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Hit, remény, 
szeretet 

Milyen távol van mai vilá
gunktól e három kulcs
szó, s az az eszme, 
ideológia, ami összeren
dezte őket. Ma inkább 
Darwin fejlődéselmélete 
érvényesül, mely szerint 
az egyének és a fajok 
könyörtelen harca viszi 
előre a dolgokat, s ez az 
evolúció játékszabálya. 
Hát ez valóban egy be
vált elképzelés, hisz eme 
elmélet szerint folyik ma 
a világ élete. Egyébként 
ez a biológia alaptétele 
volt, csak átültették a tár
sadalmi együttélés filozó
fiai stúdiumaiba. Ugyan
úgy, mint Newton mecha
nikatételét, amely a mo
narchikus államforma iga
zolását segítette. De van 
egy új biológiai eszme, 
Lynn Margulis kutatásai 
alapján, aki szerint ké
nyelmetlen (és gyilkos) 
hatalmi küzdelem helyett 
a kooperáció, a szimbió
zis, az együttműködés és 
a partnerség hatékonyab
ban fejleszti az organiz
musokat. A komplex for
mációk a sejteknél min
dig szimbiotikus (egybe
olvadó) partnerség nyo
mán jönnek létre. Legyen 
igy az emberi közössé
gekben is. Ámen. 

KÁNTOR ZSOLT 

A parlament a jövő évi költ
ségvetésünkkel bajlódik éppen, 
s aztán később a csabai köz
gyűlésre is ez a feladat vár. 
Csupa megszorítás, növekvő 
árak, csökkenő reálbérek -
egyáltalán létezik még nagybe
tűs jó hír is valahol? Örömmel 
tudatom, igen. Mégpedig pont 
Békéscsabán. Úgy tűnik, rövi
desen megindul a Csaba Cen
ter nagy beruházása, és 1996 
júliusától a hulladékkezelőt is 
használatba vehetjük. A jó hírek 
tolmácsolására Végh László al
polgármestert kértük: 

- November 9-én a közgyű
lés úgy döntött, hogy eladja a 
Csaba Center területét annak a 
konzorciumnak, amely a Csaba 
Központ Konzorciumot (BÁÉV 
Rt.; Strang Rt.; Zsibrita Pál, az 
Elektroház tulajdonosa; az OTP Békés Megyei 
Igazgatósága), valamint a budapesti Vállalkozói 
Ász Kft.-t foglalja magában. Decemberben ke
rülne a közgyűlés elé a szerződés, de a leendő 
vevők szorgalmazzák, hogy ez minél előbb 
megtörténjen, akár egy rendkívüli testületi ülés 
összehívásával. A vételár felét (70 millió Ft) a 
szerződés megkötését követő 15 napon belül 
kapja meg a város, a másik felét legkésőbb 
1996. június 30-ig, ez megállapodás kérdése. A 
beruházás első üteme egy éven belül kell hogy 
megvalósuljon, ebben az OTP-székház és a ke
reskedelmi centrum építése szerepel. A tervezé
si munkák már most télen lezajlanak és tavasz-
szal kezdődhet az építkezés. A szerződésben 
fontos dolgokat kikötünk, például, hogy a köz
műfejlesztéseket a vállalkozók végzik, és garan
ciákat kérünk arra vontakozóan, hogy a rende
zési tervnek megfelelő épületek készülnek majd. 
Természetesen ezzel nem zárul le a vállalkozók 
és a város együttműködése, szeretnénk folya
matosan nyomon követni a beruházást és segí
teni az önkormányzat eszközeivel. 

- A Csaba Center nemcsak a városkép, ha
nem a munkahelyteremtés szempontjából is 
fontos szerepet kap. 

- Külön szempont volt az önkormányzat ré
széről, hogy azokat a munkákat, amelyeket a 

A szekér 
h a l a d 

VÉGH LÁSZLÓ 
alpolgármester 

helyben megtalálható vállalko
zók el tudnak végezni, az épít
tetők velük végeztessék - eb
ben egyetértés volt közöttünk. 
Elindult egy folyamat - mond
hatnám, megtört a jég - hiszen 
neves cégekkel állunk kapcso
latban, amelyek szeretnék háló
zataikat Békéscsabán bővíteni. 
Ezek a cégek tőkeerősek, így 
képesek átvészelni a napjaink
ban tapasztalható gazdasági 
pangást, és ugyancsak békés
csabai munkatársakat kívánnak 
alkalmazni majd. 

- A másik jó hír a hulladék
kezelő átadása, amelyet a jövő 
év derekára terveznek. Tudják 
tadani az időpontot? 

- Igen nagy erőkkel folyik az 
építkezés, és bár az időjárás 
most közbeszólt, valószínűleg 

nem lesz akadálya annak, hogy június 30-ig 
megépüljön a hulladékkezelő. Az ehhez szük
séges pénz a rendelkezésünkre áll, amely kö
szönhető a nemrégiben elnyert pályázatnak is 
(122 millió forint visszatérítendő és 30 millió fo
rint vissza nem térítendő hitelről van szó). Jelen
leg a régi szeméttelep rekultivációját próbáljuk 
megoldani, a város felelőssége, hogy ez is mie
lőbb megvalósuljon. 

- Előteremthető az ehhez szükséges 100 
millió forint? 

- Próbálkozunk. Egy svájci, komplex vízvé
delmi pályázathoz készítünk terveket, amelyek
ben részletesen megfogalmazzuk elképzelése
inket. A pályázat környezetvédő beruházások
hoz nyújt vissza nem térítendő támogatást, per
sze bizonyos feltételek megléte esetén. A sze
méttelep rekultivációja, amely a felszíni vizek 
tisztaságát is szolgálná, fontos a környezetvé
delem szempontjából, és ehhez szeretnénk még 
kapcsolni az Élővíz-csatorna tisztítását is. Hogy 
sikerül-e? Én optimista vagyok. 1996-ban a 
Csaba Centerrel a gazdaságban lesz előrelé
pés, a hulladékkezelő átadása pedig az életmi
nőségünk javítását szolgálja. Ha ez a pályázat 
sikerülne, akkor pedig a környezetvédelemben 
is nagyot lépnénk előre. 

MIKÓCZY ERIKA 



S z o c i á l i s kerekaszta l 
a lakult • 

November 15-én a városháza dísztermében került sor a szociális ke
rekasztal alakuló ülésére. A kezdeményező szociális bizottság elnöke, 
Takács Péter bevezetőjében célként jelölte meg a karitatív egyesületek 
munkájának összefogását, szociális érdekeik érvényesítését, valamint 
igényeik továbbítását a közgyűlés felé. Ehhez szükség van a rendsze
res kapcsolattartásra, egymás tevékenységének jobb megismerésére. 
Másrészről viszont szükségesnek tartja, hogy e szervezetek képviselő
it minél jobban bevonják a város szociális döntéseinek előkészítésébe, 
hogy az általuk képviseltekórt hozott döntések ne csak értük, de velük 
együtt születhessenek meg. A város költségvetéséből az idén 1 millió 
forintot különítettek el szociális pályázati alapra és szeretnék, ha lega
lább ez az összeg jövőre is a rendelkezésükre állna. 

Hrabovszki György képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy valóban 
érdemi, tartalmi munka folyjon, ne csupán látszatszervezetként működ
jenek. A szociális bizottság tervezi egy olyan szociális útmutató megje
lentetését, amelyben nemcsak a segélyek, juttatások formái szerepel
nek, hanem az is helyet kap, hogy mit hol tudnak elintézni a rászorul
tak. 

A szociális kerekasztal alakuló ülése ezután a karitatív tevékenysé
get végző egyesületek, szervezetek és intézmények tevékenységének, 
problémáinak bemutatásával folytatódott. Szinte mindegyikük súlyos 
anyagi gondokkal küszködik. Több egyesület vezetője hangot adott 
azon véleményének, miszerint a támogatások bürokratikus rendszere
den nemegyszer előfordul, hogy épp azok nem kapnak szociális jutta
tást, akik a leginkább rászorulnak. 

Éles kritikával illették a szociális iroda néhány dolgozóját, akik nem 
mindig a megfelelő hangnemet ütik meg a segélyért, segítségért hozzá
juk fordulókkal szemben. Végül a kerekasztal résztvevői megegyeztek 
abban, hogy ezentúl rendszeresen találkoznak, a mindennapi munká
jukban is tartják a kapcsolatot, hiszen mint egyikük megfogalmazta, 
nemcsak az önkormányzat, de ők maguk is segítségére lehetnek egy
másnak. K A - N - G A 

1 KARITATÍV S Z E R V E Z E T E K 

Megtanulni h a l á s z n i 
A karitatív szervezetek részvétele a társadalomban címmel három 

szervezet: a Barankovics István Alapítvány, a Szent Lázár Alapítvány 
(Békéscsaba) és a megyei KDNP tartott közös rendezvényt a megyei 
önkormányzat dísztermében. 

A rendezvényen részt vevő karitatív szervezetek és szociális intéz
mények vezetői több előadást hallgattak meg. Szebellédi Zoltán, a Ke
reszténydemokrata Néppárt megyei elnöke a Barankovics István Alapít
ványt mutatta be, majd a hallgatóság a Szent Lázár Alapítvánnyal is
merkedhetett meg, az előadó Horváth Sándor kuratóriumi elnök volt. 
Bemutatkozott a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat is, ezt követő
en dr. Semjén Zsolt, KDNP-s parlamenti képviselő következett. Előadá
sának tárgyául a karitatív szervezeteket választotta, s arról beszélt, hol 
a helyük ezen szervezeteknek az ellenzék politikájában. 

Az előadás-sorozatot záró sajtótájékoztatón Semjén Zsolt kiemelte: 
a karitatív szervezetek nem az állam szociálpolitikáját valósítják meg, s 
ott is tudnak segíteni, ahol az állam nem. Fontosnak tartják azt, hogy ne 
csak anyagi javakat, hanem egyfajta szellemiséget is adjanak a rászo
rulóknak. Ez a szellemiség a szubszidiaritás elve, amely azt jelenti, 
hogy ha az érintettek a karitatív szervezetek által adott segítséggel túl
jutnak a krízisen, a lehetőségeket figyelembe véve önállóan is képesek 
lehetnek az esetleges újabb válság leküzdésére. Más szavakkal: a baj
bajutottaknak nemcsak halat kell adni, hanem meg kell őket tanítani ha
lászni is. Ez az elv egyébként szerepel a KDNP programjában, a szoci
ális tennivalók között is. 

Semjén Zsolt megjegyezte: nem azt várják az államtól, hogy óriási 
összegekkel támogassa a karitatív szervezeteket. Némi segítségre per
sze szükség lenne, hogy az idővel megerősödő civil karitatív szerveze
tek az eddiginél jóval több terhet vegyenek le a pénzhiánnyal küszködő 
állam válláról. 

A békéscsabai Szent Lázár Alapítvány az idén is meg kívánja ren
dezni karácsonyi ünnepségét. Szeretnék szebbé tenni az ünnepet a 

csabai menekülttábor lakóinak, az egyedül élő idős embe
reknek is. Az alapítvány bármilyen pénz-, illetve élelmiszer
adományt szívesen fogad, szókhelyük a megyei KDNP iro
dájában van. S Z I L A S I MIHÁLY 

• FOGADÓNAPOK. Decem
ber 1-jón, pénteken dr. Simon Mi
hály jegyző tart fogadónapot a 
városházán 8 és 12 óra között. 

