évszázados írói munkásság ta
pasztalatait felhasználó és ösz-
szegző családregény, a húszas 
évektől napjainkig terjedő időszak 
és az emberi helytállás buktatóit 
és titkait fürkésző izgalmas, cse
lekményes olvasmány. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
18/1995. (V. 4.) s z . rendelete a 3/1984. (III. 21.) s z . , 

Békéscsaba általános rendezési tervének szabályozási 
előírásairól szóló tanácsrendelet módosításáról 

1.1 
(1) Jelen módosítás területi határvonala a Reök u.-Kapisztrán u. -

4299 hrsz., 4300 hrsz., 4301 hrsz., 4302 hrsz., 4303 hrsz., 4309 
hrsz., 4310 hrsz., 4311 hrsz., 4315 hrsz. és 4316 hrsz.-okkal körül
határolt terület. 

(2) Az (1) bekezdésben körülhatárolt terület területfelhasználása a Bé
késcsaba általános rendezési terve aktualizálásához 1984 február
jában készített Szabályozási és övezeti terv - az ÁRT 2. sz. térkép
szelvénye - a jelen módosítás szerint változik. 

(3) Jelen rendeletmódosítás a T 1 jelű M = 1:4000 méretarányú térkép
melléklettel együtt érvényes. 

2. § 
(1) A módosítással érintett területen a 2. sz. térképszelvényről az „Ált. 

isk. 16 TT." intézmény meghatározást törölni kell. 

(2) Az (1) bekezdésben leírt meghatározás törlésével a módosítással 
érintett, 1. § (1) bekezdésben körülhatárolt terület lakóterületté mi
ndéül át, LII-0-K övezeti besorolással. 

3. § 
Záró rendelkezések 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Békéscsaba. 1995. május 4. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
iegyző 



MUNKÁCSY 
MIHÁLY M 

A HETI MÉRLEG ÉS AZ IFJÚSÁGI HÁZ HAVI PROGRAMAJÁNLATA 

C S A B A I 

H A 
PROGRAM
AJÁNLATA 

K O N C E R T E K 
Június 13. 20 óra 

HOBO-koncert K e n y e r e m java c ímme l a Diák
t anya s z e r v e z é s é b e n a n a g y t e r e m b e n . 
K ö z r e m ű k ö d i k : Ferenczy György , Fuchs Lász ló , 

H B B . 

Június 15. 19 óra 
Vellington-koncert 

Június 28. 19 óra 
Fahrenheit-koncert 

RENDEZVÉNYEK 
Június 6. A Sz íves - és h iper tón iak lub és a város i 

nyugd í jas -egyesü le t közös k i rándu lása 
L i l la füredre, M isko lc tapo lcá ra . 

Június 7-8 . K M K - t a n é v z á r ó happen ing közép isko lások 
s z á m á r a . 
P r o g r a m : j ún ius 7 -én 14—24-ig n a g y s z a b á s ú 
ve té l kedő az if iház n a g y t e r m é b e n . Fantasy 
a Szécheny i - l i ge tben ; 8-án 21 órakor 
L a d á n y b e n e 27-koncer t az i f iházban. 

KIÁLL ÍTÁS 
Június 10-ig 

Dr. Ruczné Váradi Anna és Tóthné Nagy Bea 
képző - és ipa rművésze t i k iá l l í tása az if iház 
Előtér ga lé r iá jában . 

MEGYEI KÖNYVTÁR 

júniusi programok 

1-jén A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 3. kötetének bemuta
tója 15 órai kezdettel . 
Vendégek: Ujj János író, főszerkesztő, Kovách Géza törté
nész, Matekovits Mihály közíró, tanár, Banner Zoltán művé
szettörténész, Kocsik József közíró, tanár. 

6-án Beszélgetés Czigány Györggyel a Babits Kiadónál megje
lent. Fények a vízen c ímű könyvéről 16 órai kezdettel. 

14-én Sebestyén Márta és Sebő Ferenc koncertje 19.30 órai kez
dettel. Belépődí j : 200 Ft. Jegyek csak elővételben! Jegyáru
sítás a műsort megelőző két munkanapon. 

FIGYELEM! 
A KÖNYVTÁR JÚLIUS 3-30-IG ZÁRVA TART. 

Nyitás: július 31-én 14 órakor. 

E m l é k h á z 

MUNKÁCSY MIHÁLY 
BÉKÉSCSABÁN 
Az Omaszta-kúria 
állandó kiállítása. 

Nyitva tartás: 
hétfő kivételével 
naponta 9 -17 óráig. 

MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM 1 
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: 

Munkácsy emlékszoba 
Pillantás a természetbe - te rmésze t tudomány i kiál l í tás 
Néprajzi csoportok Békésben a XVIII-XX. században 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK: 
Június 16-ig Ezüst György festőművész kiállítása 

Hagyományos famegmunkálás Szlovákiában 
Június 23-tól augusztus 10-ig Balázs Irén texti lművész kiállítása 

A kiállítások megtekinthetők hétfő kivételével 10-18 óráig, 
a Széchenyi u. 9. szám alatt. Telefon: 323-377. 

