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Ösz é s é s z 
A tüskés gesztenyebur
kok szétpattannak, s 
mintha lakkozva lenné
nek a fényes, barna 
gömbök, ragyogva gu
rulnak széjjel a piros
sárga falevelek között. 
A járda színpompás 
romlásba öltözött, kifa
kult zöld, szinte elfeke-
tült szárak, szirmok, 
gallyak. Zörgő levelek, 
langyos szél. Milyen lila 
lett az égbolt! A nyár al
konyodik vagy a koz
mosz pirkadata ez? A 
diákok felvették a kiska-
bátot, farmerdzsekiben 
szaladgálnak a lányok 
is, hátizsákuk tele füzet
tel, könyvvel, de a zsák 
eldugott zugaiban ott a 
kabalamackó is, a sza
mócaillatú radír, az al
maillatú dezodor. Ezek 
az illatok az augusztust 
idézik. A strandot, az 
utazást, a felhőtlen 
szemlélődést, a káprá-
zatokat, szerelmeket, a 
fűzöld, selymes rétet, a 
dús lombokat (hajzuha-
tagokat) nem felejtjük el. 
Frenetikusán erotikus 
volt minden pillanat. 
Most az érzékek többsé
gi uralmát a bölcselet 
veszi át. Az ész megjött, 
akár az ősz. 

KÁNTOR ZSOLT 

Egy 1993 nyarán végzett közvélemény-kutatás 
szerint a békéscsabaiak 52,5 százaléka tartott 
igényt egy helyi rádió folyamatos működésére. A 
rádióalapítás gondolata külö
nösen a fiatalok körében volt 
népszerű. Azóta sok víz folyt 
le a Körösön és az álom 
többszörösen valóra vált, hisz 
ma már átlagosan négy-öt 
adás közül válogathatnak Bé
késcsaba lakói, és ez csak a 
kezdet. A teljes káosz - a kultuszminisztérium bő
kezűségének köszönhetően - még hátra van. 

Az első osztásnál, 1994 elején három rádiós
csapat nyert stúdióalapítási engedélyt, miután hét 
pályázat érkezett a Békéscsabának ítélt egy frek
venciára. Az FM 88,9 MHz-et 12-6-6 órás megosz
tásban az Interax Kulturális Szolgáltató és Keres
kedelmi Bt., a Bédéká Kft. és a Körös-menti Teleg
ráf Kft. kapta meg hat évre, és a tavalyi nyár óta 
három rádió - a Start, a Róna és a Délkelet - je
lentkezik naponta műsorral, mely Békéscsabán és 
30 kilométeres körzetében fogható 150 ezer po
tenciális hallgató által. A Start és a köztudatban 
FBI produkcióként élő Délkelet Rádió műsorkészí
tője ma a Start Rádió Kft. Az előzményekhez tar
tozik, hogy a korábbi években két másik stáb pró
bálkozott időszakos műsorral kábelen, illetve 
ideiglenes, különböző eseményekhez kötött su
gárzási engedéllyel. Ezek közül a Lokomotív Rá
dió azonban nem szerepelt a pályázók között, a 
Csaba Rádió pedig vesztesen került ki a frekven
ciáért folytatott versenyből. A közelmúltban bekö
vetkezett megszűnéséig a Lokomotív kábelen mű
ködött, a Csaba stábja pedig Rádió Box néven 
Gyuláról sugárzott, de adása Békéscsabára is át
áthallatszott. 

A sokat vitatott és igazságtalannak tartott frek
venciaosztást követően tavaly szeptemberben a 

F Békéscsaba, 
a rádiók 

paradicsoma 

minisztérium második pályázatot írt ki egy újabb 
frekvenciára. Kilencen igényelték meg az FM 
104,0 MHz-et, és megint hárman kaptak stúdióala

pítási engedélyt - az Első 
Csabai Rádiós Bt., a Literati 
Prizma Kkt. és Kőhalmi End
re újságíró mint magánsze
mély. Az új fecskék bármelyik 
napon felrepülhetnek az éter
be - gőzerővel folynak az 
előkészületi munkák, a rek

lámpiac feltérképezése. 
így Békéscsabának már hat állandó enge

déllyel rendelkező rádiója lesz a következő hóna
pokban. Időről időre azonban más és más rádiók 
is jelentkeznek műsorral, ideiglenes engedéllyel. 
Az már csak hab a tortán, hogy a közelmúltban a 
minisztérium még egy frekvenciát ítélt oda Békés
nek és Békéscsabának; Békésen még nem műkö
dik helyi rádió, azonban a tíz potenciális pályázó 
közül állítólag nyolc békéscsabai (a pályázatok 
beadási határideje szeptember 16. volt, a jelentke
zők nevét később hozzák nyilvánosságra). 

A harmadik frekvenciaosztási lehetőséget még
is kevesen fogadták örömmel békéscsabai rádiós
körökben, ugyanis a reklámpiac korlátozott, és ez 
nemcsak a később indulók számára jelenthet hát
rányt. Mind közszolgálati rádióként indul(t), de 
egyre nehezebb az eredeti műsorterveket megva
lósítani a hirdetési piacon folytatott versengésben. 

A bevételek növelése a közszolgálatiság rová
sára megy, egyre kevesebb a hír, a közérdekű he
lyi információ, az elemző beszélgetés - és egyre 
több a zene, a telefonos játék és az olcsó hirde
tés. (Míg például Győrben 300 forintot is elkérnek 
egy másodpercnyi reklámidőért, addig Békéscsa
bán 20-30-cal is megelégszenek - kényszerből.) 

A közszolgálati rádió Békéscsabán egyelőre 
csak álom. Pénz nélkül nem megy. (sz. sz.) 

Köz-
meghallgatási 

Tisztelettel értesítjük a város polgárait, hogy Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 1995. szeptember 28-án, 
csütörtökön 16 órától közmeghallgatást tart a városháza 
dísztermében. 

A közmeghallgatás témái: a közterületek rendje; a köztiszta
ság fenntartása és az egyes közszolgáltatások kötelező igény
bevétele; az Andrássy út-Jókai utca-Csaba utca-Gyóni Géza 
utca által határolt terület - Csaba Center - rendezési terve. 

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! 
PAP JÁNOS 
potgáimester 



JgEPVISELŐI 

FÓRUM 

KIS SÁNDOR 
képviselő 

A béke szigete 
Kis Sándor Gerla önkor

mányzati képviselője. Szinte 
kérdezni sem kell, lelkesen és 
örömmel beszél szűkebb ha
zájáról. 

- 1990 és 1994 között 
rendkívüli módon felgyorsultak 
a fejlesztések a mi falunkban 
(hiába Békéscsaba VIII. kerü
lete ez, azért még falu, annak 
minden előnyével és hátrá
nyával). A fejlődés lendületét 
persze most fékezi a szegénység, de a mai napig sem lankadt 
az emberek tenni akarása, és így kevés pénzből is újabb és 
újabb dolgokat tudunk felmutatni. Vegyük csak példának az út-
társulást! Öt utcában járultak hozzá az emberek kövesút kiépíté
séhez oly módon, hogy minden család 20-20 000 forintot adott 
erre a célra. Evvel és a pályázaton elnyert 4 millió forinttal már 
valóban meg lehet csinálni az utat. Gerlára nem lehet azt mon
dani, hogy gazdag emberek lakják, sőt, inkább ennek az ellen
kezője az igaz. Mégis vállalták az anyagi áldozatot azért, hogy a 
környezetünk szebb legyen. Persze kellett a rábeszélés is, ami 
nem kimondottan a fogadóórákon történt (melyeket keddenként 
tartok), hanem utcai gyűléseken. Este úgy 6-7 óra felé, amikor 
kicsit jobban ráérnek az emberek, gyakran jövünk össze többen, 
és beszélgetünk Gerla dolgairól. Ilyenkor szinte mindenről tudo
mást szerezhet az itt lakó; arról, hogy mire lenne szükség, vagy 
arról, hogy éppen mi aggasztja az embereket. A nyár elején itt is 
riadalmat okozott az oktatási koncepció, de szerencsére a szű
kítő elképzelésekben mi nem szerepelünk, mivel külön település 
vagyunk. Az iskolánk 12 éves, nagyon jó a tantestületünk, ma
gas színvonalú az oktatás - el tudom képzelni, hogy esetleg Bé
késcsabáról is kijárhatnának, hiszen az adottságaink jók. Problé
mát jelent, hogy költséges az iskolánk: mivel kevés a gyerek 
alacsonyak az osztálylétszámok. A pénz szempontjából ez min
denképpen rossz, azonban az oktatásnak előnyére válik. Az itt 
végzettek helytállnak a középiskolákban is. A mai világban min
denki rohan, nem törődnek másokkal, a környezetükkel az em
berek. Gerla más, olyan, mintha a béke szigete volna. 

- A gerlai kastély valamikor gyönyörű lehetett, azonban ma 
már egyre romosabb. Várható-e változás, lesz-e ember és pénz 
a kastély megmentésére? 

- Az itt lakók is egyre ezt kérdezik tőlem, azonban a kérdést 
megválaszolni nem tudom. Jó lenne, ha akadna valaki, aki meg
vásárolná, rendbe tenne, és esetleg valamilyen kulturált módon 
hasznosítaná az épületet, azonban vevő nem jön. A helyreállítás 
egy vagyonba kerülne, ezért az önkormányzattól sem igazán 
számíthatunk segítségre. A kastélyban működik a részönkor
mányzat, szerényen kialakítottunk, rendben tartunk egy részt, de 
igazán az épület egészén még állagmegóvásra sem tudunk köl
teni. A kastélyparkban azonban történtek változások. Nyolc pa
dot szereltünk fel és szerény körülmények között még játszóte
ret is kialakítottunk, néhány hintával és homokozóval. Legalább 
a környezet rendezettebb lett. és van hely beszélgetésre, játék
ra. Nem elhanyagolható az sem. hogy mindezt igen kevés pénz
ből, lakossági összefogással sikerült megvalósítani. 