• JÖN A TÉLAPÓ. Békéscsa
ba Megyei Jogú Város Cigány Ki
sebbségi Önkormányzata Télapó
ünnepséget rendez cigány szár
mazású gyermekek részére de
cember 6-án, délután 5 órakor a 
Békési Úti Közösségi Házban 
(Békési út 24.). 

• JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Cigány Kisebbségi Önkormány
zatánál (Békéscsaba, Szabadság 
tér 11-17. Hl/1.) november 23-án, 
csütörtökön 13-15 óráig dr. Kli
maj János jogtanácsos jogsegély
szolgálati fogadóórát tart. 

• EMLÉKTÁBLA. A Belvárosi 
Katolikus Plébánia, a Csabai 
Szlovákok Szervezete és a Bé
késcsabai Városvédő és Város
szépítő Egyesület november 18-
án emléktáblát avatott a plébá
nia hivatalán (Bartoss udvar 1.). A 
tábla Gorliczki Simon és Bu-
dinszky György alapító plébáno
sok emlékének tiszteleg. 

• VASUTAS. November 25-
én, szombaton 15-18 óráig, és 
26-án, vasárnap 9-16 óráig Kis
faludy György tart előadást az 
Univerzum üzenete címmel a Vas
utas Művelődési Házban (And
rássy út 79 -81 ) . 

• CSABAI SIKEREK SIÓFO
KON. A Siófokon megrendezett 
fodrász- és kozmetikusversenyen 
jól szerepeltek a Békés megyei 
tanulók - kaptuk a tájékoztatást a 
635. Sz. Ipari Szakmunkásképző 
Iskolából. Benkö Ildikó (felkészí
tője Csicsely Judit) és Papp Tita-
nilla (felkészítője Majláth Mihály
né) a kozmetikusok között jeles
kedtek Csontos Katalin, Tasca 
Kornélia (felkészítőjük dr. Gyön
gyösi Györgyné), Fekete Ágnes, 
Juhász Éva, Nagy Eszter, Kosztin 
Norbert (felkészítőjük Dercsényi 
Anita és Szeverényi Mihály) pe
dig fodrász szakmában értek el 
helyezéseket. 

• MŰSORVÁLTOZÁS. A Már
vány Szalon következő estjére 
november 28-án, kedden kerül 
sor 19 órától a Márvány cukrász
dában Mester és tanítványa cím
mel. Közreműködnek: Székely 
Csaba (a Bartók Béla Zeneművé
szeti Szakközépiskola tanára) és 
Rácz Erika (a Bartók Béla Zene
művészeti Szakközépiskola ta
nulója) hegedűn, valamint Kara 
Tünde (a Regionális színiiskola 
növendéke) verssel és prózával. 

• KIÁLLÍTÁS. Szlovák kép
zőművészek kiállítása látható a 
Munkácsy Mihály Múzeumban 
december 31-ig. A kiállítás és a 
Kortárs Szlovák Galéria anyagá
nak átadása Békéscsaba Megyei 
Jogú Város önkormányzata, Bé
késcsaba szlovák kisebbségi ön
kormányzata, a Matica slovenská 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN J t 

A város, 
ahol élünk mdSJB 

Martin, a Beseda Szlovák Képző
művészeti Társaság, a Szlovák 
Intézet, a Csabai Szlovákok Szer
vezete és a Munkácsy Mihály 
Múzeum együttműködésével jött 
létre. 

• KSZDP-ÁLLÁSFOGLALÁS. 
A Kéthly Anna Szociáldemokrata 
Párt egyetért az FKGP nemzet
megmentő programjával és mint 
a Nemzeti Szövetség tagja, támo
gatja azt. Közleménytik szerint a 
magyar nép érdekében a történe
lem folyamán nem először fognak 
össze a kisgazdák és a szociál
demokraták. 

MATRIKULA 

HÁZASSÁG 

ő z Éva Andrea és Kertész 
Zoltán Imre, Sutyák Klára es Kiss 
Imre, Nagy Andrea és Varadi Jó
zsef Sándor, Kovács Mária és 
Kónya Szabolcs Levente. 

SZÜLETÉS • 
Krisko László és Székely Gab-

riella fia Dániel, Árszintye István 
és Morva Erika leánya Erika, Kun 
Gábor és Valyuch Judit fia István, 
Ondrejcsik Zoltán és Körözsi Juli
anna fia Szabolcs. Horváth Zoltán 
Zsolt és Ficzere Erzsébet leánya 
Emese, Kiss Lajos és Török Jj 
Szilvia fia Norbert, Medovat 
Attila és Kovács Anita fia Gei 
Klement György és Leszkó G a f 
ella fia Dávid Márk 
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G O N D O L K O D Ó Kandi 

m 
S z í n h á z ( i k ó ) 
Csatlós Attila, Szilágyi Kálmán, Molnár László, Szilágyi Gábor 

és Gál Zsuzsanna 

Péntek esténként és szombaton délelőttönként különleges 
nyüzsgéstől hangos a 2. Számú Általános Iskola emeleti fo

lyosója. A Pierrot tart próbákat - apróbb-nagyobb gyerekek, akik 
bőségesen áldoznak szabadidejükből szövegtanulásra, színját
szásra... 

A próbára menet saját gyerekkori péntekjeim és szombatjaim 
emléke sejlik fel, a bújócskák, fogócskák, a hancúrozás, egy-egy 
jó könyv, nagy beszélgetések és a semmittevés szabadsága. Az
tán meglátom a folyosón a jelmezbe öltözött gyerekeket - a Pál 
utcai fiúk elevenednek meg éppen Gál Zsuzsanna instrukciói nyo
mán. A Nemecseket alakító Szilágyi Gábor termeténél fogva még 
az óvodások között sem keltene feltűnést - mindössze második 
osztályos - most mégis megbirkózik az egyáltalán nem könnyű 
feladattal. Ügyesen mozog, beszél, és morcosan húzza össze a 
szemöldökét, ha éppen nem jut eszébe egy szó. Nagyon akar ját
szani, ahogy a többi szereplő gyerek is, pedig nehéz dolog az, 
amire vállalkoztak, és a tanárnő is fegyelmet, odafigyelést, aktív 
munkát követel tőlük, akárcsak a többiektől immár 1988 óta. A Pi
errot Gyermekszínház ugyanis már hét éve alakult a 2. Számú Ál
talános Iskolában. A társulat magában foglalja a Malvinka és a 
Széchenyi művészeti csoportot, valamint a Csortos Gyula gyer
mekszínjátszó társulatot, melyhez 25 fős énekkar is tartozik. A 
kezdetben alsó tagozatosokból álló csoport ma már közel hetven
fős gyermekszínházzá terebélyesedett, alsósokkal, felsősökkel 
és gimnazistákkal. Megalakulásuk óta gyakran játszanak a város
ban, a megyében, sőt külföldön is volt előadásuk. 

Repertoárjukban a gyermekdaraboktól a tragédián át a revüig 
szinte minden szerepel, gyakran „gyermekfeletti" energiát és 
munkát kívánva meg a szereplőktől. íme néhány darab címe: Ist
ván, a király, Csíksomlyói passió, Twist Olivér, West Side Story, 
Rómeó és Júlia és még sorolhatnánk. Az 1995-96-os évadra ter
vezett bemutatóik: A Pál utcai fiúk, Indul a bakterház, Hair, Tom 
Sawyer kalandjai, valamint a Hófehérke és a hét törpe. 

Gál Zsuzsanna tanárnő a gyerekek rendszeres, összefogott 
művészeti nevelését tartja egyik fő céljának, amely az előadások 
tanúsága alapján, magas szinten meg is valósul. A „plusz" az, 
amit nekünk, nézőknek nyújtanak. Bebizonyítják, hogy - még ha 
néha botladozásokkal is, de - lehet a semmiből rengeteg munká
val apró csodákat kovácsolni. És lehet csak a játékért szeretetből 
játszani, sőt tulajdonképpen még fizetni is érte, hiszen jelmezei
ket, díszleteiket, utazási költségeiket stb. önerőből, szülők, szpon
zorok támogatásával fedezik. A próbák „világot jelentő deszkája" 
az iskola folyosója, a jelmeztár egy kis kamra az egyik terem vé
gében; hét év munkáját a videokazettákon megörökített darabok 
őrzik - sok időközben felnőtt gyerek, büszke szülők, kíváncsi né
zők és a hallgatag iskolafalak... 

A Pierrot Gyermekszínház legközelebbi előadása, A Pál utcai 
fiúk bemutatója január 28-án 19 órakor lesz a Jókai színházban. 
Jegyek a színház pénztárában válthatók. Az Indul a bakterház be
mutatóját április 14-re, a Hairét május 12-re tervezik, ugyancsak a 
Jókai színházba. 

MIKÓCZY ERIKA 

Mind híresek lehetünk egyszer, ha megörökít a rejtett kamera. 
Vigyázat! Nem tudni, mikor és hol bukkannak lel a fürge, lele

ményes rendezők és operatőrök, nehéz tudomást szerezni a fel
vevőgép kattogó mozgásáról. Ügyelni kell a látszatra, és nem árt 
egy kis színészi beleélés mindennapi köz- és magánéleti szerep
léseinkbe. A legjobb, ha őszintének mutatkozunk akkor is, ha egy-
magunkban vagyunk, akár a legeldugottabb helyen is. Néhány 
jámbor óhaj: 

Leittasodni csak gyermekeink születésénél bocsánatos. 
Az öngyilkosság csupán végső eszköz a magány lezárására. 
Gyilkolászni, arra buzdítani, valamint háborüt és békétlensé

get szítani káini bűn. 
Csalni, lopni, másokon átgázolni a meggazdagodás és boldo

gulás reményében nem érdemes, hisz az élet tűi rövid ahhoz, 
hogy mindent megszerezzünk és az összes utat bejárjuk, mielőtt 
elkárhozunk... 

Ha a fönti tanácsokat nem tudjuk elfogadni, két dolgot tehe
tünk: vagy vállaljuk a kipellengérezés kockázatát, vagy felkutatjuk 
a kandi kamerákat és embertársaink megfigyelésével foglalko
zunk életünk hátralévő részében - a rendezők mindig láthatatla
nok és érinthetetlenek maradnak. 

K Ö N Y V Ú J D O N S Á G 

VITASZEK ZOLTÁN Keresztvíz, vagy amit akartok 
Az alkoholizmusról nagyon sokat lehetett olvasni az elmúlt évek

ben, s lehet ma is. Vitaszek Zoltán - A legelső Békés megyei legek 
könyve és a Csoda Csabán című könyv szerzője - azonban rend
hagyó módon ír erről a szinte az egész társadalmat foglalkoztató be
tegségről, illetve a gyógyításra tett kísértetekről. Mégpedig úgy. hogy 
„alulnézetből", a vélt és valós alkoholbetegek szemszögéből számol 
be minderről. 

