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1 Kenyeret es 
cirkuszt ne! 

Húsz százalékkal drá
gult a kenyér ára ismét, a 
Magyar Pékek Ipartestüle
tének elnöke szerint az 
élesztő 15 százalékos emel
kedése és az energiaár-
robbanás a fő ok, de hoz
zájárul az emeléshez a 
liszt árának emelkedése is. 
Szakértők szerint a pesti, 
állami cégek nem emelnek 
ilyen nagy arányban árat, 
hisz privatizáció előtt áll
nak, nincs szükségük na
gyobb fejlesztésekre. Vidé
ken a magánkézben lévő 
pékségek viszont még há

ti marabb emeltek, mint a 
központi vállalatok. Az ipar
testület elnöke szerint a ke
nyér fogyasztói ára nem
sokára elérheti a száz fo
rintot is!! 

Legfeljebb nem veszünk 
többé lottót, nem járunk ki a 
meccsre, nem iszunk fröcs-
csöt, sőt orvoshoz sem me
gyünk, csak ha nagyon mu
száj, a moziról, a szín
házról, az HBO-előfizetés-
ről úgyis lemondtunk már, 
irodalmi folyóiratot sem ve
szünk (már Sportfogadást 
se!), a könyvtári díjat is 
halasztgatjuk, gyerekeinket 
nem visszük vásárba (se a 
cirkuszba) csak lezavarjuk 
őket az udvarra, hadd le
gyenek legalább levegőn, 
ha már a tévét is leplombál
ták. Ezek után azonban föl
merül a kérdés: miért 
élünk? 

KANTOR ZSOLT 

Szeretünk visszagondolni kö
zépiskolás éveinkre, amikor még 
nem volt muszáj felnőttnek lenni, 
amikor a legnagyobb megpróbál
tatást egy-egy dolgozat megírá
sa, vagy az érettségi jelentette. 

Úgy igazából elég ritkán 
hangzik el, hogy „hű, de jó ma
tekórákat éltem végig akkor", an
nál inkább és szívesebben em
lékszünk vissza a „bulikra". Ilyen, 
a szó legjobb értelmében vett 
„bulisorozat" a múlt héten zajlott 
Garabonciás napok is verse
nyekkel (vers- és prózamondás, 
néptánc, modern tánc, hangszer, 
ének, kórus, fotó, festészet, 
grafika, diákíró, -költő, óriásamő-
ba, graffiti, szoborépítés, kézmű
ves, futó) és az elmaradhatatlan 
diákpolgármester-választással. A 
versenyek többnyire a középis
kolák berkein belül maradtak, 
azonban a választási kampány
nak valamennyi városlakó ré
szese lehetett. Láttunk mókás 
szendvicsembereket, pónilovat, 
plakátokat, izgulva kampányoló 
diákokat. A győzelmet végül Ko
vács Krisztián (Széchenyi István 

MEGEMLÉKEZÉS 
az 1956-os forradalomról 
és szabadságharcról 

1995. október 23., Békéscsaba 

14.30 óra MÁNY ERZSÉBET és FARKAS MIHÁLY 
emléktáblájának koszorúzása a kivégzésük 
színhelyén (Kazinczy utcai laktanya). 
Megemlékezik: PAP JÁNOS polgármester. 

15.00 óra MÁNY ERZSÉBET és FARKAS MIHÁLY 
síremlékének avatása az evangélikus, 
a római katolikus, a református, a román ortodox 
egyházak részvételével. 
Megemlékezik: FEKETE PÁL, 

Békéscsaba díszpolgára. 
Közreműködik az evagélikus egyház énekkara, 
vezényel: Halász Annamária. 

16.00 óra KOVÁCS ZOLTÁN honvéd alezredes 
emléktáblájának avatása a helyőrségi klub falánál. 
Megemlékezik: ÉLIÁS GYÖRGY őrnagy. 

16.30 óra HARMATI IMRE rendőr szakaszvezető (alhadnagy) 
emléktáblájának koszorúzása (Szent István tér 5. sz.) 
Megemlékezik: KÓLES PÁL, 

nyugalmazott rendőr ezredes. 

17.00 óra A HÁLAADÁS ÜNNEPE a Nagy Imre téren 
- Vers: előadja Szőke Pál, 

a Jókai színház művésze. 
- Köszöntőt mond PAP JÁNOS polgármester. 
- Ünnepi megemlékezést tart 

TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS filozófus, 
egyetemi tanár. 

Közreműködik a Balassi Néptáncegyüttes. 

Tisztelettel vár közös ünneplésre mindenkit a rendezőség. 

Közgazdasági és Külkereskedel
mi Szakközépiskola) szerezte 
meg, ő ülhetett két napig Pap Já
nos polgármesteri székében, al
polgármesterei pedig Salamon 
Anikó (Trefort Ágoston Villamos-
és Fémipari Szakképző Iskola) 

és Kovács Csaba (Gépészeti és 
Számítástechnikai Szakközépis
kola) lettek. Köszönhetünk nekik 
néhány jó ötletet, és pár pillana
tot, amikor újból kortyolhattunk a 
diákság, a fiatalság vizéből. 

- ó y -

SALIERI -KONCERT 

Újraszentelik az evangélikus kistemplomot 
Október 22-én, vasárnap 10 órakor az evangélikus nagytemplom

ban hálaadó istentisztelet lesz, amelyen igét hirdet dr. Harmati Béla 
püspök. Ezt követően kerül sor a 250 éves kistemplom újraszentelé-
sére, melyre szeretettel vár mindenkit az evangélikus egyház vezető
sége. Aszentelés után a Luther u. 1. alatt kiállítás nyílik a Békéscsa
bai Evangélikus Gimnázium képzőművész tagozatos diákjainak mun

káiból, délután 5 órától pedig a kistemplom-
ban ünnepi hangversenyt ad a világhírű sze
gedi Salieri kamarazenekar Pál Tamás ve-
zényletével (műsoron: Mozart c-moll Adagio 
és fúga; Telemann: Esz-dúr kürtverseny; J . 
S. Bach: III. Brandenburgi verseny. Mint Ná-
nai Lászlótól, a gimnázium igazgatójától 
megtudtuk, a koncertre belépődíj nem lesz, 
de minden látogató megteheti adományát, 
mellyel az iskola oktatási és működési felté
teleinek fejlesztését szolgálná a Békéscsa
bai Evangélikus Gimnáziumért Alapítványon 
keresztül (számlaszám: 269-98930, Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Rt. Békés Megyei 
Igazgatósága, Békéscsaba). 

(H. M.) 



J£EPVISELOI 

FÓRUM 

Dr. Sarkadiné dr. Lukovics Éva 
országgyűlési képviselő 

Biztos háttér kell 
Dr. Sarkadiné dr. Lukovics 

Éva országgyűlési képviselő 
ebben a ciklusban az SZDSZ 
listájáról jutott a parlamentbe. A 
magyar politikai élet az elmúlt 
másfél évben bővelkedett for
dulatokban, váratalan helyze
tekben. S hogy milyen lehet ezt 
belülről megélni? Talán az is ki
derül rövid beszélgetésünkből. 

- Általában a házasságok 
első évében gyakoriak az összezördülések, amíg a két fél „össze
szokik". Úgy tűnik, ez fokozottan érvényesül, ha politikai pártok há
zasságáról van szó. 

- Nem mondom azt, hogy ez természetes dolog, de valahol az 
életünk velejárója. Meg kell barátkozni a gondolattal, hogy két kü
lönböző felfogású, társadalmilag is más szempontok szerint szerve
ződött pártot, ha összehoz a sors - illetve a választók akarata - , 
akkor meg kell tanulni együtt élni. Meggyőződésem, hogy ez nem 
megy némi alázat, alkalmazkodás és bizonyos magasabb szem
pontok szem előtt tartása nélkül. Mikor elhatároztuk, hogy együtt
működünk, belekalkuláltuk, hogy lesznek súrlódások, konfliktusok, 
de ezeket fel lehet, sőt fel kell oldani. 

- Tulajdonképpen gyakran nem is a vitákkal, hanem azok mi
kéntjével van a gond... 

- Ez egy régi baja a magyar politikai közéletnek, bár talán a de
mokrácia gyermekbetegségének is felfoghatjuk, amelyet ki kell 
nőni. Ma még nem úgy működik a politika, hogy Horn Gyula oldal
ba böki Pető Ivánt a Parlament folyosóján mondván, hogy „Te Iván, 
gyere és beszéljük meg, hogy...". Az ilyen személyes jellegű kap
csolatoknak még nem alakultak ki azok a csatornái, amelyek bizto
síthatnák a felhőtlen együttmunkálkodást. Van egyfajta tartás a má
sik féllel szemben, gyakran pedig egyszerűen nincs idő egyeztetni, 
mert azonnal regálni kell egy kérdésre. Ezek a rögtönzések okoz
zák a gondokat, de én bízom benne, hogy úrrá tudunk lenni a kon
fliktusokon. 

- A hétköznapi ember a politikából gyakran csak azt érzi, hogy 
valami nincs rendben, mert az élete egyre nehezebb. Belegaba
lyodtunk volna a szociális védőhálóba? 

- A szociális feszültségek valóban igen nagyok. Ahhoz, hogy 
„kigabalyodjunk", egyetlen utat látok, ha egyre kevesebben és ke
vesebben szorulnak rá a támogatásokra. A szociális szférában a 
kormánynak olyan gondot kellene megoldani, amelyre egyetlen or
szág sem képes. Magyarország lakosságának közel a fele szociá
lis gondoskodásra szorul, ebből kitörési pontot csak az jelenthet, ha 
végre-valahára olyan körülményeket teremtünk, hogy az emberek a 
bérükből képesek legyenek emberhez méltó szinten élni. 

- Melyek a parlament elé kerülő, Békés megyét és Békéscsabát 
leginkább érintő kérdések ma? 

- Egy nagyon kemény feladatot vállaltam éppen a múlt héten. 
Az SZDSZ-frakción belül alakult egy „rohambrigád", amelynek tag
jai a költségvetést kísérik nyomon a benyújtástól az elfogadásig, 
költségvetési, gazdasági, önkormányzati és szociális szempontból. 
A költségvetés az ország, így Békés megye és Békéscsaba legfon
tosabb ügye is jelen pillanatban. A város költségvetése nagyban 
függ attól, hogy meglesz-e az önkormányzatok 430 milliárd forintja. 
Hasonlóan fontos, hogy a társadalombiztosítás költségvetése mi
lyen lesz, hiszen ettől függ, mennyi pénz jut majd az egészségügy
re, a nyugdíjakra. Tudom, hogy ma nem könnyű senkinek, mégis 
arra kérek mindenkit, hogy még legalább egy darabig szavazzanak 
bizalmat a politikusoknak, a kormánynak, mert bázis, támogató hát
tér nélkül nem lehet végrehajtani a szükséges, bár gyakran fájdal

mas lépéseket. Talán arcálanság ma ezt kérnem, mégis 
megteszem. Közös ügyünk a fennmaradás, a nehéz 
évek átvészelése. Ha a bizalom elfogy, annak belátha
tatlan következményei lehetnek... M I K Ó C Z Y E R I K A 

• FOGADÓNAP. Október 
20-án, pénteken Végh László al
polgármester tart fogadónapot a 
városházán 8 és 12 óra között. 

• OROSZ KLUB BÉKÉS
CSABÁN. A Békés megyében 
élő orosz anyanyelvű, oroszul 
beszélő vagy oroszul tanuló em
bereknek szeretne rendszeres 
találkozási lehetőséget biztosí
tani az alakuló Orosz Klub, 
melynek a megyei könyvtár 
adott helyet (Derkovits sor 1.). A 
klub célkitűzései között szerepel 
az orosz nyelvtanulás segítése; 
a Budapesti Orosz Kulturális 
Központ segítségével orosz mű
vészek, tudósok, filológus elő
adók meghívása; az orosz ün
nepek megtartása (hagyomány
őrzés, orosz ételreceptek cse
réje); élménybeszámoló azok
tól, akik a közelmúltban jártak 
Oroszországban; orosz nyelvű 
filmek megtekintése, megvitatá
sa; kötetlen beszélgetések teá
zással. A klub első rendezvé
nye október 26-án, csütörtökön 
17 órakor lesz a könyvtárban. 
Program: Jurij Vjunov (Moszk
va) előadása Az orosz nép: gyö
kerek, problémák és perspektí
vák címmel. Belépő: 100 Ft. Az 
előadást kötetlen beszélgetés, 
szamováros teázás követi majd. 

• KIÁLLÍTÁS. Megnyílt Be-
reznai Péter és Penyaska Lász
ló képzőművészek kiállítása a 
Munkácsy Mihály Múzeumban 
(Széchenyi u. 9.). A kiállítás 
megtekinthető november 12-ig, 
hétfő kivételével naponta 10-18 
óráig. 