- A Gerlén belüli kis közösségek több pályázaton is nyertek 
az idén... 

- A hat beadott pályázatból ötre kaptunk támogatást, és a jó 
gazdálkodásnak köszönhetően nyaralni voltak például a nagy

családosok, jól működik a sportegyesületünk, nyugdí
jasklubunk. Jó ez a falu, érdemes körülnézni... 

MIKÓCZY ERIKA 

• KÖZGYŰLÉS. Múlt csütörtö
ki zárt ülésén a városi közgyűlés új 
vagyonkezelő részvénytársaság 
alapításáról döntött, melynek ügy
vezető igazgatójává 1995. decem
ber 31-ig Gajdos Katalin képviselő
nőt választották. Az ügyvezető 
igazgató posztjára a közgyűlés pá
lyázatot fog kiírni. A Vagyonkezelő 
Kft-t, a cégbíróság által korábban 
be nem jegyzett részvénytársaság 
jogutódját, a közgyűlés 1995. októ
ber 1-ji hatállyal végelszámolással 
lavasolja megszüntetni. 

• FOGADÓNAPOK. Szeptem
ber 22-én, pénteken Sisak Péter 
alpolgármester, szeptember 29-én 
Végh László alpolgármester tart 
fogadónapot a városházán 8 és 12 
óra között. 

• FOGADÓÓRA. Tóth Károly 
országgyűlési képviselő (MSZP), 
dr. Molnár Zsolt önkormányzati 
képviselő, a jogi és ügyrendi bi
zottság elnöke ós Baji Lajos, az 
oktatási bizottság tagja fogadóórát 
tart 1995. szeptember 22-én 
14.00-15.30 óra között az MSZP 
megyei irodáján (Szabadság tér 
11-17., félemelet). 

• KÓRHÁZAT JÁRT KÉPVI
SELŐK. Bár a kórház sorsa és 
működése alapvetően nem a köz
gyűléstől függ, vannak fontos kér
dések, amelyekben a döntés a tes
tületre hárul az intézménnyel kap
csolatban. Hasznos tehát, ha lát
ják, mit nyújt a komáz, mennyire 
felel meg a mai kor elvárásainak, 
milyen ellátásban részesülnek a 
betegek. Dr. Nagy Balázs igazgató 
ezért kórházlátogatásra hívta a 
képviselőket a múlt héten Felhívta 
a figyelmet a takarékos gazdálko
dásra, a magas színvonalon törté
nő gyógyításra, amelyhez az épü
leten, a modern gépeken kívül a 
dolgozók áldozatkészsége is nagy 
mértékben hozzájárul. 

• JOGI TANÁCSADÁS. Dr. 
Klimaj János jogtanácsos jogse
gélyszolgálatot tart a cigány ki
sebbségi önkormányzat székhe
lyén (Békéscsaba, Szadság tér 
11-17. 111/1.) szeptember 22-én. 
pénteken 10-töl 12 óráig. 

• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTŐ 
TANFOLYAM indul a Gyulai út 18. 
szám alatti terhesgondozóban 
szeptember 25-én 16.30-kor, és a 
Lencsési Közösségi Házban szep
tember 25-én 18 órakor. 

• SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TE
LEP. A közgyűlés már több alka
lommal foglalkozott a városi 
szennyvíztisztító telep fejlesztésé
nek kérdésével Egy hat óv alatt 
megvalósítandó program szerepelt 
a tervekben, amelynek kivitelezése 
- a várható árváltozásokat is fi
gyelembe véve - 1,338 milliárd fo
rintba kerülne. Ezen összegnek 
75%-a (több mint 1 milliárd forint) 
az önkormányzatot terhelné Több 
egyeztetésre került sor, amelyeken 
azt vizsgálták, miként lehetne a te
lep beruházásához a pénzügyi fel-
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tételeket biztosítani. Nem sikerült 
fedezetet találniuk, így n.i a hatá
rozatot hozták, hogy ebben az év
ben nem indítják meg a beruhá
zást. A szennyvíztisztító telep fej
lesztésének ügye vélhetően 1-2 
éven belül ismét a testül* I elé ke
rül. 

MATRIKULA 

^gffi HÁZASSÁG 

Dr. Makovei Edit Klára és Petri 
István, Sajben Gyöngyi és Román 
János, Pataki Ágnes ós Leszkó 
Tamás György, Sutyák Katalin és 
Varga Gábor, Makádi Fruzsina és 
Bartolák György, Paulik Edit és 
Sebők Ferenc 

SZÜLETÉS 

Phan Van Khanh és Nagy 
György Katalin leánya Klaudia 
Hoa, Fruzsa Tibor és Simon Kinga 
leánya Nikoletta Ágnes, Orodán 
Mihály ós Farkas Edit leánya Lili, 
Mihály Zoltán ós Puskás Zsuzsan
na leánya Flóra, Gyüre József és 
Lakos Dorottya leánya Mónika, 
Szél Zoltán és Kocziha Erika leá
nya Zita. Tóth Tibor és Rácz Erika 
fia Tibor. Németh József János és 
Seben Ágnes leánya Tímea Tün
de, Turbucz László és Lagzi Éva Il
dikó leánya Tekla, Skoperda Attila 
és Hunka Márta fia András. Hankó 
András László és Mogyorósi Csilla 
leánya Nóra. Szabó László és Saj
ben Andrea fia Zsombor 
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Terjeszti a Magyar Posta 



Kelet Kapuja 
Augusztus 20-án, Szent István 

király ünnepén jelent meg a 
KDNP Békés megyei szervezeté
nek Kelet Kapuja címet viselő 
időszakos tájékoztatója. A lap el
sősorban a kereszténydemokra
ták országos ügyeiről, megyei 
szervezeteiről szeretne hírt adni, 
de szándékukban áll a megyén
ket érintő fontos eseményekről is 
tudósítani. „Új honfoglalás előtt 
állunk! - olvassuk Giczy György 
KDNP-országos elnök lapindító 

szavait: - Uj államalapítás előtt! 
Minden olyan tett és erőfeszítés, 
amely ebből a hitből származik, 
és erre a hitre indít, akarva-aka-
ratlan részévé válik a magyarság 
évezredes megújulási küzdelmei
nek. Részévé válik ez a most in
duló lap is. Legyen bármily sze
rény és a hazugság tömegkom
munikációjához képest bármily 
halk, ha igazat mond, és az igaz
ságot nem szűnik a megpróbálta
tások ellenére sem akarni, akkor 
pótolhatatlan szolgálatot végez. 
Mert valóban az igazság tesz 
szabaddá valamennyiünket..." A 
lap legközelebb október 23-án je
lenik meg újra. 

G O N D O L K O D Ó 

S z e r e p z a v a r 

Hálás köszönetünket fejezzük ki a 80-
j J i LEM Kft. ügyvezető igazgatójának -

Mochnács Pál úrnak és a kft. valamennyi dolgozójának - , hogy a bé
késcsabai Kölcsey Utcai Óvodában folyó nevelő-oktató munka támo
gatását fontosnak tartották. A tárgyi feltételek javításához éveken ke
resztül társadalmi támogatással járultak hozzá a következőkkel: spe
ciális fabútorokat készítettek, elvégezték az épület külső és belső 
festési és mázolási munkált, autóbuszt biztosítottak a gyermekek 
környezet- és természetvédelmi ismereteinek gyarapításához a kirán
dulásokon. Eredményes munkát és jó egészséget kíván a Kölcsey Ut
cai óvodások nevében a szülői munkaközösség és a nevelőtestület. 

A., a menő ügyvéd a vádlottak padjára került. B., a kisstílű 
zsebtolvaj világraszóló bankrablássorozatot követett el. Á., a 
kapzsi milliomos elosztogatta egész vagyonát a szegények kő
zött, aztán álruhában koldulni indult. G., a tagbaszakadt hajlék
talan egy távoli csendes-óceáni szigeten sütkérezett egész nyá
ron. O., a nehéz öklű bajnok kékre-zöldre verette magát a nyílt 
utcán néhány cérnavékony suhanccal. D., a közutálatnak örven
dő firkász már hetek óta dicshimnuszokat zeng. H., a koríátlan 
hatalmú helyi nagyság egy félreeső falusi tanyára költözött. Z., a 
nőfaló költő örök hűséget fogadott. N. néni hatvanévesen teher
be esett és teljesen egészséges gyermeknek adott életet. M., az 
indiai fakír puha matracra cserélte ki a szöges ágyat. /., a tűzön 
járó bűvész folyóvízen próbálkozik. T., a drága szabó plasztikai 
műtéteket végez, keze alatt fiatalos arcok formálódnak. L, a tér
iszonyban szenvedő építész szemrebbenés nélkül egy nyolc
emeletes épület tetejére merészkedett fel, és a mélybe tekintve 
nem szédült el... 

„Már megint összezavarodott minden! - bosszankodott az 
előadás szünetében a rendező. - Mindenki színpadra!!... Csak 
nem képzelitek, hogy én játszom el az összes szerepet?!" 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

- Hogyan keletkezik egy új le 
tesítmény? Kik döntik el, hogy 
szükség van rá? 

