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• Csabai 100 x Szép 

• Jövőre a honfoglalás jegyében 

A város vagyona 

Munkanélküliek figyelmébe! 

A takarékszövetkezetek ma 

• Csabai Közlöny - Döntés után 

Rendeletek tára 

A m i Áfa 
expónk 
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íme, hogy telik az idő! Már a har
madik nyárelő várta a Békéscsaba 
Expo megnyitását. Három évvel ez
előtt hagyományt teremteni akartak 
a szervezők, s úgy tűnik, a város la
kói, valamint a különböző hazai és 
külföldi kiállító cégek, vállalkozók 
magukénak érzik a kiállítást és vá
sárt, amit bizonyít az elmúlt hét sike
re. 

Ehhez hozzájárult és ezért köszö
net illeti a rendezőt, az Expo-Team 
Kft-t; a főszponzort: a Békés Me
gyéért Vállalkozásfejlesztési Alapít
ványt; a rendezvény támogatóit: Bé
késcsaba Megyei Jogú Város Ön
kormányzatát, Békés megye önkor
mányzatát, a megyei kereskedelmi 
és iparkamarát, a Securitor Hungary 
Kft.-t, a Coca-Cola Amatil Italáru Kft-t 
és a városgazdálkodási vállalatot. 

Ugyan az előző évhez képest 
most kevesebb - 213, köztük 14 
külföldi - cég mutatkozott be a váro
si sportcsarnok területén és környé
kén, de most a szervezők a minél 
jobb minőségre fektették a hang
súlyt. A hagyományos helyszín mel
lett más intézmények is bekapcso
lódtak a rendezvénysorozatba. így 
például az autómárka-kereskedők a 
főiskolán állítottak ki, az üzletember
találkozónak pedig a Fiume Szálló 
adott otthont. 

Még korai mérleget vonni, mégis 
elmondható, hogy a mi expónk fel
veheti a versenyt az ország másik 
kilenc hasonló jellegű rendezvényé
vel. Jövőre a várhatóan minden ed
diginél nagyobb Békéscsaba Expo 
a millecentenárium jegyében kerül 
megrendezésre. 

(H. M ) 

A türelmetlenség ára 

Aközgyűlés május 4-én zárt ülés keretében 
többségi szavazással úgy döntött, hogy 

egy új, az önkormányzat tulajdonában álló, in
gatlanok hasznosítását végző vagyonkezelő 
részvénytársaság alapításába kezd, június 8-
án pedig kiírták az új pályázatokat az ügyveze
tő igazgatói és könyvvizsgálói posztokra. 

A helyzet fonákságára szerette volna felhív
ni a figyelmet városunk polgármestere a múlt 
héten összehívott sajtótájékoztatón, ugyanis az 
új elképzelésnek komoly pénzügyi vonzata is 
lehet, és ez megengedhetetlen, különösen 
most, amikor minden forintra szükség van. 

A városnak már van egy vagyonkezelő rész
vénytársasága, mely 1994. január 1-jétől mű
ködik, méghozzá eredményesen - több mint 
21 millió forintot fizetett be a költségvetésbe, 
pedig az első évre nem terveztek neki nyeresé
get. Az éves beszámolót a közgyűlés elfogad
ta. Problémaként az merült fel, hogy a cégbíró
ság még mindig nem jegyezte be a részvény
társaságot, de ha ezt megtagadják, a dolgok 
nem változnak, a vagyonkezelő kft.-ként mű
ködhet tovább. 

A furcsa ügy részleteire kitérve Pap János 
elmondta, hogy a jelenlegi vagyonkezelő fel
számolása mintegy 10 millió forintos kiadással 
járna. Jogilag az a helyzet, hogy akkor is kell 
végkielégítést fizetni az ott dolgozóknak, ha 
ugyanazokat az embereket alkalmazná az új 
részvénytársaság. Mi a válaszuk erre a 10 mil
lióra azoknak a képviselőknek, akik újat akar
nak?! Azt is el kell dönteni, hogy érdemes-e 
négyévente, minden választás után felszámolni 
a régit és újat alapítani? Az természetes dolog, 
hogy a személyi összetétel az új erőviszonyok
nak megfelelően változhat, de ezt kulturáltan is 
meg lehet tenni. 

