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INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

• A millecentenárium éve 

Egy csabai olimpikon fizikából 

• A belvízkárok megelőzéséről 

Csabai Közlöny - Döntés után 

„Testvéreim, szabadok vagytok..." 

A Csabai Örökváltsági Szerződés 

Üjévi mese 
A hámló fakereg alól han

gya bújt elő. Rögtőn belebotlott 
egy gyantacseppbe. Kissé ra
gacsos lett a lábacskája, de 
nem fájlalta. Egy kis nedves 
mohaszigetet talált, és megtö-
ríjlközött. A hanvatnak erdőil
lata volt. Azután leballagott a 
szótövekhez, a tűbe. Bizony, 
tövestől nehéz, szinte lehetet
len volna kiszaggatni ezt az 
akáclát. Talán csak egy iszo
nyúan erős daru vagy markoló 
tudná kitépni a helyéből, gon
dolta az apró ízeltlábú. Egy na
gyon fáradt cserebogár ván
szorgott arra, csápjai már lefe
lé lógtak, alig bírt beszélni sze
gény: .Fakopáncs döfte át a 
páncélomat, de idejében el is 
ejtett. Ahogy lepottyantam a 
falevelekre, megláttalak. Mind
járt megjött az életkedvem, 
amikor ráóreztem képzelőerőd 
kisugárzására." A hangya fel
mászott a cserebogár hátára, 
eligazgatta a szétcsúszott ki
tinlemezeket, összeragasztot
ta a széttön darabkákat, az
után energiát adott a sérült ro
varnak. Most aludj el, paran
csolta meg a kimerült testnek 
a morzsányi jószág, az álmok 
gyógyító erejűek, hasznodra 
lesznek. Az álmok? Ah - só
hajtott a megsebzett cserebo
gár - azokat gyökerestől kirán
gatta génjeimből a Mindenha
tó." .Gondold azt, hogy ez az 
akácfa egy rovar álma, a te 
nagy ámuldozó álmodozásod 
termékeny kilombosodása, ez 
az a növény, amiben meglel
heted minden örömödet, vá
gyadat" - vigasztalta barátját a 
hangya. .Ez már egy másik 
idősík - legyintett a sánta bo
gár - itt szavak nélkül a felej
tésbe lehet süllyedni." 

KÁNTOR ZSOLT 

Békéscsaba gazdasági életé
nek meghatározó szereplői, leg
nagyobb adófizetői, munkahelyte
remtő vállalkozói kaptak meghí
vást arra a fogadásra, amely a 
városházán zajlott január másodi
kán. Pap János polgármester is- ^ ^ ^ ^ ^ S 5 S 
mertette a mintegy százfőnyi hallgatósággal a vá
ros ez évi terveit, elsősorban azokat, amelyek 
megvalósításában a jelenlévők közreműködése, 
véleménye kiemelten fontos. 

A város képviselő-testülete 4-4,5 milliárd forint
tal gazdálkodhat majd 1996-ban. Ezenkívül a kór
ház költségvetése másfél milliárd, ez azonban a 
városnál csak átfolyó tételként jelentkezik. Pap Já
nos hangsúlyozta, hogy a törvényben előírt felada
tok ellátása az önkormányzat elsőrendű kötelessé
ge; így az alap- és középfokú oktatás, a város mű
szaki üzemeltetése, a szociális és egészségügyi 
alapellátás rendszerének működtetése jelentik a 
legnagyobb tételeket. Fontos vállalt feladat Békés
csaba fejlődésének biztosítása, polgárai munka
helyhez jutásának segítése, emellett az élsport tá
mogatása, és a tehetségek kibontakozásának se
gítése a művészetek terén is. Mindezekhez a 
meghívott vállalkozók segítségét kérte a polgár
mester. 

Ezt követően szólt a város infrastruktúrájáról, 
amelyet a lakossági társulásokkal összefogva 

Vállalkozók 
a városházán 

MILYEN ÉVÜNK LESZ? 

igyekszik fejleszteni a város az 
előző évinél nagyobb összeggel. 
Az önkormányzat szeretné elérni, 
hogy javuljon Békéscsabán a szi
lárd burkolatú járdák aránya, a 
járdák, kerékpárutak kiépítettsé-

™ * — * S S ge. A közvilágításhoz hasonlóan 
az intézmények energiarendszerét is korszerűbbé, 
takarékosabbá kívánja tenni a város. A tervek kö
zött szerepel, hogy a fejlődő, bővülő helyi vállalko
zások, valamint a külső befektetők igényeinek kie
légítésére különböző mértékben közművesített 
ipari telephelyek jöjjenek létre. A fejlesztésekhez 
nemcsak a gazdálkodószervezetek helyi adójára, 
hanem a piaci tapasztalattal rendelkező szakem
berek véleményére is szükség van - tette hozzá 
Pap János. „Tudom, hogy van Önöknek elég 
gondjuk, terhük, de Önöknek is tudniuk kell, csak 
ilyen körben összefogva léphetünk előre" - emel
te ki a polgármester, majd köszönetet mondott 
mindazoknak, akik a rendkívüli árvízvédelmi hely
zetben tettrekészséget tanúsítottak (Hűtőipari Rt., 
Körös Volán Rt., Agrimill Rt., Békés Megyei Víz
művek Rt. dolgozói, vezetői). 

Végül kölcsönös újévi jókívánságok következ
tek - amelyeknek ha csak egy része is megvaló
sul, már bízhatunk abban, hogy 1996 a nehézsé
gek ellenére is kiragyog így az ezredév vége felé. 

(H. M.) 

Az alábbiakban a közgyűlés 
december 21-i ülésén hozott ha
tározataiból ismertetünk néhá
nyat. 

A zárt ülés keretében szemé
lyi és vagyoni ügyeket tárgyaltak 
meg. Szarka Sándort nevezték 
ki az Általános Iskolai Diákott
hon igazgatójává; Menyhért Ist
ván lett a polgármesteri hivatal 
könyvvizsgálója; Kurecskó Jó
zsef jelenlegi igazgatót bízták 
meg a Városgazdálkodási Válla
lat vezetésével 1996. december 
31-ig, illetve a vállalat tervezett 
privatizációjáig; továbbra is Fa-
zekasné Potyi Ilona az Egész
ségügyi Alapellátási Intézmény 

vezetője. Jóváhagyták a CSÜSZ 
Kft. eladásával kapcsolatos szer
ződést, ugyanakkor nem fogad
ták el a Garzon Szálló megvá
sárlására érkezett ajánlatot. 

A nyilvános ülés elején Hra-
bovszki György interpellációt 
nyújtott be a jaminai hőforrás 
ügyében, amely már 25 éve fog
lalkoztatja az ott élőket; e kér
déssel kapcsolatban a februári 
közgyűlésre készítenek előter
jesztést. 

Összesen 1 millió 536 ezer 
forint pótelőirányzatot szavazott 
meg a közgyűlés néhány neve
lési-oktatási intézmény részére, 
továbbá 2,2 millió forintot bizto
sítottak az Előre FC-nek az 
1996-os költségvetési támogatá
sa terhére, valamint módosítot
ták a költségvetési rendeletet és 

megalkották az átmeneti gazdál
kodásról szóló rendeletet. 

Elfogadták az 1996. évi autó
busz-közlekedési díjak megálla
pításáról szóló rendeletet, az 
ivóvízellátás és szennyvíz-elve
zetési szolgáltatás díjainak meg
állapításáról és a szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló rendele
tet. Eszerint 1996-ban a menet
jegy 46 forint, az autóbuszon 
váltott jegy 65 forint, az egyvo
nalas bérlet 1040 forint, az össz-
vonalas bérlet 1370 forint, a ta
nuló- és a nyugdíjasbérlet 410 
forint; a lakosság által fizetendő 
vízdíj 71,60 Ft/m3, a csatornadíj 
49,10 Ft/m3; az önkormányzat 
és intézményei vonatkozásában 
a vízdíj 76,40 Ft/m3, a csatorna
díj 70,20 Ft/m3. E két rendelet a 

(Folytatás a 2 oldalon) 
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(Folytatás az 1. oldalról) 

Csabai Közlöny oldalain olvasható úgy, mint a közterületek, telepü
lésrészek elnevezéséről, művészeti alkotások közterületi elhelyezé
séről szóló rendelet, valamint az általános rendezési terv Mezöme-
gyert érintő részét módosított rendelet. 

A közgyűlés tudomásul vette az Állami Számvevőszék 1995. ok
tóber 3-20. között végzett vizsgálatának megállapításait, amelyek 
szinte kivétel nélkül pozitívak; a vizsgálat a város pénzügyi egyensú
lyi helyzetére terjedt ki. 

Elfogadták a közgyűlés 1996. évi I. félévi munkatervét. 
Az éjszakai orvosi ügyelet ellátására a közbeszerzésekről szóló 

törvény előírásait figyelembe véve nyilvános pályázatot írnak ki. 
Az MSZP-frakció jaminai egyéni képviselői 1253 aláírással támo

gatott kérelmet nyújtottak be, melyben rendőrőrs kialakítását kezde
ményezték Erzsébethelyen; az Összefogás Békéscsabáért frakció 
és a Lencsési egyéni képviselői is hasonló felvetéssel éltek - léte
süljön rendőrőrs a városnak azon a részén is; a rendőrőrsök létesí
tésének tárgyi és anyagi lehetőségeit a későbbiekben megvizsgálja 
a közgyűlés, ugyanakkor mindenki tisztában van azzal, hogy ez tete
mes költséget jelentene, és aligha biztositható forrás a mai ínséges 
időkben. 

A közgyűlés 312 500 forint támogatást biztosít a Csabatáj Msz 
kertészet-baromfi telephelyét ellátó elektromos hálózat felújítására. 