- Adott volt a régi könyvtár, 
amely szakmailag biztosította an
nak a feltételeit, hogy a virtuális 
intézményből valós épület legyen. 
Lipták Pál igazgató elődöm, akit 
szellemi téren atyámnak tekintek, 
jól előkészítette az új könyvtar 
születését. Ő tulajdonképpen egy 
személyben maga volt a könyv
tár, sokoldalú tájékozottsága, in
telligenciája alapvető és elenged
hetetlen feltétele volt az új létesít
mény felépülésének. Egyébként 
ez a korszak országosan is ex
tenzív volt. A másik feltétel az ak
kori vezetés pozitív hozzáállása, 
aminek következményeként a 
pénzügyi gondok is megoldódtak, 
bár volt a pártbizottságnál olyan 
ellenkező vélemény is, mely sze
rint egy hatalmas művelődési 
központot kellene építeni inkább, 
mert egy komoly, országos párt
értekezletet nem tudnak hol meg
rendezni. Szerencsére a racioná
lis érvek győztek (ós Lipták Pál 
céltudatossága). Lipták Pál körül
tekintően járt el a tervezés fázisá
ban is, hosszasan konzultált épí
tészekkel, műszaki szakértőkkel, 
s persze főként olyan nagy tekin
télyű könyvtárosokkal, mint Sallai 
István. 

Én akkoriban a megyei műve
lődési osztály főelőadójaként felü
gyeltem a könyvtárt, így a kezde
ti lépésektől a megvalósulásig -
mintegy tanulási folyamatként -
átéltem a kivitelezés mozzanatait. 

- Mondhatjuk úgy, hogy érte
lemszerűen adódott a következő 
lépés: önt nevezték ki az új 
könyvtár igazgatójának Lipták Pál 
nyugdíjazásakor. Milyen hagyo
mányokat vitt tovább? 

T Í Z É V E S 
a Békés Megyei 
Könyvtár 

Beszélgetés 
Ambrus Zoltánnal, 
AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÓJÁVAL 

- Nem érkeztem légüres tér
be, hisz mindenki ismert és az 
elődöm is támogatott. Szép, időt
álló tradíciókat örököltem, azt a 
korszerű felfogást, mely szerint 
olyan intézményt kell megterem
teni, ahol a sokrétű kulturális te
vékenység centrumában a könyv 
áll, de emellett teljes vertikumá
ban biztosítani kell a művelődési 
lehetőségeket (irodalmi, zenei, 
képzőművészeti, technikai stb.). 
Elődöm a bibliofil könyvkiadás 
hagyományát is megteremtette, 
ezt a tevékenységet azonban ma 
már csak részlegesen vállalhatjuk 
fel, hisz gombamód szaporodtak 
el az önálló könyvkiadók, nyom
dák, átvállalva ezzel a kiadással, 
szöveggondozással járó temeket. 

Komplex kulturális intézmény 
vagyunk, kortárs festők kiállítása
it hozzuk be az épületbe, rendez
vényi előadónkban fontos tanács

kozások zajlanak, jól működő 
gyermek- és zenei könyvtárral 
rendelkezünk. Helyet biztosítunk 
az új médiumoknak is, videotá-
runk páratlan, hisz közel kétezer 
felvétellel várja a látogatókat, köl
csönzőket. Jelentős segítség az 
oktatásban, hisz sok tananyag
adaptáció, és megtalálhatóak 
benne a filmművészet legjele
sebb alkotásai is. Sajtóadatbázi
sunk is korszerű, tematizált. Ha
gyományaink közé tartozik az is, 
hogy meg kell újulnunk perma
nensen, alkalmazkodva a felgyor
sult technikai fejlődéshez. 

- Mit jelent a modernizáció a 
Békés Megyei Könyvtár számá
ra? 

- Hatalmas léptekkel hala
dunk a számítógépes fejlesztés
ben. Nemcsak a kölcsönzés és 
egyéb nyilvántartások számító
gépre vitelében, hanem egyéb 

programok elkészítése terén is. S 
most a közeljövőben óriási ugrás 
következik be infrastruktúránk
ban, hisz a megyében mi leszünk 
az egyetlen nagy információs 
központ az Internet bekapcsolá
sával. Mivel ebben a régióban 
nincs egyetem, ez a hálózati
központ-szerep ránk osztódott. A 
főiskolával azonban tervezünk 
összekapcsolódást. Ezzel nagy 
sanszot kapott ez az elmaradott 
terület, hisz ez a rendszer lehető
vé teszi, hogy a Rózsa Ferenc 
Gimnázium diákja ugyanúgy le
hívhasson egy adatot a nagy vi-
lagbázisból, mint egy kaliforniai 
diák. Erre a hálózatra ráfűződhet 
az önkormányzati intézmények 
mindegyike. A nálunk megterem
tett rendszerközpont komoly in
tegráló erő lehet. Nagyon komo
lyan el kell gondolkodnia a város 
vezetésének, hogyan kapcsolódik 
ehhez a struktúrához. Nem kell 
önálló rendszert létrehozniuk, 
csak kapcsolódniuk kell. Az inno
váció igazi, nagy lehetősége ez, 
amelyet ki kell használni. 

- Az olvasók bizonyára öröm
mel fogják használni ezt a köz
ponti agyat... 

- Igen. Olvasóink zöme tanul, 
s igényes olvasó. így kitágulhat 
előttük a világ. De nemcsak a di
ákság és az értelmiség profitál 
majd ebből, hanem a vállalkozók 
is, hisz nemzetközi jogszabályok, 
vám- és devizainformációk is le
hívhatók lesznek majd. Az igazi 
középosztály, ami még nincs ma. 
felnőhet a világ többi világpolgá
rához. Az infocentrum, a CD-
ROM belépés egy univerzumba... 

- Igazán európai ki
látások... Köszönöm a 
beszélgetést. 

KÁNTOR ZSOLT 



szerint új állattartó épületet építeni, il
letve meglévőt bővíteni nem lehet. 
- Az I. építési övezetbe tartozó terüle

teken; 
- továbbá az I. és II. építési övezet kö

vetkezőkkel körülhatárolt részein; 
- valamint az intézményi területeken 
nagytestű haszonállat nem tartható. 

A z épí tési övezetek 
és in tézményi területek 

rész le tezése: 

/. építési övezet + intézményterület: 
1. Szabadság tér-Bánszki u.-Derkovits 

sor-József A. u. tömbje. 
2. Szabadság tér-Andrássy út-Mun-

kácsy u.-Bartók B. út tömbje. 
3. Andrássy út-Munkácsy u.-Bartók B. 

út-Haán L. u. tömbje. 
4. Andrássy út-Lepény P. u.-Bartók B. 

út-Petőfi u. tömbje. 
5. Kinizsi u.-Csaba u.-Mednyánszky 

u.-Andrássy út tömbje. 
6. Gyóni G. u.-Andrássy út-Med-

nyánszky u.-Luther u. tömbje. 
7. Andrássy út-Trefort u.-Őr u.-Ka

zinczy u. tömbje. 
8. Andrássy út-Gábor Á. u.-Bartók B. 

út-Tulipán u. tömbje. 
9. Bartók B. út-Temető sor-Vécsey u.-

Tulipán u. tömbje. 
10. Andrássy út-Álmos u.-Őr u.-Ka

zinczy u. tömbje. 
11. Andrássy út-Szabolcs u.-Őr u.-Ál

mos u. tömbje. 
12. Szabolcs u.-Ihász u.-Kazinczy u.-

Őr u. tömbje. 
13. Szabolcs u.-Ihász u.-Kazinczy u.-

Tinódi u. tömbje. 
14. Szabolcs u.-Tinódi u.-Kazinczy u.-

Szerdahelyi u. tömbje. 
15. Szabolcs u.-Szarvasi út-Kazinczy 

u.-Szerdahelyi u. tömbje. 
16. Kazinczy u.-Kisszik u.-Tolnai u.—II-

lésházi u. tömbje. 
17. Tolnay u.-Kisszik u.-Trefort u.—Illés-

házi u. tömbje. 
18. Lencsési út-Körtöltés-Felső-Körös 

sor tömbje (József Attila-lakótelep bal 
oldala). 

19. Lencsési út-Diófás u.-Kvasz A. u.-
Dobos I. u. tömbje (József Attila-lakó
telep jobb oldala). 

//. építési övezet + intézményterület: 
1. Bartók B. út teljes páros oldala. 
2. Bartók B. út-Lepény P. u.-Andrássy 

út-Haán L. u. tömbje. 
3. Luther u.-Irányi u.-Justh Gy. u.-

Szent István tér tömbje. 
4. Luther u.-Irányi u.-Csaba u.-Kinizsi 

u. tömbje. 
5. Csaba u.-Irányi u.-Andrássy út-Ki-

nizsi u. tömbje. 
6. Luther u.-Kinizsi u.-Csaba u.-Med

nyánszky u. tömbje. 
7. Luther u.-Mednyánszky u.-Knézich 

u.-Andrássy út tömbje. 
8. Luther u.-Knézich u.-Gyóni G. u.-

Andrássy út tömbje. 
9. Luther u.-Gyóni G. u.-And

rássy út-Jókai u. tömbje. 

10. Jókai u.-Andrássy út-Szabó D. u.-
Illésházi u. tömbje. 

11. Andrássy út-Trefort u.-lllésházi u.-
Szabó D. u. tömbje. 

12. Baross u.-Luther u.-Jókai u.-Szar
vasi út tömbje. 

13. Szarvasi út-Jókai u.-lllésházi u.-
Trefort u. tömbje. 

14. Szarvasi út-Trefort u.-Kisszik u.-
Kazinczy u. tömbje. 

15. Áchim L. A.-ltp. 
16. Baross u.-Békési út-Alsó-Körös 

sor-Kiss E. u.-Kossuth tér-Szebe-
rényi tér tömbje. 