Az a képtelen szituáció is elképzelhető, hogy 
a városnak két vagyonkezelője lesz ugyanarra 
a tevékenységre. Ennek pedig semmi értelme. 
Csak feltételezések vannak arra vonatkozóan, 
hogy miért akarják megszüntetni a jelenlegi va
gyonkezelőt, mely ellen semmi kifogást nem 
tudnak emelni a változást akarók. 

(SZ SZ.) 

Az Oriens után újra örülhettünk egy 
nagyszabású kulturális rendezvénysoro
zatnak, a 100 x Szép elnevezésű prog
ramegyüttes ismét kellemes pezsgést 
teremtett Békéscsaba utcáin, terein. A 
Pannon GSM támogatásával létrehozott 
projekt megmutatta, milyen sokszínű e 
régió kultúrája, s mennyire gazdag az a 
szellemi bázis, amely szűkös időkben 
is élni, lélegezni akar. Az if júsági y^ t% i 

ház tervező-szervező munká
járól csak jót mondhatunk. 
Helyet kapott itt a mű
velődési horizont 
minden szelete 
figyelem 
vették itt 
a pub 

kum 
összes 

kívánságát, 
valóban elmond-

ismerik a kö
zönség összetéte

lét, igényeit is. A megyei 
könyvtár udvarán volt a Fia

tal Muzsikusok Kamaraestje, 
Sebő Ferenc koncertje, a színház 

'előtti téren Rázga József Bartók Leány
kara énekelt lélekemelőén, a Meseház
ban Streit Miklós ikonjait csodálhattuk, a 
Mokos-teremben Laurinyecz Zoltán „álla
ti" kerámiáit, az ifiház Előtér galériájában 
a Berekméri Zoltán fotóklub gyönyörű 
fényképeit, a bemutatóteremben a Tevan 
Kiadó könyveit nézhettük meg, de kiállí
tott Vágréti János, Pálfi István és Háziné 
Rúzsa Ilona is. Hallhattuk a Márvány 
cukrászdában Varga Zsolt gitárjátékát és 
szívetmelengető fuvolatriót is. A Korzó 
téren elbűvölő hangulatú Folkgála várt 
az érdeklődőkre, a játszóházban origami, 
sárkányeregetés, aszfaltrajzverseny, bű
vészet, az OTP támogatásával; a Korzó 
téren játszották színinövendékek a Ká
dár Kata balladáját, Gergely László ren
dezésében, a Dreher sörsátorban pará
dés zenei programok várták a kikapcso
lódni vágyókat. Volt ragtime, musical, di
vatbemutató... kell ennél több? Melyik 
nagyváros/megyeszékhely büszkélked
het ennyi látnivalóval, hallgatnivalóval? 
Büszkék lehetünk mi, e viharsarki feszti
válváros lakói. KÁNTOR ZSOLT 



1) Az övezetben csak olyan épületek, épít
mények, létesítmények helyezhetők el, 
melyek az OÉSZ előírásait betartva la
kóterületen is elhelyezhetők lennének. 

2) Oldalhatáron álló beépítés esetén az 
előkert mérete, amely egyben a kötelező 
építési vonal is új építése esetén: 

a) 17 m-es szabályozási szélességű út 
esetén úttengelytől 14 m; 

b) 20 m-es szabályozási szélességő út 
esetén úttengelytől 15 m; 

c) kialakult beépítési környezetben -
amennyiben a közművek helyszük
séglete megengedi - az építési vonal 
a kialakult helyzethez igazodik. 

3) Szabadon álló beépítési mód esetén, ha 
azt a szabályozási tervben rögzített fel
tételek másképp nem szabályozzák, a 
lakóépület oldalhatártól mért távolsága 
minimum 3 m, utcavonaltól mért távolsá
ga: 

a) kialakult sortanyás beépítés esetén a 
meglevőhöz igazodó; 

b) új beépítéső területen minimum 10 m. 