A riportszerűen megírt cselekmény több városban ós több gyógy
intézetben játszódik, bemutatva a különféle elvonókúrás kezelése
ket is. A döbbenetes eseménysor tanulságul szolgálhat nemcsak az 
alkoholizmus által veszélyeztetetteknek, hanem a családtagoknak, 
ismerősöknek, barátoknak, munkatársaknak, s talán nem utolsósor
ban maguknak a gyógyítóknak is. 

B M Z A r t a n d M Í É Í C Í Í Í Í 

Tisztelt cégek , vál la lkozók! 

A BMZ Art and Média, Baji Miklós Zoltán (5630 Békés. Széche
nyi tér 2. 11/11.) reklámlehetőségekért cserébe a következő Miku
lás-napi rendezvényhez keres támogatókat. 

ÖKUMENIKUS MIKULÁS-NAP 
1995. december 9. (szombat) 9 órától 01 óráig 
Mikulás-napi rendezvény minden korosztálynak 
a 48-as Klubban, Gyulán (Béke sugárút 28.) 

Napközben: 9.00-12.00 Békés megyei regionális bridzsver
seny; 14.00-15.00 Gyermekprogram: Nyulambulam együttes + 
ajándékosztás; 15.00-16.00 Vidám óra a Milla Trióval; 16.00-
19.00 Sanyi, nosztalgia gitárzene; 17.00-19.00 BMZ, Gubis Mi
hály, Kovács István, Boldog Busztáv kiállítása és performance-ai. 

Esti rendezvények: 19.00-20.00 Kentucky Homeboys, country 
(Budapest); 20.00-21.00 Gépfolklór (Budapest); 21.00-22.00 
Igaz Tudósok (Budapest); 22.00-23.00 Totalcar (Békéscsaba) 
+ zenei performance BMZ-vel, Neo-lux rap, Murdergarden alterna
tív (Békéscsaba); 23.00- Flagrum (Csehország), techno-koncert 
és -party. 

Ha úgy érzik, hogy tudnak pénzbeni vagy tárgyi segítséget 
nyújtani a rendezvény megvalósulásához, kérjük, 
jelezzék ügyintézőnknél, Balog Krisztinánál a 
66/325-211-es telefonszám 17-es mellékén, és 6 fel
keresi Önöket. 



Az 1990-ben elfogadott önkormányzati 
törvény szerint Magyarországon minden ön
kormányzat egyenrangú. A tanácsrendszer 
alá-fölérendeltségi viszonya a város és a 
megye között megszűnt ugyan, az új helyzet 
viszont új problémákat, új konfliktusokat 
eredményezett. Hogyan sikerül kezelni eze
ket, milyennek képzeli Békéscsaba és Be-
kés megye közötti ideális kapcsolatot? -
ezen kérdések megválaszolására kértük 
Pap Jánost, városunk polgármesterét és 
dr. Simon Imrét, a megyei közgyűlés elnö
két. 

Pap János: - A törvény szerint az önkor
mányzás joga a település polgáraié. Képvi
selőket választva gyakoroljuk ezt a jogun
kat, hiszen 52 ezer nagykorú békéscsabai 
nem ülhet össze megtárgyalni a város ap
róbb-nagyobb gondjait. Vannak törvények, 
rendeletek által előirt kötelező és vannak 
vállalt, de nem kötelező feladataink. A köz
gyűlésnek kell eldöntenie, mit tudunk felvál
lalni. Békéscsaba városa biztosít számtalan 
olyan szolgáltatást, amelyet más település 
nem tud, vagy nem akar vállalni. Ezt adott
ságaink is befolyásolják természetesen. Kö
zépfokú oktatási intézményeinkben a tanu
lók 65%-a vidéki, a kollégiumok lakói pedig 
mind távolabbi települések ifjú polgárai. Bé
késcsabán működik az európai hírű megyei 
könyvtár, ez számunkra mint városi könyvtár 
is üzemel, ezért hozzájárulunk működteté
séhez. Hasonlóképpen támogatjuk a nagy 
közművelődési együtteseket (Balassi nép
táncegyüttes. Napsugár bábegyüttes, szim
fonikus zenekar). Ugyanígy a megye is tá
mogat városi rendezvényeket, programokat. 
A megyei színházat egy-egy darab színre ál
lításának költségeit finanszírozva támogat
juk, illetve a Csabai páholy-rendszerben je
lenik meg a város mecénásként. 

- Sok-sok példát lehet felhozni arra, 
hogy milyen tevékenységeket támogat a vá
ros, illetve a megye, miközben az nem köte
lező feladata. A megye élsportjának döntő 
része békéscsabai polgárok támogatásával 
működik. Mindenképpen említést kell ten
nem arról, hogy a törvények szerint a megye 
kapja Békéscsaba lakói után is azt a térségi 
feladatokra költendő összeget, mely 32-34 
millió forint. Úgy gondolom, ezt az összeget 
a Békéscsabán ellátott - bárki számára 
igénybe vehető - szolgáltatásokra kell köl
teni. 

- Sok probléma van, melyet közösen 
kell megoldanunk. A tavaly módosított ön
kormányzati törvény kötelezi a megyei és a 
városi közgyűlést, hogy egyeztetőbizottsá
got hozzanak létre. Gyakorlatilag korábban 
is működött ilyen tárgyalási, egyeztetési 

A megye és a megyei 
jogú város viszonya 

Pap János Dr. Simon Imre 

rendszer, mégis az a tapasztalatom, hogy 
konkrét megállapodások nem születtek. 
Jobb lenne, ha kisebb csomagokra tudnánk 
bontani a sok-sok szálon összefüggő prob
lémákat - így egy-egy témában korrekt 
megállapodást lehetne kötni. Gondot jelent 
az is, hogy hiába kötünk kompromisszumot 
az egyeztetőbizottságban, ha a megyei 
vagy a városi közgyűlés nem adja rá áldá
sát, akkor folytatódik a tárgyalás, előrébb 
meg nem jutunk. 

- Elsődleges kérdés: meg akarunk-e ál
lapodni, vagy sem? A következő szakasz
ban meg kellene ismernünk egymás érveit, 
igazi indítékait. Számtalanszor éreztem már 
azt ilyen tárgyaláson, hogy a kimondott érv 
mögött egészen más érdek bújik meg. Ah
hoz azért elég kicsi ez a város, ez a megye, 
hogy ne járjanak körbe megalapozatlan, 
vagy valós információk. Itt egyértelműen 
megyei és városi intézményi igényekről, 
szándékokról van szó. Jó lenne, ha ezek 
tisztázandó kérdésekként mindkét oldalon 
megfogalmazódnának, hiszen az egymás 
jogos igényeit is kielégítő kompromisszum 
csak így található meg. 

- Kötelező feladatunk a város, illetve a 
megye polgárainak érdekében dolgozni. 
Együtt kell működnünk itthon és közösen 
kell fellépnünk térségünk helyzetének javítá
sa érdekében az országos fórumokon. Én 
Békéscsaba polgárainak szolgálatára es
küdtem, de vallom, hogy nem juthatunk elő
rébb a környékbeliek rovására, a sokszor 
nálunk nehezebb helyzetben lévő kistelepü
lések érdekeinek figyelmen kívül hagyásá
val. 

Dr. Simon Imre: - Máig tisztázatlan jó 
néhány intézmény támogatása. A békéscsa
bai Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet két 
osztálya, az ortopédia és a traumatológia 

megyei feladatokat lát el, ezért a város me
gyei segítséget vár a fejlesztés finanszírozá
sában. Ettől hosszabb távon nem zárkózunk 
el, most azonban nem időszerű az innová
ció, hiszen a műszerezettség európai szintű, 
a közelmúltban fejlesztették ezt a részleget. 
A békéscsabai kollégiumok támogatása 
szintén vitatott kérdés. Ez a város szerint 
megyei feladat, hiszen elsősorban a megye 
területéről érkező tanulók ellátásáról van 
szó. A teljes fenntartást a megyei önkor
mányzat nem vállalja magára. 

- A Munkácsy Mihály Műzeum, bár túl
nyomórészt megyei feladatokat lát el, nem
egyszer rendez városi jellegű kiállításokat. 
Ilyen esetben milyen arányban oszlanak 
meg a költségek? 

- Ha kifejezetten a város ügyeit érintő 
tárlat nyílik, akkor Békéscsaba állja a költsé
geket. 

- Ön szerint hol szorít leginkább a cipő? 
- A Jókai színház és a megyei könyvtár 

finanszírozása a legérzékenyebb pont. A 
színházak, így a Jókai színház finanszírozá
si rendszere is meg fog változni. Ezalatt azt 
kell érteni, hogy valamennyi kőszínház mű
ködésének költségeire garanciát fog vállalni 
a központi költségvetés. Erre egymilliárd fo
rint alapot különítenek el. Ez az összeg a 
működést fogja garantálni, a darabok szín
revitelét azonban nem. A színházak ezen fe
lüli finanszírozása attól függ majd, hogy az 
önkormányzatok mennyivel tudnak hozzájá
rulni a költségekhez, vagyis minél többet 
tudnak letenni az asztalra, annál több támo
gatásra számíthatnak. 

- Ez a finanszírozási rendszer ma még 
nem lépett életbe. Egyelőre az egyre csök
kenő bemutatószámmal találja szemben 
magát a színházba járó közönség. 

- Ha nem növekszik a költségvetés, a 
bemutatók száma sem fog emelkedni. A je
lenlegi körülmények között sem kell viszont 
elbocsátásokra számítani, s az sem elha
nyagolható, hogy egy megújult, megszépült 
színházban élvezheti a közönség az előadá
sokat. 

- A másik „mostohagyerek" a megyei 
könyvtár. Hogyan oszlik meg a támogatás a 
megye és a város között? 

- A megyei könyvtárat a megye finanszí
rozza. Az intézmény éves költségvetése 
50-60 millió forint között mozog. A város 
hozzájárulása kétmillió forint, ez az összeg a 
fiókkönyvtárak támogatására fordítódik. A 
megyei könyvtár teljes egészében a megye 
támogatására szorul, annak ellenére, hogy a 
használók 60-70 százaléka békéscsabai. 

SZ. SZ. - JOÖS ESZTER 

K i korán kel, Alföld rádiót lel 

Korán kelők! November 20-án, hétfőn reggel 4 órától érdemes 
a rádió keresőjét az FM 104 MHz-re állítani. 

- Az új rádió régóta meglévő űrt pótol, amit egy kibővült, a 
hallgatók által már jól ismert alkotói műhely, a Róna rádió alkotó
gárdája tölt meg tartalommal - tudtam meg Kőhalmi Endrétől, a 

Róna és az Alföld rádió főszerkesztőjétől - . A műsor 
55-60 kilométeres körzetben fogható napi 8 órában, 
reggel 4-től délig. Acélunk a rétegműsorok sugárzá
sán túl széles körű hallgatói közönség kiszolgálása a 

vételkörzetünk híreivel, eseményeivel foglalkozó műsorokkal. 
Reggel 9-ig hírekkel, naprakész információkkal szolgálunk - vá
zolta elképzeléseit a főszerkesztő. - A 9 óra és dél közötti idő
szak az informatív, színes műsoroké, interjúké, stúdióbeszélge
téseké. Zenei repertoárunk a magyar nóta kedvelőitől a legújabb 
zenei stílusok követőiig igyekszik mindenkit kiszolgálni. Terveink 
között szerepel szlovák és román nyelvű nemzetiségi műsorok 
indítása, valamint vallási műsorok sugárzása. Az Alföld rádió 
mellett természetesen továbbra is szól a Róna rádió a megszo
kott helyen és időben. Reméljük, hogy hallgatóink és üzleti part
nereink továbbra is velünk tartanak immár két frekvencián, két 
idősávban. 