17. Kórház u.-Körtöltés-Dobozi út-Pe-
ter Jilemniczky u. tömbje. 

18. Gyulai út-Árpád sor-Erdélyi sor-
Bogárházi sétány tömbje. 

19. Zsilip u.-Árpád sor-Berzsenyi u. 
tömbje. 

20. Bánszki u.-Felső-Körös sor-Vilim 
u.-Dózsa Gy. út tömbje. 

21. Dózsa Gy. út-Vilim u.-Felső-Körös 
sor-Cser u. tömbje. 

22. Cser u.-Corvin u.-llosvai u.-Felső-
Körös sor tömbje. 

23. Lencsési út-Diófás u.-Attila u.-
Mester u. tömbje. 

24. Orosházi út-Toldi u.-Mikes u. tömb
je. 

25. Török Ignác utcai lakótelep. 
26. Franklin utcai lakótelep. 

(4) A város belterületén, a lll-IV. építési 
övezetben haszonállattartó épület épít
hető (építési engedély alapján), illetve 
haszonállat tartható a mellékletben 
szereplő előírások megtartásával. 

7. § 

A haszonállatok tartásához mindenkor a 
háztulajdonos, társtulajdonos, önkormány
zati tulajdonban lévő épület esetében a 
polgármester hozzájárulása szükséges. 

8. § 

(1) Az állatokat az ingatlan közös haszná
latú helyeire, udvarba, kertbe, gyümöl
csösbe kiengedni, ott legeltetni, etetni 
csak a tulajdonos és az ott lakók hoz
zájárulásával, megfelelő őrzés mellett 
lehet. 

(2) A város belterületén az állatokat közte
rületre kiengedni, s ott legeltetni tilos. 

(3) A városban elhelyezett szemétgyűjtő 
tartályokba az állatok trágyáját kihorda
ni és az állatok hulláját elhelyezni szi
gorúan tilos. 

(4) A mezőgazdasági termelés biztonsága 
érdekében vagy más fontos okból a 
jegyző - meghatározott területen az 
időpont megjelölésével - a galambok, 
méhek kiengedését megtilthatja. 

III. F E J E Z E T 

9- § 
Egyéb ál latok tar tásának 

külön szabálya i 

(1) Egzotikus állatokat zárt helyen úgy kell 

tartani, hogy emberi életet és egészsé
get ne veszélyeztessenek. 

(2) Prémes állatot tartani az Állami Nép
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgála. 
Békéscsaba Városi Intézete és a helyi 
állat-egészségügyi szakhatóság szak
véleménye alapján, a jegyző engedé
lyével lehet. Külön engedély kell a be
fogott vagy vásárolt rókák, ezüstrókák 
és más prémes (nyérc, görény, nutria 
stb.) állatok tartására. 

IV. F E J E Z E T 

10. § 
Szabálysér tés i rendelkezések 

(1) Aki az e rendeletben foglaltakat meg
szegi vagy kijátssza és a cselekmény 
súlyosabb elbírálás alá nem esik, sza
bálysértést követ el, és pénzbírsággal 
sújtható. A kiszabható pénzbírság ma
ximuma a mindenkor hatályos jogsza
bályok által meghatározott összeg (je
lenleg 10 000 Ft). A szabálysértési eljá
rás lefolytatása a jegyző hatáskörébe 
tartozik. 

(2) A szabálysértés tetten ért elkövetője 
helyszíni bírsággal sújtható. 

(3) Helyszíni bírság kiszabására a rendőr
hatóság és a polgármesteri hivatal által 
megbízott személy vagy szervezet jo
gosult. 

(4) A helyszíni bírság maximuma a min
denkori hatályos jogszabályok által 
meghatározott összeg (jelenleg 2000 
Ft). 

V. F E J E Z E T 

11. § 
Hatá lyba lépte tő rendelkezések 

Ez a rendelet 1995. február 16-án lép ha
tályba. 

Békéscsaba, 1995. február 6. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

1. sz. melléklet 

A haszonál la t tar tás 
szabá lyozásáró l szóló rendelethez 

Közegészségügyi előírások: 

1) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyi
ségnek könnyen tisztíthatónak, hézag
mentesnek, megfelelő lejtésűnek kell 
lennie. A padozat zárt, szivárgásmentes 
levezető csatornával rendelkezzen, 
mely a trágyagyűjtőbe van bekapcsolva. 

2) Az állatok tartására szolgáló létesítmé
nyeket, azok helyiségeit (ólakat, ketre
ceket) naponta legalább egyszer, de 
szükséghez képest többször is ki kell ta
karítani és szükség szerint mésztejjel, 
vagy más megfelelő fertőtlenítőszerrel 
fertőtleníteni. Az ott található kártékony 
állatok, rágcsálók, legyek, rovarok irtá
sáról gondoskodni kell. 

3) A város belterületén trágya csak szilárd 
falazatú, szivárgásmentes zárt gyűjtő-



ben tárolható. A tároló beleltével, de 
legalább évente kétszer az állattartó kö
teles a felgyülemlett trágyát elszállítani 
és a tárolót fertőtleníteni. Külterületen 
történő állattartás esetén a szakszerűen 
tárolt trágyát a tároló megteltével, illetve 
évente kétszer köteles az állattartó el
szállítani. 

4) Trágyát lerakni csak kijelölt helyre sza
bad. 

5) Közterületen trágyát tárolni még ideigle
nes jelleggel sem lehet, továbbá közte
rületen állati trágyát csak oly módon 
szabad szállítani, hogy a szállítmányból 
ki ne hulljon, illetve csepegés ne kelet
kezzen. 

2. sz. melléklet 

A haszonál la t tar tás 
szabá lyozásáró l szó ló rendele thez 

Állat-egészségügyi előírások: 
1) Az állattartó köteles gondoskodni állata

inak megfelelő tartásáról, takarmányo
zásáról, gondozásáról és helyes hasz
nálatáról. Állatai egészségének megó
vása érdekében kötelező azokat védő
oltásban részesíteni, az állatok megbe
tegedése esetén állatorvos igénybevé
teléről idejében gondoskodni. 

2) Az állattartó köteles beteg állatának a 
betegség tartamára, illetőleg az állator
vos által meghatározott időre történő el
különítéséről és őrzéséről oly módon 
gondoskodni, hogy azzal állat vagy em
ber ne fertőződjék. 

3) Nagytestű haszonállat elhullását, vagy 
kistestű haszonállat jelentősebb elhullá
sát - amennyiben az elhullás magánte
rületen történt - köteles az állattartó a 
körzeti állatorvosnak azonnal bejelente
ni. A haszonállat közterületen történő el
hullását a gyepmesteri telepen kell beje
lenteni. 

3. sz. melléklet 

A haszonál la t tar tás 
szabályairó l szó ló rende le thez 

Épitési védőtávolságok: 
a) A kistestű haszonállatok ketrece, ólja, 

kifutója ásott kúttól 10 m, fúrott kúttól 5 
m távolságra helyezhető el. 

b) A nagytestű haszonállatok istállója, ólja, 
kifutója, pöcegödör, komposztáló, siló, 
szemétgyűjtő, almostrágya, trágyalétá-
roló ásott kúttól 15 m, csatlakozó vízve
zetéktől 2 m, vízvezetéki kerti csaptól 3 
m távolságra helyezhető el. 

c) Zárt trágyatároló, zárt trágyalégyűjtő és 
állattartó épület között nem kell védőtá
volságot tartani, ha ez 
- vízzáró kivitelű és csatornaszellőzővel 

ellátott zárt fedlappal készült, továbbá 
az épület állékonyságát nem veszé
lyezteti. 

d) A haszonállattartást szolgáló új épületek 
és építmények (kifutó, trágyatároló, trá
gyalégyűjtő) elhelyezési távolsága, va
lamint az állattartás során alkalmazandó 
védőtávolságok lakóépülettől, üdülőépü
lettől: 

(A távolság méterben) 

Kistestű haszonállat 
db baromfi liba-kacsa egyéb 
2-ig 6 6 6 
2-5 között 6 6 6 
5-15 között 6 6 6 
15-25 között 6 6 6 
25-50 között 8 10 8 
50-100 között 10 15 12 
100-200 között 15 ke ke 
200 fölött ke ke ke 

Nagytestű haszonállat 
db szarvasmjó sertés egyéb 
2-ig 10 10 10 
2-5 között 15 10 10 
5-15 között ke 12 10 
15-25 között ke ke 10 
25-50 között ke ke 15 
50-100 között ke ke ke 
100-200 között ke ke ke 
200 fölött ke ke ke 

ke: Külön engedély alapián az ÁNTSZ és állat
egészségügy szakvéleményének figyelembe
vételével. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
43/1995. (IX. 7.) számú önkormányzati 

rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások bérleti díjáról szóló 20/1995. (VI. 1.) 

számú rendeletének módosításáról 
és egységes szerekezetbe foglalásáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlé
se a lakások és helyiségek bérletére, vala
mint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi 
LXXVIII. tv. 34. §. (1, 4) bekezdésében, va
lamint e törvényt módosító és kiegészítő 
1994. évi XVII. tv. 6. §-ában kapott felhatal
mazás alapján a lakásbérlemények lakbé
réről és a lakbértámogatásról a következő 
rendeletet alkotja. 

I. F E J E Z E T 

1 § 
A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba 
Megyei Jogú Város tulajdonában lévő, a 
bérlet útján hasznosított önkormányzati tu
lajdonú lakásokra. 

2. § 
Általános rendelkezések 

(1) A lakásbérleti jogviszony fennállása 
esetén a bérlő lakbért köteles fizetni. 