• VÍZVEZETÉK-FELÚJÍTÁS 
A PENZÁN. A Penza-lakótele
pen élők már egy ideje kerülget
hették a Vízművek Rt. által föld
be szúrt cölöpöket, a múlt héten 
azonban a bontás is elindult a 
kijelölt helyeken. Megkezdődött 
tehát az elavult, elöregedett víz
vezetékrendszer cseréje, átala
kítása. A hálózatot az egyéni fo
gyasztásméréshez alkalmasab
bá teszik, korszerűbb mérőhe
lyeket alakítanak ki. Az öreg 
acélvezetéket modernebbre 
cserélik, az új csövek élettarta
ma csaknem egy emberöltő -
50 év. A vízvezetékek cseréje 
miatt szükségessé vált bontás 
zömében zöldterületeket érint, 
jó, ha fokozottan ügyelnek cse
metéikre a szülők a lakótelep 
játszóterén és a KRESZ-park-
ban. Egész napos vízhiányra a 
környéken nem kell számítani, 
mindössze néhány órára marad
nak majd víz nélkül az ott élők, 
amikor az átkötés történik. En
nek időpontját a Vízművek Rt. 
időben jelzi. Ha gond, vagy ész-

B E K E S C S A B A 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

revétel adódik a munkálatokkal 
kapcsolatban, kérjük, jelezzék a 
Vízművek Rt. beruházási osztá
lyán, vagy a 445-345 telefon
számon. 

• VASTAGH PÁL CSABÁN. 
Az MSZP városi szervezetének 
meghívására október 19-én Bé
késcsabára látogat Vastagh Pál 
igazságügy-miniszter. 18 órától 
a Party étteremben lesz beszél
getés A gazdaság tisztaságáért 
címmel, a feketegazdasággal 
kapcsolatos törvénycsomagról. 

• TGM AZ IFIHÁZBAN. Ok
tóber 23-án, hétfőn városunk 
vendége lesz Tamás Gáspár 
Miklós filozófus, egyetemi tanár. 
E napon 18 órától kötetlen be
szélgetésre is sor kerül az ifjú
sági házban, melyre minden ér
deklődőt várnak. 

MATRIKULA 

HÁZASSÁG 

Andó Andrea és Knyihár Zol
tán, Unatinszki Ágnes és Vass 
Albert Tibor 

SZÜLETÉS 

Benkő Ferenc és Szlávik Te
réz Erika fia Péter, Orvos Zoltán 
és Melis Erzsébet fia Ádám Zol 
tán, Csapó László és Kocsis II-. 
dikó leánya Anita 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
Főszerkesztő: 
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Szerkesztő: Mikóczy Erika 
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1. A G Y K O N T R O L L 

Álmaink birodalma 
Kísérletezzünk! Nézzen körül a lakásban! Hány dolgot lát ami piros? 

Most anélkül, hogy felnézne, vallja be, de őszintén, emlékszik-e arra, 
hogy hany sárga tárgy van a lakásban!... Ugye a piros dolgok felsoro
lása könnyebben ment? Nem csoda, hiszen az agy azt az utasítást kap
ta, hogy a piros szín után kutasson... 

Ezt a kísérletet Dómján Gábor angykontrolloktató is elvégezte októ
ber 10-én az ifjúsági házban azokkal, akik érdeklődnek az agykontroll 
iránt. A sárga dolgokra nagyon kevesen emlékeztek, hiszen az agyunk 
irányítatlanul működik, az irányítás pedig a mi kezünkben van... kezünk
be vehetjük az életünket, a sorsunk alakítását, méghozzá az agykont
roll segítségével. 

Mi is az agykontroll?... Útmutatót kapunk a legegyszerűbb konyhai 
mixer használatához is, de az agyát mindenki ösztönösen használja, 
legalábbis addig, amíg el nem végzi az agykontrolltanfolyamot. Ez egy 
olyan módszer, amely az elme használatához ad útmutatást. Ennek a-
lapja az alfa állapot. Nem valamiféle csodálatos, földöntúli dologra kell 
gondolni, alfa állapotba mindenki képes eljutni különösebb erőlködés 
nélkül. Naponta legalább kétszer, elalvás előtt és ébredéskor agyunk 
alfa állapotban van, de amikor arról ábrándozunk, hogy milyen jó lesz a 
hétvégi kirándulás, akkor is ebben az állapotban használjuk az agyun-
| p Ilyenkor sokkal kreatívabbak vagyunk, képesek vagyunk arra is, 
tiogy meggyógyítsuk saját magunkat, vagy szeretteinket. 

A tanfolyamon mindenki elsajátítja a relaxálás, vagyis a kikapcsolás, 
pihenés technikáját. Ennek segítségével sikerült egy asszonynak a mé
hében kifejlődött csecsemőfej nagyságú daganatot megszüntetnie. Ha 
sokszor előfordul, hogy álmatlanul forgolódik az ágyban, ez is csak egy 
rossz emlék lesz a tanfolyam elvégzése után. „Álmaink birodalmában 
rengeteg kincs van, de ebből a birodalomból átlalában üres kézzel ér
kezünk meg" - mondta Dómján Gábor. Hogy az álmok birodalmából 
miként lehet kincsekkel megrakodva megérkezni, hogy hogyan lehet a 
vekkertől egy életre megválni, hogy milyen módon lehet pozitív gondol
kodással teljesebb emberré válni... ezt és még sok hasznos dolgot ta
nulhatnak meg a négynapos agykontrolltanfolyamon a jelentkezők októ
ber 20-tól 23-ig az ifjúsági házban. J 0 Ó S E S Z T E R 

H j p ^ nem 
Három-ötmilliárd forintra tehe

tő az általunk képviselt önkor
mányzatok azon üzletrészeinek 
értéke, amelyeket az ÁVÜ helyte-
J««i jogértelmezése miatt nem 
' ' tak meg az állami vállalatok 
átalakulásakor. Becslésem sze
rint ez csak húsz százaléka lehet 
annak az összegnek, amelyet 
nem adtak át a települési önkor
mányzatoknak - nyilatkozta 
munkatársunknak Lovas Péter, a 
Vektor Rt. igazgatója. 

- Az ideiglenesen állami tu
lajdonban levő vagyon értékesíté
séről, hasznosításáról és védel
méről szóló törvény 1992. au
gusztusi hatálybalépése előtt egy 
éven át az önkormányzatok keve
sebb üzletrészt kaptak a gazda
sági társasággá alakult vállalatok
ból, mint amennyit a törvény előírt 
- állítja Lovas Péter. A jogsza
bály szerint ugyanis a település 
belterületén fekvő, a vállalat által 
használt földterület értékének 
megfelelő vagyonrészt kellett vol
na kapniuk az önkormányzatok
nak az Állami Vagyonügynökség
től. Az ÁVÜ ehelyett a részesedés 
mértékét egy, a vállalat vagyoná
ból kiinduló számítási módszerrel 
állapította meg. A helyzetet 1992-
ben jogszabály-módosítással ren-

Többmilliárdnyi vagyont 
nem kaptak meg a települések 

deztók, amely az utóbbi, az ön
kormányzatok számára kedvezőt
lenebb számítási módszert hagy
ta jóvá. 

Az addig eltelt egy év alatt 
azonban jelentős tulajdonnal ren
delkező vállalatok alakultak át, jó
részt részvénytársaságokká. 
Ezek között található a Hungar
Hotels, amely fontos szerepet tölt 
be a kormányzat privatizációs el
képzeléseiben. Egyes becslések 
szerint a szállodalánc vagyoná
nak 30 százalékát is elérheti a 
föld értéke, vagyis ekkora tulaj
donrósz illette volna meg az ön
kormányzatokat. Az érintett válla
latok között szerepel még a Ma-
táv ós az OTP is. 

Precedensértékű a Legfelsőbb 
Bíróság márciusi döntése, amely
ben a Dunaferr Rt. mérlegében 
szereplő földértékkei megegyező 
nagyságú részvénycsomagot ítélt 
a dunaújvárosi önkormányzatnak. 
A Vektor Rt. igazgatója elmondta: 
az önkormányzatok megbízásá
ból folyamatosan nyújtják be a 
kereseteket az elsőfokú bírósá
goknak. A perek elindítása ellené
re szeretnének egyezségre jutni 
az Állami Privatizációs és Va
gyonkezelő Rt.-vei. 

RÓZSA TAMÁS (NÉPSZABADSÁG) 

Az önkifejezés 
boldogsága 

Jelentős évfordulóhoz érkezett 
a Szanazugi Gyermek Képzőmű
vészeti Tábor, mert ezen eszten
dő nyarán tizedik alkalommal ren
dezték meg a különböző korcso
portok alkotótáborát. A négy és ti
zenhat év közötti gyermekkorosz
tály sokoldalú rajz- és festéstech
nikai ismereteket és gyakorlati út
mutatást kapott a képzőművésze
ti kifejezés gazdag világából. 

A megyei könyvtár előterében 
megrendezett ünnepélyes, de 
bensőséges kiállítás megnyitóiét 
Kozák Mária, a polgármesteri hi
vatal közművelődési csoportjának 
vezetője tartotta meg, méltatva a 
rendező szerv, a Békés Megyei 
Művelődési Központ anyagi áldó 
zatát és elkötelezettségét, vala
mint Vágréti János festőművész 
„felszabadító" pedagógiai, szak
mai irányítását. Valóban ámulatba 
ejtő a festett képek lelki tisztasá
ga, ártatlan őszintesége. Hiszen 
megfigyeléseink alapján tapasz
talhatjuk, hogy a gyermek a raj
zolt képet, ha nem elég szép -
akit (akiket) szeret - , rögtön 
széttépi, másrészről rendkívül 
csúnyának, visszataszítónak áb
rázolja azt, akire haragszik. Külö
nösen aktív a gyermekek velük 
született kifejezési törekvése a 
négy- és hétéves kor közötti kor
csoportban. Észlelhető, hogy eb
ben az életszakaszban rajzolnak 
a legtöbbet - sajátos lelki igaz
mondás hatása alatt - és képte
lenek a látott valóság realizmusá
nak engedelmeskedni. A későbbi 
életszakasz rajzi kifejezésében is 
a szubjektív átélésük szerint ala
kítják a témát olyannak, ahogyan 
az általuk képlékeny személyisé
gükben keltett benyomások össz
hangjának megfelel. 

A tárlat valóságos példázata 
annak, ahogy a gyermekek rajza
ikra „illesztenek" olyan képzelet
beli elemeket, amelyek csak saját 
vizuális képegészben élnek, ezál
tal torzítják a valós élőlényeket, a 
tárgyakat, ami különös szépsége

ket és üzeneteket rejt Ilyen sajá
tos „titkokat" üzen Czene András 
(10 éves), Kovács Gergely (8 
éves) és Végh Marcella (8 éves) 
alkotói önkifejezése. Az iskolai 
rajzoktatás szabályozott szelleme 
gyakran nem engedi a szabályta
lant, ami az önkifejezés szem
pontjából a legfontosabb momen
tum volna, hiszen a gyermeket 
legtöbbször valamilyen tudattalan 
cél vezeti, nem az a szándék, 
hogy valamit tudatosan, tárgyila
gosan akar ábrázolni. Ebben az 
értelemben a gyermekrajz első
sorban a lelki tartalmak kifejezé
sének eszköze - nem követ mű
vészi célt még akkor sem, ha a 
rajz, a festett kép technikai jártas
ságot tükröz. Ekképp a lélek mé
lyén előfordulnak egyéni modulá
ciók, sajátosan egyesülnek össze 
nem illő elemek, eltorzulnak az 
aranyok (nézeti síkok), a színek 
önálló jelentést kapnak aszerint, 
hogy a saját összhangját kereső 
gyermek milyen lelki értéket (érté
keket) tulajdonít az általa ábrázolt 
élőlényeknek és tárgyaknak. Bár
milyen sajnálatos, a művészetet 
nem lehet megtanulni, de több 
gyermek szabad szárnyalása a 
tehetség jelenvalóségát bizonyít
ja, amihez a nyári képzőművé
szeti tábor a határtalan tér repülé
si feltételeit teremti meg. Ugyan
akkor tanulhatunk is a gyerme
kektől, mert nyitottságuk rábe
szélhet bennünket a játékos szel
lem végtelen gazdagságára és az 
önkifejezés boldogságára. 

SZILÁGYI ANDRÁS 

GONDOLKODÓ Játék, gátlások nélkül 
Holdfényes éjszaka, ezüstben úszó öreg folyó, bohócszínekben 

pompázó feneketlen ladik. A mogorva ábrázatú kormányos hármasá
val a hideg vízbe löki engedelmes utasait. A közönség a két parton 
gyülekezik, csapatok verődnek össze, a részvétel díjtalan, a rudakat 
is ingyen osztogatják. 

Az utasok - kitűnő úszók - a part felé igyekeznek gyanútlanul, 
mosolyogva. Megérkeztünk, megérkeztünk! És akkor, mintegy ve
zényszóra, a játékos Kedvű nézők jól célzott rúdcsapásokkal a víz 
alá nyomják a fel-felbukkanó, hold lepte emberi testrészeket. 