S z l o v á k T á j h á z 
Gara i u. 2 1 . • Te le fon: 327 -038 

Nyitva: hétfő kivételével naponta 10-12-ig és 14-18 óráig. 

mm 

VASUTAS MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Nemzetközi gyermekrajz-kiállítás a szlovák szervezet és a vasutasház 

közös rendezésében. 

Fehérfény klub szerdánként 17 órától. 
Reikiklub 3 hetenként csütörtökön 17 órától. 
Nyugdíjasklub 3 hetenként kedden 14 órától. 

Kandó Kálmán vasútmodellező szakkör hétfőn 16-18- ig , pénteken 
14 -18 óráig. 

Könyvkölcsönzés, zenehallgatás, folyóirat-olvasás, fénymásolás 
hétfőtől péntekig 13-17 óráig. 

Június 10-én 15—18-ig és 11-én 9-17 óráig Kisfaludi György 
időfizikus előadása: A tér- és időkutatás legújabb eredményei; Ufó
kutatás Magyarországon; Gyógyítás régen, ma, holnap; Idegen 
civilizációk; A magyarság története másképpen. 

Június 15-én 17 órától a reikiklubban Kövesdi Natália tan előadást a 
keleti vizuális diagnosztikáról Arcod nem hazudik címmel. 

Június 17-18-án 9-16 óráig reiki I., június 24-25-én 9-16 óráig 
reiki II. tanfolyam. Oktatók: Tokár Ferencné és Fürjesi Jószef. 

VÁROSI SPORTCSARNOK 

jún. 2. 14-18-ig 

június 13-18. 

június 23. 

Közlekedésbiztonsági verseny a 
sportcsarnok külső területén 

III. Békéscsaba Expo 
Nemzetközi Kiállítás és Vásár 
Nyitás: június 13-án 14 órakor. 
Nyitva tartás: narjbnta 10-19 óráig. 

Energiaklinika - Kovács András természet 
gyógyász előadása 

D i á k t a n y a A 
Június 13. 20 óra: Hobo Blues Band-koncert az if iházban, a je
gyeket elővételben a Diáktanyán lehet váltani 350 Ft-os áron, a 
helyszínen 400 Ft. 



JÚNIUS 
2. péntek Az égigérő fa 
3. szombat Képzelt riport... 
6. kedd Az égigérő fa 

Az égigérő fa 
Képzelt riport... 

7. szerda Képzelt riport... 
Képzelt riport... 

8. csütör tök Az égigérő fa 
Képzelt riport... 

Hófehérke bérlet 15 óra 
Bérletszünet 19 óra 
Mazsola bérlet de. 10 óra 
Micimackó bérlet 15 óra 
Sarkadi bérlet 19 óra 
Déryné bérlet 15 óra 
Bajor G. bérlet 19 óra 
Nyilas Misi bérlet 15 óra 
Pécsi S. bérlet 19 óra 

Figyelem! A június 1-jére meghirdetett Don Pasquale című vígope
ra előadása technikai okok miatt elmarad! A megvásárolt jegyek a 
színház szervezőirodájában visszaválthatók! 

D l Á K T A N Y A - T Á B O R O K 
Kézművestábor óvónők és tanítók részére Szanazugban június 
19—23-ig. Dija. teljes ellátással 4600 Ft, programon való részvétel 
esetén 2600 Ft. Kézműves-foglalkozások a Diáktanyán is június 
26-30-ig (2600 Ft), jelentezési határidő: június 10. (Diáktanya, Ki
nizsi u. 20.). 

Tábor gyermekek részére július 16-22-ig Szanazugban, részvé
teli díj: 4900 Ft; a táborban a gyerekek a népművészeti tevékenysé
gekkel ismerkedhetnek (szövés, nemezelés, gyékényezés, mózes
sütés, csuhézás, gyöngyfűzés). Jelentkezés június 30-ig a Diákta
nyán. 

• BÉKÉSI ÚTI KÖZÖSSÉGI HÁZAK • 
Békéscsaba, Békési út 15-17. • Telefon: 326-370 

Nyitva tartás: hétköznap 8-16 óráig, hétvégén igény szerint 

Június 12-17-ig agyagostábor a meseházban. 
Június 19-23-ig néptánctábor I. 
Június 26.-július 2-ig kézművestábor a meseházban. 
Június 26-30-ig néptánctábor II. 

Kineziológiai tanfolyam június 14-18-ig: olvasás-, írászavarok, 
számolási nehézségek megszüntetésével feleléstől való félelmek, 
stresszhelyzetek megoldására nyújt segítséget, valamint pszicho
szomatikus szorongások, stresszek, pánik- és szenvedélybetegsé
gek, önértékelési zavarok, al lergiás tünetek, beszédhibák esetén is 
megoldást ad. Érdeklődni és jelentkezni lehet június 8-ig. 
Tradicionális reiki II. beavatás június 30.—július 2-ig. 
Tradicionális reiki I. beavatás július 7-9-én. 
Jelentkezés csak előzetesen június 30-ig! 