(2) A lakbér az alábbi szolgáltatások ellen
értékét tartalmazza: 
a) a lakás használata, 
b) a lakás és az épület üzemeltetése: 

- épület karbantartása, 
- közös helyiségek, közlekedők vilá

gítása, fűtése, takarítása, berende
zéseiben keletkezett hibák meg
szüntetése, 

- a bérleti szerződések keletkezésé
vel, szüneteltetésével, megszűné
sével összefüggő bérbeadói fela
datok ellátása, 

- az ingatlanok, a lakások nyilván
tartása, a szervezési és adminisz
tratív feladatok ellátása, 

- a bérek közlése és beszedése, 

- személy- és teherfelvonó haszná
lata, 

- az üzemeltetői szervezet működte
tése, a személyi és anyagi feltéte
lek biztosítása. 

c) A lakás és az épület fenntartása: 
- szavatossági felelősség a lakás 

rendeltetésszerű használatra alkal
mas állapotáért, 

- az üzemelés során keletkező hi
bák kijavítása, az életveszély elhá
rítása, az épület állagát veszélyez
tető hiányosságok megszüntetése, 

- a fenti feladatok lebonyolítása so
rán felmerült költségek. 

(3) A bérlő a lakásbérleti jogviszony kere
tében a lakáshoz tartozó helyiségeket 
és területet, továbbá a közös helyisé
geket és területet térítés nélkül jogosult 
használni. 

3. § 
(1) Az üzemeltetőt a bérlő részére nyújtott 

külön szolgáltatás illeti meg. Minden, 
nem a bérbeadót terhelő üzemeltetési 
és egyéb kötelezettségek teljesítésére 
a lakásbérleti szerződés, társasházi kö
zösség és az üzemeltető szervezet kö
zötti külön megállapodás az irányadó. 

(2) Külön szolgáltatásnak minősül: 
a) vízellátás, csatornahasználat (szenny

vízelszállítás biztosítása), 
b) központi fűtés és melegvíz-szolgál

tatás. 

II. F E J E Z E T 

4. § 
A lakbér mér téke 

(1) A lakások bérének mértéke (Ft/m2/hó) 
a következő: 

Ö v e z e t e k 
Komfortfokozat Kiemelt I. II. III. 

100 65 55 45 
90 55 45 40 
80 45 40 35 
60 35 30 25 
30 20 10 5 

Összkomfortos 
Komfortos 
Félkomfortos 
Komfort nélküli 
Szükséglakás 
A lakbérövezeteket e rendelet 1. sz. 
melléklete állapítja meg. 

(2) Amennyiben a bérlő olyan lakásra köt 
bérleti szerződést, amelyet a tulajdo
nos a szerződés megkötése előtt újon
nan épített vagy teljes mértékben felú
jított, az építés, illetve a felújítás utáni 
első bérlő esetében a bérleti díjat 30%-
kal növelni kell. A bérleti díjat a szerző
déskötést követő 2. évben 24%-kal, a 
3. évben 18%-kal, a 4. évben 12%-kal, 
5. évben 6%-kal kell növelni. A lakás 
bérleti díja a 6. évtől megegyezik az 
adott övezet hasonló komfortfokozatú 
lakásainak mindenkori bérleti díjával. 

5. § 

(1) A közgyű lés a lakbér összegének 
emelésérő l 1996-tól minden év ápri 
lis 1-ji hatál lyal - ha jogszabály 
másként n e m rendelkez ik - az elő
ző évi fenntartói költségek 
e m e l k e d é s é n e k mér tékére 
f igye lemmel dönt . 

fV lér iec l 



(2) Az olyan egy- vagy kétlakásos épület 
esetében, amelyhez legalább 150 m 2 

nagyságú udvar vagy kertterület tarto
zik, a lakás havi bérleti díját 10%-kal 
növelni kell. 

6. § 
(1) A megállapított lakbért a bérlő kérelmé

re csökkenteni kell a lakás épületen be
lüli fekvése, helyiségekkel való ellátott
sága, illetőleg fűtésmódja alapján, ha a 
lakás: 
a) alagsorban (a lakószoba padlószint

je legalább 15 cm, de a belmagas
ság 2/3-át meg nem haladó mérték
ben terepszint alatt) van, vagy föld
szinti, de pince fölötti vizes lakás, 

b) országos közforgalmú vasútvonal 
szélső vágányától mért 50 m távol
ságon belül fekvő épületben van, és 
legalább 1 lakószoba ablaka a vas
útvonalra néz, 

c) felvonó nélküli lakóépület IV. vagy 
ennél magasabb emeletén van, 

d) összkomfortos vagy komfortos és 
fűtése szilárd tüzelésű etage kazán
nal, vagy szilárd, illetve folyékony 
tüzelésű egyedi kályhával biztosí
tott, 

e) összkomfortos vagy komfortos, de 
közlekedőhelyisége nincs, 

f) a lakóépületben közvetlen lapos tető 
alatti szinten van, 

g) a módosított 1993. évi LXXVIII. tör
vény 46. § b), d) pontjában jelölt ok
ból a lakásra a bérlőt vételi jog nem 
illeti meg. 
(- olyan önkormányzati lakás, mely 

az önkormányzat 1994. január 1-
jét megelőzően hozott döntése 
alapján átalakításra, korszerűsí
tésre, felújításra, bontásra kijelölt 
épületben van, illetőleg az épület 
a település rendezési terve alap
ján rehabilitációra kijelölt területen 
van; 

- műemlék épületben lévő lakás.) 
(2) Az (1) bekezdés alapján alkalmazható 

csökkentés mértéke az (1) bekezdés 
a)-e) pontokban jelölt lakások esetén 
tételenként 5%, de maximum 20% le
het. Az (1) bekezdés f) pontjában jelölt 
lakások esetén a csökkentés mértéke 
15%, ami a bérlőt egyéb csökkentése
ket meghaladóan illeti meg. 

7. § 
A lakbért a lakás teljes alapterületének fi
gyelembevételével kell megállapítani. 

8. § 

A lakbér és egyéb díjak megállapítása és 
közlése - jelen rendelet hatálybalépését 
követő tárgyhó 15. napjáig - az üzemelte
tő feladata. 

III. F E J E Z E T 

9. § 
Lakbértámogatás 

Az önkormányzati lakbértámo
gatásra vonatkozó szabályokat 
a pénzbeli és természetbeni szo

ciális ellátásokról szóló 22/1994. (IV. 14.) 
számú önkormányzati rendelet lakásfenn
tartási támogatásra vonatkozó szabályai 
szerint kell biztosítani. 

IV. F E J E Z E T 

10. § 
Hatálybaléptető, vegyes és átmeneti 

rendelkezések 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép 
hatályba. 

(2) Rendelkezéseit a korábban keletkezett 
lakásbérleti jogviszonyokban is alkal
mazni kell. 

11. § 

(1) A bérlő 1995. július 1-jétől - a má
sodik bekezdésben foglalt eseteket 
kivéve - a rendeletben megállapí
tott lakbért köteles fizetni. 

(2) A szerződés aláírásának időpontjá
tól függetlenül mentesül a lakbére
melés alól az a vételi joggal rendel
kező lakásbérlő, aki az ajánlatot 
írásban visszaigazolta, és a vételá
rat elfogadta. Amennyiben az adás
vétel a vevő hibájából meghiúsul, 
az emelt lakbért 1995. július 1-jétől 
visszamenőleg kell megfizetnie. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak szerint 
kell eljárni a Békéscsaba Vagyonke
zelő Részvénytársaság tőketartalé
kából kivont, vételi joggal érintett 
lakások bérlői esetében, illetve a 
bérlőkijelölési jogú, vagy szolgálati 
jelleggel terhelt lakásoknál is, ha a 
lakások felett rendelkezésre jogo
sult szerv a törvényes határidőn be
lül az elidegenítéshez hozzájárult. 

12. § 

(1) Az 1995. június 30-ig benyújtott lakbér
támogatás iránti kérelmek esetén a tá
mogatásra való jogosultság megállapí
tásának kezdő időpontja 1995. július 1. 

(2) A később előterjesztett kérelmek vonat
kozásában a támogatás megállapításá
nak kezdő ideje a kérelem benyújtását 
követő hó 1. napja. 

13. § 

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti az 1/1994. (I. 20.) számú 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete, 
valamint a lakások bérleti dijáról szóló 
31/1994. (VII. 7.) számú önkormányzati 
rendelet. 

Békéscsaba, 1995. szeptember 7 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

1. sz. melléklet 

Lakbérövezetek 

Kiemelt: 
1. Andrássy út (sétálóutcai szakasza) 
2. Irányi u. 
3. Munkácsy u. 
4. Wlassics sétány 
5. Szabadság tér 

6. Szent István tér 
7. Kossuth tér 
8. Széchenyi u. 
9. Kiss Ernő u. 

10. Lepény Pál u. 
11. Derkovits sor 
12. Bánszki u. 

/. övezet 
1. Andrássy út (nem sétálóutcai sza

kasza) 
2. Kinizsi u. 
3. Luther u. 
4. Kis-Tabán u. 
5. Szív u. 
6. Jókai u. 
7. Szabó Dezső u. 
8. Horváth u. 
9. Kazinczy-ltp. 

10. Munkácsy tér 
11. Őr u. 
12. Kazinczy u. 
13. Ihász u. 
14. Tolnai u. 
15. Kisszik u. 
16. Trefort u. 
17. Tinódi u. 
18. Tulipán u. 
19. Gábor Á.u. 
20. Vécsey u. 
21. 1919-esek tere 
22. Penza-ltp. 
23. Bartók B. út 
24. Baross u. 
25. Becsey O. u. 
26. Péter Jilemniczky u. 
27. Deák u. 
28. Gábor köz 
29. Puskin tér 
30. Petőfi u. 

//. övezet 

1. Piski u. 
2. Október 6. u. 
3. Berzsenyi u. 
4. Gyulai út 
5. Lencsési út 
6. Pásztor u. 
7. Teleki u. 
8. Alsó-Körös sor 
9. Vandháti u. 