(7) Jelen rendezési terv és önkormányzati 
rendelet módosítása esetén a módosítási 
folyamatba a ten/ készítőjét az államigaz
gatási, területi, érdek-képviseleti és lakos
sági egyeztetési folyamatba az érdekelt fe
leket kell bevonni. 
A 44. sz. főközlekedési út és a Dobozi út 
mentére készített építési engedélyterveket 
az engedélyek kiadása előtt jóváhagyásra 
a polgármesteri hivatal városépítészeti iro
dájának, illetve a mindenkori városi főépí
tésznek be kell mutatni. 

II. fejezet 

2. § 

(1) A külterületet - felhasználás szerint - az 
alábbi területfelhasználási kategóriák al
kotják: 
a) mezőgazdasági rendeltetésű terület; 
b) erdőgazdasági rendeltetésű terület; 
c) közlekedési terület; 
d) egyéb terület; 

Mezőgazdasági rendeltetésű terület 
. 3.§ 

(1) A mezőgazdasági rendeltetésű terület a te
lepülés külterületének a növénytermesztés 
és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel 
kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás 
(a továbbiakban együtt: mezőgazdasági 
termelés) céljára szolgáló része. 

(2) A mezőgazdasági rendeltetésű területek 
földrészletei a földrészletek nagyságától 
függően, ha azt egyéb korlátozások - je
len rendelet előírásai, ill. országos előírá
sok - nem akadályozzák, az alábbi általá
nos feltételek betartása mellett építhetők 
be: 

a) 720 m M el nem érő földrészleten az 
OÉSZ 44. § (2) bekezdés a) pontjában 
megengedett épületek, építmények he
lyezhetők el a földrészlet max. 3%-os 
beépítésével. 
A földrészleten elhelyezhető épület föld
szintes, magastetös kialakítású legyen. 
Az épület homlokzatmagassága a 3,50 
m-t nem haladhatja meg, a tetőtér be
építhető. 

b) Az 1440 m M nem meghaladó terület
nagyságú földrészlet az OÉSZ 44. íj
ának (2) bekezdés a) pontjának megte-
lelöen építhető be. 
A földrészleten elhelyezhető épület föld
szintes, magastetős kialakítású legyen. 
Az épület homlokzatmagassága a 3,5 
m-t nem haladhatja meg, a tetőtér be
építhető. 

c) 1440-2880 m 2 területnagyságú földrész
let az OÉSZ 44. § (2) bekezdés b) pont
ja szerint építhető be. 

d) 2880-5760 m J nagyságú földrészleten, 
ha a földrészletet 1992. január 6-án is 
tanyaként tartották nyilván, mővelési ág
tól függetlenül, az OÉSZ 45. § (1) be
kezdésének általános feltételei megléte 
esetén új tanya építése is engedélyez
hető. Meglevő tanyák felújítása, korsze
rűsítése, bővítése csak akkor tagadható 
meg, ha azt valamilyen, jelen előírás 
szabályozási tervlapján feltüntetett vé
dőterület és az illetékes szakhatóság ki
zárja. 

e) 5760 m M meghaladó területnagyságú 
földrészleten, ha a földrészlet az OÉSZ 
általános előírásainak megfelel és jelen 
rendelet és szabályozási terv nem tiltja, 
tanyai lakóépület is építhető. 

(3) a) Önálló földrészleten tanya építése ese
tén tanyaudvart kell kialakítani, melyet 
művelés alól ki kell vonni. 

b) A tanyaudvaron, annak 30%-ot meg 
nem haladó beépítettségével földszintes 
(tetőtér-beépítés megengedett) lakó- és 
gazdasági épületet szabad elhelyezni. A 
lakó- és gazdasági épületet egymástól 
különállóan is el lehet helyezni. Állattar
tó épületek elhelyezésénél a 33/1993. 
(V. 27.) sz. önkormányzati rendelet elő
írásait be kell tartani. 
A földszintes épületek homlokzatmagas
sága az 5,50 m-t nem haladhatja meg. 
Az épületek kialakításánál hagyomá
nyos építőanyagokat és épületformákat 
kell alkalmazni. Tanyai lakóépület tetőfe
dő anyagaként csak a nád, cserép, bitu
men alapú zsindely és a fazsindely meg
engedett. 
5,50 m-t meghaladó homlokzatmagas
ságú épület csak akkor helyezhető el, 
ha azt valamilyen technológiai szükség
szerűség indokolja és a technológia 
mással gazdaságosan nem helyettesít
hető. 

c) A tanyaudvaron a beépítési mód lehet 
szabadonálló, kialakult helyzetben szük
ség szerint oldalhatáron álló. 