H U L L O K I A L L I T A S 
Június 11-ig látható Békéscsabán a Kecskeméti Akvárium és Terrári-
um Természetvédelmi Oktatási-Nevelési Központ által rendezett hüllőki
állítás, melynek a Tégla Közösségi Ház ad otthont (Orosházi út 32.) 

fwltitíbemutató 
Balettbemutató lesz június 11-én, vasárnap 16 és 18.30 órától 
a Jókai Színházban. Fellépnek a Mariann Balettiskola növendé
kei. 
Jegyek elővételben délutánonként a Szigligeti Utcai Óvodában 
válthatók. 

FELHÍVÁS 
A Rákóczi Szövetség, a Függet len Kisgazdapárt, a Magyar Demok
rata Fórum és a Kereszténydemokrata Néppárt békéscsabai szer
vezetei közös megemlékezést tartanak a trianoni békediktátum alá
írásának 75. évfordulója előestéjén június 3-án, szombaton 18 
órai kezdettel az MDF-szókházban (Nagy Imre tér). A rendezvény
re tisztelettel várják a város polgárait. A megemlékezést gyertya
gyújtás követi a Kossuth-szobornál . Egyben kérik az intézménye
ket, gazdálkodóegységeket, társadalmi szervezeteket, hogy e tragi
kus évfordulóra emlékezve helyezzék ki a nemzeti és a gyászlobo
gót. 

P H A E D R A M O Z I 

NAGYTEREM 
1-4. 15.45 

HAIR (színes amerikai filmmusical) 
17.45, 20.00 
A MASZK (színes amerikai film) 
22.00 
A. Schwarzenegger: JUNIOR 
(magyarul beszélő amerikai film) 

5 -7 . 17.45 
A MASZK (színes amerikai film) 
20.00 
A. Schwarzenegger: JUNIOR 
(magyarul beszélő amerikai film) 
22.00 
A MASZK (színes amerikai film) 

8 -11 . 15.45,17.45.20.00,22.00 
Sean Connery: EGY IGAZ ÜGY - JUST CAUSE 
(szines amerikai krimi) 

12-14. 17.45, 20.00, 22.00 
Sean Connery: EGY IGAZ ÜGY - JUST CAUSE 
(szines amerikai krimi) 

15 -21 . 17.30, 20.00 és 22.15 
15-18-ig 15.45-koris! 

Liam Neeson & Jessica Lange: ROB ROY 
(magyarul beszélő, amerikai kosztümös kalandfilm) 

22-25. 15.45, 17.45, 20.00, 22.00 
Van Damme: STREETFIGHTER - HARC A VÉGSŐKIG 
(színes amerikai akciófilm) 

26-28. 17.45, 20.00, 22.00 
Van Damme: STREETFIGHTER - HARC A VÉGSŐKIG 
(színes amerikai akciófilm) 

29-5. 15.45-kor is!, 17.45, 20.00 
Van Damme: STREETFIGHTER - HARC A VÉGSŐKIG 
(színes amerikai akciófilm) 
22.00 
Tim Robbins: A REMÉNY RABJAI 
(szines amerikai börtönthriller) 

1-7. 

KISTEREM 
18.15, 21.00 
John Travolta • Quentin Tarantino • Bruce Willis: 
PONYVAREGÉNY - PULP FICTION (színes amerikai film) 

8-14. 17.00, 19.00, 21.00 
Robin Williams: HOLT KÖLTŐK TÁRSASÁGA 
(szines, magyarul beszélő amerikai film) 

15-21 . 17.00, 19.00, 21.00 
Sean Connery: EGY IGAZ ÜGY - JUST CAUSE 
(szines amerikai krimi) 

22-28. 17.00,19.00,21.00 
Whoopi Goldberg • Drew Barrymore: 
BÁRHOL, BÁRMIT, BÁRMIKOR (HA AKAROD) 
(színes amerikai road-movie) 

29-5. 17.00, 19.15 
Tim Robbins: A REMÉNY RABJAI 
(színes amerikai börtönthriller) 
21.30 
SZÜLETETT GYILKOSOK - NATURAL BORN KILLER 
Olivér Stone thriller-szatírája remek zenékkel 

KAMARATEREM 
1-7. 18.30 HAIR (színes amerikai filmmusical) 

20.30 Hal Hartley: EGYSZERŰ EMBEREK - SIMPLE MEN 
(amerikai film) 

8-14. 18.30 ESŐ ELŐTT 
(angol-francia-macedón szerelmi történet) 

20.30 A. Camus: A PESTIS (angol-francia-argentin dráma) 
15-21 . 18.30 Kaurismaki: BÉRGYILKOST FOGADTAM! 

(francia-finn black comedy) 
20.30 Dávid Lynch: VESZETT A VILÁG (amerikai film) 

22-24. 17.30 Tarkovszkij. STALKER l - l l . (világhírű orosz film) 
20.30 Mike Leigh: MEZÍTELENÜL - NAKED (angol dráma) 

25-27. 18.30 Szirtes András: DE SADE MÁRKI (magyar film) 
20.30 Mike Leigh: MEZÍTELENÜL - NAKED (angol dráma) 

29-5. 18.30 Olivér Stone: SZÜLETETT GYILKOSOK 
(amerikai film) 

20.30 Michel Deville: ÁRTATLAN GYÖNYÖR 
(magyarul beszélő francia film) 



Westel Ericsson 900 GSM 
II. Országos Pincérfutóverseny Békés megyei fordulóját 

június 17-én, szombaton 15 órától 

rendezik a városi sportcsarnok területén. Egy kilométert kell a ver
senyzőknek a Gyulai úton megtenniük kettesével - tálcával 
a kézben. Az első hat helyezett bejut 
a budapesti döntőbe. 