///. övezet 

1. Békési út 
2. Szarvasi út 
3. Berényi út 
4. Lórántffy u. 
5. Botyánszki Pálné u. 
6. Franklin u. 
7. Áchim-ltp. 
8. Toldi u. 
9. Orosházi út 

10. Szántó K. János u. 
11. Kolozsvári u. 
12. Kossuth u. 
13. Egyéb külterület 
14. Könyves u. 
15. Rózsa u. 
16. Fő u. 
17. Kölcsey u. 
18. Bessenyei u. 
19. Kastély u. 
20. Hajnal u. 
21. Lenkey u. 



AIDS-DROGTURNE 
Békéscsaba volt szeptember 
8-án a Szárnyalj, ne szállj el! 
elnevezésű országos AIDS-

drogturné hatodik állomása. A városi önkormányzat által támogatott 
rendezvény szervezői a Baloldali Ifjúsági Társulás (BIT), a Nemze
ti Egészségvédelmi Intézet AIDS-megelőzési és szexuális felvilágo
sító csoportja és a Géniusz együttes. Azok találkozhattak a Korzó 
téren, akik érzik az ügy fontosságát és vállalják a közösség- és ön
romboló hatásokkal szembeni fellépést. Felmérések szerint Ma
gyarországon ma mintegy 40 ezren - nagyrészt fiatalok - folya
modnak különböző drogok használatához; Békéscsabáról pontos 
adatok nincsenek, de itt is akadnak kábítószer-élvezők. A BIT rend
szeresen szervez a mostanihoz hasonló egészségnevelő és -meg
őrző programokat, melyek értékeket, viselkedésmintákat közvetíte
nek a leginkább veszélyeztetett korosztály felé, mert „a kábítósze
resek nem öregszenek, hanem fiatalon halnak meg". Az AIDS, a 
kor szörnyű betegsége egyelőre keveseket érint hazánkban, és 
hogy ez továbbra is így legyen, ahhoz a legjobb „eszköz" a partner
hez való hűség, a rendezett szexuális élet és a korai, a családban 
és az iskolában történő felvilágosítás. 

VASUTAS MŰVELŐDÉSI HAZ 
(ANDRÁSSY ÚT 7 9 - 6 1 . ) 

Varga Árpád festőművész kiállítása - hagyományos és mo
dern alkotások, olajfestmények - október 2-ig látható a Vasu
tas Művelődési Házban. 

KLUBOK 
Keddenként 17-19.30-ig meditációs klub. 
Szerdánként 17—21-ig a Fehér Fény Alapítvány 

klubfoglalkozása. 
Minden hónap harmadik keddjén 14 órától nyugdíjasklub. 
Minden hónap harmadik csütörtökén 17 órától reikiklub. 

SZAKKÖR 
Vasútmodellező hétfőnként 16-18 óráig. 
Az érdeklődő iskolásokat péntekenként 14-18 óráig várják. 
Az októberben induló szintetizátor-tanfolyam megbeszélése 
szeptember 30-án 9.30-kor lesz. 
Szeptember 30-án 9-18 óráig és október 1-jén 8-15 óráig 
meditációs tréning lesz Kenderesi Tibor vezetésével. 

^k^L^^c^^^er\b^rátkör^vadnyitó összejövetelét szeptember 25- I 
én, hétfőn 17.30 órai kezdettel tartja a Lencsési Közösségi Házban. 

• Szeptember 25-én, hétfőn 15 órai kezdettel Benke Etka és Mária 
tart ételkóstolóval egybekötött előadást, valamint bemutatót Léleg
zünk és létezünk címmel a Garzon szállóban. A rendezvényre el
sősorban a nyugdíjaskorosztály érdeklődő tagjait várja szeretettel 
a rendező Légzőszervi Betegek Egyesülete ós a Lencsési Közös
ségi Ház. 

A Wembley 
House 

W 

NYELVISKOLA 

francia, 
német, 
angol, 

valamint 

gép- és gyorsírás 
TANFOLYAMOKAT INDÍT. 
Jelentkezés és beiratkozás a 2. Számú Általános 
Iskolában, Békéscsabán, az Irányi u. 14. szám 
alatt, szeptember 22-én, pénteken 17 órakor. 

Telefon: 326-369, 452-252. 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS AZ ILLETÉKHIVATAL 
munkarendje, munkaideje, ügyfélfogadási rendje 

A hivatal dolgozói rugalmas munkarendben dolgoznak, a kötött 
munkarendhez kapcsolódó munkaköröket - eltérő szabályozás hi
ányában - , a jegyző határozza meg. 

Hivatali munkaidő: Ügyfélfogadási idő: 
hétfő 8.00-17.00 hétfő 8.30-12.00 
kedd 8.00-16.00 12.30-17.00 
szerda 6.00-16.00 kedd 
csütörtök 8.00-16.00 szerda 8.30-12.00, 12.30-16.00 
péntek 8.00-15.00 csütörtök 8.30-12.00 

péntek 8.30-12.00 

Lakcím-bejelentési és halálozási ügyekben az ügyfélfogadást teljes 
hivatali munkaidőben biztosítani kell. Házasságkötéssel, egyéb 
családi szolgáltatással előzetes egyeztetés alapján munkanapokon 
munkaidőn kívül, illetőleg szombaton is rendelkezésre kell állni. 
Fogadónap: 
A polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző hetenkénti váltás
sal, pénteki napokon 8-12 óráig fogadónapot tartanak. 

irz^i) t i cg) sir£\Trc£) 
Tájékoztatjuk a szippantással foglalkozó vállalkozókat, hogy ki
alakításra és üzembe helyezésre került a 

t e l e p ü l é s i f o l y é k o n y h u l l a d é k o k 
elhelyezésére alkalmas telep a békéscsabai új hulladékkezelő 
mű területén. 
A telep üzemeltetője: Városgazdálkodási Vállalat, Békéscsaba, 

Mázán László utca 18., telefon: 442-342 
Nyitva tadás: a szippantott szennyvíz kiszállítása előtt az üze

meltetővel előzetesen egyeztetni szükséges, 
mivel a telep nyitva tartása az igénybejelentések
hez igazodik. 

A telep megközelíthető: a Békéscsaba -Mezőberényi út 12 km-
szelvényénél levő 163. sz. tanya előtti 
dűlőúton. 

Az elhelyezés díja: 200 Ft/m3 

A fizetés módja: a Városgazdálkodási Vállalatnál előre történő 
befizetéssel. 

A városban csak e telepen helyezhető el a Békéscsaba területéről 
ós a lakossági állattartásból származó hígtrágya, míg a lakossági 
kommunális eredetű szippantott szennyvizeket továbbra is a Békés 
Megyei Vízművek Rt. kisróti szennyvíztisztító telepe fogadja. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hígtrágyának, valamint a kommunális 
eredetű szippantott szennyvizeknek a közterületeken vagy közte
rületként megnyitott egyéb területeken, árkokban, csapadók- és 
szennyvízcsatornákban történő elhelyezése tilos. 

VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA 

Ha valami baj van, ha nem tudja 
kinek elmondani, ha úgy érzi, hogy 
minden összejött, vagy egyszerűen 
beszélgetni szeretne, hívjon minket: 

telefonos LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
4 4 1 - 3 0 0 
HÍVHATÓ 19.00-7.00 ÓRÁIG. 

TINI 

Ha valami baj van, ha nem tudod 
kinek elmondani, ha úgy érzed, hogy 
minden összejött, vagy egyszerijén 
beszélgetni szeretnél, hívj minket: 

TELEFONOS LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
4 4 7 - 7 5 0 
HÍVHATOD ISKOLAI NAPOKON 
16.30-19.30 ÓRÁIG. 



A Póstoloki Autósmozi műsora 

SZEPTEMBER Az előadások kezdete 20.30 órakort 

21-22. SZENVEDÉLYEK VIHARÁBAN 
csütörtök-péntek Színes, amerikai romantikus kalandfilm 
23-24. POWER RANGERS Az elótdu kezdett 21 óni 

szombat-vasárnap Szines. látványos amerikai akció-sci-fi 
25-27. VESZÉLYES VIZEKEN 
hétfő-szerda Szines. látványos amerikai akciófilm 
28-29. FÉKTELENÜL 
csütörtök-péntek Színes, magyarul beszélő amerikai akciófilm 
30-1. CASPER ** kezdete 21 ón! 

szombat-vasárnap Színes, magyarul beszélő amerikai filmvígjáték 

SZŐNYEG KERÁMIA 

L A K Á S F E L S Z E R E L É S 

zöld, fehér, barna, ezüst színekben, 
háromféle méretben. 

Gyapjú szörmeszönyeg, rongyszőnyeg. 

• Gyapjú ágynemű-garnitúra, díszpárnák. 

Textil konyhai kiegészítők, ajándéktárgyak. 

Kerámiák. 

Angol eredetű kézzel varrott textíliák 
(Patchwork, ejtsd: Pecsvörk). 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, 
szombaton 9-12 óráig. 

5600 Békéscsaba, Bertóthy udvar 4. 
Telefon/fax: 448-454 

Az Unicon ruhagyárral szemben. 

az FM 88,9 MHz-en 

START R Á D I Ó 1.45-13.45 

RÓNA R Á D I Ó 13.45-19.45 

DÉLKELET R Á D I Ó FBI Produkció 19.45-1.45 

GYARAKINE ÉS TÁRSAI BT. S^SSSSS^^u" 
Keressen bennünket! Folyamatosan indítjuk szakképesítést adó tanfolyamainkat. 
Kedvezmény: 25 év alattiaknak és munkanélkülieknek 10% tandíjjal kevesebbet ke*l fizetni. 

- B. C. E kategóriák - Anjluvarozó vállalkozó 
- Nemzetközi árufuvarozó vállalkozó - Belföldi árutuvarozó-autómentö 
- TIR. ADR - Könnyű- és nehézgépkezelő 
- Kisteljesltményükazántütő - Nagyteljesítményükazán-lútő 
- Ipangáz- es olajtüzelöberendezés-kezelő - Motorlúrész-kezeló 

Jelentkezni lehet naponta, a fenti címen és telefonszámon. 