Döntés született arról, hogy a Békéscsaba közvilágításának kor
szerűsítése során leszerelt lámpatesteket, azok tartozékait és a fény
forrásokat a város - ottani kérésre - elajándékozza testvérvárosunk
nak, Székelyudvarhelynek, a közvilágítási hálózatukon történő hasz
nosításra. 

Hosszas vita és többszöri szavazás után pont került egy régi ügy 
végére, így megvalósulhat a városi és a megyei önkormányzat kö
zötti tulajdoncsere - a város lemond az Ifjúsági Táborral kapcsolatos 
igényéről a megye javára, a megyei önkormányzat pedig a város tu
lajdonába adja a Trefort utcai Középfokú Iskolai Diákotthont. 

(H. M.) 

Belvárosi üzlettulajdonosok! 
Mint Önök előtt is ismeretes, az Andrássy úton az utcai árusítás

hoz az engedélyek feltételeit évente egy alkalommal állapítjuk meg a 
helykijelölő versenytárgyalás előtt. Kérjük Önöket, közöljék 1996. ja
nuár 17-ig, milyen termékkör árusításával foglalkoznak üzletükben, il
letve ennek pontos címét is. E felhívás oka az, hogy az üzletek 100 
méteres körzetén belül ugyanaz a termékkör önálló közterületes árus 
által nem értékesíthető. városüzemeltetési iroda 

Az Országos Szlovák Önkor
mányzat kulturális bizottsága ja
nuár 19. és 21. között megren
dezi a II. továbbképzést magyar
országi szlovák koreográfusok 
részére, akik gyermekcsoportok
kal foglalkoznak. A szervezők 
felhívják az érdeklődők figyel
mét, hogy a továbbképzésre, 
amelynek helye Békéscsaba, 
volt KISZ-tábor, hogy részvételi 
igényeiket 1996. január 15-ig te-

Szlovák 
koreográfusok 
továbbképzése 
lefonon tegyék meg Lopusni Na
táliánál, a békéscsabai Szlovák 
Gimnázium, Általános Iskola és 
Kollégiumban a 453-570-es vagy 
a 453-530-as telefonszámon. 

A H I V A S I N G Y E N E S ! 

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

TINI T E L E F O N O S LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
4 4 7 - 7 5 0 
HÍVHATOD ISKOLAI NAPOKON 16.30-19.30 ÓRÁIG. 

• FOGADÓNAP. Január 19-
én, pénteken Sisak Péter alpol
gármester tart fogadónapot a vá
rosházán 8-12 óra között. 

• SEGÍTETTEK - KÖSZÖN
JÜK! A Mindenki karácsonyához 
adományt adtak és segítettek a 
városi ünnepség megrendezésé
ben a Családsegítő Szolgálatnak 
a következők: Burek Sütőipari és 
Kereskedelmi Kft., Szőke és Tár
sa Bt., Tímárker, Inter Európa 
Bank, Sanopharma Gyógyszer
kereskedelmi Vállalat, Univerzál 
Áruház Kft., Pepsi-Cola, Európa 
könyvesbolt, TEX-MÉ Kft., Herbá-
ria Rt., Gergely Mihályné, Édes
ségbolt Kkt., Ekxlusive Flowers 
Bt., OTP Bank Rt. Békés Megyei 
Igazgatósága, Agroker Mezőgaz
dasági Termelőeszköz-kereske
delmi és Szolgáltató Rt., Dr. 
Gyebnár-dr. Domoki ügyvédi iro
da, Tímea lakásfelszerelési bolt, 
Élésker Kft. (Gyula), Tevan Kiadó 
Kft., Élésker 100-as ABC, Cse-
mege-Julius Meinl, a 10. Számű 
Általános Iskola (a karácsonyfa
díszek elkészítésében), dr. Fodor 
Irén pszichiáter, Buszesz Rt., 
Nyárlőrinci Erdőgazdaság, Uni
ted Way (Kiskunfélegyháza), Me
zőgazdasági és Élelmiszer-ipa
ri Szakmunkásképző Intézet és 
Mezőgazdasági Szakközépiskola 
(Szabadkígyós), Néveriné Czakó 
Magdolna pszichológus, Keres
kedelmi Bank Rt„ Bébi Stúdió, 
Polgári Bank, Unicon Rt., Tejút 
Tejdiszkont, Fiume Rt. (Andó Ta
más), Jókai kollégium, a diák
polgármesterek, Békés Megyei 
Kereskedelmi ós Iparkamara, 
Phaedra mozi és a helyi média. 

• SZOCIÁLDEMOKRATA BE
J E L E N T É S . A Szociáldemokra
ta Keresztény Szövetség I. kong
resszusa után a Békés megyei 
szervezet is megválasztotta veze
tőségét. Elnök Botyánszki György 
(ILRS-világválasztmány tagja, or
szágos főtitkár), főtitkár Skumát 
István (országos alelnök), alelnök 
Pocsai Lajos, ügyvezető alelnök 
Szegedi György lett. Minden ke
resztény és keresztyén, szociáli
san érzékeny embert várnak so
raikba. Véleményük szerint a ke
resztény erkölcsből kiindulva, a 
szociáldemokrata eszmeiséggel 
összefonódva lehet a legjobban 
szolgálni a szociális igazságossá
got. 

• HAUDUJUDU KLUB. Az if
júsági ház Haudujudu klubja ja
nuár 11-én Horváth Ádámot, a 
Magyar Televízió 1995. december 
31-én leköszönt elnökét látja ven
dégül. 

• JÓGA. Alapfokú tanfolyam 
indul február 3-án, szombaton 15 
órai kezdettel a Lencsési Közös
ségi Házban. A képzés időtarta
ma 24 óra, foglalkozások szom
bati napokon 15-17 óráig. Rész
vételi díj: 1800 Ft/fő. Felvilágosí
tás a 456-177 telefonon kérhető. 

B É K É S C S A B A 

H Í R E K B E N 

A város, 
ahol élünk 

Jelentkezés a helyszínen (Féja 
Géza tér 1.). 

• JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Cigány Kisebbségi Önkormány
zatánál (Szabadság tér 11-17. III. 
emelet 1.) január 11-ón, csütörtö
kön 13-15 óráig dr. Klimaj János 
jogtanácsos jogsegély-szolgálati 
fogadóórát tart. 

MATRIKULA 

HÁZASSÁG 

Honvári Karolina és Váczi Zol
tán 

SZÜLETÉS 

Nagy Gyula ós Hankó Éva Ilo
na fia Ádám Gyula, Szabó László 
Mihály és Svichla Anita Éva leá
nya Vanda, Balog Kálmán és Ba-
der Erzsébet fia Rajmund, Sóvári 
Ferenc és Hajdú Erika fia Attila 
Ferenc, Csicsely András és Uhrin 
Ildikó Mária leánya Renáta Ildikó, 
dr. Bordás Róbert ós Szabó Éva 
Erika Fia Robin Dávid, Szász Já
nos és Petrovszki Ilona fia Dávid 
János, Zahorán György és Petró 
Mária fia György, Szabó István és 
Szilágyi Edit Erzsébet leánya 
Zsófia, Koppányi László és Ba
lázs Ildikó leánya Dóra, Fárer Jó
zsef és Kovács Irón fia Áron, He-
gyes-Horváth Géza és Szabó 
Csilla leánya Imola, Mészár Ta
más ós Búzás Adél fia Tamás 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
Főszerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 

Tipográfia: Gécs Béla 
Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala 
Felelős kiadó: Pap János, 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség: Békéscsaba, 
Szent István tér 9. 5601, Pf. 112 

Telefon/fax: (66) 445-676, 
telefon: 452-252 

Szedés: A&M Stúdió 
Nyomás: Hungária-lnfo 

Nyomdaipari Kft., Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Bohus Ákos nyomdavezető 
Megjelenik hetente, 
27 000 példányban 
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Egy igen szerény fiatalembert köszöntöl
tek és jutalmaztak december végén a vá
rosházán. Pedig igazán van mivel büszkél
kednie. Kétszer vehetett részt a Nemzetkö
zi Fizikai Díjak Olimpiáján. 1994-ben Pe
kingben, ahol 45 résztvevő ország közül a 
magyar csapat tagjaként a 13. helyet sze
rezte meg. A maroknyi csapatból hárman 
kaptak dicséretet, ketten pedig ezüstérmet, 
illetve elméleti különdíjat. 1995-ben Cam-
berrában jártak, és az igen előkelő kilence
dik helyen végeztek. Egy aranyat, egy 
ezüstöt és három bronzot hozhattak haza. 

És a fiatalember mindezt úgy kommen
tálta, hogy amit elértek, jó eredménynek 
számít. Hogy ki ő? Kovács Krisztián, aki a 
Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskolá
ban végzett, jelenleg pedig a műegyetem 
elsőéves hallgatója. Mint megtudtuk, a 

Olimpikon 
fizikából 

KOVÁCS 
KRISZTIÁN 

Nemzetközi Fizikai Dijak Olimpiájára nem 
olyan egyszerű kijutni. Ezt megelőzi egy or
szágos szervezésű fizikaverseny, amely 
legjobbjai Sopronban mérik össze tudásu
kat. Itt áll össze az ötfőnyi csapat egy válo
gatóverseny után. Nem véletlen egyébként, 
hogy elméleti fizikában jobban teljesített a 
csapat. Agyakorlathoz ugyanis, mint tudjuk, 
eszközök kellenek. Azoknak pedig igen
csak híján vannak az iskolák. Ezért van 

nagy szükség támogatókra és szponzorok
ra. Támogatókra, mint a Környezetünkért, 
Jövőnkért Alapítvány, amely nem keveseb
bet tűzött ki célul, mint a tehetséges fiatalok 
tudásának kibontakoztatását, támogatását. 
Valamint szponzorokra, amelyek a cél érde
kében mind anyagiakkal, mind pedig eszkö
zökkel segítik az alapítvány célkitűzéseit. 