GYARAKINE és TÁRSAI Bt., 5600 BÉKÉSCSABA, 
REVICZKY U. 1/1. 

Telefon/rádiótelefon: 06-60/304-503 Ügyfélfogadás: mindennap 7-18-ig. 

Az alábbi közlekedési, mezőgazdasági és ipari szakmát nyújtó tanfolyamokat 
indítjuk minden hónapban, képesítő szakvizsga minden hónapban; foglalko
zások hétvégén vagy igény szerinti időben és helyen: 
ADR, TIR, nemzetközi vállalkozói, személyszállító, szállítmányozó, belföldi 
áruluvarozó, iskolavezető, ADR-ügyintéző, emelőgép-ügyintéző, nehéz- és 
könnyűgépkezelö, láncfűrészkezelő, fakitermelő, II. lorg kai. növényvédő-
szer, mezőgazdasági gépkezelő, -betakaritógép-kezeló. ipari olaj- és gáztü
zelőberendezés-kezelő 290 kW felett, tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő, 
gépkocsivezetők továbbképzése. 
A képesítésekről országos érvényű jogosítányok, oklevelek, bizonyítványok 
(Közlekedési Főlelügyelet és ágazati minisztériumok által anyakönyvezettek) 
kerülnek kiadásra. 
Jelentkezhetnek telefonon, írásban és személyesen, 

a GYARAKINE ÉS TÁRSAI BT.-nél. 

H I R D E T M É N Y 

az óvodások beíratásáról 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalá
nak oktatási, közművelődési és sportirodája értesíti a szü
lőket, hogy az 1995/96-os tanévre az óvodai beíratások 
időpontja 

1995. j ú n i u s 6. 8 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ó ra , 
1995 . j ú n i u s 7. 8 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ó ra . 

A jelentkezés lehetőleg a körzetileg illetékes óvodában tör
ténjen! A körzetekről és a felvételi lehetőségekről az óvo
davezetők adnak részletes felvilágosítást. 

Óvodába jelentkezhet minden olyan szellemileg, testileg 
ép kisgyermek, aki harmadik életévét 1995. december 31. 
napjáig betölti. 

A beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési anya
könyvi kivonata, valamint a szülő (gondviselő) személyi 
igazolványa. 

Körzeten kívüli felvételekről az óvoda vezetője 
lyek ismeretében - saját hatáskörében dönt. 

a férőhe-

F I G Y E L E M ! 
A Magyar Államvasutak 
szegedi igazgatósága 

VEGYSZERES 
GYOMIRTÁST VÉGEZ 

a Hódmezővásárhely-Békéscsaba vasútállomások között 
június 2—6-ig, Békéscsaba-Lökösháza között június 6-8-
ig, Vésztő-Békéscsaba között június 20-21-ig és Békés-
csaba-Murony között június 22-23-ig Hungazin 440 FW és 

Bauvel 480 S nevű méreggel. Az alkalmazott 
gyomirtó szer kiszórása után 20 napig legeltetni 
tilos! 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1995. június 1-7. 

PHAEDRA MOZI N A G Y T E R E M 

VI. 1-4. 15.45 óra: 

20.00 óra: 

22.00 óra: 

VI. 1-7. 17.45 Óra: 

VI. 5-7. 20.00 óra: 

22.00 óra: 

HAIR (amerikai filmmusical) 

A MASZK (színes amerikai film) 

Arnold Schwarzenegger: JUNIOR 
(színes, magyarul beszélő amerikai bohózat) 

A MASZK (színes amerikai film) 

Arnold Schwarzenegger: JUNIOR 
(szines, magyarul beszélő amerikai bohózat) 

A MASZK (színes amerikai film) 

PHAEDRA MOZI K I S T E R E M 

VI. 1-7.18.15 és 21.00 óra: John Travolta. Quentin Taranlino. Bruce Willis: 
PULP FICTION / PONYVAREGÉNY 
(színes amerikai film) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

VI. 1-7. 18.30 Óra: HAIR (színes amerikai íilmmusica 

20.30 óra: Hal Hartley: EGYSZERŰ EMBEREK 
(szines amerikai filmalkotás) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

Közkívánatra újra: 

A MASZK (színes, magyarul beszélő amerikai bohózat) 
PONYVAREGÉNY (színes amerikai film) 

JUNIOR (színes, magyarul beszélő amerikai bohózat) 

Hal Hartley: EGYSZERŰ EMBEREK / SIMPLE MEN 

Színes amerikai film 

Főszereplők: 
Róbert Buke • Elina Lowertso • Martín Donovan 

A nagy sikerű HIHETETLEN TÖRTÉNET, A SEMMI ÁGÁN és 
az AMATŐR című film rendezőjének korábbi alkotása. 