Beépítetlen környezetben az építési vo
nalak a meglevő úthálózat tengelyét 20 
m-nél jobban nem közelíthetik meg. 

d) A tanyaudvar beépítéssel el nem foglalt 
határán fasort kell telepíteni 5,5 m hom
lokzatmagasságot meghaladó épület, 
építmény építése esetén olyan fafajtákat 
kell telepíteni, melyek lombkoronája az 
épített létesítményeket eltakarja. 

(4) 5760 m M meghaladó földrészleten, ha az 
igényelt beépítés 1000 m 2 tanyaudvaron 
nem helyezhető el, akkor a tanyaudvarra 
beépítési tervet kell készíteni. A beépítési 
terv készítésénél jelen rendelet 3. § (3) be
kezdés b) pontjának előírásait be kell tarta
ni. 

4. § 
„ K 1 " jelű határrészre vonatkozó 

előírások 

(1) A határrészen belül, a 3. § általános felté
teleinek betartása mellett a következő elő
írásokat is be kell tartani: 

a) e határrészen tilos ivóvíznyerés céljára 
kutat fúrni, az ivóvízellátást a vezetékes 
ivóvízhálózat továbbfejlesztésével kell 
biztosítani; 

b) a szennyvízcsatorna-hálózat megépíté
séig szennyvizet csak zárt (szivárgás
mentes) tárolóban szabad elhelyezni, 
melynek ürítéséről folyamatosan gon
doskodni kell; 

c) technológiai szennyvizet is termelő 
üzem csak szennyvízcsatorna- hálózat
tal ellátott területen létesíthető; 

d) az állattartásból származó trágyát csak 
zárt (szivárgásmentes) tárolóban sza
bad elhelyezni. 

(2) A „ K 1 " övezeten belül „K1 v" jelű sáv külön
leges rendeltetésű gazdasági övezet. A te
rületen belül az övezetre megengedett be
építési lehetőségeken túl élelmiszer-ipari, 
raktározási, kereskedelmi, szolgáltatási lé
tesítmények is elhelyezhetők. A létesítés 
feltétele a teljes közművesítés. Ezeknél a 
létesítményeknél a (3) bekezdésben rész
letezett feltételekkel kell részletes rendezé
si tervet készíteni. 

III. fejezet 

Erdőgazdasági rendeltetésű terület 
5. § 

(1) Erdőgazdasági rendeltetésű területen épí
tési tevékenységet folytatni csak az erdő
felügyelőség jóváhagyásával szabad. 

(2) Új erdőterület, erdősáv, fasor kialakításá
nál - erdészeti tervek alapján - tájjellegű 
fafajtákat kéli telepíteni 

(3) A pósteleki erdőben a természetvédelmi 
területet körülvevő erdőrészletekben is 
csak az erdőfelügyelőség által megenge
dett művelést szabad folytatni. 

Közlekedési terület 
6. § 

(1) Jelen szabályozási előírás hatálya alá tar
tozó területen 
a) nyomvonal jellegő közlekedési építmé

nyek, 
b) területigényes közlekedési létesítmé

nyek egyaránt elhelyezhetők. 

(2) A közutak céljára az alábbi szélességű 
építési terűletet kell biztosítani: 

a) 44. sz. ós 47. sz. főút várost elkerülő 
szakasza részére - 40 m; 

b) 478. sz. Dobozi út új átkötő szakasza ré
szére - 30 m; 

c) összekötő utak részére - 30 m; 
d) mellékutak részére - 30 m; 
e) egyéb utak részére: 

1) belterületi jellegű gyűjtőút, fontosabb 
önkormányzati utak részére - 20 m; 

2) kiszolgáló utak részére - 17 m; 
3) magánutak és célforgalmi utak részé

re - a közművek részére szükséges 
terület, de min. 12,0 m. 