így került Kovács Krisztián a városházá
ra, ahol az alapítvány nevében Tuskáné 
Papp Erzsébet, az oktatási, közművelődési 
és sportiroda vezetője adta át az anyagi tá
mogatást, amely az egyik szponzor, a 
Számprog és annak igazgatója, Bíró János 
jóvoltából számítógéppé változik. Krisztiánt 
egyébként a fizikánál sokkal jobban érdekli 
a technika, azon belül is a repülőgépek vilá
ga, így - tervei szerint - aerodinamikára 
fog szakosodni. 

(K. G.) 

FELHÍVÁS 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Békés Megyei Könyvtár és a Békéscsabai Városvédő 
és Városszépítő Egyesület a miilecentenárium alkalmából meghirdeti 
/. Békéscsaba város ifjúsága számára 

A H O N F O G L A L Ó Á R P Á D Ú T J Á N c í m ű v e t é l k e d ő s o r o z a t á t . 
A játék célja a honfoglalás eseményeinek felidézése, a hazafiság erősítése. A vetélkedőre 4 fős csapatok 
jelentkezését várjuk az általános iskolák felső tagozatos tanulói, középiskolás diákok és főiskolai hallgatók 
korosztályából. 
A vetélkedősorozat programja: 

1. Rejtvények 
A Békés Megyei Hírlapban 1996. február hónapban írások jelennek meg Regék és mondák a honfog
lalásrólhímmel. Kérjük, hogy a benevezett csapatok az írásokhoz kapcsolódó rejtvények megoldását 
a Hírlapban megjelölt időkben küldjék be. A benevezett csapatok a helyes megfejtésekért pontokat 
kapnak, ami a vetélkedősorozat döntőjének részeredményét képezi, illetve az egyénileg beküldött 
megfejtőkkel közösen - fordulónként - 3 db értékes könyv kerül kisorsolásra. 

2. Pályamű 
Témája: a magyar nép honfoglaláskori történelmének kutatása, feldolgozása a XX. századi ember 
gondolatvilágában, érzéseiben. Megjelenítési tonnája: írásos pályamű (a beérkezett pályaműveket 
nem küldjük vissza). Leadási határidő: 1996. április 15.4 leadás helye: Békéscsabai Városvédő és 
Városszépítő Egyesület (Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. sz. I. em. 7.). Értékelés: 1996. május 
1. (kategóriánként, szakmai zsűri által). A benevezett csapatok pontszámai a döntő részeredményét 
képezik. 

3. Vetélkedő 
Témája: a honfoglalás eseményei. Időpontja: 1996. május 15. Helye: Békés Megyei Könyvtár (Békés
csaba, Derkovits sor 1.) Értékelése: I. kat.: általános iskola felső tagozatos tanulói: I. helyezett: 
15 000 Ft, II. helyezett: 10 000 Ft, III. helyezett: 5000 Ft. II. kat.: középiskolások és főiskolai hallgatók 
I. helyezett: 15 000 FI, II. helyezett: 10 000 Ft, III. helyezett: 5000 Ft. A csapatverseny végső eredmé
nye a rejtvények megoldásából, a pályaművek elkészítéséből és a vetélkedőn szerzett pontokból te
vődik össze. Minden résztvevő csapat oklevelet és egyénenként könyvjutalmat kap. 

Kérjük a vetélkedősorozatra jelentkező csapatokat, hogy részvételi szándékukat 1996. január 31-ig jelez
zék a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesületnél (Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. sz. 
I. em. 7.). Fogadóóra: minden kedden és pénteken 10-12 óráig. Telefon: 447-247. 
Atémajavaslatokat és a vetélkedővel kapcsolatos irodalmi ajánlásokat a benevezetteknek megküldjük. 

//. Mindenki számára (egyénileg) 
1. Művészeti pályázat 

Témája: a magyar nép honfoglalás kori történelme. Résztvevők: korosztálytól függetlenül, amatőr pá
lyázók. Megjelenítési fonva: szabadon választott képző-, ipar- és népművészeti alkotás, melyeket ki
állításon mulatunk be a Békés Megyei Könyvtárban. Leadási határidő: 1996. április 15. A leadás he
lye: Békés Megyei Könyvtár (Békéscsaba, Derkovits sor 1.). Értékelés: 1996. május 15. Díjazás: diák 
és felnőtt kategória együttes értéke: 50 000 Ft. 

2. Irodalmi pályamű 
Témája: a magyar nép honfoglaláskori történelmének kutatása, feldolgozása a XX. századi ember 
gondolatvilágában, érzéseiben. Megjelenítési formája: írásos pályamű (a beérkezett pályaműveket 
nem küldjük vissza). Leadási határidő: 1996. április 15. A leadás helye: Békéscsabai Városvédő és 
Városszépítő Egyesület (Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. sz. I. em. 7.). Értékelés: 1996. május 
1. (szakmai zsűri által). Felnőtt kategória: I. helyezett: 15 000 Ft, II. helyezett: 10 000 Ft, III. helyezett: 
5000 Ft. 

Sikeres felkészülést és jó versenyzést kívánunk! 
A RENDEZŐK 

Belvízkárok megelőzése 
Az átlagosnál csapadékosabb időszak, mint azt 

az elmúlt hetek időjárása is bizonyítja - az árvízve
szély kialakulásán túl - gondokat okozhat a kül- és 
belterület csapadékvíz-elvezetésében, így a belvíz 
előfordulásának is megnövekedett a veszélye. 

A külterületen levő főgyűjtő csatornák és az ezek
hez tartozó átemelők üzemeltetése a Kövízig vagy a 
társulatok feladata, de az egyéb árkok fenntartását 
- az esetleges belvízkár megelőzése érdekében -
az érdekelt földtulajdonosoknak kell megoldaniuk. Az 
átemelők üzemeltetése egyre nagyobb költséget je
lent az üzemeltetők számára. Az anyagi terhek egy 
részét a szándékos rongálások utáni javítások költ
ségei jelentik, ezért számítanak a lakosság segítsé
gére ezen károk megelőzésében, felderítésében. 

Békéscsaba külterületén a vízelvezetési feladatok 
nagy részét a Körösi Vízgazdálkodási Társulat (cí
mük: Gyula, Munkácsy utca 19., telefon: 463-322) 
látja el az érdekeltségi területre eső földrészletek tu
lajdonosai által fizetendő érdekeltségi hozzájárulás
ból. Tekintettel a tulajdonosi változásokra, egyre ne
hezebben tudja a társulat az érdekeltségi hozzájáru
lást beszedni, így anyagi fedezet hiányában esetleg 
egyes szivattyútelepek működését be kell szüntet
nie. Erre kényszerült a Békéscsaba-Nagyréti I. jelű 
szivattyútelepnél is, ahol a telep leállításával vízelve
zetési gondok keletkeztek. A társulat - megértve a 
földtulajdonosok helyzetét - ugyan ígéretet tett arra, 
hogy a telepet ismét működteti, de kéri a nagyréti 
földtulajdonosokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a 
társulattal a fizetési feltételek egyeztetése végett. 

Az elmúlt néhány évre az átlagon aluli mennyisé
gű csapadék volt a jellemző, így a belterületen belvíz 
kialakulásával nem kellett számolni. Az önkormány
zat, anyagi lehetőségeinek függvényében, rendsze
resen tisztítja a belterületi csapadékvíz-csatornahá
lózatot és a nagyszelvényű árkokat, működteti az 
átemelőket. Az ingatlanok előtti árkoknak a tisztán
tartási kötelezettségét viszont az 51/1995. (X. 12.) 
sz. önkormányzati rendelet az érdekelt ingatlantulaj
donos feladatává teszi, így ezen árkok, átereszek 
tisztán tartásához, a lefolyást gátló akadályok eltávo
lításához, az elzárások megszüntetéséhez kérjük az 
ingatlantulajdonosok tevékeny közreműködését. 

Ez irányú munkájukat előre is megköszönjük és 
kérjük, hogy szükség esetén vegyék 
igénybe irodánk segítségét. 

ERDEI JÓZSEF, 
a varosüzemeltetési iroda munkatársa Wlérlecl 



TT CSABAI 
J l V ö z l ö n y 

DÖNTÉS UTÁN 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

62/1995. (XII. 21.) számú önkormányzati 
rendelete a többszörösen módosított 

3/1984. (III. 21.) számú, Békéscsaba általános 
rendezési tervének szabályozási előírásairól 

szóló tanácsrendelet módosításáról 

H 
(1) Jelen módosítás területi határvonalai: 

- Berényi út—Ipari út északi oldala -
6198 hrsz.-6201 hrsz. (a városi körtöl
tés déli oldala) által körülhatárolt terü
let; 

- 3611 hrsz. (Luther u.)-3745 hrsz. (Szív 
u.)-3762/1 hrsz. (Lázár u.) által körül
határolt terület. 

(2) Az (1) bekezdésben körülhatárolt terüle
tek területfelhasználásai a Békéscsaba 
általános rendezési terve aktualizálásá
hoz 1984 februárjában készített Szabá
lyozási és Övezeti Terv - az ÁRT 2. sz. 
és 4. sz. térképszelvényei - a jelen mó
dosítás szerint változik. 

(3) Jelen rendeletmódosítás a T1 és T2 jelű, 
M=1:4000 méretarányú térképmellékle
tekkel együtt érvényes. 