.Olyan dolog, hogy kaland, nincs. Olyan dolog, hogy románc, 
nincs. Csak a baj és a vágyakozás van. A vicces az, hogy mikor 
az ember vágyik valami után. azonnal bajba jut. Amikor pedig baj
ban van, egyáltalán nem vágyik semmi után sem.'' 

(HAL H A R T L E Y I 

PONYVAREGÉNY - PULP FICTION 
S z i n e s amer ika i lilm - R e n d e z t e . Q U E N T I N T A R A N T I N O 

Főszerep lők: J O H N T R A V O L T A . B R U C E W I L L I S . R O S A N N A A R Q U E T T E , 
U M A T H U R M A N , H A R V E Y K E I T E L , S Á M U E L L J A C K S O N 

az F M 88,9 MHz-en 
START R Á D I Ó 1.45-13.45 

R Ó N A R Á D I Ó 13.45-19.45 

DÉLKELET R Á D I Ó FBI Produkció 19.45-1.45 



H E T I M É R L E G HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS H E T I M É R L E G 

ÍOLKSWAGEN 
a r a g e 

B É K É S C S A B A 
Szabó Dezső u. 40. (volt Sallai) 

Volkswagen és Audi 
tipusú személy- és 
tehergépkocsik javítása, 
alkatrészellátással. 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. (nagyposta). Telefon: 447-563 

rJBlOtTLÖlSD 
AUTÓSISKOLA 

• SZEMELY-
GÉPKOCSI-
vezető-, 

• motoros-, 
• segédmotoros

t a n f o l y a m ( g y o r s í t o t t ) 
i n d u l 

j ú n i u s 1 2 - é n ( h é t f ő n ) 
1 6 . 0 0 ó r a k o r 

k e d v e z ő f e l t é t e l e k k e l . 

Lebonyolítás: 
szombat-vasárnap délelőtt 
Teljes egészségügyi 
(tanfolyam + vizsga) 
ügyintézés! 

• INGYENES 
TANKÖNYVELLÁTÁS 

• Gyakorlatioktató- és 
típusválasztás 

• 12 havi részletfizetés 

Mi bízunk magunkban, bízzon Ön /s/ 

Előzetes információ a St^P^f*^ 
információszolgálat 325-769-es telefonján. 

JELENTKEZÉS A HELYSZÍNEN. 

(A 
NYOMDA 

Termékismertetők, 
címkék, szórólapok, 

névjegyek, 
nyomtatványok, 

meghívók és egyéb nyomdai 
termékek 

tervezése, kivitelezése -' továbbá 
FÉNYMÁSOLÁS. 

Kedvező árak, rövid határidő. 
INTERTECHNIKA NYOMDA 
Békéscsaba . József A. u. 2-4. 

(megyeháza) Telefon: 66/441-141 

3^ocz & MecCvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

Rádióte lefon: 
06-60/388-404, 06-60/301-404 

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL' 

r HIRDETŐINK 
f igyelmébe! 

A keretes hirdetéseket pénteken 
déli 12-ig, az apróhirdetéseket 
hétfőn 9-ig adhatják le a szerkesz
tőségben (Szent István tér 9) , 
vagy a Gyorsnyomdában (Sza
badság tér 1-3.. nagyposta). 

.Az apróhirdetés díja 20 Ft/szó. 

Békéscsaba legolcsóbb, 

N E M Z E T I 
könyvesboltjában 

és antikváriumában 
(Petőfi u. 2.) 

megtalálja a nemzeti 
sorskérdésekkel 

foglalkozó könyveket. 

G A R Z O N K Ö Z V E T Í T Ő I R O D A 
Békéscsaba, Wlass ics sétány 3. Telefon: 448-350 

Termékkínáláshoz, rendezvényekhez 
hostesslányok kiközvetítését vállaljuk. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

• Garázs eladó a Lencsési B-területen. Te
leion: 456-437. 

• Mezóberényben zártkert eladó. Érdeklőd
ni a 449-437-es telefonon. 

• Egyedi gázos, vizórás, teleionos, föld
szinti, masíel szobás lakás eladó. Tel.: 
443465. 

• Kétszobás, telefonos lakás a Bartók Béla 
úton eladó. Teleion: 453-237. 

• Balatonfüreden nyaraló kiadó. Érdeklőd
ni: Szigligeti u. 4.1/4. 

• Elcserélném 2,5 szobás, önkormányzati, 
vizórás, első emeleti lakásomat hasonló 
másfél szobásra. Teleion: 455-507. 

• Békéscsabán frekventált helyen tetőtér-
beépítéses üzlet eladó. Teleion: 448-350. 

• Belvárosi 2 db 2 szobás, III. és IV. eme
leti lakás eladó. Teleion: 447-145. 

Duguláselháritás, vízvezeték-szerelés és 
-lavítás. Tel.: 455-309. 