X r - ^ 5 | A B | M Á ~7 - J s* r r-> v 1 ' ~ 3 r-> 'f • 
Y \ . r \ t K £ — « 9 / o n : r ; 0 / - J 2 0 - ^ I I 

• 40 órás Silva-fóle agykontrolltanfolyam lesz 1995. október 20-21 -
22-23-án. naponta 9-19 óráig (a jegyek ára 6900 Ft, diákok és 
nyugdíjasok 1000 Ft, házaspárok egyik tagja 500 Ft kedvezményt 
vehet igénybe), előadó: Dómján Gábor; 

• agykontrolltanfolyam gyermekeknek. 8 és 16 év közötti résztvevők
nek október 22-23-án (a jegyár 3900 Ft), oktató: Bakos Kornél; 

• október 10-én 17 órától Dómján Gábor minden érdeklődőnek - díj
talan belépéssel - előadást tart az agykontrollról; 

• ismétlök számára találkozó lesz október 19-én 17 órától. 

A tanfolyamokra jegyek elővételben az ifiház péztárá-
ban munkanapokon 8.30-tól 11.30-ig és 12.30-tól 16.00-
ig (pénteken 15-ig) válthatók. 

HETI MOZIMŰSOR 

1995. szeptember 21-27. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

15.45 és 17.45 óra: CASPER - Még hogy nincsenek kísértetek? 
(magyarul beszélő amerikai vígjáték) 

20.00 és 22.00 óra: Sandra Bullock. ALUDJ CSAK. ÉN ÁLMODOM 
(magyarul beszélő, romantikus amerikai vígjáték) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

17.00 óra: 

19.00 és 21.00 óra: 

Sandra Bullock: ALUDJ CSAK, EN ÁLMODOM 
(magyarul beszélő, romantikus amerikai vígjáték) 
CASPER - Még hogy nincsenek kísértetek? 
(magyarul beszélő amerikai vígjáték) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

18.30 és 20.30 óra: MURIEL ESKÜVŐJE (ausztural komédia) 

HETI FILMAJÁNLAT 

CASPER - Még hogy nincsenek kísértetek? 
Magyarul beszélő, .szellemes" amerikai családi vígjáték 

Casper, a világ legbarátságosabb kísértetkéje, igaz, a „Rokon
szellemek" elég ijesztőek és mogorvák, de a szívük vajból van... 
Mégis csak egy legény van talpán - egy tízéves kislány - , aki 
összebarátkozik a cukimuki kis Casperrel és díszes kompániájá
val... 

ALUDJ CSAK, ÉN ÁLMODOM 
Főszereplók: Sandra Bullock, Bili Pullmann 

Lucynak (Sandra Bullock) csak egyvalami hiányzik az életéből: 
maga az élet. Alany a világ legmegbízhatóbb munkaereje: a met
róállomáson, ahol dogozik, ő a titkos jolly joker, ha hétvégén be 
kell ugrani valaki helyett. Már-már aggasztó lelkiismeretességgel 
látja el munkáját, miközben már macskája is elhidegül tőle. 

Álmai hercege, ha nem is lovon, de metrón érkezik - csak a 
pónztárablak üvege választja el őket egymástól. A férfit kirabolják 
és a sínek közé lökik. így az épp időben érkező lány potenciális 
barátnőből tényleges életmentővé lép elő. E minőségben látogat
ja meg a kórházban kómában fekvő Pétert, ahol véletlenül a férfi 
menyasszonyának nézik... 

„Az anyukám azt mondta, hogy az 
élet olyan, mint egy nagy pizza, nincs 
olyan nap, hogy ne ehetnél belőle 
legalább egyet. Mondjuk én a ham
burgert is nagyon szeretem, meg a fi
nom csirkefalatokat is. Hmmm, ja! 
Most már házhoz is szállítják. Telefo
non lehet megrendelni, a 326-421-es 
számon." 

CSIRKEFOGÓ GVORSÉTKEZŐ 
• Csirkefalatok 
• Hamburgerek • Frissensültek 
• Köretek, saláták, desszertek • Udítök • Jede meleg italok 

MOZI PIZZÉRIA 
• Pizza • Pincho • Flekkenburger • Calzone • Muffins • Üdítők 

H é t f ő - s z o m b a t : 11.30 - 15.OO-ig, 18 .00 -21 .00 - ig 
KISZÁLLÍTÁS KISMOTORRAL 6 9 Ft! 

.Az élet nem habos torta, hanem egy pizza, egy igazi mozis pizza" 
(VIRÁG ÁRPÁD JR | 

ÉPÍTKEZŐK, F I G Y E L E M ! 
Lakó- és középületek 

tervezése, kivitelezése. 
Érdeklődjön a következő telefonszámokon: 

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



M H E T I M É R L E G H I R D E T É S H I R D E T É S H I R D E T É S H E T I M É R L E G 

Kezdő társastánctanfolyamok indulnak Békéscsabán, a Ma
gyar Honvédség Helyőrségi Klubjában (Szabadság tér 6.). A 3 
hónapos tanfolyamok díja: 1800 Ft'fő. Beiratkozás: 1995. szep
tember 25-én 2-3. osztályosoknak 16.30-kor. 13-18 éveseknek 
15.00-kor. lelnőtteknek pedig 19.30-kor. A tanfolyamok anyagá
ban keringő, rocky. tangó, rumba, blues, cha-cha-cha és más ha
gyományos és divattáncok szerepelnek. 
Mindenkit szeretettel varunk: 

NÉMETH KRISZTINA ÉS GULYÁS MIKLÓS 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba, Szabadság ter 1 - 3 . (nagyposta). Telefon: 4 4 7 - 5 6 3 

é v e s a Z J h e r m á l T A X I 
Legyen Ön is 

a törzsutasunk - így 
olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS -
MEGBÍZHATÓ. 

Személy-, 
teherfuvarozás, 

autómentés. 

444-777 • 45-45-45 

C 

• Agybetétek 3000 Ft-tól 
• Franciaágybetét 4550 Ft-tól 
• Gyermekágybetét 950 Ft-tól 
• Mikroplüss 750 Ft-tól 
Szivacspérnák, aprítek. textíliák. 
Eladás, méretre vágás, bevonás. 

BÉKÉSCSABA. EÖTVÖS U. 4. 
TELEFON: 321-520 

Bit LM? 

_ m NYOMDA 

fjfcj^ címkék, szórólapok, 
névjegyek, 

nyomtatványok, 
meghívók és egyéb nyomdai 

termékek 
tervezése, kivitelezése - továbbá 

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

(megyeháza) Telefon 66/441-141 

Kutya-, macskagazdik, kisállattartók, 
F IGYELEM! 

Új boltunkban kedvencei számára olcsón vásárolhat: 
- száraz eledeleket, konzerveket. 
- kutya-, macskatápokat (már 70 Ft-tól). 
- táplalékkiegészitőket, vitaminokat, 
- baromfi-mellektermékeket (fej, láb, pép s tb ) . 
- proteint (főtt sertés, marha vit. darálók), 
- fagyasztott hústermékeket. 
- tartási felszereléseket, kozmetikai cikkeket. 
- madáreleségeket és felszerelési cikkeket, 
- haleleségeket, tápokat, vitaminokat. 
- akvarisztikái felszereleseket, 
- horgászoknak halcsalit és felszereléseket, 
- háziállatoknak táplalékkiegészitőket. vitaminokat 

stb., stb.. stb. 
Jöjjön el, és győződjön meg választékunkról és árainkról! 
Kívánságára bármit beszerzünk, megrendeléseket felveszünk. 

Tenyésztőket és viszonteladókat is várunk 
Üzletünk melletti élelmiszerboltunkban, a Minden'S csemegében 

hétköznapi vásárlásait is megoldhatja. 

B é k é s c s a b a , B á n á t u. 1 9 . 
A kisál latkórházzal szemben. 

N Y I T V A : 
hétfőtől péntekig 

8 - 1 2 , 1 3 - 1 8 - i g , 
szombaton 

8 -12 .30 - ig 

Tel./fax: 66/324-427 

" Díszállat-kereskedés 

• A P R Ó H I R D E T É S • 
• Precíz órajavítás, valamint jó minő

ségű új órák eladása garanciával 
Sajben órásnál. Cím: Békéscsaba, 
Rákóczi utca t. 

• Garzon ingatlanközvetítés: Wlas
sics sétány 3. Telefon: 448-350. 

• Békéscsaba belvárosában 75 
nf-es. egyedi gázfűtéses, kőnynyen 
üzlethelyiséggé alakítható társashá
zi lakás eladó. Érdeklődni: 454-426. 

• Közel a városhoz építési lehetőség
gel 600 négyszögöl Béke-kert ela
dó. V íz . villany van. Érdeklődni: 
Földvári u. 37. Telefon: 323-826. 

• Garázs eladó a Lencsési B terüle
tén. Telefon: 06-30/454-859. 

• Békéscsabán, a Berényi úton sarki 
telek (498 m2) öreg házzal eladó. 
Irányár: 2,5 millió forint. Telefon: 
443-349. 

• Békéscsabán, a Vecsey utcában 37 
ny-es. összkomfortos lakás e ladó. 
Érdeklődni a 323-859 telefonon. 

• Összkomfortos, bútorozatlan lakást 
bérelnek M e z ő m e g y e r e n hosszú 
távra. Telefon: 327-701, 19 óra 
után. 

• Békéscsabán Tábor utcai garázs ki
adó. Telefon: 442-331. 

• 2 szobás, parkettás, vizórás lakás 
eladó. Telefon: 452-692. 