2. § 
A módosítással érintett területeken: 
- az 1. § (1) pontjának első bekezdésében 

körülhatárolt területen (2. sz. térképszel
vény) belül a VE=VÉDERDŐ területfel
használási kategóriát törölni kell. Ezen te
rületen belül a 6202/1 hrsz.-ú, a 6203 
hrsz.-ú és a 6204 hrsz.-ú területek IPARI 
ÉS RAKTÁROZÁSI területté minősülnek 
át; 

- az 1. § (1) pontjának második bekezdésé
ben körülhatárolt területen (2. sz. és 4. sz. 
térképszelvények) belül a KP=KÖZPARK, 
BÖLCS. 40 FH. és l -T/2-3 területfelhasz
nálási kategóriát törölni kell. Ezen terüle
ten beiül az Országos Építésügyi Szabály
zat 21. §-a szerint a 3761 hrsz.-ú ingatlan 
U l -Z-K, a többi ingatlan L l l -O-K lakóö
vezeti besorolást kap. 

3. § 
Záró rendelkezések 

Ez a rendelet 1996. január 1-jén lép hatályba. 

Békéscsaba, 1995. december 21. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
63/1995. (XII. 21.) számú 
önkormányzati rendelete 

az 1995. évi költségvetés módosításáról 

A 12/1995. (III. 16.) önkormányzati 
rendelet a következők szerint mó
dosul: 

1. | 
1. § (1)Az önkormányzat költségvetésének 

1995. évi összes bevétele 213 215 E 
Ft-tal nő. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi 
főösszeg forrásonkénti részletezését 
az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésének 
1995. évi összes kiadása 213 215 E 
Ft-tal emelkedik. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási 
főösszeg felhasználásának felada-
tonkénti részletezését az 1. sz. mel
léklet tartalmazza. 

3. § (1) Az önkormányzati intézmények kia
dásának főösszege 183 542 E Ft-tal 
növekszik. 

(2) Az önkormányzati intézmények sze
mélyi juttatásai 23 159 E Ft-tal, tár
sadalombiztosítási járuléka 12 130 E 
Ft-tal növekednek. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt fő
összeg címenkénti részletezését a 2. 
sz. melléklet tartalmazza. 

(4) A közgyűlés az önkormányzati intéz
mények saját bevételi előirányzatát 
50 007 E Ft-tal emeli meg. 

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott 
kiadások teljesítéséhez 36 708 E Ft 
támogatást biztosít. 

(6) A (4)-(5) bekezdésben szereplő fő
összegek címenkénti részletezését a 
2/a sz. melléklet tartalmazza. 

(7) A közgyűlés az önkormányzati intéz
mények kiadásának főösszegén be
lül a részben önálló intézmények ki
adásainak megemelését intézmé
nyenként és kiemelt előirányzaton
kent a 2/b melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

(8) A közgyűlés az önkormányzati intéz
mények bevételének főösszegén be
lül a részben önálló intézmények be
vételének megemelését intézmé
nyenként és kiemelt előirányzaton
ként a 2/c sz. melléklet szerint hagy
ja jóvá. 

4. § (1) A közgyűlés a polgármesteri hivatal
hoz tartozó feladatok ellátásának ki
adását 42 419 E Ft-tal megemeli. 

(2) A polgármesteri hivatal személyi jut
tatását 3450 E Ft-tal növeli, társada
lombiztosítási járuléka 3065 E Ft-tal 
növekszik. 

(3) Az ( l )-(2) bekezdésben foglalt kia
dások főösszegének címenkénti 
részletezését a 3. sz. melléklet tar
talmazza. 

5. § (1) A polgármesteri hivatal beruházási 
kiadásainak főösszege nem változik. 

(2) A felhalmozások címenkénti részle
tezését a 4. sz. melléklet tartalmaz
za. 

(3) Az önállóan gazdálkodó intézmé
nyek felhalmozási kiadásainak ösz-
szege 1787 E Ft-tal csökken. 

(4) A felhalmozási kiadások intézmé
nyenkénti és címenkénti részletezé
sét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

6. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő 
tárgyi eszközök felújítási előirányza
ta 12 746 E Ft-tal csökken. 

(2) A felújítási feladatok címenkénti 
részletezését az 5. sz. melléklet tar
talmazza. 

(3) Az intézményi felújítások összege 
5454 E Ft-tal növekszik. 

(4) A felújítások önálló intézményenként 
és címenkénti részletezését a 2. sz. 
melléklet tartalmazza. 

7. § ( 1 ) A közgyűlés más szervek és jogi 
személyek támogatásának összegét 
1390 E Ft-tal megemeli. A 23. cím 4. 
alcímének megfelelően. 

9. § (1) A közgyűlés a működési célú hitel 
kamat visszafizetésének előirányza
tát 1910 E Ft-tal emeli meg. 

2. § 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatály
ba. 

Békéscsaba, 1995. december 21. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
64/1995. (XII. 21.) számú 
önkormányzati rendelete 

az 1996. évi átmeneti gazdálkodásról 

1. § 
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, 
hogy 1996. január 1-jétől az önkormányzat 
bevételeit folytatólagosan szedje be, illetve 
kiadásait fedezze. 

2. § 
A kiadások területén az intézményi támoga
tásoknál az 1995. évi módosított előirányza
tok egytizenkettede utalandó ki. A 13. havi il
letmény finanszírozásáról külön kell gondos
kodni. 

3. § 

A központi kezelésbe vont feladatok kiadásai 
havonta az 1995. évi módosított előirányzat 
egytizenketted részét nem haladhatják meg. 

4. § 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a város által kiemelten támogatott spor
tegyesületek részére az 1995. évi támogatá
sok egytizenketted részének 90%-át utalja ki 
havonta támogatásként. 

5. § 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert -
tekintettel az érvényes megállapodásokra - , 
hogy a szerződéssel üzemeltetett intézmé
nyek részére a megállapodásban szereplő 
összegek egytizenketted részét utalja ki tá
mogatásként. 

6. § 
A felhatalmazás időtartama alatt beszedett 
bevételeket és teljesített kiadásokat az 1996. 
évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell 
illeszteni. 

7. § 

Ez a rendelet 1996. január 1-jétől lép hatály
ba és az 1996. évi költségvetésről szóló ren
delet megalkotása után hatályát veszti. 

Békéscsaba, 1995 december 21 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 



Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
65/1995. (XII. 21.) számú önkormányzati 
rendelete a 2/1995. (1.19.) számú, a helyi 
autóbusz-közlekedési dijak megállapításáról 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

1.1 
A rendelet 2. §-a a következők szerint válto
zik: 
A Körös Volán Autóbusz-közlekedési Rész
vénytársaság által bonyolított, Békéscsaba 
közigazgatási határán belüli helyi autóbusz
közlekedés viteldíjai mint a legmagasabb ha
tósági árak a következők: 

menetjegy: 46 Ft 
menetjegy autóbuszon: 65 Ft 
egyvonalas bérlet: 1040 Ft 
összvonalas bérlet: 1370 Ft 
tanuló/nyugdíjasbérlet: 410 Ft 

Ezek az árak az áfát is tartalmazzák. 

2. § 
E rendelet 1996. január 1-jén lép hatályba. 

Békéscsaba, 1995. december 21. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

597/1995. (XII. 21.) közgyűlési 

H A T Á R O Z A T 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
egyetért a lakosság, valamint az önkormány
zat és intézményei által fizetendő legmaga
sabb víz- és csatornadíjakat rögzítő - az ön
kormányzat, valamint a Békés Megyei Víz
művek Rt. között megkötendő - megállapo
dással, mely szerint a víz- és csatornadíjak 
az alábbiak: 
A lakosság felé érvényesíthető legmagasabb 
díjak: 

Vízdíj: 71,60 Ft/m3 

Csatornadíj: 49,10 Ft/m3 

Az önkormányzat, valamint intézményei felé 
érvényesíthető legmagasabb díjak: 

Vízdíj: 76,40 Ft/m3 

Csatornadíj: 70,20 Ft/m3 

Felelős: Pap János polgármester 
Határidő: 1995. december 31. 

A közgyűlés 15 igen szavazattal, 6 tartózko
dással, ellenszavazat nélkül alkotta meg az 
alábbi rendeletét: 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
66/1995. (XII. 21.) számú önkormányzati 
rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz

elvezetési szolgáltatás dijainak megállapításáról 
és a szolgáltatások egyes kérdéseiről 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
az árak megállapításáról szóló és az 1993. 
évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében fog
laltakra, valamint a 38/1995. (IV. 5.) korm. 
számú rendeletre figyelemmel az önkor
mányzati tulajdoni érdekeltségben lévő vízi 
közműről szolgáltatott ivóvíz- és csatorna
szolgáltatás egyes kérdéseivel kapcsolatos 
szabályokat az alábbi módon állapítja meg. 

1. f 
A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya kiterjed a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulaj
doni érdekeltségében álló és Békéscsaba 
város közigazgatási területén lévő vízi köz
művek szolgáltatásait igénybe vevőkre. 

2. §• 
Hatósági ármegál lapí tás 

(1) A szolgáltatás díjai mint legmagasabb ha
tósági díjak a következők: 
Hatósági vízdíj: 93,20 Ft/m3 

Hatósági csatornadíj: 78,40 Ft/m3 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított díj az 
általános forgalmi adót nem tartalmazza. 

3. § 
Víziközmű-fej lesztési hozzájárulás 

A szolgáltatónak a víziközmű-fejlesztési hoz
zájárulás megállapításánál minimum 0,2 
m3/nap átlagos mennyiséget kell figyelembe 
venni. A hozzájárulás összegét a szolgáltató
szervezet állapítja meg. 

4. § 
Vízfogyasztások megál lapítása 

(1) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz
mennyiséget vízmérővel, elkülönített víz
használatok esetén a mellékmérők figye
lembevételével, vízmérő hiányában az 1. 
számú melléklet szerinti átalánnyal, illet
ve műszaki becsléssel kell megállapítani. 