S. R 



1 Kétezer új munkavál la ló 
Az utóbbi hónapokban a munkaügyi központ sajtótájékoztatóin a re

gisztrált munkanélküliek számának csökkenéséről esett szó. így volt ez 
legutóbb is, azzal a különbséggel, hogy ezúttal nem Békés megyében 
csökkent a regisztráltak száma a legnagyobb mértékben Magyarorszá
gon, hanem Csongrádban. Ettől függetlenül a Békés megyei mutatók 
sem rosszak; ezerkétszázzal kevesebb munkanélküli van a központ 
rendszerében, a csökkenés 5-6 százalékra tehető az egy hónappal ko
rábbi adatokhoz képest. 

Dr. Nagy Ágnes, a megyei munkaügyi központ igazgatónője szerint is 
szokatlan az egyébként örömteli változás. Indoklásként elmondta: októ
berben kétezer munkanélküli helyezkedett el, leginkább kis cégeknél. A 
munkáltatók által legjobban keresett szakemberek gépi varrók, szűcsök, 
bolti eladók, fűtésszerelők, pékek, szakácsok, ápolónők, biztonsági őrök 
és könyvelők. A kétezer új munkavállaló közül ezerhétszáz a központ se
gítségével helyezekedett el, további ezer személy egyéb okból került ki a 
rendszerből, közben viszont ezernyolcszáz új munkanélküli került be a 
számítógépes nyilvántartásba. 

Az igazgatónő beszámolt arról, hogy a Békés Megyei Munkaügyi Ta
nács elbírálta azokat az igényeket, amelyeket a munkáltatók a szakkép
zési alapban lévő pénzeszközökre nyújtottak be. Negyvenkét pályázó 
összesen 120 millió forintot pályázott meg, az alapban viszont csak 37 
millió forint volt. Kilenc gazdálkodószervezet és 23 tanintézmény kap tá
mogatást, elsősorban könnyűipari, szolgáltató és vendéglátó cégek. A 
legnagyobb támogatási összeg kétmillió forint. 

Dr. Nagy Ágnes reagált arra a megyei sajtóban megjelent írásra, 
amelyben békéscsabai munkanélküliekről esik szó. Az igazgatónő ne
hezményezte a címet, amely szerint a jövedelempótló támogatásban ré
szesülők nem akarnak dolgozni, s megyei adatokkal bizonyította: a cím
ben szereplő állítás egyoldalúan túlzó és sérti az egyébként dolgozni kí
vánó munkanélkülieket. Az viszont kétségtelen, hogy a csabai városgaz
dálkodási vállalat munkát ajánló felhívását mindössze nyolcvanan fogad
ták el a megkeresett 288 jövedelempótló támogatásban részesülő mun
kanélküli közül. 

SZILASI MIHÁLY 

Képviselt márkák: 

EURÓPA IRODABÚTOR-SZAKÜZLET 
Békéscsaba, Andrássy út 11—17, I. emelet 

Telefon/fax: 66/443-363 
(bejárat az Európa könyvesboltnál) 

„ELFOGYTAK A KAPASZKODÓK!" 

Biztató szó nélkül... 
...álltak fel a tárgyalóasztal 

mellől azok a sportvezetők, akik 
elfogadták Békéscsaba Megyei 
Jogú Város vezetőitől a novem
ber 14-re szóló meghívót. Pap 
János polgármesterrel, Sisak 
Péter és Végh László alpolgár
mesterekkel, valamint a közmű
velődési és sportbizottság elnö
kével, Szilvásy Ferenccel a vá
rosháza dísztermében „rande
vúztak" a megyeszékhely kie
melt sportegyesületeinek képvi
selői. Bár a szó klasszikus értel
mében gyümölcsözőnek nem 
nevezhető az együtt töltött közel 
négy óra, a résztvevők egyetér
tettek abban, hogy legalább 
tiszta víz került a pohárba. S aki 
töltötte, Pap János polgármes
ter, már bevezetőjében lehűtötte 
azok kedélyét, akik vérmesebb 
reményekkel érkeztek, netán a 
„bőség kosarát" szerették volna 
felfedezni a kerekasztal köze
pén. Szavaiból kiderült, ha ko
sár lesz is, csak akkora, mint az 
idén, így a világbajnokokat, Eu
rópa-bajnokokat, olimpiai re
ménységeket nevelő műhelyek 
nem számíthatnak több támoga
tásra 1996-ban. 

A város költségvetését olyan 
várható kiadások terhelik, mint 
például a Kórház utcai lelátó 
most már elodázhatatlan felújí
tása, ami önmagában 50 millió 

forint. Ráadásul a sportra fordít
ható pénzeszközök közül jövőre 
„eltűnik" az eddigi 50 Ft/lakos ál
lami támogatás is. 

Az önkormányzat a nehézsé
gek ellenére továbbra is fontos 
- önként vállalt - feladatának 
tekinti, hogy a város sportéleté
ben komoly visszaesés ne kö
vetkezzen be. 

A hozzászólásokból viszont 
az derült ki, hogy erre napról 
napra kevesebb az esély. Szűcs 
Mihály szavaival élve: „Elfogy
tak azok a kapaszkodók, ame
lyek elegendők a talpon mara
dáshoz". Általános vélemény, 
hogy csak akkor tudja elkerülni 
az élsport a „süllyesztőt", ha a 
politikusok a sportot a kultúra 
szerves részének tekintik. (Jó 
lenne persze, ha a kultúra is a 
megfelelő helyére kerülne már!) 

Enélkül: „Az élsport lassú ha
lálának leszünk szemtanúi." -
fogalmazta meg Lukács Józsel, 
az egyetlen békéscsabai olimpi
ai bajnokot kinevelő tornászmű
hely vezetőedzője. 

Végül is a hogyan tovább? 
kérdésre megnyugató választ 
sem a sport, sem az önkor
mányzat képviselői nem kaptak, 
egymástól nem is kaphattak. Ta
lán egy mielőbb megszületendő 
sporttörvény és a mindenki által 
nagyon várt ún. nonprofit tőr
vény ehhez is segítséget nyújt 
majd. 

YENÓ 

MÓKÁS MIKULÁS-MURI 
(3-10 éves gyerekeknek) 

1995. december 3-án, 
vasárnap 15 órakor 

a Fiumében 
MIKULÁS-ÜNNEPSÉGET 

RENDEZÜNK. 

A műsorban szerepel 
a Milla Trió. 

A belopó ára 1000 Ft 
(mely tartalmazza a műsort, a 

megvendégelést és ajándékot). 
Belépők a TÜSZSZI-ben 

(Békéscsaba, 
Szent István tér 9.) 

1995. november 30-ig 
vásárolhatók. 

Telefon: 327-240. 

ITT A M I K U L Á S ! 

AZ IDÉN IS HÁZHOZ MEGY 
A MIKULÁS 

december 5-én ós 6-án! 
Érdeklődni a TÜSZSZI-nál 

(Szent István tér 9., 
telefon: 327-240). 

Télapó-ruha 
is kölcsönözhető! 

Cégeknek 
komplett 
műsort 

biztosítunk! 



B e i r a t k o z á s e lőt t 
Lassan dönteni kell az általános iskolai tanulmányaikat befe

jező diákoknak és szüleiknek, hogy milyen iskolatípust válasz-
szanak a továbbtanuláshoz. A jobb tájékozódás érdekében 
ezen nehéz döntéshez kívánok egy kis segítséget nyújtani. A 
megyei középfokú iskolák beiskolázási lehetőségeit a Pályavá
lasztási tájékoztató tartalmazza, mely az általános iskolákban 
megtalálható. Az alábbiakban néhány általános szabályra hív
nám fel a figyelmüket. 

A továbbtanulásra jelentkezés az általános iskolában történik 
a TŰ. 819. r. számú Jelentkezési lap továbbtanulásra elneve
zésű nyomtatványon. Tanulónként csak egy jelentkezési lapot 
töltsenek ki a későbbi zavarok elkerülése végett. Kivételt képez
nek azok, akik művészeti vagy katonai középiskolát jelölnek 
meg. 

Az 5/1995. (VI. 1.) MKM-rendelet alapján a középfokú iskolák 
a) előzetes, 
b) általános, 
c) rendkívüli 

felvételi eljárás keretében vehetik fel tanulóikat. 
Az előzetes felvételi eljárásban csak azon középfokú oktatá

si intézmények vehetnek fel tanulókat, amelyek a fenntartó en
gedélyével rendelkeznek és ezt 1995. október 15-ig nyilvános
ságra hozták. Az előzetes felvételi eljárásra az intézmény által 
meghatározott módon kell jelentkezni. A jelentkezés és felvétel 
a tanulót nem zárja ki az általános felvételi eljárásból. 

Az általános felvételi eljárásban a jelentkezési lapokat 1996. 
február 15-ig kell az első helyen megjelölt középfokú iskolába 
eljuttatni. Eddig az időpontig nyújthatják be jelentkezési lapjukat 
azon tanulók is, akiket az előzetes eljárás keretében valahová 
felvettek. Az általános felvételi eljárás keretében fel nem vett ta
nulók jelentkezési lapját 1995. április 12-ig visszaküldik az álta
lános iskolába. 

Rendkívüli felvételi eljárást az iskola igazgatója 1996. május 
10. után írhat ki. 

Fontos tudnivaló, hogy a fel nem vett tanuló az utolsó helyen 
megjelölt iskola elutasító határozatának kézhezvételétől számí
tott 15 napon belül fellebbezhet. A fellebbezést azon iskola igaz
gatójához kell benyújtani, amelynek döntésével nem ért egyet. 
A fellebbezéshez csatolni kell a jelentkezési lapot is. 

A közoktatási törvény felhatalmazza az iskolákat, hogy a fel
vételt felvételi vizsgához kössék. Ebben a tekintetben arra is 
kötelezi az iskolát, hogy a felvételi vizsga követelményeit az ál
tala kiadott felvételi tájékoztatóban hozza nyilvánosságra. 

A szakképző iskolába csak olyan tanulót lehet felvenni, aki 
az általános egészségügyi, illetve a választott szakképzésre 
meghatározott sajátos egészségügyi, valamint pályaalkalmas
sági követelményeknek megfelel. Erről a szakképző iskolák tá
jékoztatják az érdeklődőket. 