Az életben maradottak a folyó közepére úsznak 
vissza, és gyűrűt fonnak a ladik köré. Fogadj be, fogadj 
bel... A kormányos azonban hallgat, és nincs menekvés, 
csak éhes, nyugalomra vágyó, holdfényben alvó folyó. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 
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Az ülésszak első napján mintegy tíz na
pirendi pontot, valamint több vagyoni és 
hatósági ügyet tárgyalt meg a közgyűlés. 

Elsőként módosították a képviselők az 
idei költségvetést, azaz rendeletbe foglal
tak korábbi döntések alapján felme
rült bevételeket és kiadásokat, illet
ve különböző állami támogatások
ból származó tételeket vezettek át 
a városi költségvetésbe. Az egyik 
módosítás az illetékbevételekkel és 
a vagyonhasznosításból keletkező 
bevételekkel kapcsolatos: az előbbi 
előirányzatot 55 millióról 100-ra 
emelték, míg az utóbbit 350 millió
ról 305-re csökkentették. A változás 
abból adódik, hogy fellendült váro
sunkban az ingatlanforgalom, 
ugyanakkor nehezebben realizálód
nak a tervezett vagyoni bevételek. 

Ez utóbbihoz kapcsolódik egyik vonat
kozásában a Csaba Center ügye. Az And
rássy út-Jókai utca-Csaba utca-Gyóni 
Géza utca által határolt terület már jó ide
je készen áll a beépítésre. A területre rész
letes rendezési tervet készítettek 1994 
elején, most ennek módosítása szerepelt 
a közgyűlés előtt. Az önkormányzat egy
ben szeretné ezt a területet eladni, ami 
pénzt hozna a városnak, munkahelyeket 
teremtene és eltűnne egy csúnya folt Bé
késcsaba arculatáról. A Csaba Center dol
gában ezen a közgyűlésen döntés nem 
született, erre csak konkrét ajánlatok birto
kában kerül majd sor. Ajánlattevő már van, 
a részletes tervet október 31-ig kapja meg 
az önkormányzat. A területen egy komple
xum létesülne, amelyben lenne McDo
nald's étterem és Kaiser áruház, és csak 
kis részt képezne a benzinkút, amely épü
leten belül épülne. 

A továbbiakban döntött a közgyűlés a 
Vagyonkezelő Rt. ügyvezető igazgatói és 
a polgármesteri hivatal könyvvizsgálói pá
lyázatának kiírásáról. Elfogadták a polgár
mesteri hivatalban dolgozók közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
rendelet módosítását, valamint a közterü
letek, településrészek elnevezéséről és 
művészeti alkotások közterületi elhelyezé
séről, továbbá a közgyűlés és szervei, in
tézményei közbeszerzéseiről szóló rende
lettervezeteket. Ez utóbbi rendelet a kiadá
sok ésszerűsítését, a közpénzek felhasz
nálásának átláthatóságát, a nyilvános el
lenőrizhetőség megteremtését és a ver
seny tisztaságát szolgálja. 

Nem született döntés a karácsonyi vá
sár színhelyéről, erre a városi egyeztető 
fórum ülésének megtartása után kerül sor. 
A lehetséges helyszínek között felmerült a 
belvárosi iskola körüli terület, illetve a piac 
környéke. 

Jó hír, hogy az önkormányzat (bútorház 
építésére) eladta a már tönkre
ment Telep utcai öntödét, mely 
komoly környezeti és egészségi 

A, i károsodásokat okozott eddig. 

K Ö Z G Y Ű L É S 
Október 11 -12. 
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• Rendeletek a rendről. A közgyűlés 
csütörtöki ülésszakának kezdetén bemu
tatkozott a megválasztott diákpolgármes
ter, Kovács Krisztián, és a diákalpolgár
mesterek, Salamon Anikó és Kovács Csa
ba. Ezt követően Vízhányó László napi
rend előtti felszólalásában bejelentette, 
hogy elhunyt Szulimán Ákos, a KDNP volt 
titkára - emlékének egyperces néma fel
állással tisztelgett a közgyűlés. 

A napirendi pontok megtárgyalásánál 
először a közterületek rendjéről, majd a 
köztisztaság fenntartásáról és az egyes te
lepülési közszolgáltatások kötelező igény
bevételéről szóló rendelet megalkotása 
következett (utóbbit és a díjakra vonatkozó 
tervezetet mai lapunkban, előbbit egy ké
sőbbi számunkban olvashatják). A köz
meghallgatáson és bizottságban már meg
vitatott rendeletekhez legtöbb módosító ja
vaslata Hankó András önkormányzati kép
viselőnek volt. Javaslataiból a bizottság 
néhányat már beépített a rendeletbe, az 
ott el nem fogadottakat a képviselő a köz
gyűlésen újból előterjesztette, ezek egyi
ke-másika vita és szavazás után ugyan
csak a rendeletbe került. A szavazáson ér
dekes volt megfigyelni, hogy sok esetben 
mindössze néhány igen és nem szavazat 
született, a képviselők többsége a tartóz
kodás mellett döntött... 

• Oktatási konc(epció). A délután leg
régebb óta várt és legtöbb fórumon megvi
tatott pontja az oktatási szerkezet raciona
lizálási programja volt. A testület tagjain kí
vül a város számos iskolájából összegyűlt 
pedagógusok is várták, milyen döntés szü
letik. A vitaanyag lapunk júliusi különszá
mában megjelent, emlékeztetőül: az 
anyag három részből áll (az adatok, az ok
tatási koncepció és az oktatási intézmény
rendszer korszerűsítése), melyekről külön-
külön tárgyalt és szavazott a testület. Vel
key Gábor, az oktatási bizottság elnöke rö
vid összefoglalót adott, melyben kitért az 
elmúlt hónapok egyeztetéseire, a korábbi 
javaslattól való eltérésekre. Hangsúlyozta, 
hogy az oktatási bizottság nem pénzkivo
nási, hanem szakmapolitikai koncepciót 

készített, amelynek következménye lehet 
kiadáscsökkenés is. A jelenlegi anyag le
mond a radikális átalakításról „nem azért, 
mert nem volt jó az a javaslat, hanem, 
mert ma Békéscsabán nem hajtható vég

re", így a 3. Számú Általános Isko
la és a Kemény Gábor Műszaki 
Szakközépiskola költöztetésének 
lehetősége nem szerepel a tervek 
között. Elvetik az óvodák integráci
óját, és a kollégiumok esetében is 
csak gazdasági integrációt javasol
nak elfogadásra. A bizottság elnöke 
egy találó orvosi hasonlattal élt: di
agnózist készítettek, radikális terá
piát javasoltak, amely veszélyekkel 
járhat a betegre nézve, de a beteg 
elszaladt - nem gyógyult meg. 
Most kevésbé radikális eszközökkel 

próbálkoznak, amely főként a belső racio
nalizáláson alapul. Az 1996-os költségve
tésben át kell tekinteni a nem pedagógi" 
munkakörben foglalkoztatottak helyzetté 
fontos a bevételek újraszabályozása, és 
az épületfenntartáshoz kapcsolódó kiadá
sok vizsgálata. Velkey Gábor kiemelte, 
hogy a koncepció elfogadásával egy folya
mat első szakaszán jutunk túl, megszűnik 
a már tavasz óta tartó „lebegtetett állapot", 
megtörténik az irányok kijelölése, de to
vábbi komoly munka vár az oktatás terüle
tén tevékenykedőkre, az oktatás korszerű
sítéséért tenni akarókra. 

Tóth Károly Hideg Andrással egyetér
tésben elégedetlenségének adott hangot. 
Olyan korszerűsítés végrehajtását sürget
te, amelyben az elosztás kiszámítható, 
biztonságos és igazságos. Véleményük 
szerint az anyag nem a komplex problé
mára, hanem részletkérdésekre irányul, és 
a konszolidációs programmal nem össze
hangolt. A Madách utcai iskolában megin
dult 12 osztályos komprehenzív iskolám 
deliről szólva ellenezte a döntés halogatáP' 
sát a modell folytatását illetően. Javasolta, 
hogy konkrét igennel vagy nemmel dönt
sék el most, hogy mi legyen a további sor
sa. A közgyűlés az iskolamodell folytatását 
leszavazta (amit később Velkey Gábor az 
újra való törekvés vereségének nevezett). 
Az anyagban maradt viszont a Gépíró és 
Gyorsíró Szakiskola átköltöztetése a 635. 
Számú Ipan Szakmunkásképző Iskolába 
1996. szeptember elsejével. 

• CSÜSZ-privatizáció. Zárt ülésen tár
gyalták a képviselők a CSÜSZ Kft. privati
zációjának kérdését. A szolgáltató 20%-
ban a vagyonkezelő, 80%-ban az önkor
mányzat tulajdona. A közgyűlés Gajdos 
Katalint, Szilvásy Ferencet és Végh Lász
lót jelölte ki a tárgyalások lebonyolítására. 
A privatizáció miatt az önkormányzati laká
sokkal kapcsolatos egyes feladatokat a 
vagyonkezelő vesz át (karbantartás, hiba
elhárítás), az ő feladatuk a bérleti díjak be
szedése is, ennek rendszerét még ki kell 
dolgozni. 

sz. S Z . - M E R . 
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DÖNTÉS UTÁN 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

53/1995. (X. 12.) számú önkormányzati 
rendelete a tüzelőolaj-felhasználás lakossági 
költségének kiegészítésére és gazdaságosabb 

fűtési módra való átállás támogotására 

1.1 
Lakásfenntartási hozzájárulás 

(1) A 31/1995. (IX. 12.) NM-rendelet alapján az 
igénylők által lakott lakás fűtése céljából a 
tüzelőolaj-felhasználás költségeinek kiegé-

gti szítésére: azok a háztartások, amelyek az 
általuk lakott lakás fűtésére háztartási tü
zelőolajat használnak az 1995/96-os fűtési 
idényre, 1995. december 31-ig egyedi la
kásfenntartási támogatásban részesülhet
nek, ha: 
a) Az igénylő az 1993. évi LVIII. tv. alapján 

HTO-utalványt vett igénybe és azt laká
sának fűtésére felhasználta. 

b) A család igazolt egy főre jutó havi jö
vedelme az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének másfélszeresét (12 600 
Ft/fő), illetve egyedülálló személy, vala
mint gyermekét (gyermekeit) egyedül 
nevelő szülő esetén a kétszeresét 
(16 800 Ft/fő) nem haladja meg. 

c) A család igazolt egy főre jutó havi jö
vedelme az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének kétszeresét (16 800 Ft/fő), 
illetve egyedülálló személy, valamint 
gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő 
szülő esetén a két és félszeresét 
(21 000 Ft/fő) nem haladja meg. 

12) A tüzelőolaj költségeinek kiegészítésére 
I j adható támogatás mértéke: 

- A z (1) bekezdés b) pontja esetén 60 
Ft/hó/m2, de a havi támogatás összege 
nem lehet több 3900 Ft-nál. 

- A z (1) bekezdés c) pontja esetén 40 
Ft/hó/m2, de a havi támogatás összege 
nem lehet több 2600 Ft-nál. 

(3) A támogatásra jogosultság megállapítását 
megelőzően a kérelmező életkörülményei
nek, szociális helyzetének feltárása céljá
ból környezettanulmányt kell készíteni. 

,(4) A tüzelőolaj költségtámogatása iránti 
igényt 1995. november 15-ig lehet benyúj
tani a Polgármesteri Hivatal Szociális Iro
dájához a lakásfenntartási támogatáshoz 
rendszeresített kérelem nyomtatványán. A 
támogatás megállapítása 1995. december 
31-ig megtörténik. 

2. § 
Egyszeri támogatás gazdaságosabb 

fűtésre történő átálláshoz 

(1) Egyszeri, nagyobb összegű átmeneti se
gélyben részesíthetők azok a háztartások, 
amelyek az általuk lakott lakás háztartási 
tüzelőolajjal biztosított fűtését más, gazda
ságosabb fűtési móddal váltják fel és a tü
zelőolaj-felhasználás költségeinek kiegé
szítését nem veszik igénybe. Jogosult az 
igénylő, ha az alábbi feltételek együttesen 
fennállnak: 

a) Az 1993. évi LVIII. tv. alapján HTO-utal
ványt vett igénybe és azt az általa lakott 
lakásának fűtésére használta fel. 

b) A kivitelezés megkezdését szerződés és 
költségvetés, továbbá a saját erőforrás 
felhasználását bizonyító irat becsatolá
sával igazolja. 

c) A család igazolt egy főre jutó havi jöve
delme megfelel az 1. § (1) bekezdésé
nek b) vagy c) pontjában leírtaknak. 

(2) Az egyszeri támogatás összege: 
- Az 1. § (1) bekezdésének b) pontja ese

tén 350 Ft/m2, de a támogatás összege 
nem lehet több 23 400 Ft-nál. 

- Az 1. § (1) bekezdésének c) pontja ese
tén 250 Ft/m2, de a támogatás összege 
nem lehet több 15 600 Ft-nál. 