(3) Építési telekbővítóst igénylő közlekedési 
létesítmény a területen található repülőtér. 



A repülőtér területének bővítésére fenntar
tandó a 0352.' helyrajzi számú út, a 
0353/2.. 3., 5., 6. hrsz.-ú területek, a 0336. 
hrsz.-ú csatorna térkép szerinti szakasza, 
a 0354. hrsz.-ú út térkép szerinti szakasza 
és a 0355. hrsz.-ú csatorna térkép szerinti 
szakasza. 

(4) A Déli Autópálya tervezett területe olyan 
mezőgazdasági rendeltetésű terület, ahol 
nem lehet tanyát építeni. Meglévő tanya 
bővítése, felújítása megengedett. Gazda
sági épület esetén az engedélyezési eljá
rási folyamatba be kell vonni - tájékoztató 
jelleggel - az autópálya építésében érde
kelt feleket, illetve azok képviselőjét. 

7. § 
Egyéb rendeltetésű területek 

(1) Egyéb rendeltetésű terület a tervezési te
rületen az előző kategóriákba nem tartozó 
területelemek. 

(2) Az övezetbe tartoznak a vízmedrek és víz
gazdálkodási területek, ezen belül is: 
a) A 0276. hrsz.-ú Élővíz-csatorna, amely 

védvonalaival együtt Veszélytől Sikonyig 
terjedő szakaszán természetvédelmi te
rület. 

b) A 0304. hrsz.-ú Gerlai-holtág védvona
laival együtt. 

c) A nyílt csatornák, melyek a meliorációs 
rendszer felszíni létesítményei is egy
ben. Meliorált területen történő építésnél 
az 1994. évi LV. sz. törvény 70. §-át be 
kell tartani. 

d) Vízmükutak és telkeik. 
Ezeken a területeken csak a vízügyi jogszabá
lyok betartásával lehet bármilyen tevékenysé
get folytatni, illetve építómónyeket elhelyezni. 
(3) Egyéb rendeltetéső terület a gerlai külterü

leti temető, valamint a 4432. sz. út mentén 
az új köztemető céljára fenntartott terület. 

(4) Egyéb rendeltetésű területek még a fegy
veres szervek építményei. ' 

IV. fejezet 

Védelem a káros 
környezeti hatások ellen 

8. § 

(1) A tervezési területen találhatók olyan léte
sítmények, amelyek a környezetükre káros 
hatást gyakorolnak. Ahhoz, hogy a környe
zetre gyakorolt káros hatások az országos 
előírásokban megengedett határértékeket 
ne haladják meg, a létesítményekhez vé
dőterületek kijelölése szükséges. 

(2) Védőterületet igénylő létesítmények a kö
vetkezők: 
a) közlekedési létesítmények: 

1) repülőtér 
2) 44. sz. és 47. sz. főközlekedési út 
3) 478. sz. Dobozi út 
4) az 1), 2), 3) pontban fel nem sorolt 

számozott utak 
5) egyéb, nem számozott utak 
6) vasútvonalak 

b) közművezetékek: 
1. villamos vezetékek 
2. gázvezetékek 
3. ivóvíz-távvezetékek 

c) szennyvíztisztító telep 
d) temető 

e) állattartó telepek 
f) hulladékkezelő mű 
g) fegyveres szervek létesítményei. 

(3) Közlekedési létesítmények védőterületei, 
a) Repülőtér 

(1) A repülőtéren két kifutópálya üzemel: 
„A" ós „B". Fejlesztés csak a „B" pá
lyán lehetséges. A „B" pálya fejlesz
tésével párhuzamosan az „A" pálya 
fokozatosan visszafejlesztendő. A 
visszafejlesztéssel párhuzamosan a 
védőterületek felülvizsgálandók. 