A szakképző iskolák továbbá csak annyi fiatalt tudnak felven
ni, ahány tanulónak gyakorlati oktatását is biztosítani tudják. A 
gyakorlati képzési feladatot háromféle módon lehet megoldani: 

- az iskola rendelkezik saját gyakorlóhellyel, ahol a teljes 
képzési időre biztosítani tudja a gyakorlati oktatást; 

- az iskola megállapodást köt megfelelő gyakorlóhellyel ren
delkező gazdálkodószervezetlel, egyéni vállalkozóval; 

- a tanuló tanulószerződést köt a gyakorlati oktatásra a gaz
dálkodószervezettel, vállalkozóval. 

Az első esetben az iskola magára vállalja a gyakorlati kép
zést, ezért csak annak befogadóképességéig vehet fel tanulót. 

Ha megállapodást köt az iskola gazdálkodószervezetekkel, 
egyéni vállalkozókkal, akkor a felvételnek a megállapodás lesz 
a feltétele. Ebben az esetben a megállapodást a tanuló felvéte
le előtt a teljes képzési időre meg kell kötni. Ebben az esetben 
vagy az iskolát keresik meg a gazdálkodószervezetek, vagy a 

tanulónak kell vinnie a gyakorlati képzés vállalását 
tanúsító nyilatkozatot, mely alapja lesz a megállapo
dás megkötésének. 

A harmadik esetben, amikor a tanuló tanulószerződéssel te
remti meg a gyakorlati oktatás feltételeit, a fiatalnak még a 
szakképzési tanulmányainak megkezdése előtti évben célszerű 
megkeresni azt a gazdálkodószervezetet, egyéni vállalkozót, 
ahol a gyakorlati képzés feltételei biztosítottak és vállalkozik 
arra, hogy tanulószerződést kössön. A gazdálkodószervezet ta
nulószerződés-kötési szándékát ugyanis köteles az esedékes 
tanévet megelőző naptári év végéig bejelenteni a tagsága sze
rint illetékes területi gazdasági kamarának, valamint az érintett 
szakképző iskolának. A tanulószerződést az illetékes gazdasá
gi kamara előtt kötik és a beiratkozás előtt be kell mutatni a 
szakképző iskolának, ahova a tanuló majd beiratkozik. Javasol
nám, hogy a tanulószerződések megkötése előtt tájékozódja
nak a szerződésben foglalandó kérdésekről, nehogy a későbbi
ekben érjék kellemetlenségek a fiatalokat a nem megfelelően 
szabályozott kérdésekben. 

KISS ERVIN, 
az oktatási, közművelődési 
és sportiroda munkatársa 

Beiskolázási keretszámok az 1996/97-es tanévre 

Intézmény 
Típusa osztály fő 

Rózsa Ferenc Gimnázium 
speciális angol (kezdő) 0,5 17 
speciális angol (haladó) 0,5 18 
emelt szintű biológia 0,5 18 
emelt szintű matematika 0,5 17 
emelt szintű magyar 0,5 15 
emelt szintű történelem 0,5 20 
általános tantervű 1 35 

Összesen 4 140 

Szlovák Gimnázium, 
Általános Iskola és Kollégium 1 20 

Összesen 1 20 

Tevan Andor Gimnázium, 
Nyomdaipari Szakközépiskola 

általános tantervű gimnázium 2 70 
rendészeti gimnázium 1 35 
szakközépiskola 1 35 

Összesen 3+1 105+35 

Kemény Gábor 
Műszaki Szakközépiskola 

gépjárműtechnikus 1 35 
általános közi. 1 35 
közi. szakmacsoport 1 35 
autószerelő 2 70 
autószerelő* 1 35 

Összesen 3+2+1 105+70+35 

Vásárhelyi Pál 
Műszaki Szakközépiskola 

magasépítési technikus 1 35 
útépítési technikus 1 35 
vízügyi technikus 1 35 
földmérő technikus 35 

Összesen 4 140 

Hugonnai Vilma 
Egészségügyi Szakközépiskola 

hagyományos 1 35 
világbanki 1 35 
gimnáziumi alapozású 1 35 
„híd-program" alapján* 1 35 
gimn. alapú oszt. szakmai évf.* 1 35 

Összesen 3+2 105+70 



Intézmény 
Típusa osztály fő 

Gépészeti és Számítástechnikai 
Szakközépiskola 

gépészeti szakmacsoport 
informatika szakmacsoport 
technikusi 2 éves képzés* 

1 
2 
1 

35 
70 
35 

Összesen 3+1 105+35 

Széchenyi István Közgazdasági 
és Külkereskedelmi Szakközépiskola 

világbanki 3 105 
számítástechnikai 1 35 
külkereskedelmi 2 70 
számviteli ügyintéző 
vagy pénzügyi ügyintéző* igény szerint 

Összesen 6+1 210 

Ruhaipari Szakközépiskola, 
Szakmunkásképző és Kollégium 

ruhaipari technikus 
nőiruha-készítő 
nőiruha-készítő 
kötőipari-konfekció 
nőiruha-készítő* 

2 
1 

1,5 
0,5 

70 
35 
52 
18 
15 

Összesen 3+2 105+70+15 

Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari 
Szakmunkásképző és Szakközépiskola 

kereskedelmi 1 
vendéglátó-ipari 1 
élelmiszer-vegyiáru kereskedő 4 
ruházati kereskedő 0,5 
vas-müszaki kereskedő 0,5 
cukrász 1 
felszolgáló 2 
szakács 2 

35 
35 
120 
15 
15 
30 
60 
60 

Összesen 2+10 70+300 

Trefort Ágoston Villamosipari 
és Fémipari Szakképző Iskola 
és Kollégium 

elektroműszerész 
elektronikai 
épületvillamossági technikus 
szakmunkásképző szakközépiskola 
szakmunkásképzés 

1 
1 
1 
2 

35 
35 
35 
70 
255 

Összesen 3+2+1 105+70+255 

635. Sz . Ipari Szakmunkásképző Iskola 
szakmunkásképzés 
érettségi utáni szakmunkásképzés* 

220 
50 

Összesen 220+50 

Bartók Béla Zeneiskola és 
Zeneművészeti Szakközépiskola 

zeneművészeti szakközépiskola 1 20 
Összesen 1 20 

Gépíró és Gyorsíró Szakiskola 1 30 
Összesen 1 30 

Jókai Utcai Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola és Szakmunkásképző 68 
Összesen 68 

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 
6 évfolyamos gimnázium 2 70 

Összesen 2 70 
* Érettségi utáni szakmai képzés 

Megtette 
kö te l e s ségé t 
A Megérdemelt Nyugalo

mért Alapítvány 1989-ben jött 
létre azzal a céllal, hogy a II. 
világháború áldozatainak em
léket állítson. Pályázatot írtak 
ki képzőművészeti alkotás ké
szítésére, amelyet Széri-Var-
ga Géza nyert meg, szobrát a 
Szabadság téren 1992. októ
ber 31-én leplezték le. Ezt kö
vetően 1994 és 1995 októbe
rében az áldozatok nevei is 
felkerültek az emlékművet 
övező falakra. 

Az alapítvány alapító okira
tában szereplőknek megfele

lően megtette, amit vállalt, 
célkitűzéseit teljes mértékben 
megvalósította, így működé
sét 1995. november 10-én 
megszüntette. Az alapítvány 
számláján maradt pénzt az 
önkormányzat pénzügyi és 
gazdasági irodája kezeli elkü
lönített számlán. Az áldozatok 
neveinek gyűjtése folytatódik, 
amennyiben újabb 20-30 név 
összegyűlik, azokat ismét el
helyezik táblákon az emlékmű 
falára. A koszorúzási ünnep
ség - ahogy eddig is - min
den év októberének utolsó 
péntekén zajlik majd, melyet 
a város vezetői, vagy más ne
ves személyek tartanak. 

(H. M.) 

I N G A T L A N É R T É K E S Í T É S 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen 
történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonában álló, Békés
csaba, Lepény Pál u. 3. szám alatti (2998/12/A/23 hrsz.-on fel
vett) 17,8 m2 alapterületű gépkocsitárolót. 
Kiindulási vételár: 600 000 Ft + áfa. 

Helyszínen megtekinthető: 
1995. november 28-án 9-10 óra között. 

Az árverés időpontja: 1995. november 30-án 10 órakor. 
Az árverés helye: városháza, I. tárgyaló. 

SZŐNYEG KERÁMIA 

L A K Á S F E L S Z E R E L É S 

KAKA©1©IÍÜV0 OflgQLIIPIEiniSEK 

Ünnepi apróságok, dekorációk, 
textil adventi koszorúk és sok-sok ötletes ajándék 

a szeretet ünnepéhez. 
Továbbá a szokásos árukészletünkkel várunk 

minden kedves vásáriót. 
- gyapjú- és rongyszőnyeg, 
- gyapjú ágyneműk, lakástextília, 
- kerámia, fa- és üvegáru, 
- kézzel varrott patchwork takarók és faliképek. 

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

bronz-, ezüst- és aranyvasárnap 9-12 óráig. 
5600 Békéscsaba, Bertóthy udvar 4. 

Telefon/fax: 448-454. 
Az Unicon ruhagyárral szemben. 

F e l h í v á s 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkor
mányzata 

közmeghallgatást tart 
1995. december 11-én 16 órakor a városháza dísztermében. 
Témája: A szlovákság jelenlegi helyzete Békéscsabán, 

a szlovákság jövője. 
Közreműködik: Cabjanska Ruzicka és 

a békéscsabai szlovák iskola tanulói. 
Karnagy: Rázga József. 



K C S A B A I 

ÖZLÖNY 

Di ONTES UTAN 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
55/1995. (XI. 9.) számú önkormányzati 

rendelete a Békéscsaba, Andrássy út-Jókai u.-
Csaba u.-Gyóni G. u. által határolt terület 

- Csaba Center - részletes rendezési tervéről 
szóló módosított 5/1994. (II. 17.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

1.1 

A rendelet 1. számú melléklete kiegészül, 
mely szerint: 
„10. Üzemanyagtöltő állomás 

- épületen belül üzemanyagtöltő állo
más mint az épület technológiai tar
tozéka telepíthető, 

- az üzemanyagtöltő állomás tartályá
nak feltöltését a tömbbe való behaj
tás nélkül kell biztosítani." 

A felsorolás szövege a továbbiakban válto
zatlan marad. 

2 . § 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép ha
tályba. 

Békéscsaba, 1995 november 9. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
56/1995. (XI. 9.) számú önkormányzati 

rendelete a közgyűlés és szervei, 
valamint intézményei közbeszerzéseiről 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlé
se és szervei, valamint intézményei kiadá
sainak ésszerűsítése, a közpénzek felhasz
nálásának átláthatósága, a széles körű nyil
vános ellenőrizhetőség megteremtése, to
vábbá a közbeszerzések során a verseny 
tisztaságának megtartása érdekében az 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésé
ben, valamint az 1995. évi XL. törvény (a 
továbbiakban: tv.) 96. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja: 

1.§ 
A rendelet hatálya 

E rendelet hatálya alá tartoznak a Békés
csaba Megyei Jogú Város Önkormányzatá
nak és Polgármesteri Hivatalának, valamint 
az önkormányzat intézményeinek a tv. 2. § 
(1) bekezdése szerinti beszerzései. 