(3) A jogosultság alapján megállapított támo
gatás összege a gazdaságosabb fűtésre 
való áttérés befejezésének ellenőrzése 
után, legkésőbb 1995. december 31-ig ke
rül folyósításra. 

3 . § 
Vegyes rendelkezések 

(1) A jelen rendelettel szabályozott támogatás 
megállapítása a polgármester hatáskörébe 
tartozik. 

(2) A jelen rendeletben nem szabályozott 
kérdésekben a pénzbeli és természetbe
ni szociális ellátásokról szóló 36/1995. 
(VI. 29.) sz. önkormányzati rendelet szabá
lyait kell alkalmazni. 

(3) Jelen rendelet 1995. október 15-én lép ha
tályba. 

Békéscsaba, 1995. október 12. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
52/1995. (X. 12.) számú önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló 36/1995. (VI. 29.) számú 

Önkormányzati rendelet módosításáról 

1.1 
(1) Az 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 
„(2) A kérelmet a polgármesteri hivatal 

szociális irodájához kell benyújtani, 
kivétel az ápolási díj Iránti kórelem, 
melyet a polgármesteri hivatal egész
ségügyi irodájához kell benyújtani." 

(2) Az 5. § (4) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
„(4) A lakásfenntartási támogatás iránti ké

relemhez csatolni kell továbbá 
- az előző 12 havi közüzemi díjakról 

szóló számlák másolatát, vagy a kifi
zetett közüzemi díjakról szóló hiteles 
igazolást. Nem kell becsatolni a köz
üzemi díjakról szóló számlák máso
latát, vagy a kifizetett közüzemi dí
jakról szóló hiteles igazolást albér
let esetén. Ez esetben a lakott lakás 
vagy lakrész m :-ére és a 2. sz. mel
lékletben meghatározott normatíva 
alapján számított közüzemi költség 
a mértékadó. 

- Saját tulajdonú lakások esetén a 
pénzintézet által kiadott lakásvásár
lásra és -építésre felvett hitel össze
gére és havi törlesztőrészletekre vo
natkozó igazolást, valamint a tulajdo
ni lap másolatát. 

- Bérelt lakások esetén a bérleti szer
ződés másolatát és az önkormány
zati tulajdonú lakások esetében a fi
zetett lakbért bizonyító igazolást. 

- Egyedi fűtésű (olaj, fa, szén stb.) 
esetén a háztartási tüzelőanyagot 
forgalmazó által kiállított, a fűtés költ
ségeit igazoló számlát." 

(3) Az 5. § (6) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
„(6) A lakásfenntartási támogatás, a rend

szeres nevelési segély, a rendszeres 
szociális segély, valamint az ápolási 
díj megállapítását megelőzően a ké
relmező életkörülményeinek, szociális 
helyzetének feltárása céljából környe
zettanulmányt kell készíteni." 

(4) A 14. § (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
„(1) A lakásfenntartási támogatás mértéke: 

a) a 13. § a) pontjában foglalt esetben 
a (2) bekezdésben elismert lakás
fenntartási kiadások egyhavi össze
gének 30%-a. 

b) A 13. § b) pontjában foglalt esetben 
a (2) bekezdésben elismert lakás
fenntartási kiadások egyhavi össze
gének 15%-a." 

(5) A 16. § (3) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
„(3) A támogatás folyósítása havonta, a 14. 

§ (2) bekezdés a), c) pontjában meg
határozott kiadások esetében átutalás
sal, a 14. § (2) d) pontjában meghatá
rozott kiadások esetén készpénzben 
történik." 

(6) A 17. § (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
„(1) Lakbér- vagy közüzemidíj-hátralékkal, 

illetve lakáscélú pénzintézetikölcsön-
hátralékkal rendelkező jogosult lakás
fenntartási támogatást csak akkor kap
hat, ha a tartozásáról hiteles igazolá
sokat csatol és a hátralékban érintett 
bérbe adóval, közüzemi vállalkozással 
illetve pénzintézettel a hátralék kifize
tésére irányuló visszafizetési megálla
podást köt a teljes hátralék kifizetésé
re. Minden hó 15-ig köteles igazolni a 
szerződésben vállalt befizetés teljesí
tését." 

(7) A 21. § az alábbiak szerint módosul: 
„Nem részesülhet átmeneti segélyben az a 
család, amely 
a) családnál az egy főre jutó havi jövede

lem meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egye
dülállók és gyermeküket egyedül neve
lők esetében a másfélszeresét. 

b) a 4. § b) pontjában körülírt vagyonnal 
rendelkezik." 

(8) A 22. § (3) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
„(3) A szemétszállítási díj átvállalása a 

tárgyévre szól, kifizetése a szolgálta
tónak negyedévente utólag, átutalás
sal történik." 

(9) A rendelet 2. sz. melléklete az alábbiakkal 
egészül ki: 

Az átlagnormativa mértéke 

Az átlagnormativa szempontjából figyelembe
vehető lakásnagyság két szobás, valamint két 
és félszobás lakás esetén legfeljebb 58 m2, 
három szoba esetén legfeljebb 65 m2. 

Gáz Elektromos áram 
58 m2-ig 20C m3/hó 60 kwh/hó 
65 m2-ig 240 m3/hó 70 kwh/hó 
Vízfogyasztás 
és csatornahasználat: 4,4 mVfő/hó 
A kérelem benyújtásakor érvényes szolgálta
tói árakon számolva." 



2. § 
Ez a rendelet 1995. október 15. napján lép ha
tályba. Szabályait a rendelet hatálybalépése
kor már benyújtott, de még el nem bírált kérel
mek esetében is alkalmazni kell. 

Békéscsaba, 1995. október 12. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
51/1995. (X. 12.) számú önkormányzati 
rendelete a köztisztoság fenntartásáról 
és az egyes közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. 
§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, figyelemmel az 1995. évi XLII. sz. tör
vényre továbbá az 1/1986.(11. 21.) ÉVM-ÉÜM. 
sz. rendeletre, a 4/1984. (II. 1.) ÉVM. sz. ren
deletre, a 19/1970. (IX. 5.) ÉVM. rendeletre az 
alábbi rendeletet alkotja. 

I. F E J E Z E T 

1.1 
A rendelet hatálya 

(1) A rendelet területi hatálya Békéscsaba Me
gyei Jogú Város közigazgatási területére 
terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a ma
gánszemélyekre, jogi személyekre és a 
jogi személyiség nélküli gazdasági társa
ságokra illetve a magánszemélyek jogi 
személyiséggel nem rendelkező személyi 
egyesüléseire, akik a közterület tisztán tar
tásában, a kötelező közszolgáltatásokban 
érintettek. 

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a köztisz
tasági feladatok ellátására, a települési szi
lárd (lakossági és közületi) és folyékony 
hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére, valamint a 
kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátására. 

2. § 
Hatásköri szabályok 

A közgyűlés a köztisztasággal ós az egyes 
közszolgáltatókkal kapcsolatos hatósági ha
táskörök gyakorlását a jegyző hatáskörébe 
utalja. 

II. F E J E Z E T 

3. § 
Közterületek tisztán tartása 

(1) A rendelet hatálya alá eső területen lévő 
helyi utakon, tereken, sétányokon, járdá
kon, lépcsőkön, továbbá az ehhez tartozó 
műtárgyakon (alul- és felüljárók, hidak), 
valamint a közcélú zöldterületeken keletke
zett hulladék összegyűjtéséről és elszállí
tásáról és a síkosságmentesítésről az ön
kormányzat megbízott vállalkozó útján 
gondoskodik. Kivételt képeznek az ingat
lantulajdonosi ós használói kötelezettsé
gek. 

(2) A közterület tisztán tartására kötelezett -
amennyiben ingatlanán nagy forgalom bo
nyolódik le - köteles az ingatlan elé kézi 
hulladékgyűjtőt kihelyezni, szükség szerint 
azt kiüríteni. A gyűjtőedény javítása, pótlá
sa az edény tulajdonosának feladata. 

(3) Országos közutak belterületi szakaszai 
esetén (Gyulai út., Széchenyi u., Kossuth 
tér, Baross u., Berényi út, Szarvasi út, 
Orosházi út, Jókai u., Petőfi u., Bartók Béla 
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út, Bajza u., Temető sor, Kétegyházi út, 
Békési út, Bánszki u.) az utak tisztán tartá
sát a Közúti Igazgatóságnak, illetve megbí
zottjának kell elvégezni, kivétel ez alól a 
hóeltakarítás. 

(4) Átéli munkáknál a közterületeken alkalma
zandó munkavégzés során (mechanikai, 
vegyszeres, vagy komplex) a felhasznál
ható anyag fajtáját és a kijuttatható meny-
nyiségét úgy kell meghatározni, hogy a 
környezetben kár ne keletkezzen. 

(5) E rendelet alkalmazása szempontjából a 
tisztán tartás fogalmába tartozik a belvízel
vezető árkok rendszeres kaszálása, az 
átereszek tisztán tartása, a hordalék és a 
kiszedett idegen anyagok kijelölt lerakó
helyre történő szállítása. Kivételt képeznek 
az alábbi utcákban levő belvízelvezető ge
rinccsatornák: . 
- Körte sor 
- Táncsics u. (Tompa-Kertész u. között) 
- Kisfényesi utca 
- Batsányi u. (Gajdács-Kolozsvári u. kő

zött) 
- Almás sor 
- Könyves u. (Batsányi-Kertész u. között) 
- Berzsenyi utca 
- Kertész u. (Jósika-Bessenyei u. között) 
- Kertész u. (Kolozsvári-Könyves u. kő

zött) 
- Bánát u. (Tessedik-Kölcsey utca között) 
- Batsányi (Kolozsvári-Könyves u. között) 
- Bethlen utca 
- Tavasz u. (Illyés-Zsigmond u. között) 
- Tavasz u. (Veres-Szegfű u. között) 
- Csányi utca 
- Vasút sor 
- Erdélyi sor (Árpád sor-Berzsenyi u. kö

zött) 
- Fényesi utca 
- Zrínyi u. (Szent L.-Bezerédi u. között) 
- Ifjúsági tábor 
- Hétvezér utca 
- Szegfű u. (Tavasz-Rózsa utca között) 
- Gyár utca 
- Dobozi út belterületi szakasza 
- Hétvezér u. 

4. § 
Köztisztasággal kapcsolatos 

tiltott tevékenységek 
(1) Tilos eldugulást okozó vagy rongálásra al

kalmas anyagot, szennyvizet árokba, köz
csatornába, víznyelő aknába, csapadékel
vezető aknába szórni, önteni. 

(2) Tilos állati hullát valamint trágyát szemét
gyűjtő edénybe helyezni, továbbá trágyát, 
hulladékot a rendelet hatálya alá eső terü
letre elhelyezni. 

(3) Tilos hórakás létesítése tömegközlekedési 
eszköz megállóhelyén, szemétgyűjtő edény 
tárolóhelyén és az azok megközelítésére 
szolgáló területen. 

(4) Tilos klorid tartalmú vegyszer használata 
zöldterületen továbbá hidak, alul- és felül
járók 15 méteres körzetében. 

(5) A rendelet hatálya alá eső területen aktu
alitásukat vesztett, szakadt, szennyezett 
plakátok, falragaszok nem tarthatók. 

(6) Tilos a rendelet hatálya alá eső területeken 
hulladék égetése. Kivétel ez alól a kerti 
hulladék. 

III. F E J E Z E T 

5. § 
Települési szilárd hulladék gyűjtésével 
és szállításával kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás 

(1) A települési szilárd hulladék elszállításával 
kapcsolatos közszolgáltatás csak a belte

rületi ingatlanokra terjed ki. Külterületen és 
volt zártkerti területeken az illetékes önkor
mányzati képviselő kezdeményezésére, ha 
az érintettek többsége kéri, a közszolgálta
tást ki kell terjeszteni. Akiterjesztés esetén 
a közszolgáltatás igénybevétele minden 
érintett számára kötelező, függetlenül attól 
hogy a szolgáltatást kérte-e vagy nem. 

(2) Az önkormányzat a közszolgáltatásról - a 
szolgáltatásra vonatkozó pályázat elbírálá
sáig - vállalkozók útján gondoskodik, ad
dig a szolgáltatás díját a vállalkozó hatá
rozza meg. 

(3) A közszolgáltató a folyamatos munka vég
zését 6 hónapos határidővel mondhatja fel. 

(4) A kötelező közszolgáltatás díját lakások 
esetében a szokásosan keletkező kommu
nális hulladékra vetítve kell megállapítani, 
figyelemmel a szolgáltatás minőségére. 
Közületi hulladékot a keletkező hulladék
mennyiségre vetített áron lehet elszámolni. 

(5) A közszolgáltatás díját a szolgáltató jelen 
rendelet hatálybalépésének évében ne
gyedéves, ezt követően kéthavi kiszáml,; 
zással kérheti. 

(6) A közszolgáltatási díj a teljes körű szállítá
si költségeket, a lerakóhelyi díjat valamint 
az edényhasználati díjat tartalmazza. 