(2) Az „A" pálya légi megközelítési sáv
jában: 
a) a pálya végétől 1000 m-ig épüle

tet, építményt elhelyezni nem le
het, a meglevőek megtűrt aka
dálynak minősülnek 

b) 1000 m-től 5000 m-ig 1%-os 
emelkedéső sík fölé akadályok 
nem nyúlhatnak (2%-os akadály
síkot a Légügyi Hatóság egyedi 
elbírálás alapján engedélyezhet 
szakhatósági hozzájárulás kereté
ben, az ORFK Légirendészeti Pa
rancsnokságával egyetértésben). 

(3) Az „A" pálya oldalsávjában: 
a) A pályák szélétől (illetve az üzemi 

terület szélétől) 300 m-ig, illetve a 
szabályozási tervlapon feltüntetett 
védőterület határvonaláig épület, 
építmény nem lehet. A meglevőek 
megtűrt akadálynak minősülnek. 

b) 3000 m-ig biztosítani kell az 1%-
os emelkedéső síkkal határolt aka
dálymentességet. (10%-os aka
dálysíkot a Légügyi Hatóság 
egyedi elbírálás alapján engedé
lyezhet szakhatósági hozzájárulás 
keretében az ORFK Légirendé
szeti Parancsnokságával egyetér
tésben.) 

(4) A „B" pálya légi megközelítési sávjá
ban: 
a) a pálya végétől 1000 m-ig épüle

tet, építményt elhelyezni nem le
het, a meglevőek megtört aka
dálynak minősülnek; 

b) 1000 m-től 5000 m-ig 1%-os 
emelkedésű sík fölé akadályok 
nem nyúlhatnak (2%-os akadály
síkot a Légügyi Hatóság egyedi 
elbírálás alapján engedélyezhet 
szakhatósági hozzájárulás kereté
ben, az ORFK Légirendészeti Pa
rancsnokságával egyetértésben); 

c) 5000 m-ig az építtetők, felhaszná
lók a zaj- és rezgéshatásokkal 
kapcsolatban nem emelnek kifo
gást. Ezt a tényt az egész telepü
lésre kiterjedő ÁRT készítésénél 
figyelembe kell venni és az érin
tett ingatlanok tulajdoni lapjára fel 
kell vezetni. 

(5) A„B" pálya oldalsávjában: 
a) A pályák szélétől (illetve az üzemi 

terület szélétől) 300 m-ig, illetve a 
szabályozási tervlapon feltüntetett 
védőterület határvonaláig épület, 
építmény nem lehet. A meglevőek 
megtört akadálynak minősülnek. 

b) 3000 m-ig biztosítani kell az 1%-
os emelkedésű síkkal határolt aka
dálymentességet. (10%-os aka

dálysíkot a Légügyi Hatóság 
egyedi elbírálás alapján engedé
lyezhet szakhatósági hozzájárulás 
keretében az ORFK Lógirendé-
szeti Parancsnokságával egyetér
tésben) 

c) 3000 m-ig az építtetők, felhaszná
lók a zaj- és rezgéshatásokkal 
kapcsolatban nem emelnek kifo
gást. Ezt a tényt az egész telepü
lésre kiterjedő ÁRT készítésénél 
figyelembe kell venni és az érin
tett ingatlanok tulajdoni lapjára fel 
kell vezetni. 

b) 44. sz. főközlekedési út 
(1) Az út tengelyétől 100-100 m-en be

lül építmény csak szakhatósági elő
írás szerint helyezhető el. Ezeket az 
előírásokat az út menti építési enge
délyezések során érvényesíteni kell. 

(2) A 100 m-es védőterület város felé 
eső oldalán erdőtelepítés céljára 30 
m-es sávot biztosítani kell. 

c) 47. sz. főközlekedési út 
Az út tengelyétől mért 100 -100 m-en be
lül csak az OÉSZ 52. § (1) bekezdésé
nek betartásával lehet épületet, épít
ményt elhelyezni. 

d) 478. sz. Dobozi út 
(1) Az út építési területe továbbra is 

megegyezik a meglévő állapottal. Az 
új átkötő szakasz részére 30 m-es 
építési terület biztosított. 