Parabola- és tetóantenna-szerelés, HIFI, 
videó javítása. Boda Béla, Békéscsaba, 
Csíki utca 38. Telefon: 326-931. 

Lakáskarbantartás A-tól Z-ig. felújítás, 
festés, mázolás, karbantartás, burkolás, 
átalakítás. Teleion: 321-768 (egész nap). 

Festést, mázolási, tapétázást vállalok! 
Mészár Tibor, teleion: 456-895. 

Színestévé- és videojavitás, antennasze
relés - Kovács Attila. Hibabejelentés 
munkanapokon 9-16-ig a 445-642 szá
mon, 16 órától a 323-586 és 322-480 
számokon. 

Energomat, Vjatka, Eurika, Hajdú mosó
gépek javítása. Helyszíni javítás szomba
ton is. Elektron Gmk, Békéscsaba, Bartók 
Béla út 4. Hibabejelentés: 325-948, vagy 
06-60/388-348. 

Szobafestés, mázolás, tapétázás. Marik 
István, Békéscsaba, Tavasz u. 83. Tele-
Ion: 325-921. 

Dendnt Szolgáltató Iroda. Vállalunk: társ
as partnerközvetítést, házi gondozást, el
tartást, gyermekfelügyeletet. Teleion: 
06-30/456-899. 

Szines televíziók javítása hétvégén is. 
garanciával! Domokos Tamás, rádiótele
fon: 06-30/432-827. 

Precíz órajavítás, valamint jó minőségű 
órák eladása garanciával a Sajben órás
nál. Békéscsaba. Rákóczi u. 1. 

• Natúrkozmetika, lazító, nyugtató masz-
százs. Teleion: 06-30/456-899. 

• Szennyvízszippantás hétvégén is! Balan-
gó Róbert, Békéscsaba, Bessenyei u. 
51/1. Üzenetrögzítő: 323-316. 

• Nemzetközi cég érettségivel rendelkező, 
intelligens, tárgyalóképes munkatársat 
keres Békés megye területére. Teleion: 
455-502. 

• Dr. Kerekes Attila logszakorvos rendel: 
hétfőn, szerdán és pénteken 16-18 
óráig, kedden és csütörtökön 9-10 
óráig. Békéscsaba VI., Urszinyi Dezsőné 
utca 5. 

1 Középiskolások, főiskolások, figyelem! 
Nyári munka, szervezői területen. Tele-
Ion: 454-354/135, hétfőtől péntekig 
11—13-ig. 

• Gyorsított el|árással könyvelő-, gépíró-, 
számítógépkezelő-tanlolyam indul. Tele
fon: 326-832. 

• Bt. és kft. könyvelését vállalom. Telefon: 
455-168. 

• Fekete-fehér televíziók helyszíni javítása, 
régebbi tipusú is. Hibabejelenles telefo
non: 457-334, vagy levelezőlapon: Tomka 
Attila. Békéscsaba, Pásztor u. 63. 

• Törzskönyvezett újfundlandi szuka kölyök 
eladó. Érdeklődni: Fiumei ül 5071., délu
tán 17-től, hétvégén egész nap. 

• A Madách Utcai Tizenkét Évfolyamos 
Komplex Iskola pályázatot hirdet egy 
technika-bármely szakos tanári állásra 
egyetemi (főiskolai) végzettséggel. A pá
lyázat benyújtásának határideje: 1995. jú
lius 1. Előny: második szak kémia, nyelv
tudás. Olyan jelentkezőket várunk, akik 
elhivatottságot éreznek a technika tanítá
sának megújítására. Címünk: 5600 Bé
késcsaba. Madách u. 2., tel.: 326-218. 

• C-64 flopyval eladó. Telefon: 456-374. 

• Új gáztűzhely eladó. Békéscsaba, Besse
nyei utca 67. 

• Kiolvasott könyveket vásárolok. Telefon: 
327-230. 

• Fejős kecske eladó. Schweidel utca 1. 

• Jó állapotban lévő Hajdú forgótárcsás 
mosógép, centrifuga és 6 x 4 méteres 
szőnyeg olcsón eladó. Teleion: 452-375. 

• 8 hónapos roltweiler szuka, 2 db 
kikészített birkabőr, régiségek, 
műanyag hordók eladók. 
Békéscsaba, Tavasz 
utca 69. 
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Békéscsaba é s térsége környezeti 
állapotának átfogó értékelése , 

a legfontosabb feladatok meghatározása 

(Folytatás az előzó számból) 

Békéscsaba helyi jelentőségű védett természeti értékei: Pósteleki 
Kastélypark: Nagyrét, 4 db fehérnyár; Veszely-csárdai tölgyfák; Fényes, 
Tanya 1365., 1 db kocsányos tölgy; Fiala-csárda, kocsányos tölgyek; 
Nagyrét, Tanya 3216., 1 db kocsányos tölgy; az Élővíz-csatorna két ol
dalán lévő fűzfák (35 db); Lencsési úti tölgyfasor; Széchenyi-liget az iz
raelita temetővel; Réthy Pál Kórház kertjének fái; Deák utcai hársfasor; 
Dr. Becsey Oszkár utcai nyárfasor; Gyóni Géza utcai ezüstjuharsor; Ár
pád sor fái az Árpád-ligettel; Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola 
Kollégiuma kertjének fái; az Élővíz-csatorna mindkét oldala Vészétől Si-
konyig; az I. világháborús hősi temető fái; Kinizsi utcai japánakácfasor; 
Gerlai Kastélypark maradvány fái. 