• A Paroczay utcában 2 és fél szo
bás. IV. emeleti lakás eladó. Érdek
lődni reggel 9-ig és délután 18 óra 
után lehet a 443-378-as számon 

• Faház lakásnak, műhelynek 360 
ezer Ft-ért e ladó. Betonyp szerke
zet. 2 helyiség, vécével , kézmosó
val, hőszigetelt üvegezéssel . Egres
sy utca 38. 

• 2 szobás családi ház eladó. Érdek
lődni: Békéscsaba. Franklin u. 109.. 
12-18 óráig. 

• 2 szobás, VII. emeleti felújított lakás 
eladó a Kazinczy utcában. Telefon. 
326-177. 7-18 óráig hétköznap. 

• Kiadó 2 szobás, egyedi gázos lakás 
a Lencsésin. vagy kertes házra cse
rélhető: 447-194. 

• 4 szoba + étkezős ház eladó. 
Újkígyós. Apponyi u. 8/1. 

SZOLGÁLTATÁS 
• Sz ínes tévék javítása garanciával . 

Domokos Tamás. telefon: 
06-30/432-827. 

• Parabola- és tetóantenna-szerelés. 
hifi. videó javítása. Boda Béla. Bé
késcsaba. Csíki u. 38. Telefon: 
326-931. 

• Fekete-fehér televíziók helyszíni ja
vítása, régebbi típusú is. Hibabeje
lentés telefonon: 457-334, vagy le
velezőlapon: Tomka Attila. Bé
késcsaba. Pásztor u. 63. 

• Családi házak, középületek teljes 
villanyszerelését, elektromos kar
bantartását vállalom. Hívjon! Siti 
Zoltán villanyszerelő vállalkozó. Bé
késcsaba, Reviczky u. 1/1. Telefon: 
06-60/304-503. 

• Duguláselhári tás, v ízvezeték-szere 
lés és -javítás. Telefon: 455-309. 

• Albertet-, tars- és partnerközvetí tés, 
pótmamaszolgálat . Érdeklődni a 
06-30/456-899 telefonon. 

• Hajdúsági automata és forgó
tárcsás, valamint Vjatka, Evrika ti
pusú mosógépek javí tása hétvegén 
is. Elektron Gmk, Bartók Bela út 4. 
Hibabejelentés telefonon: 325-948. 
06-60/388-348. 

Matemat ikából érettségire, felvételi
re felkészítést és korrepetálást vál
lalok. Telefon: 451-612. 17 órától. 

1 Spanyol nyelvtanítás kicsiknek es 
nagyoknak. Telefon: 445-507. 

Kiolvasott könyvet vásárolok' Tele
fon: 06-30/534-650. 

Eladó 22 levelú. 2 m magas pálma: 
Tavasz u. 49. 

Adminisztrátor-, t i tkárnőképző, szá 
mí tógépes könyvelói tanfolyamok 
indulnak. Telefon: 446-435. 

Területi képviselőket, reklámszerve
zőket keresünk. Telefon: 325-420. 
8 -12 óráig. 

Olajkályha. 16,50 m 2 tölgyfaparketta 
(ára: 1400 Fim 2 ) e ladó. Érdeklődni 
16 órától a 450-348 s z á m o n . 

8 hónapos dobberman szuka. 1 fé
lős kecske es egy bak eladó. Bé
késcsaba, III. kerület, Schweidel 
utca 1. 

Otthoni takarítást vállalok. Tele
fon: 325-269. 
Háromcsil lagos. 160 li
teres hűtő. és radio 
eladó: 447-497. 



TÖREDÉK TÖRTÉNETEK 

MÚLTJÁBÓL 

KILENCVEN ÉVE TÖRTÉNT 
a Kossuth 

szobor 
avatása 

1 f W H • H I j ^ i P I I i P i 
Érdeklődéssel figyelték 90 éve Csaba lakosai a Kossuth té

ren végzett munkálatokat. Építették a Fellegi Antal kőfaragó 
által készített, 3 méter magas talapzatot, melyre aztán ráemel- \ 
ték Horvay János szobrászművész alkotását, a másfélszeres élet
nagyságú Kossuth Lajos-szobrot. A művész mintázta ceglédi, hajdú
nánási és orosházi egész alakos Kossuth-szobrok után a csabai a 
legsikerültebb faragott képe Kossuth Lajosnak 

Az arcot Kossuth legszebb férfikorából maradt fényképe után min
tázta a 30 éves Horvay. A szobor teste kissé 
balra fordulva a jobb lábán nyugszik, míg 
balja elöl látszik. Kossuth jobb keze a szive 
táján, a bal mellkasán van, balja pedig a kard 
markolatán pihen. A hazaszeretetet, a nemze
ti célokért való lelkesedést és a cselekvési 
készséget lehelte a művész a 2,8 méter ma
gas, 600 kg súlyú ércbe öntött alakba, melyet 
az akkori Békéscsaba község és lakói áldo
zatkészségéből, önkéntes adományaiból állí
tottak Kossuth örökös emlékének. 

Lobogó zászlóerdő lengett Csaba utcáin és 
házai felett 1905. szeptember 19-én, Kossuth 
apánk (ahogy akkoriban tisztelték) 103. szü
letésnapján, és a műalkotás lepelbe burkol
va, avatásra készen állt. 

Az egykori Békés című hetilap terjedelmes 
beszámolót közölt a szoboravató ünnepség
ről. Ebből idézve emlékezünk a kilenc évtize
de történt, hazafias lelkesedéstől áthatott 
csabai eseményre. 

Koszorúk a Kossuth-szobor talapzatán az 1910. március 15-i ünnepség után 

„...Kedden gyönyörű szép őszi napra virradt Békéscsaba község népe, 
amely sürü sorokban vándorolt az ünnepély színhelye felé. A reggeli vona
tokkal egymásután érkeztek meg a vidéki küldöttségek. A vendégek sorá
ban ott voltak: Kossuth Ferencz (az Országos Függetlenségi Párt vezére 
- Kossuth Lajos fia) és Horvay János szobrász, a békéscsabai Kossuth-
szobor megalkotója... 

Kilencz órakor zsúfolásig megtelt a templom hatalmas hajója, melyben 
több ezren férfi és női küldöttségek, Csaba és a megye előkelőségei és a 
nagy közönség egy része voltak jelen. 

Kossuth Ferencz Szalay József és képviselőtársai kíséretében 9 órakor 
érkezett a templomba, útközben zajosan éljenezték... 

Az istentisztelet 9 órakor a gyülekezeti ima éneklésével vette kezdetét, 
majd Korén Pál lelkész lépett a szónoki baldachinra és megható szép be
szédben méltatta Kossuth Lajos érdemeit. 

Oltári ima és áldás következett még, amely után a Himnusz két strófá
ját énekelte el a közönség, mialatt Kossuth Ferencz kilépett padjából és az 
oltár mellé lépve, köszönetet mondott Korén Pálnak a szép szónoklatért. 
Istentisztelet után az ünneplő közönség sürü sorokban vonult a városi 
széképület felé, ahol 10 órakor díszközgyűlés volt. Áchim Tamás bíró len
dületes szép beszéddel nyitotta meg a díszközgyűlést. Majd kérte a kép
viselőtestületet és közönséget, hogy a díszközgyűlést a szobor leleplezé
si ünnepségével Isten szabad ege alatt folytassák... 

Fábry Sándor dr. kir. tanácsos alispán mondotta el most festői diszma-
gyarban a szólás művészetének minden szépségével ékes ünnepi beszé
det. A tapsvihar közben lehullott a lepel és teljes szépségben ott ragyogott 
a nyárutói napban a Kossuthot szónoki pózban ábrázoló sikerült érczszo-
bor. 

Dal követte az ünnepi beszédet, majd Szalay József a közönség nevé
ben szólásra kérte Kossuth Ferenczet, aki mindenkit elragadva, a követ
kező zajos tetszésnyilvánítással kisért beszédet mondotta: 

Tisztelt ünneplő közönség! 
Ma ismét feltámadott Kossuth Lajos, föltámadt ebben az érczszobor-

ban. Porait hazahoztuk, a magyar föld porával vegyitettük, szelleme azon
ban mindig itthon volt, de olyan hatalmas nem volt soha, halála óta, mint 

most. Haló pora szétszállott az egész országban, oda ült minden ma
gyar ház küszöbére, ott hirdeti a feltámadást. Ez a szobor az érczbe-

öntött ige, az igazság, a hazafiság és törhetetlen elhatározás nem 
nyugodni addig, mig mindazon eszmék, melyekért Kossuth Lajos 

küzdött, meg nem valósulnak. Mi kicsinyek va
gyunk az ő nagyságához, de egyenlők vele a 
végtelen honszerelemben, mi sem nyugszunk 
addig, mig ki nem vívjuk hazánk függetlenségét, 
meg nem valósítjuk az ő nagy eszméit, addig 
mig azt nem mondhatjuk: Isten, magyarok Iste
ne, meghallgattad a száműzött imáját, boldog
gá, naggyá, függetlenné tetted ezt a hazát. 
(Hosszantartó éljenzés.)... 

Áchim Tamás biró átvette a szobrot a város 
gondozásába, ígérvén annak megőrzését és 
megvédését... 

A szobor talapzatára letették azután az ün
nepélyre hozott pompás koszorúkat, számsze

rint mintegy K o s s u t h 
La jos 
ércbe 
öntött 
szobra 
Csabán 

80-at. (Köz
tük a csabai 
48-as tisztek 
Budapesten 
készült ha
talmas ba
bérlevelek
kel díszített 
bronzkoszo
rúját.) 
...A leleple
zési ünne
pély után 
déli egy óra
kor a Viga
dó és a Ca
sino termé
ben 800 te
rítékű áldo
más rekesz
tette be az 
impozáns 
ünne 
pet... 