(2) Az út külterületi szakasza mentén a 
mértékadó építési vonal úttengelytől 
mérve min. 25 m, a tervezett belterü
leti szakaszon min. 15 m. 
e) Egyéb, eddig nem tárgyalt számo

zott utak 
Az utak mentén, azok tengelyétől 
50-50 m védőterület kijelölése 
szükséges, melyre az OÉSZ 52. § 
(1) bekezdés előírásait kell betar
tani. 

0 Nem számozott utak esetén jelen 
rendelet 4. § (3) bekezdés c) 
pontjának építési vonalra vonat
kozó előírásait kell betartani. 

(5,) Vasútvonalak védőterülete 
Az országos közforgalmú vasútvona
lak mentén a védőterületre vonatko
zóan az OÉSZ 52. § (3) bekezdésé
nek előírásait kell betartani. 

(6) Közművezetékek védőterületei 
a) Alakosságot közvetlenül kiszolgá

ló hálózatok biztonsági övezeteit 
az utak szabályozási szélességé
nek kialakításánál, illetve a beépí
tési módok meghatározásánál fi
gyelembe kell venni. 

b) Villamos-, gáz- és ivóvíz-távveze
tékek esetén az országos előírá
sokat kell betartani a biztonsági 
sávok kijelölésénél. 

(7) Szennyvíztisztító telep védőterülete 
a) A szennyvíztisztító védőterülete 

az országos előírások szerint 
1000 m, melyen belül lakóépü
let, élelmiszer-feldolgozó telep
hely nem létesíthető. 

b) A szennyvíztisztító védőterületé
nek csökkentését szakhatósági 
állásfoglalások alapján a Vízmű
vek Rt. kérése alapján Békéscsa-



A Pósteleki Autósmozi műsora 

JÚNIUS Az előadások kezdete 21 órakor! 

22-23. 
csútfirtök-péntek 

24-25. 
szombat-vasárnap 

26-28. 
hétfő-szerda 

AZ ÁRNYÉK, 
Színes, magyarul beszélő amerikai film 
Rendezte: RUSSEL MULCAHY 
Főszereplők: ALEC BALDWIN. PÉNELOPÉ ANN MILLER 
VESZÉLYES VIZEKEN Kiemelt helyár! 
Színes amerikai film 
Rendezte: CURTIS HANSON 
Főszereplők: MERYL STREEP. KEVIN BACON 
AZ ÜGYFÉL 14 éven felülieknek! • Kiemelt helyért 
Szines amerikai film 
Rendezte: JOEL SCHUMACHER 
Főszereplők: SUSAN SARANDON, TOMMY LEE JONES 

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, TI FI, nemzetközi vállalkozói, személyszállító, szállítmányozó, belföldi 
árufuvarozó, iskolavezető, ADR-ügyintóző, emelőgép-ügyintéző, nehéz- és 
könnyügépkezelő, láncfürészkezelő, fakitermelő, II. forg. kat. növényvédő
szer, mezőgazdasági gépkezelő, -betakarítógép-kezelő, ipari olaj- és gáztü
zelőberendezés-kezelő 290 kW felett, tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő, 
gépkocsivezetők továbbképzése. 
A képesítésekről országos érvényű jogosítányok, oklevelek, bizonyítványok 
(Közlekedési Főfelügyelet és ágazati minisztériumok által anyakönyvezettek) 
kerülnek kiadásra. 
Jelentkezhetnek telefonon, írásban és személyesen, 

• GYARAKINE ÉS TÁRSAI BT.-nel 

ÚJ ÜZLET UJ ÜZLET 

ÍMB®L1ÜW(!IILT 
Békéscsabán, a Bertóthy udvar 4. szám 

alatt a NETZITA BT. mintaboltja 
(az Unicon-főbejárattal szemben). 

• Gyapjú ágynemű-garnitúra, ülőpárna; 

• rongy- és szőrmeszőnyegek; 

• textil konyhai díszítők; 

- szúnyogháló, kútszűrő és egyéb műszaki 
szövetek értékesítése, szőnyegek méretre 
történő megrendelése. 