6. § 

(1) Az ingatlantulajdonos a díjfizetés alapját 
szolgáló adatokat a szolgáltatással megbí
zott közszolgáltató részére köteles megad
ni, a szükséges szerződéskötési kötele
zettségnek eleget tenni, ellenkező esetben 
részére lakossági szolgáltatás esetében a 
maximális díjat, egyéb esetben a hasonló 
nagyságrendű hulladéktermelő szolgáltatá
si díjat kell előírni. 

(2) Kérelemre, amennyiben az állampolgár 
szociális helyzete indokolja - külön önkor
mányzati rendelet alapján - a szolgáltatás 
díját vagy annak egy részét az önkormány
zat átvállalhatja. 

(3) Tömblakásos épületeknél, szövetkezeti és 
társas házaknál, lakóközösségeknél az (1) 
bekezdésben előírt adatszolgáltatást és a 
közszolgáltatás díjának beszedését a? 
üzemeltetéssel megbízott személy vac 
szerv biztosítja. 

(4) A közszolgáltató részére az üzembe helye
zési, használatbavételi engedélyek és üz
letnyitások bejelentéséről a jegyző folya
matos tájékoztatást ad. 

(5) A közületek kötelesek a tárgyi év negyedik 
negyedévében a polgármesteri hivatal ré
szére a keletkezett éves hulladékmennyi
séget bejelenteni. 

7. § 
(1) Jelen rendelet hatálya alá eső területen a 

közszolgáltatást pormentesen, szabványos 
hulladékgyűjtő edényben és az ehhez tar
tozó célgép igénybevételével szabad vé
gezni. 

(2) Az ürítési gyakoriságnak és a keletkező 
hulladékmennyiségnek megfelelően kell a 
szolgáltatónak a szükséges edénymennyi
séget biztosítani, továbbá azt az ingatlan
tulajdonos, -használó által biztosított táro
lóhelyen elhelyezni. 

(3) A keletkező kommunális hulladékot kukás 
és zsákos gyűjtési rendszerben heti egy 
alkalommal, BOBR és nagykonténeres 
gyűjtés esetében heti két alkalommal kell 
elszállítani. 

(4) Nagykonténeres gyűjtési módot csak bur
kolatlan földutak melletti szolgáltatás ellá
tására, illetve közületi hulladék szállítására 
lehet alkalmazni. 



(5) A nagykonténeres gyűjtési módnál a köz
szolgáltatónak 200 m, de maximum 400 
m-es rágyaloglási távolságot kell biztosíta
ni. A kiépítésre kerülő utak esetében a for
galomba helyezéstől számított egy éven 
belül kell áttérni a kukás gyűjtési módra. 

(6) A kommunális hulladék szállítását végző 
szolgáltató a szállítás folyamatosságának 
biztosításáról, az esetlegesen elmaradt 
gyűjtés 24 órán belül történő pótlásáról kö
teles gondoskodni. 

(7) A kötelező közszolgáltatás keretén belül a 
szolgáltató évi egy alkalommal - külön dí
jazás nélkül - köteles lomtalanítási akciót 
szervezni. 

(8) A konténer edények tisztántartását, fertőt
lenítését és esetleges mozgatását - nagy
konténer kivételével - a szolgáltató külön 
díjazás ellenében köteles elvégezni. 

(9) Az önkormányzat által a szelektív hulla
dékgyűjtésre biztosított konténerek (pl. 
üveggyűjtő) szükség szerinti ürítését a 
közszolgáltatónak kell biztosítania külön 

tj díjazás nélkül. 

8- § 
Települési folyékony hulladék 

gyűjtésével és szállításával kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatás 

(1) A közszolgáltató a megrendeléstől számí
tott 2 napon belül köteles a szolgáltatást 
elvégezni. 

(2) Az önkormányzat a folyékony települési 
hulladék elszállításáról a szolgáltatás ellá
tására vonatkozó pályázat elbírálásáig vál
lalkozók útján gondoskodik, addig a szol
gáltatás díját a vállalkozó határozza meg. 

(3) A folyékony hulladékra vonatkozó közszol
gáltatási díjat a ténylegesen kiszállított 
mennyiség, azaz a kiszállító tartály mérő
berendezése alapján kell meghatározni. 

(4) A közszolgáltató a szolgáltatásvégzésre, a 
közület a keletkező hulladékra vonatkozó 
adatszolgáltatásra kötelezett. 

9. § 
Települési szilárd és folyékony hulladék 

i elhelyezése 

(1) A szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló edé
nyeket közterületen csak a tulajdonosra 
utaló jelzéssel lehet tárolni, a közterületek 
rendjéről szóló rendeletben szabályozottak 
szerint. 

(2) Tilos közterületen rongálódott, hibás, nem 
szabványos, fedél nélküli, piszkos, bűzös 
edényt kihelyezni és tárolni. 

(3) Az ürítés alkalmával beszennyeződött köz
területet a szolgáltató köteles feltakarítani. 

(4) A közterületen tárolt edény környezetének 
tisztán tartásáról és a mellé elhelyezett 
hulladék (lom, doboz, gally stb.) feltakarítá
sáról a közterület-használati engedéllyel 
rendelkezőnek kell gondoskodnia. 

(5) A hulladéktároló edényeket ürítés előtt 
vagy után is fedett állapotban kell tartani 
az ún. kézi hulladékgyűjtők kivételével. 

IV. F E J E Z E T 

10. § 
Települési szilárd hulladék elhelyezése 

(1) A települési szilárd hulladék (kommunális 
és egyéb szilárd hulladók) elhelyezéséről, 
kezeléséről, ártalmatlanításáról és meg
semmisítéséről az önkormányzat közszol
gáltató útján gondoskodik. 

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezése 
az új hulladékkezelő mű működésének 
megkezdéséig a Kétegyházi úti lerakóhe

lyen történik, az 1. sz. mellékletben szerep
lő elhelyezési díjért. 

(3) Az új hulladékkezelő mű elkészültét köve
tően az önkormányzat pályázatot ír ki a 
közszolgáltatás ellátására. 

(4) A rendelet hatálya alá eső területen össze
gyűjtött és elszállított hulladékot - ameny-
nyiben a rendelet hatálya alá eső területen 
helyezik el - a pályázat elbírálásáig csak a 
rendeletben kijelölt lerakóhelyen lehet el
helyezni. 

(5) A lerakóhelyen csak a jelen rendelet hatá
lya alá eső területről származó hulladék 
helyezhető el. Egyéb esetben a közgyűlés 
hozzájárulása szükséges. 

(6) A lerakóhely üzemeltetésével megbízott 
szolgáltató köteles a lerakóhely igénybevé
telét dokumentálni és az érintettek részére 
bizonylatot kiállítani. 

V. F E J E Z E T 

11. § 
Települési folyékony hulladék elhelyezése 

(1) Lakossági állattartásból származó hígtrá
gya csak a Békéscsaba kismegyeri hulla
dékkezelő mű területén (0763/24 hrsz.) lé
tesített ártalmatlanító telepen helyezhető el. 

(2) Kommunális eredetű folyékony települési 
hulladék csak a Békéscsaba kisréti szeny-
nyvíztisztító telepen kialakított műtárgyban 
helyezhető el. 

(3) A lerakóhelyen csak a jelen rendelet hatá
lya alá eső területről származó hulladék 
helyezhető el. Egyéb esetben a közgyűlés 
hozzájárulása szükséges. 

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt telep kapa
citásának figyelembevételével - a lakossá
gi igények elsődlegességének biztosítása 
mellett - a lakossági állattartásból szárma
zó hígtrágya összetételével azonos, de 
nem lakossági állattartásból származó 
hígtrágya is elhelyezhető. Az elhelyezés 
előtt a hígtrágya összetételét laboratóriumi 
vizsgálattal kell bizonyítani. 

(5) Tilos folyékony települési hulladékoknak 
a közterületen, vízfolyásokban, árkokban, 
szennyvíz- és csapadékvíz-csatornákban 
vagy bármely olyan területen történő elhe
lyezése, melyhez az érdekelt hatóságok 
nem adtak hozzájárulást. 

(6) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő köz
szolgáltatás díját a 2. sz. melléklet tartal
mazza. 

VI. F E J E Z E T 

12. § 
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

kötelező igénybevétele 

(1) A szolgáltató a közszolgáltatást a hatályos 
jogszabályok előírása szerint köteles vé
gezni. 

(2) Az önkormányzat a jelen rendelet kihirde
tésével egyidejűleg a települési kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatással a pá
lyázat elbírálásáig a jelenlegi szolgáltatót 
bízza meg. 

(3) A szolgáltató tevékenységének díját a 3. 
sz. melléklet tartalmazza. 

13. § 
A közszolgáltatással kapcsolatos 

egyedi előírás 
(1) Az egyéb, nem kommunális hulladékszállí

tással kapcsolatban a jegyző, egyedi elbí
rálás alapján, a kötelező közszolgáltatás 
igénybevétele alól felmentést adhat az 
igénybe vehető lerakóhely megjelölésével. 
A felmentésről a közszolgáltatót is értesíte
ni kell. 

14. § 
Szabálysértési rendelkezések 

(1) Aki a jelen rendeletben foglaltakat meg
szegi vagy kijátssza, és a cselekmény sú
lyosabb elbírálás alá nem esik, szabálysér
tést követ el és pénzbirsággal sújtható A 
kiszabható pénzbírság maximuma a min
denkor hatályos jogszabályok által megha
tározott összeg. A szabálysértési eljárás 
lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 

(2) A szabálysértés tetten ért elkövetője hely
színi bírsággal sújtható. 

15. § 
(1) Helyszíni bírság kiszabására a rendőrség 

és a közterület-ellenőrzési csoport jogo
sult. 

(2) A helyszíni bírság maximuma a mindenko
ri hatályos jogszabályok által meghatáro
zott összeg lehet. 

VII. F E J E Z E T 

16. § 
Vegyes és záró rendelkezések 

(1) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló törvény értelmében 
nyilvános pályázatot kell kiírni a kötelező 
közszolgáltatások ellátására, a belügymi
niszter, illetőleg a környezetvédelmi és te
rületfejlesztési miniszter által kiadott ren
deletek megjelenését követő 30 napon be
lül. 

(2) Jelen rendelet 1995. november 1-jén lép 
hatályba. 

(3) A hatálybalépéssel egyidejűleg a 26/1992. 
(IX. 10.) sz. önkormányzati rendelettel. 
13/1993. (II. 11.) sz. önkormányzati rende
lettel, a 39/1993. (IX. 16.) sz. önkormány
zati rendelettel, a 4/1995. (I. 19.) sz. önkor
mányzati rendelettel módosított 12/1992. 
(IV. 23.) sz. köztisztaság fenntartásáról 
szóló önkormányzati rendelet hatályát 
veszti. 

Békéscsaba, 1995. október 12. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

1. sz. melléklet 

Lakossági és közületi szilárd hulladék 
elszállításának közszolgáltatási díjai 

Érvényes: 1995. december 31-ig (maximált díj) 

1/1. Lakossági szilárdhulladék-szállítási szol
gáltatás (szállítási és elhelyezési díj) 
110 literes hulladékgyűjtő edényzet 
(családi házak) 
Ürítési gyakoriság: hetente egy alkalommal 
Szolgáltatási díj: 

2200 Ft+áfa/lakás/1 db edény/év. 
minden további edény: 

800 Ft+áfa/lakás/edény/év 
Edényhasználati díj: 400 Ft+áfa/edény/év 
1,1 m3-es hulladékgyűjtő edényzet 
(tömb- és sorházak) 
Ürítési gyakoriság: hetente két alkalommal 
Szolgáltatási díj: 2200 Ft+áf a/lakás/év 
Edényhasználati díj: 600 Ft+áfa/lakás/év 
Edényzet mosása+fertőtlenítése (gyakori
ság: évente 4 alkalommal): 

200 Ft+áfa/lakás/év 
Esetenkénti megrendelésnél 
egy alkalommal: 100 Ft+áfa/lakás 
5 m3-es hulladékgyűjtő edényzet földutak 
esetében 
Ürítési gyakoriság: heti kétszer 
Szolgáltatás dija: 2200 Ft+áfa/lakás/év 



Zsákos gyűjtés: 
Ürítési gyakoriság: 
hetente egy alkalommal 70 Ft+áfa/zsák 
Csak a közszolgáltató által értékesített és 
feliratozott zsákok alkalmazhatók (a díj 
tartalmazza a zsák és az elszállítás költsé
gét.) 
5 m3-es nyitott konténer 
(eseti megrendelés): 1500 Ft+áfa/konténer 

1/2. Elhelyezési és kezelési díj a városi kije
lölt lerakóhelyen: (VGV és lakossági be
szállítás esetén) 
- törmelék: 150 Ft+áfa/m3 

- föld (maximum 20% 
törmeléket tartalmazhat): díjtalan 

- kommunális hulladék: 
250 Ft/laza m3+áfa 

1 m3-ig a lerakás díjtalan. 
2/1. Közületi kommunális szilárd hulladék el

szállításának szolgáltatási díja: 
5 m3-es konténer: (havonta legalább 15 db 
vagy ezen felüli ürítés esetén 20% ked
vezmény) 
Szolgáltatás díja: 2200 Ft+áfa/konténer 
Edényhasználati díj: 