1.3. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET 

A vizsgált időszakban az épített környezetben kedvező irányú válto
zások tapasztalhatók. A régebbi időszakra jellemző tömeges, sematikus 
építési formát felváltotta az Alföldre jellemző és a helyi hagyományokat 
őrző, emberléptékű építés. A város fejlesztése a rendezési terveknek 
megfelelően folyik. A város rendje, a közterületek tisztasága tendenciá
jában javulást mutat, ennek ellenére a lakosság részéről jogos kritikai 
felvetések is elhangzanak. 

1.3.1. A hulladékgazdálkodás helyzete 

1.3.1.1. Kommunális szilárd hulladék 

A vizsgált időszakban nőtt a hulladékgyűjtésbe bevont lakások szá
ma, ezzel szemben az elszállított hulladék mennyisége csökkenő ten
denciát mutat. 

Az elszállított hulladék mennyiségi csökkenésének fő oka az ipari 
hulladékok mennyiségének visszaesése. 

A kommunális hulladék elhelyezése továbbra is a régi hulladéklera
kón történik, amely környezetvédelmi szempontból tűrt állapotnak tekint
hető (élelmiszeri-üzemek, lakóházak közelsége, műszaki védelem hiá
nya), illetve a befogadóképessége rövid időn belül megszűnik. Mindezek 
figyelembevételével indult el az új hulladékkezelő mű beruházása, amely 
rendelkezik a szükséges műszaki feltételekkel (többrétegű szigetelés, 
csurgalékvíz-kezelés, monitoring rendszer, környezetvédelmi erdősáv, 
hulladéktömörítés s tb ) . 

A sok környezetvédelmi probléma ellenére a régi hulladéklerakó mű
ködtetésében pozitív változások tapasztalhatók. Rendszeres az elhelye
zett hulladék takarása, javul a működés rendje, folyamatos a talajvíz ós 
a felszíni vizek vizsgálata. Annak ellenére, hogy a talaj- és felszíni víz 
vizsgálatainak eredményei kedvezőtlenek, a vizsgált időszakban javulás 
tapasztalható ezen a területen, ami a nagyobb odafigyelés következmé
nye. Mindezek ellenére feltétlen szükséges a lerakás megszüntetésével 
egy időben a rekultiváció és a remediáció munkálatainak megkezdése. 

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének területén előrelépés tör
tént (szárazelemek, üveg, kerti nyesedék), amely alapja a későbbiekben 
kialakítandó szelektív hulladékgyűjtésnek. A hulladékszállítás és -gyűjtés 
területén az új köztisztasági rendeletnek megfelelően több vállalkozó is 
beléphet, mely versenyhelyzet pozitív eredményei mellett jelenleg az 
átállás időszakában több feszültség is jelentkezhet (nőhet az illegálisan 
lerakott hulladék mennyisége). 

1.3.1.2. A kommunális folyékony hulladék 

A vizsgált időszakban képződött szennyvíz mennyisége folyamato
san csökken, ami szorosan összefügg a vízfelhasználás visszaesésé
vel. Megjegyezzük, hogy a szennyvíztisztító telepen tisztított szennyvíz 
mennyisége 15-20%-kal meghaladja a jelzett értékeket, ami az infiltráci-
ós víz következménye. 

A vízzel ellátott lakások számánál, ha kismértékben is, de jobban nőtt 
a csatornázott lakások száma. (Lásd a táblázatot!) 

A városi szennyvíztisztító telep kapacitása bőven elegendő a kelet
kezett szennyvizek tisztítására, a telep jelenleg alulterhelt. A tisztított 
szennyvíz minőségi paraméterei alapvetően megfelelnek a követelmé
nyeknek, néhány esetben tapasztalható túllépés (szervesanyag-tarta
lom, összes foszfor). A szennyvíztisztítás hatásfoka rendkívül fontos, mi
vel az Élővíz-csatorna összes terhelésének közel 50%-át adja. 

Továbbra is nagy gondot jelent a keletkezett szennyvíziszap elhe
lyezése és hasznosítása. Az ideiglenes tároló földmedrek beteltek. A 

szennyvíztisztító telep víztisztítási hatásfokának növelése ér
dekében indokolt lenne a harmadik biológiai fokozat beveze
tése, a keletkezett szennyvíziszap kezelésének és hasznosí
tásának megoldása. Problémát jelent, hogy a jelenlegi elő-

(ezer db) 

25 

20 

10 

21 727 21 884 vízzel ellátott 22 082 22 255 

csatornázott 

12 893 13 337 13 565 13 650 

1990 1991 1992 

Lakások közműellátása 

1993 

írások szerinti védőtávolságon belül számos tanyaingatlan található (tűrt 
állapot), ami az esetleges fejlesztéseknél napirendre kerülhet. 