Telefon/fax: 448-454. 

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17 óráig 
szombaton 9-12 óráig. 
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Békéscsabán kb. 50 m ^ e s raktárhelyiséget vételre, 
vagy 20 éves bérletre keresünk. 

Fizetés készpénzben a szerződéskötéskor. 

KUTINÉ DR. STEFANOVITS KATALIN ügyvéd, 
Békéscsaba, Szigligeti u. 6., telefon: 321-455 

JELENTKEZZENEK A KÁROSULTAK! Kérjük, hogy jelentkezze
nek azok a károsultak, akik Pillér I. befektetési jegyet vásároltak. Is
meretes, hogy megtévesztő tartalmú reklámokkal mintegy 20 ezer 
kárpótoltat ugrattak be. Emiatt felszámolási és peres eljárás indult, 
a rendőrségi vizsgálat folyamatban van. A károsultak az alábbi cí

men jelentkezhetnek (válaszborítékkal), hogy ingyenes 
segítséget nyújthassunk: Magyar Országos Kneipp Szö
vetség, 8262 Badacsonylábdihegy, Római út 131. 

HETI MOZIMŰSOR 
1995. június 22-28. 

PHAEDRA MOZI MAGYTEREM 

VI. 22-25. 
15.45, 17.45, 
20.00 és 22.00 úra: 

VI. 26-28. 
17.45, 20.00 

és 22.00 óra: 

Jean-Claude Van Damme: 
STREETFIGHTER / HARC A VÉGSŐKIG 
(színes amerikai akciófilm) 

Jean-Claude Van Damme: 
STREETFIGHTER / HARC A VÉGSŐKIG 
(színes amerikai akciófilm) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

VI. 22-28. Whoopi Goldberg - Drew Barrymore: 
17.00, 19.00 BÁRHOL, BÁRMIT, BÁRMIKOR (ha akarod) 

és 21.00 óra: BOYS ON THE SIDE 
(színes amerikai road-movie) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

VI. 22-24.17.30 óra: Tarkovszkij: STALKER l-ll. (orosz film) 

20.30 óra: Mike Leigh: MEZÍTELENÜL / NAKED (angol dráma) 

VI. 25-28.18.30 óra: Szirtes András: DE SADE MÁRKI (magyar film) 

20.30 óra: Mike Leigh: MEZÍTELENÜL / NAKED (angol dráma) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

Jean Claude Van Damme: 

STREETFIGHTER / HARC A VÉGSŐKIG 

Színes, amerikai akciófilm 

Van Damme minden eddiginél filmjénél látványosabb, izgal
masabb és „puskaporosabb" filmje. A belga akciósztár női 
partnere ezúttal a világhírű popsztár: Kylie Minogue. 

BÁRHOL, BÁRMIT, BÁRMIKOR... (ha akarod) 

Főszereplök: Whoopi Goldberg, Mary-Louise Parker, Drew Barrymore 
Rendezte: Herbert Ross 

Vérbeli „női" road-movie, mintha egy újabb Thelma & Louise-t 
látnánk, de ezúttal 3 lány száguldozik keresztül Amerikán 
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MOZI 

PIZZA! 
Pizza, calcone (pizzatáska), 

flekkenburger, pincho a moziban. 
Rendelés telefonon: 326-421. MOZI 

PIZZA! A Csirkefogó gyorsbüfében is 
előrendelés a fenti telefonszámon. 

ÉPÍTKEZŐK, FIGYELEM! • 
Lakó- és középületek * 

tervezése, kivitelezése. • 

Érdeklődiön a következő telefonszámokon: • i i i a i y S i i 

ÉPÍTKEZŐK, FIGYELEM! • 
Lakó- és középületek * 

tervezése, kivitelezése. • 

Érdeklődiön a következő telefonszámokon: • 

• L B L K f t . 66/328-195, 326-421. 
• 5 6 0 0 B é k é s c s a b a , I r á n y i U . 1 0 . 