(2) A vízmérőket a fogyasztó igénye alapján 
a szolgáltató szereli fel. A vízmérők fel
szerelésük után a szolgáltató tulajdonába 
kerülnek, így a szükséges hitelesítéseket 
és vízmérőcseréket is a szolgáltató végzi 
saját költsége terhére. 

(3) A vízmérők leolvasását vagy az átalány
fogyasztás megállapítását, továbbá a 
megállapított fogyasztás számlázását 
szolgáltató legalább kéthavi ciklusban kö
teles elvégezni. A leolvasásokat egész 
m3-re kerekítve kell elvégezni. Amennyi
ben a ciklus fogyasztása a 3 m3-t nem éri 
el, számla mindaddig nem készül, míg a 
fogyasztás a 3 m3-t el nem éri. 

(4) Ha a bekötési vízmérő nem működik 
vagy nem olvasható le, a felhasznált víz
mennyiséget műszaki becsléssel vagy 
arányosítás útján kell meghatározni. 

(5) Ahol mellékvízmérő kerül felszerelésre, 
ott a díjfizetés alapja - ha egyéb rendel
tetésű vagy közös vízfogyasztás nincs, 
továbbá a házi vízvezetéken nem követ
kezik be vízelfolyás - a mellékvízmérőn 
leolvasott vízmennyiség. 

(6) Ha a bekötési és mellékvízmérő egy idő
pontban nem olvasható le, akkor - mérő
vel nem rendelkező fogyasztási helyek 
vízmennyiségének meghatározásához -
a mellékvízmérőkön leolvasott vízmeny-
nyiséget a bekötési vízmérő azonos fo
gyasztási időszakára korrigálni kell. 

(7) A bekötési vízmérővel rendelkező, de 
mellékvízmérőkkel csak részben ellátott 
ingatlanok esetén a mérővel nem rendel
kező fogyasztók vízmennyiségét az előző 
számlázási időszak bekötési vízmérővel 
mért mennyiségének figyelembevételé
vel, létszámra és napra történő arányo
sítással kell meghatározni. A mellékvíz
mérőkkel rendelkező fogyasztási helyek 
és a mellékvízmérőkkel még fel nem sze
relt fogyasztási helyek vízfogyasztásának 

összege együttesen minimum annyi le
gyen, mint a bekötési vízmérővel mért 
vízmenynyiség. A vízmenynyiség megha
tározása előtt a bekötési vízmérő által 
mért menynyiséget csökkenteni kell az 
egyéb rendeltetésű és a közös vízfo
gyasztással, továbbá a házi vízvezetéken 
esetleg bekövetkezett vízelfolyás mennyi
ségével. Fenti módon, az előző időszak 
adataiból kiszámított fogyasztást a mel
lékvízmérőkkel nem rendelkezők számá
ra a tárgyi időszakra vonatkozó fogyasz
tásként kell számlázni. 

(8) A csoportos fogyasztók a közös képvi
selő vagy az érdekeltek egyezsége 
alapján kötelesek megadni a szolgálta
tónak a lakásonkénti létszámot és an
nak változásait. Az új létszámadatokat a 
vízfogyasztás meghatározásánál a szol
gáltató a bejelentést követő számlázási 
ciklusban köteles figyelembe venni. 

(9) A bekötési vízmérő utáni csőtörés vagy 
rendkívüli vízelfolyás esetén a bekötési 
vízmérő által mért mennyiséget műszaki 
becsléssel kell elfogyasztott és elfolyt 
vízmennyiségre megosztani. Az elfolyt 
vízmennyiséget a 4. § (10) bekezdése, 
az elfogyasztott vízmennyiséget a 4. § 
(7) bekezdése szerint kell számlázni. 

(10) Az ingatlanon kialakított közös fogyasz
tási helyet mellékvízmérővel kell ellátni. 
A vízmérőn megállapított közös fogyasz
tást és az elfolyt, valamint egyéb célra 
felhasznált vízmennyiséget a bekötési 
vízmérő mögötti fogyasztók között 
egyenlő arányban kell szétosztani. Ha 
az így nyert mennyiség az 1 m3-t meg
haladja, azt többletként a fogyasztási 
helyekre kell terhelni, függetlenül attól, 
hogy a fogyasztási hely rendelkezik-e 
mellékvízmérővel, vagy sem. A különbö
ző fogyasztásokat a számlában is el kell 
különíteni. 

(11) A fogyasztó által kialakított mérőhelyre 
felszerelt hideg és meleg vizes mellék
vízmérők a felszerelést követő fogyasz
tási ciklustól képezik a számlázás alap
ját. 

(12) A nem háztartási célú fogyasztásért -
kivéve az önkormányzatot és annak in
tézményeit - hatósági vízdíjat kell fizet
ni. 

(13) A bekötési vízmérő és a mellékmérők 
időszakos hitelesítéséről a szolgáltató 
saját költségén gondoskodik. 

(14) A fogyasztás meghatározásának és a 
vízmérők leolvasásának költségei a 
szolgáltatót terhelik. 

(15) Az esetben, ha a fogyasztási helyek a 
bekötési vízmérő után központi meleg
víz-szolgáltatásban is részesülnek, a fo
gyasztási helyeket meleg vizes mellék
vízmérővel is el kell látni. Amennyiben 
meleg vizes mellékvízmérő nem kerül 
felszerelésre, nem működik, a fogyasz
tási hely vízfelhasználását a 4. § (7) be
kezdése alapján kell megállapítani. 

5. § 
Szennyv ízmenny iség megál lapí tása 

(1) A szennyvízelvezető műbe vezetett szenny
víz mennyiségét méréssel, 
mérés hiányában pedig az 
adott ingatlan vízfogyasztása 
alapján kell megállapítani. i— ^ 
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(2) Ha a vízfelhasználó a hatóság engedélye 
alapján önálló szennyvízelhelyező műbe 
vagy -befogadóba vezeti a szenynyviz 
egy részét, a csatornadíj alapjául szolgá
ló vízmennyiséget az abban elhelyezett 
szennyvíz mennyiségével csökkenteni 
keli. 

(3) Ha a hatósági intézkedés miatt a fo
gyasztó a keletkezett szennyvíz egy ré
szét zárt szennyvízgyűjtőbe vezeti, akkor 
a megállapított szennyvíz mennyiségét a 
gyűjtőbe vezetett mennyiseggel csökken
teni kell. 

(4) Az ingatlanon felhasznált vízmennyiség a 
(2)-(3) bekezdésben foglaltakon túl 
egyéb címen nem csökkenthető. 

6. § 
Egyéb rendelkezések 

(1) A vízmérő akna, a vízmérőhely hozzáfér
hetőségének biztosításáról és tisztán tar
tásáról, a vízmérő fagy elleni védelméről 
a fogyasztó gondoskodik. A vízmérő 
rendellenes működéséről a szolgáltatót 
haladéktalanul értesíteni kell. 

(2) A szolgáltatási ponttói a fogyasztó irányá
ba eső házi ivóvíz-, szennyvízhálózat és 
berendezése a fogyasztó tulajdonában 
van, így ennek meghibásodásából eredő 
károk az ún. vis maior és a szolgáltató
nak felróható esetek kivételével a fo
gyasztót terhelik. 

(3) Szükség esetén a szolgáltató kezdemé
nyezésére a településen vizkorlátozást a 
rendelet 2. számú mellékletében foglaltak 
szerint a polgármester rendelhet el. A 
közzétételről és a végrehajtás elrendelé
séről a jegyző gondoskodik. 

(4) Ha a településen elrendelt vízfelhaszná
lás! korlátozás locsolási és gépkocsimo
sási tilalmat is tartalmaz, a korlátozás 
időtartamára a locsolási, illetőleg a gép
kocsimosási vízfogyasztásért - átalány
díjas fogyasztók esetén - vízdíj nem 
számlázható. 

(5) A szennyvízelvezető műbe tilos bebocsá
tani veszélyes hulladéknak minősülő 
anyagot, csapadékvizet, állati eredetű 
trágyát vagy trágyalevet, szennyvízgyűj
tőben tárolt szennyvizet, illetve ilyen gyűj
tőből tartálykocsival szállított szenynyvi-
zet. 

(6) A szolgáltató e rendelet alapján meghatá
rozott víz, valamint a szennyvízelvezető 
műben elvezetett szennyvíz mennyisége 
után számlát köteles készíteni és annak 
ellenértékét a fogyasztótól beszedni tar
tozik. 

(7) A vízmérő mérési pontatlanságára irá
nyuló fogyasztói reklamáció esetén a 
költségek megelőlegezése mellett a szol
gáltató a vízmérő hitelesítő bemérését 
köteles elvégeztetni. Amennyiben a vizs
gálat azt állapítja meg, hogy a vízmérő a 
fogyasztó hátrányára a mérésügyi jog
szabályban meghatározott tűrési határt 
meghaladóan működött, a szolgáltató kö
teles az előlegezett összeget visszatérí
teni. Ilyen esetben a vízfogyasztás adata
it a h(ba arányában helyesbíteni kell, és a 
kérelem benyújtását megelőző leolvasás
tól a díjkülönbözetet a fogyasztónak jóvá 
kell írni. 

(8) A szolgáltatásokért járó díj fi
zetésének elmulasztása ese
tén a szolgáltató a vízfogyasz

tást a bekötővezeték elzárásával is korlá
tozhatja, amennyiben 150 méteren belül 
vizvételi lehetőseget biztosít és a dijat 
rendszeresen fizető összes fogyasztó el
látása változatlan formában biztositható. 