A városban, ha csökkenő mértékben is, de jelentős mennyiségű 
(3000-4000 m3/év) mezőgazdasági szennyvíz keletkezik, melynek szak
szerű és környezetkímélő elhelyezése jelenleg még nincs megoldva. 
Ezen probléma megoldására a közgyűlés döntésének megfelelően az új 
hulladékkezelő mű szabad területén bakhátas elhelyezőtelep kialakítása 
van folyamatban. 

1.3.1.3. Veszélyes hulladékok 

Városunkban évente megközelítőleg 7000 t veszélyes hulladék kép
ződik. Ez a mennyiség csak a hivatalosan bejelentett adatokra alapozó
dik, nincs nyilvántartva és mérve a kommunális hulladékba kerülő veszé
lyes hulladékok köre és mennyisége, illetve valószínűsíthető, hogy nem 
teljes körű a bejelentett mennyiség. Mindezeket figyelembe véve évente 
kb. 10 000 t veszélyes hulladék keletkezik városunkban. Nagy gondot je
lent az évek óta felhalmozott veszélyes hulladékok mennyisége. A meg
felelő ártalmatlanítási technológia, illetve pénzügyi fedezet hiánya miatt 
nem mindenütt oldódott meg ártalmatlanításuk. Ezek a környezetterhe
lés szempontjából nagy mennyiségük miatt komoly terhelő források. 

Régi megoldatlan probléma a Békés Megyei Patyolat Vállalatnál fel
halmozott perklór-etilénnel szennyezett lemezzsírtalanítási és textiltisztí
tási veszélyes hulladék. Technológia az ártalmatlanításra rendelkezésre 
áll (biodegradáció, égetés), de a felszámolás alatt lévő vállalat pénzügyi 
lehetőségei az ártalmatlanítást még nem tették lehetővé. 

Nagy gondot jelent és számtalan vállalkozót érinti az olajjal szennye
zett veszélyes hulladékok ártalmatlanítása, mivel a Városgazdálkodási 
Vállalat ezirányú engedélye 1994. december 31-én lejár. Folyamatban 
van szintén a Városgazdálkodási Vállalat olajosszennyvíz-ártalmatlanitá-
si technológiai engedélye, mely technológia engedélyeztetésével jelen
tős mennyiségű veszélyes hulladék kerülne ártalmatlanításra. A lakos
ságnál képződő veszélyes hulladékok kísérleti jellegű gyűjtését és ártal
matlanítását az önkormányzat már elkezdte (növényvédő szeres gön
gyöleg, szermaradvány, festékgöngyöleg és festékmaradvány, száraz
elemek). Az új hulladékkezelő mű megépítése után célszerű volna a la
kosságnál képződő veszélyes hulladékok folyamatos szelektív gyűjtését 
és ártalmatlanítását megoldani. 

A kórházi hulladékok (kb. 80 t/év) égetése jelenleg hagyományos ka
zánban történik, amely megoldás ideiglenes jellegű és környezetterhelő. 
Fontos feladat egy korszerű füstgáztisztítóval felszerelt kórházi veszé
lyeshulladék-égető megépítése. 

Kiemelten kell kezelni a felszámolás alatt lévő vállalatoknál felhalmo
zott veszélyes hulladékok rendezését. A szűkös anyagi lehetőségek mel
lett jó példa is van a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására a Kner 
Nyomdában, ahol a szennyezett oldószereket korszerű égetőműben ár
talmatlanítják. 

1.4. A környezetvédelem társadalmi keretei 

A környezet iránti érzékenység fokozódását jelzi, hogy egyre több la
kos igényli a részletes és teljes körű tájékoztatást a környezetvédelmi 
kérdésekről. Fokozódott a lakosság aktivitása a környezetüket terhelő 
üzemekkel szemben (Békés Megyei Patyolat, vasöntöde, Beköt Rt., Ja
mina Rt., szórakoztatóipar, illegális hulladék- és szennyvízelhelyezés 
s tb ) . Városunk rendjét, köztisztaságát mindig kiemelt figyelem övezi a 
lakosság körében. 

Az önkormányzat ezen fokozott igényeket figyelembe veszi munkája 
során, bővítette tájékoztató, információs tevékenységét. Városunk legna
gyobb környezetvédelmi beruházásának ellenőrzésébe az előkészítéstől 
az üzemelésig bevonja a lakosság képviselőit. A rendeletek megalkotá
sa előtt folyamatosan kéri a lakosok ós a civil szervezetek véleményét, 
javaslatait, támogatja a környezetvédelemmel kapcsolatos, nevelési 
funkciót is ellátó táborok, rendezvények megszervezését. Kiemelten ke
zeli az iskolai veszélyeshulladék-gyűjtési akciókat. 

Az önkormányzat koordinálja a feladatkörébe nem tartozó, de környe
zetünket súlyosan veszélyeztető problémák rendezését is. 

(FOLYTATJUK) 