4000 Ft+áfa/konténer/hó 
1,1 m'-es hulladékgyűjtő tartály 
Szolgáltatás díja: 650 Ft/db/ürités+áfa 
Szolgáltatás dija edényhasználattal együtt: 

800 Ft/db/ürítés+áfa 
7 70 literes hulladékgyűjtő (kuka) 
Szemétszállítási díj: 170 Ft/db/ürítés+áfa 
Szemétszállítási díj edényhasználattal 
együtt: 200 Ft/db/ürítés+áfa 

3/1. Elhelyezési díj a város kijelölt lerakóhe
lyén: (idegen beszállítók) 
Kommunális és termelési maradék: 

400 Ft/laza ra3+áfa, vagy 2200 Ft/to+áfa 
Törmelék: 200 Ft/rrV+áfa 
Föld (max. 20% 

törmeléket tartalmazhat) díjtalan 

2. sz, melléklet 

Folyékony települési hulladék 
közszolgáltatási díja 

Érvényes: 1995. december 31-ig (maximális díj) 

1. Kommunális eredetű folyékony települési 
hulladék: 
Elhelyezési díj: 100 Ft/nV+áfa 
Szállítási díj: 8. § (2) bekezdésben 
leírtak szerint 

2. Lakossági állattartásból származó hígtrá
gya: 
Elhelyezési díj: 200 Ft/m3+áfa 
Szállítási díj: 8. § (2) bekezdésben 
leírtak szerint 

3. sz. melléklet 

Kéménytisztítási tevékenység 
Érvényes: 1995. december 31-ig (maximális díj) 

Folyamatosan kötelező munkák díjai: 

Kéménytisztítási tevékenység közszolgáltatási 
dijai (a díjak az áfát is tartalmazzák) 

Folyamatosan kötelező kéménytisztítás 
a) Egyedi kémény 

- szilárd- ós olajtüzelés esetén: 
350 Ft/db/év 

- gáztüzelés esetén: 310 Ft/db/év 
b) Egyesített falú gyűjtőkémény 

- szilárd- és olajtüzelés eseten: 
240 Ft/szint/év 

- gáztüzelés esetén: 220 Ft/szint/év 
c) Mellókcsatornás gyűjtőkémény 

- szilárd- és olajtüzelés esetén: 
500 Ft/szint/év 

- gáztüzelés esetén: 440 Ft/szint/év 
d) Egyedi tartalékkémény: 240 Ft/db/óv 

o 

e) Egyesített falú tartalékkémény: 
180 Ft/szint/év 

f) Központi üzemi kémény: 53 Ft/fm/eset 
g) Gyárjellegú kémény 

- szilárd- és olajtüzelés esetén: 100 Ft/fm 
- gáztüzelés esetén: 100 Ft/fm 

h) Az f), és g), pontban szereplő kóménytípu-
sokhoz tartozó csatorna és akna tisztítási 
dija megegyezik a kémény tisztítási díjával. 

i) Amennyiben a kéménytisztítási tevékeny
ség az ügyfél kórelmére 18.00-6.00 közötti 
időben (éjjel) kerül elvégzésre, úgy a ké
ménytisztítás díjára 100%-os pótdíjat kell 
felszámítani. 

j) Az a)-g) pontokban felsorolt díjak a négy
évenként kötelező felülvizsgálati munkák dí
ját is tartalmazzák. 
Kéményégetés (egyedi kémény): 

1120 Ft/db/eset. 

DÖNTÉS ELŐTT 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

/1995. ( ) számú önkormányzati 
rendelettervezete az 51/1995. (X. 12.) számú 

önkormányzati rendelet - a köztisztaság 
fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások 

kötelező igénybevételéről szóló 
önkormányzati rendelet - kiegészítésére 

1. § 
A rendelet 1-2-3. számú melléklete az alábbi
akkal egészül ki: 

1. sz. melléklet 
Lakossági és közületi szilárd hulladék 
elszállításának közszolgáltatási díjai 

Érvényes: 1996. január 1-jétől (maximált díj) 
1/1. Lakossági és közületi szilárd hulladék el

szállításának és kezelésének közszolgál
tatási díja: 
Lakossági szemétszállítás díj áfával együtt: 
110 literes hulladékgyűjtő edényzet: ürítés 
heti egy alkalommal. 
Hulladékszállítási díj: 300 Ft/hó/lakás 
Hulladékszállítási díj 
a szolg. edényzetből: 360 Ft/hó/lakás 
1,1 m3-es hulladékgyűjtő edényzet: ürítés 
heti két alkalommal 
Hulladékszállítási díj: 300 Ft/hó/lakás 
Hulladékszállítási díj 
a szolg. edényzetből: 360 Ft/hó/lakás 
Hulladékszállítási díj évente 
négyszeri mosással: 385 Ft/hó/lakás 
Hulladékszállítási díj edényh. 
nélkül 4 mosás: 315 Ft/hó/lakás 
Zsákos hulladékgyűjtő: 
hetente egy alk. szállítás: 100 Ft/zsák 
5 m3-es edényzet: ürítés heti kétszer 
Hulladékszállítás dija szolg. 
edényzetből, mosással: 280 Ft/hó/lakás 
3 m3-es konténer esetenkénti igénybevé
tele (törmelék, lom, föld) 2200 Ft/ürítés 
(max. 24 óra időtartamra, ez időtartam 
után 200 Ft/nap) 
4 m3-es konténer esetenkénti igénybevé
tele (törmelék, lom, föld) 
2600 Ft/ürítés (max. 24 óra időtartamra, 
ez időtartam után + 200 Ff/nap) 

1/2. Elhelyezési és kezelési díj a városi kije
lölt lerakóhelyen (lakosság, közület és 
vállalkozók által beszállított). 
- törmelék: 200 Ft/m3+áfa 
- kommunális hulladék: 460 Ft/m3+áfa, 

2500 Ft/to+áfa 

- ipari hulladék: 500 Ft/m3+áfa 
3000 Ft/to+áfa 

- föld (max. 20% 
törmeléket tartalmazhat): díjtalan 

2/1. Közületek kommunális szilárdhulladék
elszállítási, -kezelési díja: 
- 770 literes hulladékgyűjtő (kuka) 

szolgáltatás díja: 210 Ft/db/ürítés+áfa 
szolgáltatás díja edényhasználattal 
együtt: 250 Ft/db/ürités+áfa 

- 1,7 m3-es hulladékgyűjtő edényzet 
szolgáltatás díja: 800 Ft/db/ürítés+áfa 
szolgáltatás díja edényhasználattal 
együtt: 1000 Ft/db/ürítés+áfa 

- 5 m3-es konténer 
szolgáltatás dija: 2700 Ft/ürítés+áfa 
edényhasználat díj: 5000 Ft/db/hó+áfa 

2. sz. melléklet 
Folyékony települési hulladék 

közszolgáltatási díjai 
Érvényes: 1996. január 1-jétől (maximált díj) 

Folyékony települési hulladék közszolgáltatási 
díjai 
Kommunális eredetű folyékony települési huí 
ladék: 
Elhelyezési díj: 120 Ft/m3+áfa 
Elhelyezés díja a rendelet hatálya alá nem 
tartozó területről történő beszállítás 
esetén: 150 Ft/m3+áfa 
Szállítási díj+elhelyezési díj: 280 Ft/m3+áfa 
Kerti WC-tisztítás, szállítás: 1500 Ft/db+áfa 
Lakossági állattartásból származó hígtrágya: 
Elhelyezési díj: 200 Ft/rrf+áfa 
Szállítási díj: 280 Ft/m3+áfa 

3. sz. melléklet 
Kéménytisztítási tevékenység 

Érvényes: 1996. január 1-jétől (maximált díj) 

Kéménytisztítási tevékenység közszolgáltatási 
díjai (a díjak az áfát is tartalmazzák) 
Folyamatosan kötelező kéménytisztítás 
a) Egyedi kémény 

- szilárd- és olajtüzelés esetén: 
456 Ft/db/óv 

- gáztüzelés esetén: 402 Ft/db/év 
b) Egyesített falú gyűjtőkémény 

- szilárd- és olajtüzelés esetén: 
312 Ft/szint/é*"*-

- gáztüzelés esetén: 286 Ft/szint/év 
c) Mellékcsatornás gyűjtőkémény 

- szilárd- és olajtüzelés esetén: 
650 Ft/szint/év 

- gáztüzelés esetén: 572 Ft/szint/óv 
d) Egyedi tartalókkómény: 312 Ft/db/óv 
e) Egyesített falú tartalékkémóny: 

234 Ft/szint/év 
f) Központi üzemi kémény: 68 Ft/fm/eset 
g) Gyárjellegú kémény: 130 Ft/fm/eset 
h) Az f) és g) pontban szereplő kéménytípu

sokhoz tartozó csatorna és akna tisztítási 
díja megegyezik a kémény tisztítási dijával. 

i) Amennyiben a kéménytisztítási tevékeny
ség az ügyfél kérelmére 18.00-6.00 közötti 
időben (éjjel) kerül elvégzésre, úgy a ké
ménytisztítás díjára 100%-os pótdíjat kell 
felszámítani. 

j) Az a)-g) pontokban felsorolt díjak a négy
évenként kötelező felülvizsgálati munkák dí
ját is tartalmazzák. 
Kéményégetés (egyedi kémény): 

1456 Ft/db/eset 
2.§ 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Békéscsaba. 1995. október 12. 
PAP JÁNOS DR SIMON MIHÁLY 
polgármester tegyzó 



1 Ml L E S Z I T T ? 

Szocialista aggodalmak 

Sajtótájékoztató keretében fejtette ki három szocialista képvi
selő önkormányzati frakciójuk véleményét a csütörtöki oktatás 
korszerűsítésével kapcsolatos közgyűlési döntés várható követ
kezményeiről. 

Az MSZP-frakció azért nem szavazta meg az oktatási bizott
ság javaslatát, mely több hónapi előkészítő munka után nem 
megoldásokat ajánl, hanem a lehetséges döntések új időpontjait 
határozta meg - mondta Tóth Károly. A jövő évi költségvetésnél 
nem számszerűsíthető következtetéseket tartalmaz a javaslat, 
ami a racionálisabb finanszírozás egy évvel való elhalasztását 
jelenti. A komplex kezelés helyett végeláthatatlan alkufolyamat 
indul, mely nagy valószínűséggel a gyenge alkupozícióban lévők 
rovására fog megoldódni, illetve fennáll a veszély, hogy pedagó
giailag helytelen pénzügyi döntések születnek majd, azaz újra a 
„fűnyíró elv" alkalmazásához folyamodik kényszerből az önkor
mányzat. A szocialisták olyan korszerűsítést szeretnének az in
tézményrendszer egészében, amely lehetővé teszi a biztonsá-

Es működést, az igazságos finanszírozást, a tervezhető és ki
ámítható jövőt! 
Hraboszki György, az MSZP-frakció sajtóreferense arról be

szélt, hogy nem valósult meg a költségvetés konszolidálását cél
zó program, aminek súlyos következményei lehetnek. Az intéz
ményi szféra fenntartása 1996-ban minimum annyiba fog kerülni, 
mint az idén. Pénzek átcsoportosítása csak más területek rová
sára lehetséges - ez a kommunális kiadások csökkenéséhez, a 
városüzemeltetés és -fejlesztés megtorpanásához, a lakossági 
kezdeményezések ellehetetlenítéséhez vezethet. 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

IPÁ(Ltó2AWir Ml) (R® ITT 
az önkormányzat által 1995. szeptember 15-én alapított 

új Vagyonkezelő Részvénytársaság 

ügyvezető igazgatói 
munkakörének betöltésére. 

A Békéscsaba Vagyonkezelő Részvénytársaság kiemelt feladata 
az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú ingatlanok 

1 hasznosítása, üzleti kezelése, az önkormányzat megbízásából 
ezen ingatlanok értékesítése. 
Pályázati feltételek: 

- felsőfokú iskolai végzettség; 
- gazdasági-pénzügyi szakismeret; 
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó hasonló tevé
kenységet folytató gazdasági társaság vezetésében már szakmai 
tapasztalatokat szerzett. 
A pályázathoz csatolni kell a végzettséget igazoló diplomát, vagy 
annak másolatát, az egyéb szakmai ismeretet igazoló bizonyít
ványt, szakmai önéletrajzot, három hónapnál nem régebbi erköl
csi bizonyítványt, a részvénytársaság működésére vonatkozó el
képzelést. 
A pályázat benyújtásának határideje: 1995. november 2. 12 óra. 

A pályázatok értékelése: az 1995. december 7-i közgyűlésen. 
Az állás betöltésének kezdő időpontja: 1996. január 1. 