2. § 

(1) Az 1. § szerinti szervezetek az 
árubeszerzéseik, építési beru
házásaik és a szolgáltatások 
megrendelése (a továbbiakban 

együtt: közbeszerzés) során, ha azok a 
tv. 4. § (1) bekezdés szerinti értéke a 
közbeszerzés megkezdésekor külön 
meghatározott összeget eléri, vagy 
meghaladja, kötelesek e rendelet sza
bályai szerint eljárni. 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó szerveze
tek tekintetében a beszerzés értékhatá
ra 1996. december 31-ig 
a) árubeszerzés esetén: ötmillió forint, 
b) építési beruházás esetén: tízmillió fo

rint, 
c) építési műszaki terv készítése ese

tén: kétmillió forint, 
d) szolgáltatás megrendelése esetén: 

kétmillió forint, 
e) épitési beruházás esetén a tv. 42. § 

(3) bekezdése szerinti előminősítési 
kötelezettség tekintetében: százmillió 
forint. 

(3) Az önkormányzati intézmény, amely a 
helyi közszolgáltató tevékenység gya
korlására a beszerzéssel érintett piac 
egészén jogszabály alapján kizáróla
gos jogosítvánnyal rendelkezik, a köz
szolgáltató tevékenységével közvetlenül 
összefüggő beszerzései során, a tv. 
2-6. §-ában, valamint jelen rendeletben 
meghatározottak szerint köteles eljárni. 

3. § 

E rendelet hatálya nem terjed ki: 
a) a tv. 9. § (2) bekezdésében foglaltakon 

túl a jelen rendelet 2. § (2) bekezdésé
ben meghatározott értékhatárok alatti 
közbeszerzésekre; 

b) olyan esetre, ahol nincs verseny, mert az 
ajánlattevő a kizárólagos forgalmazó. 

4. § 

E rendelet hatálya alá tartoznak azon be
szerzések, amelyekben a közgyűlés által 
esetenként meghatározott közbeszerzésről 
van szó. 

5. § 
A közbeszerzési eljátásban 

részt vevő szervek 

(1) A rendeletben meghatározott célok ér
vényesülésének biztosítása érdekében 
az ajánlati, illetve a részvételi felhívás, 
valamint a dokumentációk elkészítésére 
előkészítő munkacsoport (a továbbiak
ban: munkacsoport), az ajánlati felhívás 
jóváhagyására, közzétételére, az előmi
nősítési eljárásra, az ajánlatok értékelé
sére szakértők bevonásával bírálóbi
zottság (a továbbiakban: bizottság) mű
ködik. 

(2) A közbeszerzési eljárásban az ajánlati 
felhívás, részvételi felhívás, illetve a 
tervdokumentáció elkészítése az ajánla
tok értékelése során az ajánlatkérő ne
vében eljáró, illetőleg az eljárásba be
vont személyeknek megfelelő szakérte
lemmel kell rendelkezniük. 

6. § 

(1) A munkacsoport minimum 5 tagból áll, a 
tagok maguk közül egyszerű szótöbb
séggel, nyílt szavazással elnököt vá
lasztanak. 

(2) A munkacsoport tagjait a polgármester, 
a pénzügyi és gazdasági iroda, a va
gyonkezelő iroda, a városépítészeti iro
da, a városüzemeltetési iroda, valamint 
az intézményfelügyeletet ellátó irodák 
szakemberei és az illetékes szaktanács
adók, referensek közül jelöli ki. A mun
kacsoportba a közgyűlés esetenként 
legalább 2 főt választ, akik közül 1 fő je
lenléte a munkacsoport döntéshozatalá
nak feltétele. 

(3) A munkacsoport tagja igény szerint -
külön polgármesteri döntéssel - a beru
házás, beszerzés kapcsán érdekelt in
tézményvezető, vagy annak delegáltja. 

(4) A munkacsoport üléseiről, döntéseiről 
emlékeztető készül, amelyet a polgár
mesternek, a szakmailag illetékes alpol
gármesternek, a jegyzőnek és a bizott
ság elnökének át kell adni 8 napon be
lül. 

7. § 

(1) A bírálóbizottság tagjait a közgyűlés 
egyszerű szótöbbséggel választja. Sze
mélyükre a képviselő-testület tagjai te
hetnek javaslatot. Jelöltté váláshoz a 
megválasztott képviselők 1/4-ének egy
behangzó szavazata szükséges. 

(2) A bírálóbizottság tagjai: 
- a közbeszerzést eldöntő testületi ha

tározattal egyidejűleg, a testület által 
létrehozott ad hoc bizottság, melynek 
összetétele: 

- a közgyűlés tagjai közül választott 6 
fő, 

- a beruházás, beszerzés kapcsán ér
dekelt szerv, intézmény vezetője vagy 
annak delegáltja, akit a polgármester 
jelöl ki, 

- az ágazati kamara által delegált sze
mély, 

- a képviselő-testület által választott 
egy fő pénzügyi, és egy fő beruházá
si szakértő. 

(3) A bizottság tagjai - egyszerű szótöbb
séggel - a közgyűlés képviselőiből vá
lasztott tagok közül elnököt, alelnököt 
választanak. A bizottság elnökét akadá
lyoztatása esetén az alelnök helyette
síti. 

8. § 
(1) A bírálóbizottság döntéseit határozat 

formájában hozza meg, a tv. 55. §-ában 
meghatározottak figyelembevételével. 
Határozatképességére az 1990. évi 
LXV. törvényben és az szmsz-ben fog
lalt szabályokat kell megfelelően alkal
mazni. 

(2) A bizottság üléseiről az elhangzottak I 
nyegét, valamint a döntést szó szeri 
tartalmazó jegyzőkönyv készül. A jegy
zőkönyvet az elnök, távollétében az 
alelnök, valamint a jegyzőkönyv hitelesí
tője írja alá. 

(3) A bizottság határozatait naptári éven
ként újrakezdődően arab sorszámmal, 
valamint zárójelben a döntés hónapjá
nak, napjának és a bizottság nevének 
feltüntetésével kell számozni. 



9. § 

(1) A bizottság az eljárás eredményét kihir
detést követően 15 napon belül a tv. 5. 
számú mellékletében meghatározott 
minta szerint köteles hirdetményben 
közzétenni. 
A bizottság döntéséről a tv.-ben megha
tározottakon túlmenően az ajánlatokról 
készült írásbeli összegzéssel köteles a 
közgyűlést tájékoztatni. 

) A bizottság tagja az elnöknek haladék
talanul köteles bejelenteni, ha szemé
lyére nézve összeférhetetlenségi ok áll 
fenn. Ha az utólag keletkezett, köteles a 
folyamatban lévő eljárásban való rész
vételét azonnal megszüntetni. Ennek el
mulasztása a kizárás mellett az anyagi 
felelősséget is maga után vonja. 

(4) A bizottság tagjai titoktartásra vonatko
zó nyilatkozatot kötelesek tenni az eljá
rásban való részvétel megkezdése előtt. 
Az eljárásban részt vevő személyek a 
birtokukba került üzleti titkokat nem 
szolgáltathatják ki. 

10. § 
A közbeszerzési eljárás 

(1) Jelen rendelet 1. §-a alá tartozó szerve
zetek, intézmények a törvény hatályba
lépését követő 30 napon belül közbe
szerzési igényüket az előkészítő mun
kacsoportnak kötelesek megküldeni 
1995. évre vonatkozóan. A továbbiak
ban a közbeszerzési igénylést az éves 
intézményi költségvetés elfogadását kö
vető 15 napon belül meg kell küldeni. 

(2) Az írásbeli igénylésen - a beszerzen
dő készletre, szolgáltatásra vonatkozó 
konkrét azonosító adatokon túl a tv. 33-
40. §-ában meghatározottakat szerepel
tetni kell. 

11. § 

(1) A bírálóbizottság döntése alapján meg
kötött szerződést a felek csak a tv.-ben 
meghatározott feltételek esetén módo
síthatják, vagy mondhatják fel. 

(2) A közbeszerzési eljárás eredményekép
pen létrejövő közbeszerzési szerződés 
aláírására a polgármester jogosult. A 
megkötött szerződésekre egyebekben a 
ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

12. § 
Záró rendelkezések 

(1) Ez a rendelet 1995. november 15. nap
ján lép hatályba, rendelkezéseit a ha
tálybalépés után megkezdett beszerzé
sekre kell alkalmazni. 

(2) Jelen rendelet 2. § (2) bekezdésében 
meghatározott értékhatáron aluli közbe
szerzésekre az önkormányzati vagyon 
feletti tulajdonjog gyakorlásának szabá
lyairól szóló rendelet, valamint a köz
gyűlés által 534/1994. (X. 27.) közgyűlé
si határozattal elfogadott versenysza
bályzat előírásait kell alkalmazni. 

Békéscsaba. 1995. november 9. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
57/1995. (XI. 9.) számú önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról 
és az egyes közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 51/1995. (X. 12.) 
számú önkormányzati rendelet módositásáról 

1.1 
A rendelet 1. sz., 2. sz., 3. sz. melléklete az 
alábbiak szerint módosul: 

..1. sz. melléklet 

Szilárdhulladék-szállítás, -elhelyezés 
közszolgáltatási díjai 

1. A lakossági közszolgáltatás díjai 
(áfával) 
- 110 literes hulladékgyűjtő edényzet: 

ürítés heti egy alkalommal 
Hulladékszállítási díj: 300 Ft/hó/lakás 
Hulladékszállítási díj a szolgáltató 
edényzetéből: 360 Ft/hó/lakás 

- 1,1 m3-es hulladékgyűjtő edényzet: 
ürítés heti két alkalommal 
Hulladékszállítási díj: 300 Ft/hó/lakás 
Hulladékszállítási díj a szolgáltató 
edényzetéből: 360 Ft/hó/lakás 
Hulladékszállítási díj évente 
négyszeri mosással: 385 Ft/hó/lakás 
Hulladékszállítási díj edényhasználat 
nélkül, 4 mosás: 315 Ft/hó/lakás 

- Zsákos hulladékgyűjtő: 
hetente egy alkalommal szállítás 

100 Ft/zsák 
- 5 m3-es edényzet: ürítés heti kétszer 

Hulladékszállítás díja 
a szolgáltató edényzetéből, mosással: 

280 Ft/hó/lakás 
- 3 m3-es konténer esetenkénti igénybe

vétele (törmelék, lom, föld) 2200 Ft/ürí
tés (max. 24 óra időtartamra, ez időtar
tam után 200 Ft/nap) 

- 4 m'-es konténer esetenkénti igénybe
vétele (törmelék, lom, föld) 2600 Ft/ürí
tés (max. 24 óra időtartamra, ez időtar
tam után + 200 Ft/nap). 