(9) Az ingatlanok víziközmű-bekötését és a 
mellékvízmérők felszerelését az igénylő 
által megfizetett építési hozzájárulás után 
a szolgáltató saját beruházásában végzi 
el. Gazdálkodószervezetek víziközmü-
bekötését a szolgáltató saját beruházásá
ban - víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 
megfizetésével kapcsolatos megállapo
dás megkötése után - végzi el. 

7. § 
Szabálysértési rendelkezések 

(1) Aki e rendelet 6. § (5) bekezdését, vala
mint a 2. számú melléklet szerint elren
delt vizkorlátozasi szabályokat megszegi 
vagy kijátssza és a cselekmény súlyo
sabb elbírálás alá nem esik, szabálysér
tést követ el és pénzbirsággal sújtható. A 
kiszabható pénzbírság maximuma a min
denkor hatályos jogszabályok által meg
határozott összeg. A szabálysértési eljá
rás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tar
tozik. 

(2) A szabálysértés tetten ért elkövetője hely
színi bírsággal sújtható. A helyszíni bír
ság maximuma a mindenkor hatályos fel
sőbb jogszabályok által meghatározott 
összeg. 

(3) A helyszíni bírság kiszabására a közterü
let-ellenőrzés jogosult. 

8. § 
Vegyes és záró rendelkezések 

(1) Ezen rendelet 1996. január 1-jén lép ha
tályba. 

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg Békés
csaba Megyei Jogú Város 3/1995. (I. 19.) 
számú önkormányzati rendelete hatályát 
veszti. 

Békéscsaba, 1995. december 21 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
legyzó 

1. sz. melléklet 

Vízfogyasztásnál figyelembe vehető 
átalánymennyiségek 

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának 
figyelembe vehető átalánymennyiségei 
1. Beépített ingatlanok (telkek) 
1.1. udvari csappal 40 l/fő/nap 
1.2. épületen belüli, 

de lakásokon kívüli 
közös vízcsappal 60 l/fő/nap 

1.3. mint 1.2, de lakásokon 
kívüli közös vízöblítéses 
WC-vel 75 l/fő/nap 

1.4. épületen belüli, 
lakásokon belüli vízcsappal 65 l/fö/nap 

1.5. mint 1.4, de épületen belüli, 
lakásokon kívüli közös 
vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap 

1.6. épületen belüli, lakásokon 
belüli vízcsappal 
ós vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap 

1.7. épületeken belüli, 
lakásokon belüli vízcsappal, 
vízöblítéses WC-vel, 

hagyományos fűtésű (fürdö-
hengeres) fürdőszobával 120 l/fö/nap 

1.8. mint 1.7., de hagyományos 
fűtésű helyett egyedi, 
éjszakai áramfelvételes 
vízmelegítővel 150 l/fő/nap 

1.9. mint 1.8., de központi 
melegvíz-ellátással, illetőleg 
nem korlátozott fűtésű 
egyedi vízmelegítővel 180 l/fö/nap 

2. Házi kert locsolása 1 l/m2/nap 
Az ingatlan beépítetlen területe, de legfel
jebb az ingatlanterület 50%-ának alapulvé
telével. 

3. Gépkocsimosás (tömlővel) 400 l/szg/hó 
4. Állatállomány itatása 

számos allatonként 40 l/db/nap 
5. Közkifolyókon fogyasztott 

víz átalánymennyisége 
150 m-es körzetben lakók 
száma szerint 30 l/fő/nap 

6. A személyi tulajdonban álló - vállalkozá
son kívüli - nyaralók, üdülők, házi kertek 
esetében az 1/1-3. pontokban megállapí
tott átalánymennyiségek alapján évente 
összesen öt hónapra (május-szeptember 
hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat 
felszámítani. 

II. 
Közegészségügyi intézmények 

vízfogyasztásának figyelembe vehető 
átalánymennyiségei 

1. kórházak, szülőotthonok, 
betegágyanként 400 l/nap 

2. korházak, szülőotthonok 
mosodaüzemmel, 
betegágyanként 600 l/nap 

3. szanatóriumok 
betegágyanként 200 l/nap 

4. szanatóriumok 
mosoda üzemmel. 
dolgozónkénti további 120 l/nap 

5. szakorvosi rendelőintézetek, 
orvosi munkahelyenként 1750 l/nap 

6. körzeti orvosi rendelők, 
orvosi munkahelyenként 450 l/nap 

7. gyógyszertárak, 
munkahelyenként 80 l/nap 

8. szociális otthonok. 
férőhelyenként 210 l/nap 

9. Bölcsődók, férőhelyenként 135 l/nap 
10. Óvodák, férőhelyenként 90 l/nap 

III. 
Oktatási intézmények 

vízfogyasztásának figyelembe vehető 
átalánymennyiségei 

1. általános és középiskolák, szakmunkás
képző intézetek, tantermenként 

1.1. zuhanyozó nélkül 150 l/nap 
1.2. zuhanyozóval 600 l/nap 
2. napközi otthon, gyermekenként 50 l/nap 
3. diákétterem, menza 
3.1. konyha nélkül, csak 

ételmelegítéssel, adagonként 50 l/nap 
3.2. konyha étteremmel. 

adagonként 120 l/nap 
4. diákszálló étkeztetés nélkül, 

bentlakónkent 150 l/nap 

IV. 
Kulturális intézmények 

vízfogyasztásának figyelembe vehető 
átalánymennyiségei 

1. filmszínházak, férőhelyenként 8 l/nap 
2. színházak, férőhelyenként 18 l/nap 



22 l/nap 

15 l/nap 

3. kultúrházak 
3.1. állandó üzemmel, 

büfével, férőhelyenként 
3.2. időszakos üzemmel, 

büfé nélkül, férőhelyenként 
4. közkönyvtárak, 

látogatók száma szerint 10 l/fő/nap 
5. múzeum, kiállítás. 

látogatók száma szerint 8 l/fő/nap 

Vendéglátás, üdültetés, e lszál lásolás 
vízfogyasztásának figyelembe vehető 

á ta lánymennyisegei 

60 l/nap 
90 l/nap 

210 l/nap 
350 l/nap 
500 l/nap 

50 l/nap 
70 l/nap 

100 l/nap 
200 l/nap 
150 l/nap 

50 l/adag/nap 

12 l/adag/nap 
75 l/adag/nap 
90 l/adag/nap 

4 l/nap 

1. szállodák, üdülők, ágyanként 
1.1. egycsillagos 
1.2. kétcsillagos 
1.3. háromcsillagos 
1.4. négycsillagos 
1.5. ötcsillagos 
2. kemping, férőhelyenként 
2.1. egycsillagos 
2.2 kétcsillagos 
2.3. háromcsillagos 
2.4. négycsillagos 
3. motel, férőhelyenként 
4. éttermek 
4.1. melegkonyha, 

étkeztetés nélkül 
4.2. hidegkonyha, 

étkeztetés nélkül 
4.3. étterem, konyha nélkül 
4.4. étterem konyhával 
5. italbolt, bisztró, cukrászda, 

eszpresszó, vendégenként 

VI. 
Sportpályák v íz fogyasztásának 

figyelembe vehető á ta lánymennyiségei 

1. sportolók létszáma szerint 30 l/fő/nap 
2. locsolás 3 l/m2/nap 
3. befogadóképesség 

(közönség) szerint 3 l/fő/nap 

VII. 
Egyéb v íz fogyasztások 

figyelembe vehető á ta lánymennyiségek 

1. iroda, hivatal 30 l/m2/nap 
2 közterületek tisztán tartása, esetenként 
2.1. burkolt közlekedési felületek 

locsolása 3 l/m2 

2.2. a 2.1. pont alá nem tartozó 
utcák, parkolóhelyek locsolása 5 l/m2 

2.3. zöld területek locsolása 3 l/m2 

Az ivóvíz- és csatornadíjat a nem lakossági 
vízhasználó tulajdonában (kezelésében) lévő 
üdülők, idényszállók, táborok stb. vízfo
gyasztása után az idény (nyitástól zárásig) 
időtartamára kell felszámítani. 
Az 1/1-I/9. pont alatti vízfogyasztást az állan
dó bejelentett lakosok, az I/6. pont alattit pe
dig a férőhelyek száma szerint kell megálla
pítani. Az átalánymennyiségek kiszámításá
hoz szükséges adatokat az üzemeltető éven
ként egyszer köteles a fogyasztótól bekérni. 
A csak időszakosan, valamint időszakonként 
változó igénybevétellel használt létesítmé
nyek figyelembe vehető átalányfogyasztását 
a II—III—IV-, valamint a VI—VII. csoportokban 
a fogyasztó bevallása alapján számítható 
éves átlagos igénybevétel szerint kell az 
üzemeltetőnek meghatározni. 
A fel nem sorolt - és nem mért - vízfogyasz
tások mennyiségét az üzemeltetőnek műsza

kilag megalapozott számítással kell megha
tároznia. Vita esetén bírósági eljárás kezde
ményezhető. 

2. sz. melléklet 

A Békés Megyei V ízművek Rt. 
vízkorlátozási terve 

A 38/1995. (IV. 5.) korm. számú rendelet 16. 
§ (1-2), valamint az 1995. évi LVII. törvény 
15. § (4-5-6) bekezdése alapján, ha a víz
igények kielégítése érdekében vízkorlátozás 
bevezetése válik szükségessé, ennek rendje 
a következő: 

I. 
Vízkorlátozás 

1. Ha a felhasználható (szolgáltatható) víz
mennyiség természeti vagy egyéb elhá
ríthatatlan okból csökken, illetve az elhárí
tás jelentős időigényű és ez idő alatt 
mennyiségi hiány jelentkezik a vízellátó 
rendszerben, akkor a vízhasználat - a lét
fenntartási vízhasználat kivételével - sor
rendiség megtartásával, kártalanítás nél
kül korfátozható, szüneteltethető vagy a 
biztonsági követelmények megtartása mel
lett megszüntethető. 