Bérezés megegyezés szerint. 
A közgyűlés fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot ered
ménytelennek nyilvánítja. 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Gojdárné dr. Balázs Ka
talinnál, a polgármesteri hivatal vagyonkezelő irodája vezetőjénél 
lehet beszerezni (tel.: 441-600, 452-252/123). 

A pályázatot Pap János polgármester, 
Békéscsaba, Szent István tér 7. címre kell benyújtani. 

Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat". 

A csütörtöki döntéssel megőriztük a szociális foglalkoztatást 
és a szocializmus intézményrendszerét - mondta Galisz Géza. 
- Furcsa, de éppen a liberálisok és a konzervatívok ragaszkod
nak a szocializmus vívmányaihoz, a szocialisták pedig kiállnak 
a rendszerváltás további folytatása mellett! Az intézményrend
szer korszerűsítésének elodázása politikai döntés eredménye, 
mely döntés a város jövője elleni politizálást jelenti - vélte a kép
viselő. Az intézményhálózat fenntartásához további 270 milliós 
többletforrást kell jövőre biztosítani, ugyanakkor 1996-ban az ön
kormányzatok nem fognak több pénzzel rendelkezni, mint az 
idén. 

A Madách utcai 12 osztályos iskolakísérlet elvetésével kap
csolatban a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az MSZP-frakció 
a folytatás mellett tette le a voksát. Az elutasító döntés egyetlen 
pozitívuma az, hogy így megszűnt a bizonytalanság; a probléma 
lebegtetésénél nincs rosszabb állapot! 

(SZ. SZ.) 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 
könyvvizsgálói feladat ellátására 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányza
tokról szóló 1990. évi LXV. törvényt módosító 1995. évi XLV1II. tör
vény 120. § (2) bek. előírása szerint pályázatot hirdet könyvvizsgá
lói feladatok ellátására. 

A könyvvizsgáló feladata különösen: 
• az önkormányzat ós intézményei adatait összevontan tartalmazó 

éves 
- pénzforgalmi jelentés, 
- könyvviteli mérleg, 
- pénzmaradvány és 
- eredménykimutatás könyvvizsgálata; 

• a közgyűlés elé terjesztett költségvetési és zárszámadási rende
lettervezetek vizsgálata abból a szempontból, hogy azok valós 
adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok 
előírásainak; 

• a pénzügyi helyzet elemzése, különösen az adóságot keletkezte
tő kötelezettségvállalások tekintetében. 

A pályázat tartalmi követelménye: 
A könyvvizsgálattal, a költségvetési beszámoló felülvizsgálatával a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói név
jegyzékben szereplő „költségvetési" minősítésű könyvvizsgáló bíz
ható meg. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
1. A könyvvizsgálói bejegyzés igazolását. 
2. Természetes személy esetén: 

- szakmai önéletrajzot, 
- büntetlen előélet igazolását, 
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn 

vele szemben az 1990. évi LXV tv. 92/B § (2) bekezdésében 
szereplő összeférhetetlenségi ok. 

(Nem lehet könyvvizsgáló a helyi önkormányzat polgármestere, 
képviselő-testületének tagja, költségvetési szervének dolgozója 
ós ezek közeli hozzátartozója (ptk. 685. § b) pont), e minősége 
fennállása alatt, illetve annak megszűnésétől számított három 
évig.) 

3. Könyvvizsgálói társaság esetén a társaság tevékenységi köré
nek ismertetését. 

Könyvvizsgálói szervezet pályázata esetén a könyvvizsgálatot el
végző természetes személyt (bejegyzett könyvvizsgálót) is meg 
kell nevezni. Ebben az esetben a pályázat tartalmi követelményei 
a bejegyzett természetes személyre vonatkoznak. 
A pályázat benyújtásának határideje: 1995. november 20. 
A pályázatot Pap János polgármester, Békéscsaba, Szent István 
tér 7. címre kell benyújtani. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat". 
További felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban Uhrin Nándor, a 
pénzügyi és gazdasági iroda vezetője nyújt a 441-180-as telefon
számon. 
A pályázat elbírálására Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 1995. december 7-i ülésén kerül sor. 



Megkerült Sziszi! 
A Szuperinfóban megjelent 

fényképes hirdetés alapján 

Orosházáról vasárnap, 

három hét után, 

f f l P r *1% visszakaptuk kutyánkat, 

Sziszit. 

Köszönetet szeretnénk 

' % . Í J M L ' 
mondani mindazoknak, akik 

segítettek a keresésben. 

Futaki Géza és kislányai 

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 

Ég DÉLKELET RÁDIÓ FBI Produkció 19.45-1.45 

Hirdetmény 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
szociális bizottsága értesíti a lakosságot, hogy 

a lakás célú önkormányzati kamatmentes kölcsön 
támogatásban részesülők 

névjegyzéktervezeté t 
a hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztette. 
A tervezetre bárki észrevételt tehet. 

A BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 
(5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2.) 

érettségire, valamint az ország bármely felsőoktatási 
intézményébe felvételi vizsgára jelentkező tanulók részére 

előkészítő tanfolyamokat sze rvez 
matematika, fizika és biológia tárgyakból. 

A tanfolyam időtartama: 
Részvételi díj: 
Jelentkezési határidő: 

80 óra/tanfolyam. 
15 000 Ft/fő. 
1995. október 31. 

Jelentkezés és felvilágosítás Kolarovszkiné Molnár Ildikó
nál személyesen, vagy a 66/454-511-es telefon 16-os 

mellékén munkaidőben. 

A tanfolyamokkal kapcsolatosan 
részletes ismertetést tartunk a gimnázium épületében 

1995. október 20-án 16.30-kor. 

VASUTAS MŰVELŐDÉSI HÁZ 
• Október tfl-én 17 órától a reikiklubban a „Köpölyözés, moxa" elő

adást hallhatják az érdeklődők. 
• Október 20-án a Csiri-biri együttes Csibetanya című játékos gyer

mekkoncertje kerül megrendezésre. 
• Október 20-án a Csabai Szlovákok Szervezetével közösen ju

goszláv folkestet tartunk. Fellép a Novi Sad-i népi ének- és tánc
együttes. 

• Október 21-én 18 órától Hevesi Club. Fellépnek Hevesi Imre és 
vendége, Pácsó. 

• Október 21-22-én 9-16 óráig reiki I. tanfolyam lesz 
Tokár Ferencné vezetésével. 

• Október 21-én 13.30 órakor az Amatőr írók és költők 
békéscsabai csoportja tart foglalkozást. jT<Nértee" 

HETI MOZIMŰSOR 
1995. október 1 9 - 2 5 . 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

15.30,17.45 és 20.00, Kevin Costner: WATERWORLD 
pénteken és szombaton 22.15-től is ! (magyarul beszélő amerikai film) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

17.00 óra: 

19.00 és 21.00 óra: 

MAUGLI, A DZSUNGEL FIA 
(magyarul beszélő amerikai film) 

FÉRFIAK MÉLYREPÜLÉSBEN 
(francia krimi) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

19-23-an 18.30 óra: 

19-25-én 20.30 és 
24-25-én 18.30-tól Is ! 

Szomjas György: CSÓKKAL ÉS KÖRÖMMEL 
(új magyar film) 

Gus Van Sant: OTTHONOM, IDAHO 
(amerikai film) 

HETI FILMAJÁNLAT 

Kevin Coster: WATERWORLD 

Szines, magyarul beszélő amerikai kalandfilm 

A sarki jégtakarók megolvadása után az egész Föld bolygó egyet
len hatalmas tengerré válik. A világóceánban Atlantiszként süllyed el 
New York, Los Angeles, a Szilícium-völgy, az egész emberi civilizáció. 
A Szárazföld talán már csak a mesében létezik. Minden túlélő azt ke
resi, de senki sem tudja, merre lehet. Az oázisnak számító apró korall
zátonyok lakói és a reménytelenül hánykolódó bárkák sorsűzte hajósai 
egymással hadakoznak. 

A végtelen vizeken különös hajó ringatózik. Szemmel láthatóan egy 
hajdanvolt magasabb rendű civilizáció roncsaiból épült. Árboca körül 
önmagába visszafordított propeller forog, a háromtagú hajótörzs ele
mei között erős háló feszül. A fedélzeten egy tízéves kislány, egy kívá
natos nő és a Tengerész, akinek lábujjai között úszóhártya, lüle mögött 
pedig kopoltyú nőtt. A hajón látszólag semmi hajtómű, vitorlának nyo
ma sincs, egyetlen korty ivóvíz sem található. A magányos Tengerész 
azonban cseppet sem aggódik: tudja, hogyan maradhat életben. E s 
egyáltalán nem finnyás... 

Egyedül a füstokádó kalózokat nem szenvedheti A repülőkkel, 
gépfegyverekkel és jet-skivel felfegyverezett gazemberek senkit és 
semmit nem kímélnek. Most a kislányra vadásznak, aki különös tetová
lást visel a hátán. Egyesek szerint a furcsa jel térkép, mely a Száraz
földre vezet... 

„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 GVORSÉTKEZÖ 
• Csirkefalatok 
• Hamburgerek • Frissensültek 

• Köretek, saláták, desszertek • Üdítők • 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.OO-ig 
KISZÁLLÍTÁS KISMOTORRAL 6 9 Ft! 

„Az élet nem habos torta, hanem egy pizza, egy igazi mozis pizza" 
( V I R Á G Á R P Á D J R . ) 

BÉKÉSCSABA BELVÁROSÁBAN, A MOZI MELLETT EPULO 

KÖZÉLETI CENTRUMBAN 
150-250 m J-es földszinti, 
külön utcai bejárattal is rendelkező terület 
(étterem, üzlet stb. céljára) 

KIADÓ VAGY ELADÓ. 
Érdeklődni munkaidőben a 322-616 és a 328-195 telefonszámokon lehet. 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 
i 

BÉKÉSCSABA M E G Y E I JOGÚ V A R O S ÖNKORMÁNYZATA 

Egészségügyi Alapellátási Intézményének Módszertani Bölcsődéje 

szakképzett gondozónőt vagy egészségügyi 

képesítéssel rendelkező kolléganőt keres felvételre. 

Érdeklődni lehet a 323-171-es telefonszámon. 

é v e s a & h e * m á l T A X I 
Legyen Ön is 

a törzsutasunk - így 
olcsóbban utazhat! 

G Y O R S - P O N T O S -

M E G B Í Z H A T Ó . 

Személy-, 
teherfuvarozás, 

autómentés. 

444-777 • 45-45-45 

Dekoráció 
M I N D E N E G Y H E L Y E N , REÁLIS Á R O N 
T E L E F O N : 0 6 - 3 0 - 4 5 1 - 5 7 2 

©som©© 
• Ágybetétek 3000 .Ft-tól 
• Franciaágybetét 45S0 Ft-tól 
• Gyermekágybetét 950 Ft-tól 
• Mikroplüss 750 Ft-tól 
Szivacspárnák, apríték, textíliák. 
Eladás, méretre vágás, bevonás. 

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

K 0 P I R S Z A M C E N T E R 
másolástechnikai-irodatechnikai 

szaküzlet és szerviz 
Békéscsaba, Bartók B. út 37. 

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 7.30-16.00 
Telefon: 444-562 és 454-217 

Új s z o l g á l t a t ó h e l y ü n 
k ö n is k é s z s é g g e l 
á l lunk ügyfe le ink 
r e n d e l k e z é s e r e ! 

F É N Y M Á S O L Á S I 

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

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

T0TAL kenőanyag 
FORGALMAZÁSA 

Viszonteladóknak 
kedvezményi 

B É K É S C S A B A MEGYEI J O G Ú VAROS 
P O L G Á R M E S T E R I HIVATALA 
V Á R O S Ü Z E M E L T E T É S I I R O D Á J A 

felhívja a lakosság figyelmét arra, 
hogy a városban keletkezett bontási 

törmelék a cserépgyári úton lévő 

kőtörő telepen díjmentesen lerakható, 

naponta 8 és 16 óra között. 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

árverésen értékesíti a tulajdonát képező, 
Békéscsaba, Tompa u. 8918/1 hrsz.-ú 2050 m 2 alapterületű telkét. 

A telek kikiáltási ára: 200 000 Ft. 

A telek 1000 m 2 - é n jelenleg egy m é s z o l t ó telep van k i a l a k í t v a , 
amelynek f e l é p í t m é n y e m a g á n t u l a j d o n b a n van. Az é r t é k e s í t é s csak a 
telekre vonatkozik. A f e l é p í t m é n y t a t u l a j d o n o s á t ó l lehet megvenni. A 
telepen t a l á l h a t ó : ipari á r a m , rak tár , ö l t ö z ő , daru, 3 db betonozott 
o l t ó m e d e n c e , fúrott kút . 
A m a g á n s z e m é l y r e v o n a t k o z ó f e l v i l á g o s í t á s s a l a p o l g á r m e s t e r i hivatal 
v a g y o n k e z e l ő i r o d á j a s z o l g á l . 
Az á r v e r é s e n az vehet rész t , aki az á r v e r é s i g a hivatal p é n z t a r á b a 
befizeti a k ik iá l tás i á r 1 0 % - á t . 
A befizetett p é n z b e s z á m í t a v é t e l á r b a a n n á l a s z e m é l y n é l , aki a 
legmagasabb á r a t a j á n l j a . Aki kiesik, a p é n z é t visszakapja. 
Ha az á r v e r é s nyertese 8 napon b e l ü l nem fizeti ki a m a r a d é k v é t e l á r a t , 
a p é n z b á n a t p é n z n e k m i n ő s ü l , az e l a d ó azt visszafizetni nem k ö t e l e s . 