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

2500 Ft/t+áfa 
- ipari hulladék: 500 Ft/m3+áfa 

3000 Ft/t+áfa 
- föld (max. 20% törmeléket 

tartalmazhat): díjtalan 
3. Közületi közszolgáltatás díjai: 

- 110 literes hulladékgyűjtő (kuka) 
a szolgáltatás díja: 

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

-1,1 m3-es hulladékgyűjtő edényzet 
a szolgáltatás díja: 

800 Ft/db/ürítés+áfa 
a szolgáltatás díja edényhasználattal 
együtt 1000 Ft/db/ürítés+áfa 

- 5 m3-es konténer 
a szolgáltatás díja: 2700 Ft/ürítés+áfa 
edényhasználati díj: 5000 Ft/db/hó+áfa 

2. sz. melléklet 

Folyékony települési hulladék 
közszolgáltatási díjai 

- Kommunális eredetű folyékony települési 
hulladék: 
Elhelyezési díj: 120 Ft/m3+áfa 
Elhelyezés díja a rendelet hatálya alá 
nem tartozó területről történő beszállítás 
esetén: 150 Ft/m3+áfa 
Szállítási és elhelyezési díj: 
a) lakossági megrendelés esetén 

280 Ft/m3+áfa 
b) egyéb megrendelés esetén 

375 Ft/m3+áfa 
Kerti WC-tisztítás, szállítás: 

1500 Ft/db+áfa 
- Lakossági állattartásból származó hígtrá

gya: 
Elhelyezési díj: 200 Ft/m3+áfa 
Szállítási díj: 280 Ft/m3+áfa 

3. sz. melleklet 

A kéménytisztítási tevékenység 
közszolgáltatási díjai 

A kéménytisztítási tevékenység közszolgál
tatási díjai (a díjak az áfát is tartalmazzák). 
Folyamatosan kötelező kéménytisztítás 
a) Egyedi kémény 

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

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

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

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

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

- gáztüzelés esetén: 572 Ft/szint/év 
d) Egyedi tartalékkémény: 312 Ft/db/év 
e) Egyesített falú tartalékkémény: 

234 Ft/szint/év 
f) Központi üzemi kémény: 68 Ft/fm/eset 
g) Gyári jellegű kémény: 130 Ft/fm/eset 
h) Az f) és g) pontban szereplő kéményti-

pusokhoz tartozó csatorna és akna tisz
títási díja megegyezik a kémény tisztítá
si díjával. 

i) Amennyiben a kéménytisztítási tevé
kenység az ügyfél kérelmére 18.00-6.00 
közötti időben (éjjel) kerül elvégzésre, 
úgy a kéménytisztítás díjára 100%-os 
pótdijat kell felszámítani. 

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

1456 Ft/db/eset" 

2. § 

E rendelet 1996. január 1-jén lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg az 51/1995. (X. 12.) szá
mú önkormányzati rendelet 1. sz., 2. sz., 3. 
sz. melléklete hatályát veszti. 

Békéscsaba. 1995. november 9. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző r~ ^ 



A Heti Mérleg e héttől kezdődően minden héten rendszeresen, ezen 
a helyen megjelenő szolgáltatást vezet be. Reméljük, sokak számá
ra hasznos, praktikus tájékoztatást adhatunk! 
Kérjük, jelezzék észrevételeiket a következő telefonszámon: 448-672 
(Féling Bt). Ugyanitt jelentkezhetnek azok, akik megjelentetni kíván
ják kedvező áraikat, lakossági szolgáltatásaikat. 

BEVÁSÁRLÓCÉDULA 
sorszám megnevezés egység ár 

1. Burek kenyér 70 dkg 68 Ft 
2. Dobozos üdítők 1 I 66 Ft 
3. Csirkecomb 1 kg 239-346 Ft 
4. Kolbászhús (darálva) 1 kg 430 Ft 
5. Fekete bors (őrölt) 50 g 55 Ft 
6. Narancsital 1,5 I 99 Ft 

Maggi leveskockák 66 g 59-60 Ft 
Eko tp üdítők 1 I 82-115 Ft 

7. Kijevi pulykamell - 340 Ft 

A bolt neve, címe: nyitva h-p szo V 

1. Burek pékség, Kis-Tabán u. 2. 7--17.30 7- 13 
2. Food-Stop diszkont, 8--16.30 8- 15 

(a ruhagyári óvodával szemben) 
3. Baromfi mintabolt, Bertóthy udvar 1. 8--17 (h) 8- 13 7 - 10 3. Baromfi mintabolt, Bertóthy udvar 1. 

6--18 (k-p) 
4. Jókai húsbolt, Jókai u. 18. 7--12 (de.) 7- 12 

14--18 (du.) 
5. Forró Drót diszkont, lllésházi u. 18. 8--17 8- 13 8 - 11 
6. Csúcs ABC, Luther u. 9. nonstop nyitva tartás 
7. Magyar Királyi Söröző, Szabó D. u. 24. 8--24 8- 24 8 - 24 

A megjelenés megrendelhető a Féling Bt. 448-672-es telefonszámán. 

Á R V E R É S 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kí
vánja értékesíteni a Békéscsaba, őr u. 3. sz. társasház mögött 

lévő területen kialakított, garázsépítésre alkalmas telkeit. 
A telkek adatai: hrsz. 3261/13.-3261/111., 

99 db garázstelek, 
területük: 3,33 x 5,40 = 18 m 2 . 

A telkek kikiáltási alapára: 7500 Ft/m 2/garázstelek. 
A garázsokat magánszemélyeknek kívánja az önkormányzat elad
ni, ahol saját erőből garázsok épülhetnek építési engedély alapján. 
Minden egyes garázstelek önálló helyrajzi számmal van ellátva. A 
visszamaradó terület közterület, az önkormányzat tulajdona, de a 
közműépítés (út, elektromos ellátórendszer, csapadókcsatorna, ha 
szükséges) a vevők beruházásában és költségén kell hogy megva
lósuljon, az utat át kell adni a közforgalom céljára. 
Az adásvételi szerződés megkötése minden egyes vevővel külön 
történik, ezt követően van lehetőség építőközösség megalakítá
sára. 

Az árverésen azonos licit esetén az Őr u.-Kazinczy u.-Kazinczy-
Itp.-Trefort u. által határolt területen lakók elővásárlási jogot kap
nak. 
Az árverés időpontja: 1995. november 30. 16 óra. 
Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 

Békéscsaba, Szent István tér 7., díszterem. 
Az árverést megelőzően a kikiáltási ár (135 000 Ft'garázshely) 
10%-át (13 500 Ft/garázshely) be kell fizetni a pénztárban legké
sőbb 1995. november 30. 12 óráig: aki a befizetési kötelezettségé
nek nem tud eleget tenni, az az árverésen nem vehet részt. Ha va
laki több telket kíván megvásárolni, akkor annak annyiszor 10%-ot 
kell befizetni, ahány telket venni akar. 
A befizetett 10% az árverésen legmagasabb árat ajánlónál beszá
mít a vételárba; akik az árverésen nem nyernek, azok a befizetett 
előleget visszakapják. Ha az árverés nyertese az adásvételi szer
ződóst 8 napon belül nem köti meg, illetve a vételárhátralékot nem 
fizeti be, úgy a befizetett 10% bánatpénznek minősül, azt az eladó 
visszafizetni nem köteles. 
Az árverés a helyrajzi szám növekvő sorrendjében történik, nincs 
lehetőség más telket venni, csak mindig azt, amelyet éppen árve
reznek. 

Információ: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármes
teri Hivatalának vagyonkezelő irodája, Bé
késcsaba, Szent István tér 7. 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1995. n o v e m b e r 2 3 - 2 9 . 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

15.45,17.45 és 20.00, Steven Seagal: SZÁGULDÓ ERŐD 
november 24-25-én 22.00-től is! (amerikai film) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

17.00,19.00 és 21.00 óra: Jodie Foster-Liam Neeson: 
NELL. A REMETELÁNY 
(szinkronizált amerikai film) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

18.30 és 20.30 óra: Jane Campion-Holly Hunler-Harvey Keitel: 
THE PIANO - ZONGORALECKE 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

Steven Seagal: 
SZÁGULDÓ ERŐD - UNDER SIEGE 2. 

Izgalmas, látványos akció-kalandfilm 

Veszélyben a világ! (Már megint?) Egy briliáns elméjű őrült 
gaz csapdával hatalmába kerít egy luxusvonatot. célja: az 
Amerikát védő műholdvevő gépfegyver aktiválása... 
A terv biztosnak látszott, csak egyvalakivel nem számoltak: 
egy halk szavú, nyugodt pasassal, aki történetesen szakács
ként szolgál egy hadihajón (ÚSZÓ ERŐD) és most jól megér
demelt szabadságát töltené... ha hagynák. 

Figyelem! OTP Juniorkártya-kedvezmény!!! 

m PiZZERIA • kel0*6'(#}>• K 

B é k é s c s a b a , I r á n y i u . 1 0 . 

Pizza 
F l e k k e n b u r g e r 
C a l z o n e 
P incho 
Muf f ins 
Üd í tők 

• Cs i r ke fa la tok 
• Saláták, köretek, desszertek | 
• H a m b u r g e r 
• F r i ssensü l t ek 
• Üd í tők 
• J e d e m e l e g i ta lok 

K i s z á l l í t á s : 3 2 6 - 4 2 1 

Hétfőtől szombatig 11.30-15.00 és 16.00-21.00 óráig 

SÍSHOW SI SZAKMAI NAPOK 
A Békés Megyei Diáksport Tanács és a Békés Megyei Testneve
lő Tanárok Szakmai Szövetsége si szakmai napokat rendez. 

Média hó show Ideje: 1995. december 9-én 10 órától estig. 
Helye: Gyula, művelődési ház, 

Béke sugárút 35. 

Lebonyolító: Csaszni László, telefon: 323-022, 451-187. 
I V 



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

GYARAKINE ÉS TÁRSAI BT. S^S^^^ 
Keressen bennünket, folyamatosan indítjuk OKJ szerinti, illetve államilag elismert tanfolyamainkat! 
Munkanélkülieknek ós 25 év alattiaknak 10% tandíjkedvezményt adunk. 

- B, C, E kategóriák - Árufuvarozó vállalkozó 
- Fakitermelő - Nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 
- Könnyű- ós nehézgépkezelő - Gáz- és olajtüzelóberendezós-szerelő, 
- ADR -i -.}•>• és összevont üzembe helyező 
- TIR alap és továbbképző - Iparigáz- és olajtüzelőberendezós-
- Belföldi szolgáltató kezelő 

Jelentkezni lehet naponta, a fenti címen és telefonszámon. 

éves a Q'ke^náí T A X I 
Legyen Ön is 

a törzsutasunk - így 
olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS -
MEGBÍZHATÓ. 

Személy-, 
teherfuvarozás, 

autómentés. 

444-777 • 45-45-45 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

vagyonkezelő irodája ez évben is bérbe ad termőföldeket, 

amelyek elsősorban kertszerű művelésre alkalmasak. 

Területük 1000 m2-től 1 hektárig. 
Éves bérleti díjak: 1,00 Ft/m2-től 1,50 Ft/m2-ig. 

E l h e l y e z k e d é s ü k : J a m i n á b a n a z ú n . t e r m á l k ú t k ö r n y é k é n , 
a z É s z a k i ipartelepen ( B e r é n y i ú t , V í z t á r o l ó utca) , 

a volt s e r t é s h i z l a l d a t e r ü l e t é n . 
A f ö l d e k t é r k é p v á z l a t a m e g t e k i n t h e t ő 

a v á r o s h á z a f é l e m e l e t i e l ő t e r é b e n . 

Bővebb felvilágosítást a 22. sz. irodában adnak. 