2. Ha a vízhasználat korlátozását be kell ve
zetni, a korlátozás sorrendje a következő: 
2.1. I. fokozat 

Egyéb célú vízhasználatok: kertőntö-
zés, gépkocsimosások, úttestlocsolá
sok, közterületek és a parkok öntözé
sének megtiltása. 

2.2. II. fokozat 
Az I. fokozatban érintetteken túlmenő
en: a 10 m3/nap feletti vízfelhasználású 
gazdálkodószervezetek a közüzemi 
szolgáltatási szerződésben meghatáro
zott (napi) vízmennyiség 80%-át véte
lezhetik a sütőipar, tejipar es a húsipar 
kivételével. 

2.3. III. fokozat 
A II. fokozatban érintetteken túlmenő
en: a szakaszos vízszolgáltatás elren
delése. 

3. A vizkorlátozás fokozatainak elrendelése 
a Békés Megyei Vízművek Rt. javaslata 
alapján történhet. A javaslat alapján a viz-
korlátozást a polgármesternek kell elren
delnie. 

II. 
Közzététel , el lenőrzés 

1. Az elrendelt vízkorlátozás közzétételéről 
és a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző 
(a Békés Megyei Vízművek Rt. bevonásá
val) gondoskodik. 
1.1. A jegyző a vízkorlátozás elrendeléséről 

értesíti az üzemeltető rt.-t. 
1.2. A korlátozás ellenőrzése. A korlátozás 

végrehajtásának ellenőrzése önkormány
zati és üzemeltetői feladat. Az önkor
mányzat belső ellenőrzési rendszeré
ben (közterületi felügyelők útján) végzi 
az I. fokozat betartatását. A gazdálko
dószervezetek értesítése, ellenőrzése 
az üzemeltető rt. feladata. 

2. A szakaszos vízszolgáltatás bevezetésé
nek időpontját és a szakaszos vízszolgál
tatást az üzemeltető rt. határozza meg, 
amelyet sajtó és helyi média útján hirdet 
ki. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
67/1995. (Xil. 21.) számú önkormúnyzoli 
rendelete a közterületek, településrészek 

elnevezéséről, művészeti alkotások 
közterületi elhelyezéséről 

l. 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. § 
(1) E rendeletnek az a célja, hogy Békéscsa

ba Megyei Jogú Város közigazgatási te
rületén a közterületek és településrészek 
nevének - a továbbiakban- földrajzi név 
- vélemény adására, megállapítására, 
megváltoztatására, nyilvántartásara, al
kalmazására, az utcanévtáblák elhelye
zésére, a hazszámváltozásra vonatkozó, 
valamint a művészeti alkotások közterü
leti elhelyezésére vonatkozó szabályokat 
meghatározza. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a varos 
bel- és külterületén lévő, valamint a ké
sőbbiek során kialakuló valamennyi köz
területre és településrészre. 

2. § 

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából 
földrajzi név: 
a) a belterületi településrésznev. város

rész, lakónegyed, illetve lakótelep, va
lamint a belterület egyéb részét jelölő 
név, 

b) a külterületi településrésznev: a város 
külterületének lakott részét jelölő név, 

c) az utcanév: az út, utca, tér, park. köz, 
sétány stb jellegű közterületet jelölő 
név. 

(2) A város helynevéről, a domborzat- és táj
névről, a területnévről, víznévről, termé
szetvédelmi névről, valamint közlekedési 
és hírközlési névről külön jogszabályok 
rendelkeznek. 

3. § 
A rendelet alkalmazása szempontjából a mű
vészeti alkotás a szerzői jogról szóló törvény 
hatálya alá tartozó képzőművészeti, iparmű
vészeti, fotóművészeti és ipari tervező-művé
szeti alkotás. 

II. 
A FÖLDRAJZI NÉV MEGÁLLAPÍTÁSA 

ÉS MEGVÁLTOZTATÁSA 

4. § 
(1) A földrajzi név megállapítása és megvál

toztatása a közgyűlés hatáskörébe tarto
zik. 

(2) A földrajzi név megállapítására, illetve 
megváltoztatására vonatkozó javaslatot a 
jegyző készíti elő 

(3) Új földrajzi név megállapítására lehetőleg 
a településrész, az utca kialakításának 
(beépítésének) megkezdése előtt, illető
leg a közterületként való bejegyzést meg
előzően kell javaslatot tenni. 

(4) A városban minden településrészt és a 
2. § (1) bekezdés c) pontban jelölt közte
rületet el kell nevezni. 

5. § 
(1) Földrajzi név megállapítását r ^ ^ \ 

vagy megváltoztatását a köz- |/rf-ffffai 
gyűlés bármely bizottsága, a |fcl ̂  i a | 



kisebbségi önkormányzatok, vagy bár
mely önkormányzati képviselő kezdemé
nyezheti. 

(2) A földrajzi néz megállapítása vagy meg
változtatása előtt az önkormányzati kép
viselők útján, vagy más alkalmas módon 
meg kell ismerni az érintett terület lakos
ságának véleményét. 

6. § 
(1) A földrajzi név megállapítása és megvál

toztatása során figyelembe kell venni a 
kialakult élő névhasználatot, a történelmi 
hagyományokat, a helytörténeti kutatások 
eredményeit, a nemzetiségi és etnikai vi
szonyokat, a nyelvi, nyelvhelyességi kö
vetelményeket. Új földrajzi név megálla
pítása során a következő elveket kell kö
vetni: a földrajzi név meghatározására 
vonatkozó előkészítésnél vizsgálni kell 
azt, hogy az adott helynek a történelme 
során milyen neve alakult ki (történeti elv, 
először hogyan használták az elneve
zést, első használati elv), hogyan hasz
nálják az ott élők a területre vonatkozó 
nevet (élő használati elv), ahol nincs kia
lakult név, ezt jelezni kell. 

(2) Figyelmet kell fordítani a nemzetiségi, ki
sebbségi és etnikai jelleg kifejezésére. 
Arra kell törekedni, hogy a kisebbségi jel
leget kifejező utcanevek alkalmazására 
megfelelő arányban kerüljön sor. 

(3) A földrajzi név megváltoztatására akkor 
kerülhet sor, ha: 
- az azonos hangzású nevek zavart kel

tőek, 
- a névhasználatban kimutatható válto

zás következett be, 
- a névvel jelölt terület vagy létesítmény 

megszűnt vagy megváltozott, 
- a névhasználat, illetőleg az elnevezés a 

közérdek szempontjából nem megfele
lő, 

- az új név adása már nem élő, kiemel
kedő személy emlékének megörökíté
sét szolgálja. 

(4) Élő személyről településrészek, közterü
letek nem nevezhetők el. 

(5) Egyforma névvel két közterület nem ne
vezhető el. 

(6) Csak könnyen kiejthető, leírható és meg
érthető, terjedelmében az okmányok szo
kásos méretéhez igazodó nevet lehet al
kalmazni. 

7. § 

(1) A megállapított földrajzi nevekről a jegyző 
köteles naprakész nyilvántartást vezetni 
és abban a változásokat folyamatosan 
feltüntetni. 

(2) A jegyző köteles biztosítani a nyilvántar
tás nyilvánosságát, hozzáférhetőségét. 

(3) A földrajzi név megállapításáról és meg
változtatásáról a lakosságot és az érde
kelt szerveket (földhivatal, posta, közle
kedés, közrendészet, lakossági szolgálta
tások stb.) haladéktalanul értesíteni kell. 

8. § 
A 2. § (2) bekezdésében megjelölt földrajzi 
nevek megállapítása, illetve megváltoztatása 
során az önkormányzatot megillető egyezte
tési, véleményezési vagy javaslattételi jogot 

a közgyűlés gyakorolja. A döntés 
előkészítésére e rendelet előírása
it megfelelően alkalmazni kell. 

f t : I 

III. 
U T C A N É V T Á B L Á K ELHELYEZÉSE 

9.5 
(1) A városban a 2. § (1) bekezdés c) pontjá

ban jelzett közterületeket névtáblákkal 
kell jelölni. 

(2) Az utcanévtáblát az utca mindkét oldalán, 
az utca elején és végén, valamint az út
kereszteződéseknél mindkét sarkon a sa
rokingatlanon - a vonatkozó építésügyi, 
városrendezési és egyéb szabályok be
tartásával - el kell helyezni. 

(3) Az utcanévtáblán a város kerületszáma 
és az utca neve szerepeljen. 
Az utcanévtábla egységes kivitelű le
gyen, a jegyző gondoskodjék az elkészí
téséről és kifüggesztéséről. Az utcaház
számokat a jegyző határozza meg. 

(4) Utca nevének megváltoztatása esetén a 
korábbi utcanévtáblát a tájékozódás 
megkönnyítése érdekében - áthúzással 
vagy más megfelelő módon érvénytele
nítve - használhatatlanná válásáig, de 
legalább öt évig az új nevet jelző tábla 
mellett meg kell hagyni. 

(5) Az ingatlan tulajdonosa (használója) az 
utcanévtábla elhelyezését tűrni köteles. 

10. § 

(1) Az utcanévtáblák elhelyezése és a kar
bantartásuk költsége az önkormányzatot 
terheli. Az ezzel kapcsolatos feladatok el
látásáról a jegyző gondoskodik. 

(2) Az utcanévtábla megrongálása, beszeny-
nyezése, szövegének megváltoztatása 
vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg en
gedély nélküli eltávolítása tilos. 

11. § 
Tér, park, sétány, kerületi lakott hely, illetőleg 
az általánostól eltérő beépítettségű utca név
táblájának elhelyezése és szövege a 9. §-
ban előírtaktól eltérhet, indokolt esetben több 
vagy kevesebb utcanévtábla is elhelyezhető. 