Az árverés időpontja: 1995. november 2. 10 óra. 
Helye: p o l g á r m e s t e r i hivatal, 1. sz. t á r g y a l ó . 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

Garzon ingatlanközvetítés: Wlassics sé
tány 3. Teleion: 448-350. 
Békéscsaba, Szent László u. 5. szám 
alatti 5,5 szobás, gázlútéses, 2 telefo
nos családi ház eladó. Két családnak, 
vagy telephelynek, lerakatnak egyaránt 
alkalmas. Érdeklődni személyesen vagy 
teleionon: 444-228, 450-837. 
Garázs eladó a Lencsési B-terúletén. 
Teleion: 06-30/454-859. 
I. emeleti 2 szobás lakás eladó. Telefon: 
457-021, szombaton és vasárnap 16-
18 óráig. 

A Kastély-szőlőkben 30 m'-es, új hétvé
gi ház eladó. Telefon: 448-716, 7-18 
óráig. 
Ótszobás társasház eladó. Békéscsaba, 
Málnás u. 4/3. Csere is érdekel. 
Békéscsabától 8 kilométerre 40 m'-es, 
lúthetö ház termő gyümölcsőssel, a 47-
es főút mellett, Telekgerendáson 670 
ezer Ft-ért eladó. Kocsit beszámítok. Te
lefon: 481-227. 

Garázs kiadó a Lencsési-lakótelepen. 
Telefon: 457-816, este. 
Nyugati kertvárosi 5 szobás társasháza
mat elcserélném kisebb kertes házra 
vagy lakótelepi lakásra! Minden megol
dás érdekel! Érdeklődni: hétvégén Bé
késcsaba. Nárcisz u, 4, vagy hétköznap 
456-262. 
Békéscsabán, a Lencsési-lakótelepen 
3 szobás lakás eladó vagy kisebbre cse
rélhető II. emeletig! Érdeklődni teleio
non: 456-262. 
Máz fél hold földdel, épülettel, zártkert 
és faház villannyal, kúttal eladó. Érdek
lődni: 455-442. 

1500-as, 5 ajtós Lada Samara 19 000 
kilométerrel 840 000 forintért eladó. Ér
deklődni 8-16 óráig a 445-676 szá
mon. 

Parabola- és tetőantenna-szerelés, hifi, 
videó javítása. Boda Béla, Békéscsaba, 
Csíki u. 38. Teleion: 326-931. 
Társ- és partnerközvetítés, pótmama
szolgálat. Teleion: 06-30/456-899. 

Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés 
és -javítás. Telefon: 455-309. 
Ajtó-, ablakszigetelés, gumi alapanyagú 
légcsatornás szalaggal, 20% fűtéskölt
ség-megtakarítás. 10 év élettartam. Tel.: 
326-906. 

Gázkészülékek javítása, felülvizsgálata. 
Békéscsaba, Könyves u. 45. Hibabeje
lentés: 9-12 óráig a 456-537 számon. 
Festést, tapétázást, mázolást vállalok. 
Mészár Tibor, telefon: 456-895. 
Színes tévék, videomagnók lavitása: 
Kovács Attila és Társa Bt. Hibabejelen
tés munkanapokon 9-16-ig a 445-642, 
16 óra után a 449-284, vagy a 322-480-
as telefonszámon. 
Színes televíziók javítása hétvégén is 
garanciával. Domokos Tamás, tel.: 
06-30/432-827. 
Üvegezés! Lakások, épületek helyszíni 
üvegezése. Teleion: 06-60/483-712. 
Fekete-fehér televíziók helyszíni javí
tása, régebbi típusú is. Hibabejelenlés 
telefonon: 457-334, vagy levelezőlapon: 
Tomka Attila, Békéscsaba, Pásztor utca 
63. szám. 

Festő-, mázoló-, tapétázószolgáltatás. 
Lenovics Zoltán, iparos. Új cím: Bartók 
Béla út 24. Telefonon üzenet hagyható a 
356-332 számon. 
Hajdú, Energomal, Vjatka, Evnka mosó
gépek javítása hétvégén is. Eíektron, 
Bartók Béla út 4. Hibabejelentés: 325-
948, 454-561,06-60/388-348. 

Matematikából korrepetálást vállalok kö
zépiskolásoknak. Teleion: 451-612, 17 
órától. 
Matematika-fizika szakos tanár lelké
szít, leizárkóztat, korrepetál. Teleion: 
445-539. 
Spanyol nyelvtanítás, nyelvvizsgára 
leikészítés minden szinten. Telefon: 
445-507. 
Lóvontatású egyes eke és fogas eladó. 
Érdeklődni: Békéscsaba, Harang u. 10. 
Lakáson gyermekfelügyeletet vállalok. 
Telefon: 442-806. 
Fekete puli kutyák, hálószoba' 
bútor, konyhabútor, ajtók 
tokkal eladók. Békés
csaba, Szőlő u. 23. 
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TÖREDÉK TÖRTÉNETEK 

I MÚLTJÁBÓL 
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A z evangél ikus k is templom épí téstörténete 
(Id.: Thessedik Sámuel, lelkész (1710-1749) eredeti latin nyelvű írása 

fordításban - rövidítve -
Kovács Pál ny. evangélikus lelkész szívességéből) 

„Mivel az előző templomot az összeomlás fenyegette, a csabai 
gyülekezet még 1743-ban közbenjárt a nemes vármegyénél egy új, 
éspedig szilárd anyagból építendő templom ügyében... 

1744. szept. havában a templomépítés szükségességét maga 
Thessedik Sámuel csabai lelkész terjesztette Harruckern Ferenc báró 
és földesűr elé, aki Gyulán tartózkodott. Ő azonban kicsiny reményt ~ 
nyújtott, azt mondogatván, hogy neki másokra való tekintettel és a 
helyzetnél fogva nem szabad azt tennie, amit akarna s ezért azt aján
lotta, hogy csak tiszta vályogból építsük fel a templomot, téglalap -
alakban, tornyocska és egyéb templomi díszek nélkül... 

Tehát a következő évben, 1745-ben az anyagot, fát és természe
tesen a köveket is elkezdtük szállítani és a szükséges kiadások mi
att elhatároztuk, hogy költségvetést kell készíteni összességében és 
részleteiben, úgyhogy minden személy után, bármilyen korú, állapo
tú és nemű is volt, 10 forintot kell fizetni. Ezek beszedése alól, vala
mint minden egyéb teherviselés alól felmentést kaptak az itt lakó ró
mai katolikusok, családjaikkal együtt, a mieink pedig kb. 2740 lelket -
számláltak. 

Április hó 26-án a templom alapját kiásták, miután az előbbi temp
lomot már előzően teljesen lebontották. De csaknem ugyanazon a 
napon a munkában megakadályozott bennünket a vármegye, azzal " 
az Indokkal, hogy az a kósza hír terjedt el, hogy a csabaiak valami 
hatalmas templomot akarnak építeni toronnyal és csupa kövekből. 
Eközben az ügyet megvizsgálták és kérésekkel, megtisztelésekkel 
elértük, hogy ez az ellenmondás feloldódott. Úgyhogy a harmadik na
pon, április 28-án, az alapot megvetették tiszta kőből, amelyet a Sá
ránd-i hegyekből szállítottak és szerencsésen folytattuk a munkát. 

' Ezután csaknem egyhangúlag elhatároztatott, hogy a szilárd alap 
fölé a falat Is szilárd anyagból, vagyis égetet téglából kell felépíteni. 

...így azután a szent templom építése a gáncsoskodók és besú
gok, valamint ellenségeskedök ellenére, ugyanebben az évben, októ
ber vége felé, Isten kegyes akaratából befejezést nyert, ós Szent -

' Márton ünnepnapján, keresztyén módon, vagyis imádsággal és szent 
beszédekkel az oltalmazó Krisztusnak felajánlva felszenteltetett. A 
felszentelésnek cselekményét végezte az oltár elől Thessedik Sámu
el, a csabai gyülekezetnek ezidei rendes lelkésze; a szent beszédet 
Szent Pál I. Kor. 3, 16-17 alapján tartotta a lelki templom megszen-
teléséről, amikor már ezt megelőzően a szószékről a szent beszédet 
Markovitz Mátyás ezidei szarvasi lelkipásztor tartotta Lk 19,lkk alap
ján; délután pedig beszédet mondott Burján Dániel ezidei Kis-Berényi 
lelkész Mt 21.13 alapján. 

A templom északi sarkában, éspedig mélyen, f. évi Máriás, továb
bá vele együtt egy írás, mint tartós írott emlék, a szokásos módon el
helyeztetett: Isten legjobb, legnagyobb oltalma alatt! Ez az Istennek 
tiszteletére felszentelt hajlék, amely, a csabai evangélikus gyüleke
zetnek, a meg nem változtatott ágostai hitvallású lakosainak van 
ajánlva, éspedig a szlovák nemzetiségűeknek, az előbbi templom le
bontása után épült a Jézus Krisztus által helyreállított üdvösség 
1745. esztendejében. A munka elkezdődött április 26-án és 5 hónap 
időtartama alatt befejeződött, Mária Terézia magyarországi királynő 
Őfelségének uralkodása idején, valamint báró Harruckern Ferenc föl-

- desúr és Békés vármegye főispánsága idején. Épült pedig egyedül 
az evangélikus lakosok saját költségén, fáradozásával és kiadásai-

- ból, a más valláshoz tartozó lakosok bármilyen hozzájárulása nélkül, 
nagy tiszteletű Thessedik Sámuelnek, e gyülekezet ezidei rendes lel
készének szolgálata és lelkipásztorkodása idején, a jeles Mekis Já-

- nos bírósága és a jeles községi esküdtek: Máthé János törvénybíró, 
Vitzián Mátyás, Csankovszky György, Unyatinszky Máté, Krnyan Já

nos, Molnár András, Bánszky János, stb. idején... 
Egyébként a megtörtént kiadásokról elkészítve az elszámolást, 

úgy találtatott, hogy kifizettetett 2200 Rajnai Forint. Éspedig 
többek között a kőműves mestereknek 647 Ft, ácsmes- ; 

tereknek 215 Ft, az asztalosnak 160 Ft, üvegesek 
nek 50 Ft, stb." 

A z evangélik 
k i s t e m p l o 

Csaba első templomát az 
idetelepült evangélikusok épí
tették 1727-ben, vályogból. 
Majd ennek helyén épült fel 
1745-ben - 250 éve - a 
még torony nélküli, de az el
sőnél nagyobb templom, 
amelyet 1783-85- ig ismétel
ten átépítettek. Ekkor épült a 
tűzfigyelö óratorony, melynek 
a legfelső részén lévő tűzőr-
szoba búboskemencével volt 
fűthető. A millennium évének 
közeledtével további külső
belső átépítési munkák kez
dődtek. Neoreneszánsz motí
vumdíszítést kapott a barok
kos homlokzat, s a toronyra 
is új kupola és kerengőerkély 
került. A belső tér átalakult, a 
szószék az oltártól balra he
lyeződött. Az átépítés szép 
munkája Michnay Sándor, 
Zamecsnik Lajos és Hra-
bovszky Pál nevéhez fű
ződik. 

A templom tornyában 
hosszú ideig négy harang 
szolgált (egyet a II. világhá
ború alatt vittek el). A legna
gyobb és legismertebb a Ma
rik-harang. A 36 mázsás ha
rang 1876-ban Seltenhofer 
Frigyes soproni harangöntö 
műhelyében készült. Az or
szág legnagyobb evangéli
kus harangján a feliratok 
szlovák nyelven íródtak: 

Kdyz libi Mas zwonu Pro-
niká oblohu Srdecne, náboi-
ne vzdychni k Pánu Bohu 
(Mikor a harang szól S hang
ja égig hatol, Hittel, áhítattal 
sóhajtva az Istenhez). 

A templom látképe régi metszeten 

A 250 éves kistemplom 

Az evangélikus kii 
és nagytemplom 
a mai városképben 

Zwon tento cyrkvi 
Evang. B. Cabenské 
daruval Pavel Marik s 
pnvow manzelkow Má-
riow Ondrejcik a s dru-
how Helenow Poljak. 
R. P. 1874. (Ezt a ha
rangot a b. csabai 
evang. egyháznak ado
mányozták Marik Pál s 
első felesége, Ondrej-
csik Mária és második 
felesége, Poljak Ilona. 
Az Úrnak 1S74. eszten
dejében.) 

A 250 éves evangé
likus kistemplom a fel
újítás után impozáns 
külsővel várja a vasár
napi újraszentelést. 
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