D e k o r á c i ó 
M I N D E N E G Y H E L Y E N , R E Á L I S Á R O N 
T E L E F O N : 0 6 - 3 0 - 4 5 1 - 5 7 2 

P É N Z T Á R G É P E K 
P é n z t á r - s z á m í t ó g é p e k , s z á m í t ó 

g é p e k , telefonok, telefaxok, 
m á s o l ó g é p e k . í rógépek , s z á m o l ó 

g é p e k , á r a z ó g é p e k , m é r l e g e k , 
nyomta tványok f o r g a l m a z á s a . 

Eredeti papírszalagok, 
festékkazetták és kellékek! 

GARANCIA ÉS MÁRKASZERVIZ 
B é k é s c s a b a , 
Szerdahelyi u. 2/a. 
Telefon: 325-161 

> Ágybetétek 3000 Ft-tól 
• Franciaágybetét 4550 Ft-tól 
• Gyermekágybetét 950 Ft-tól 
• Mikroplüss 750 Ft-tól 
Szivacspárnák, apríték, textíliák. 
Eladás, méretre vágás, bevonás. 

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

I Q k í r ~ T városunkban Mátrai Géza 13 éves auralátó és bioenergiá-
I O IVI EZ I val gyógyító kisfiú és természetgyógyász édesanyja, akik 
november 25-én, szombaton 15 órától a megyeháza nagytermében (Derkovits 
sor 2.) tartanak előadást. A helyszínen gyógytermékek bemutatója és vására 
is lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők: Légzőszervi Bete
gek Egyesülete. Lencsési Közösségi Ház és Herbária szaküzlet. 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba. Szabadság tér 1 - 3 (nagyposto) Telefon: 4 4 7 - 5 6 3 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

Garzon ingatlanközvetítés: Wlassics 
sétány 3. Telefon: 448-350. 
Belterületi ingatlan közműbekötési 
lehetőséggel, telephely létesítésre 
az Őszi utcában eladó. Telefon: 454-
521.455-182. 
A Lencsésin 2,5 szobás lakás eladó 
vagy kiadó. Érdeklődni munkaidőben 
a 322-255/26 számon. 
1 szoba + étkezős belvárosi lakás 
eladó. Telefon: 321-773. 
Eladó 1 szobás, összkomfortos lakás 
a Vécseyn. Telefon: 323-859. 
Tábor utcai felújított garázs eladó. 
Telefon: 322-785., 17 óra után. 
Összkomfortos családi ház nagy 
kerttel eladó: Klapka u. 4. 
Belvárosi, 3 szobás, földszintes la
kás és garázs kiadó hosszú távra kö
zületnek. A garázs külön eladó is. 
Üzenetrögzítős telefon: 323-721. 
Belvárosi garázs eladó. Irányár: 900 
ezer forint. Telefon: 321-419. 

Vadonatúj T-25-ös traktor 30-as mo
torral eladó. Békéscsaba VII.. Kos
suth u. 54. 

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

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

• Színes televíziók javítása hétvégén 
is garanciával. Domokos Tamás, te
lefon: 06-30/432-827. 

• Fekete-fehér televíziók helyszíni ja
vítása, régebbi típusú is. Hibabeje
lentés telefonon: 457-334. vagy leve
lezőlapon: Tomka Attila, Békéscsa
ba, Pásztor utca 63. szám. 

• Szobafestés, mázolás, tapétázás kö
zületeknek és magánszemélyeknek 
is. Marik István, Tavasz u. 83. Tele
fon: 325-921. 

• Preciz órajavítás, valamint jó minő
ségű új órák eladása garanciával 
Sajben órásnál. Békéscsaba, Rákó
czi u. 1. 

• Redőny, reluxa, harmonikaajtó, sza
lagfüggöny, hevederzár. Telefon: 
323-945. 

• Szobafestést, mázolást és tapétá
zást vállalok. Mészár Tibor, telefon: 
456-895. 

• Háztartási hútök, fagyasztók javítá
sa. Telefon: 06-20/446-986. 

Szines tv, videó javítása. Kovács At
tila és Társa Bt. Hibabejelentés mun
kanapokon 9-16-ig a 445-642, 16 
után a 449-284, vagy a 322-480-as 
telefonszámon. 

Gázkészülékek javítása, felülvizsgá
lata. Békéscsaba, Könyves u. 45. Hi
babeje lentés: 9-12 óráig a 456-537 
számon. 
Műanyaghegesztés! Törött, repedt 
műanyag alkatrészek, gépkocsi-lök
hárítók, hútök. akkumulátorok, mo-
torkerékpár-spoilerek javítása. Si-
piczki Pál , Békéscsaba, Szőlő u. 
114/1. Telefon: 321-207. Munkafel
vétel: hétfőtől csütörtökig, 17-19 
óráig. 

Üvegezés! Lakások, épületek 
helyszíni üvegezése. Telefon: 
06-60/483-712. 
„Szuperbizti" tipusú hevederzár bejá
rati ajtókra és garázskapukra egya
ránt a legbiztonságosabb. Telefon: 
457-302. 
Társ- és partnerközvetítés, pótma
maszolgálat. Tel.: 06-30/456-899. 
Térí téses éjszakai fogászati ügyelet 
dr. Kőnig János magánrendelőjében, 
este 8 órától reggel 5 óráig minden
nap, szombaton és vasárnap délután 
is. Békéscsaba. Kolozsvári u. 3. Te
lefon: 323-160. 

Német , angol nyelvtanítás, (elkészí
tés nyelvvizsgára. Telefon: 457-674. 
Hízók eladók. Telefon: 459-337. 
Németből érettségire, nyelvvizsgára, 
felvételire felkészítés. Fordítás, tol
mácsolás: 445-794. 
Angolkorrepetálás és nyelvoktatás. 
Telefon: 321-693. 

Nápolyi masztif kan eladó, elcserél
hető: 455-764. 
Összecsukható piaci asztalok, Bala
ton surf telefonkártya és papír húsz
forintosok eladók: Pásztor u. 27. 
IV/14. 
Idősek gondozását és háztartási 
munkát vállalok. Telefon: 455-764. 
Ó v ó n ő gyermekfe lügye le te t , gyer
mekgondozást vállal. Telefon: 
325-975. 

Törpeuszkár kölykök eladók, apricot 
színűek. Békéscsaba, Thurzó u. 2. 
Szines tévé eladó. Tel.: 452-607. 
Angol nyelvtanítást, korrepe
tálást vállalok: Tolnai u. 
4/C. III/3., Vraukó, 
16 óra után. / / 



Hawaii - a termeszti csoda, az USA öt
venedik tagállama. Nyolc nagyobb és egy 
tucat kisebb szigettel, a Csendes-óceán 
legismertebb és gazdaságilag legfejlettebb 
része. Felfedezője James Cook, aki itt fe
jezte be életét 1779-ben. Összterülete 
16 705 km2. Hét lakott szigetén több mint 
1 millió ember él. Lakossága vegyes, az 
őslakos polinézek mellett főleg ázsiaiak, a 
lakosság 25%-a pedig európai származá
sú. Kettő közülük magyar, és egy biztosan 
csabai, Molnár Zsóka tanítónő, aki 11 évig 
tanított az Áchim L András Általános Isko
lában. Pár éve Hawaiin él, nemrégiben 
szüleinél járt látogatóban második, buda
pesti születésű férjével. Akkor beszélget
tünk a távoli, egzotikus világból érkezett 
Zsókával, vagy amerikaiasan szólítva 
Judyval. 

- Régóta él külföldön. Hawaii előtt mer
re járt? 

- 1983-ban mentem New Yorkba. Nem 
beszéltem a nyelvet, így csak takarítóként, 
majd felszolgálóként tudtam munkát kapni. 
Aztán tanítottam Manhattanben egy ma-

Együtt a Molnár család New Yorkban 

gyar, katolikus hétvégi iskolában magyar 
nyelvet 6-12 éves korú gyerekeknek. 
Nehéz idők voltak. Amikor már tűrhetően 
beszéltem a nyelvet, beiratkoztam egy 
számítógépes tanfolyamra. Munkát kap
tam az ingatlan szakmában, könyvelő let
tem. Jól jött, amit otthon a közgazdasági
ban tanultam. 

- Hogyan került éppen Hawaiira? 

- Nekem és a férjemnek is volt már 
biztos munkahelyünk és fizetésünk, sokat 
utaztunk Amerika-szerte. Tetszett Florida 
is, de túl zajos és zsúfolt. Hawaii csodála
tos, így itt ragadtunk. A táj és az egész évi 
kellemes, nyárias hőmérséklet teszi von
zóvá és turistaparadicsommá Hawaiit. 

- Kérem, beszéljen a tőlünk oly távol 
lévő szigetvilágról is! 

- A szigetcsoport legnagyobbika a 
Hawaii-sziget, melynek egy-egy oldala 
200 km. Két hatalmas működő vulkán van 
a szigeten, a 4000 méternél magasabb 
Mauna Kea és a Loa. A bőséges csapa
dék miatt csodálatos a növényvilág. A Ha
waii-szigetek gazdaságában a mezőgaz
daságé, az élelmiszeriparé és az idegen
forgalomé a vezető szerep. Legfőbb ex
portcikk a cukor és az ananász. E szige
ten élünk egy Kailua-Kona nevű, 30 000 
lakosú városban, repülővel 45 percre Ho
nolulutól. Egy kétemeletes társasházban 

lakunk, közvetlenül az óceán partján. Van 
édesvizű uszodája a háznak, de én csak 
a csodálatos, lágy hullámú óceánt szere
tem, nappal és éjszaka is nagyon jó ben
ne fürödni. 

- Hogyan élnek, mivel foglalkoznak? 

- Munkahelyem az Amerika legelőke
lőbb szállodaláncához tarozó Ritz-Carlton 
itteni szállodája. Luxushotel, amely 500 
fős személyzetet foglalkoztat, én a 18 fős 
pénzügyi osztályt vezetem. Férjem a Cen-
tury 21 neves ingatlancég képviselője. Tö
kéletesen beilleszkedtünk az amerikai 
életstílusba, barátaink amerikaiak. Meg
szoktuk a főként ázsiai jellegű, sok déli
gyümölccsel vegyített ételeket. Biztonsá
gos az élet, két Nissan kocsinkat le sem 
kell zárni. Barátságos a vegyes összeté
telű nép és aránylag kevés a munkanélkü
li, hiszen a turizmus jólétet biztosít. Szüle
imet hívom, hogy jöjjenek ki hosszabb 
időre, de a koruk miatt már nem vállalják a 
húszórás repülőutat. Fiam Pesten tanul, 
remélem, ha befejezte tanulmányait, kijön 
és velünk lesz majd... 

Messze innen, az örök virágzó termé
szet világában, az óceán ölelte Hawaiin 
élő Molnár Judynak amerikai az életvitele. 
De álmában sokszor itt van szeretteivel a 
gesztenyefás csabai Árpád soron. 

Tisztelt Olvasó! Kérjük és várjuk javaslatait 
olyan Csabáról elszármazott - ma külföl
dön élő - személyekre, akiket lapunkban 
bemutathatunk. 