IV. 
AZ INGATLANOK S Z Á M O Z Á S A 

12. § 

(1) Az utcákban és a tereken az ingatlanokat 
(az épületeket és a beépítetlen telkeket 
és tanyát) a közterületekről jól látható 
táblán feltüntetett számmal kell ellátni. 

(2) A házszámozást új utca esetén mindig 
annak keletkezésével, illetőleg a telekala
kítás elrendelésével (engedélyezésével) 
egyidejűleg kell elvégezni. 

(3) Az ingatlanok számozását a városköz
ponttól mindig kifelé haladva kell elvégez
ni úgy, hogy a jobb oldal a páratlan, a bal 
oldal a páros számozású legyen. Több
lépcsőházas épületnél lehetőleg minden 
lépcsőháznak külön számot kell adni. Ke
rülni kell az alátöréseket és azt, hogy egy 
ingatlan több számot kapjon, kivéve a 
többlépcsőházas épületeket. 

(4) Az ingatlanok számozásánál kisegítő jel
zésként - amennyiben ez szükséges -
római számok vagy betűk is alkalmazha
tók. 

(5) Az általánostól eltérő beépítettségű utca 
vagy külterületi településrész ingatlanai
nak számozása indokolt esetben ettől el
térhet. 

(6) A már megállapított házszámok megvál
toztatására csak különösen indokolt eset
ben kerülhet sor. 

13. § 

(1) Az ingatlanok házszámát a jegyző hatá
rozza meg általában az építési engedély 
kiadásával egyidejűleg, de legkésőbb a 
használatbavételi engedély kiadásáig. 

(2) A házszámról az ingatlan tulajdonosát, 
kezelőjét a jegyző értesíti és ezt a földhi
vatallal is közli. 

(3) A házszám elkészítése, elkészíttetése és 
elhelyezése, valamint karbantartása és 
pótlása az ingatlan tulajdonosának, en
nek hiányában a kezelőjének, használó
jának a feladata, aki ezt a kötelezettségét 
saját költségén köteles elvégezni olyan 
időpontban, hogy az ingatlan házszáma 
folyamatosan megállapítható legyen. 

(4) A házszámot az ingatlan utca felőli ré
szén, annak bejárata felől, jól látható mó
don kell feltüntetni. 

14. § 

(1) Az elhelyezett utcanévtáblát, illetve ház
számot megrongálni, beszennyezni, szö
vegét megváltoztatni vagy olvashatatlan
ná tenni, a jegyző engedélye nélkül eltá
volítani tilos. 

(2) A jegyző különösen indokolt esetben az 
utca egészének vagy egy részének át-
számozását elrendelheti. Ilyen esetben a 
költségek a polgármesteri hivatalt terhe
lik. 

V. 
M Ű V É S Z E T I A L K O T Á S O K ELHELYEZÉSE 

15. § 
(1) Közterületeken és általában a közösség 

számára nyitva álló helyeken, köz- és 
magánépületek környékén művészeti al
kotás elhelyezését a közgyűlés engedé
lyezi. 

(2) Művészeti alkotás elhelyezését a közgyű
lés bármely bizottsága, bármely képvise
lő kezdeményezheti. 

(3) Az elhelyezésre vonatkozó javaslatot a 
közművelődési és sportbizottság, vala
mint a városgazdálkodási és városfej
lesztési bizottság készíti elő, a művésze
ti alkotások beszerzésére, felhasználásá
ra és forgalmazására vonatkozó szabá
lyok rendelkezéseit is figyelembe véve. 

(4) A művészeti alkotás bírálatára a Képző-
és Iparművészeti Lektorátust kell felkérni. 

(5) Az elhelyezés során az építésügyi, város
rendezési és szakhatósági előírásokat be 
kell tartani. 

16. § 

(1) A művészeti alkotás közterületen történő 
elhelyezéséről, gondozásáról a jegyző 
gondoskodik. 

(2) A művészeti alkotások elhelyezésének 
megváltoztatására e fejezet rendelkezé
seit kell értelemszerűen alkalmazni. 

(3) A közterületeken lévő művészeti alkotá
sok megrongálása, beszennyezése, elhe
lyezésének megváltoztatása vagy enge
dély nélküli eltávolítása tilos. 

VI. 
E G Y É B R E N D E L K E Z É S E K 

17. § 
A közterületen és általában a közönség szá
mára nyitva álló helyeken, valamint köz- és 



maga ánépületeken a közönség által megte
kinthető módon elhelyezendő emléktáblára 
az V. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni. 

18. § 
(1) Aki az e rendeletben foglaltakat megsze

gi vagy kijátssza, és a cselekmény súlyo
sabb elbírálás alá nem esik, szabálysér
tést követ el, és pénzbírsággal sújtható. 
A kiszabható pénzbírság maximuma a 
mindenkor hatályos jogszabályok által 
meghatározott összeg. A szabálysértési 
eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe 
tartozik. 

) Szabálysértést követ el különösen az, 
aki: 
a) az utcanévtábla elhelyezését akadá

lyozza, 
b) az elhelyezett utcanév- és házszám

táblát megrongálja, beszennyezi, szö
vegét megváltoztatja vagy olvashatat
lanná teszi, illetőleg engedély nélkül el
távolítja, 

c) a házszámtábla elhelyezési, karbantar
tási és pótlási kötelezettségének nem 
tesz eleget, 

d) a közterületen lévő művészeti alkotást 
megrongálja, beszennyezi, elhelyezé
sét engedély nélkül megváltoztatja 
vagy eltávolítja. 

(3) Az e rendeletben meghatározott szabály
sértések tetten ért elkövetőjét a rendőr
ség vagy a közterület-ellenőr helyszíni 
bírsággal sújthatja. 

(4) E rendelet 1996. január 1-jén lép hatály
ba, s ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 
Utcanevek, városrésznév megállapításá
nak, valamint a házak számozásának 
részletes szabályozásairól szóló 1/1980. 
(I. 30.) számú tanácsrendelet. 

Békéscsaba. 1995. december 21. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
68/1995. (XII. 21.) számú önkormányzati 

rendelete a többszörösen módosított 
3/1984 (III. 21.) számú, Békéscsaba általános 
rendezési tervének szabályozási előírásairól 

szóló tanácsrendelet módosításáról 
és kiegészítéséről 

1. § 
A37/1993. (IX. 16.) sz. önkormányzati rende
let 3. § helyére a következő rendelkezés lép: 
A Berényi út - a Kossuth utcai lakótelkek 
hátsó telekhatárával - a Hold utcai lakótel
kek hátsó telekhatárával, a 0648 hrsz. földút-
tal és a 0647 hrsz. árokkal körülhatárolt terü
leten belül kialakított lakótelkek L-IV-es lakó
területi övezeti besorolást kapnak. 
A szabályozási előírások a 2. sz. melléklet
ben felsorolt hrsz.-ú földrészletekre vonat
koznak. 
E rendelet mellékletét képezik: 
- a területre vonatkozó építésügyi szabályo

zási előírások (1. sz. melléklet); 
- a belterületbe vont ingatlanok jegyzéke (2. 

sz. melléklet). 

2. § 
E rendelet 1996. január 1-jén lép hatályba. 

Békéscsaba. 1995. december 21. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK 
B E K É S C S A B A - M E Z Ö M E G Y E R 

BEÉPÍTÉSI T E R V É H E Z 

I. 
Az e lőírások hatálya 

1. Jelen előírások Békéscsaba Megyei Jogú 
Város belterületének Berényi úttal-Kos-
suth utcával-Hold utcával-0648 hrsz.-ú 
és 0647 hrsz.-ú földrészleteivel körülhatá
rolt területeire vonatkoznak. 

2. Az 1. pontban jelzett területen belül bármi
lyen építési tevékenységet folytatni csak 
ezen szabályozási előírások és a kapcso
lódó T-1-es és T-2-es jelű tervlapok 
együttes alkalmazásával lehet. 

II. 
Szabályozási szé lesség és építési 

vonalak 

1. Atervben előírt szabályozási és építési vo
nalak kötelezően betartandók. 

2. Szabályozási vonalak: 
- 16,00 m szélesség megtartása szüksé

ges a 11608 hrsz.-ú földrészleten, vala
mint a 0626/27 hrsz.-ú földrészleten; 

- 14,00 m szélesség megtartása szüksé
ges a többi tervezett utca esetében. 

3. Építési vonalak. 
A tervezési területen csak előkertes beépí
tés alkalmazható, a következők szerint: 
- a Berényi útra csatlakozó lakótelkek 

esetében megegyezik a vasúti 50,00 m-
es, a közúti 25,00 m-es és a gázvezeték 
9,00 m-es védőtávolságával; 

- a 16,00 m-es és 14,00 m-es szabályo
zási szélességgel bíró lakóutcák eseté
ben egységesen 5,00 m-es az előkert. 

III. 
Terület felhasználás 

A rendezési terv területfelhasználási kategó
riái a következők: 
- lakóterület, 
- közlekedési terület. 

IV. 
A lakóterület telekalakítási és övezet i 

előírásai 
A rendezési tervben csak L-IV-es lakóöve
zetbe sorolt telkek szerepelnek, az Országos 
Építésügyi Szabályzat (OÉSZ) 23. §-ában 
meghatározott feltételek alkalmazásával. 

A lakó- és mel léképületek e lhelyezésére 
vonatkozó előírások 

1. Főépületek gerincvonal-vezetése: 
- a Berényi úthoz közvetlenül csatlakozó 

lakótelkek esetében az utcavonallal 
egységesen párhuzamos, oromfalkép
zési lehetőséggel; 

- a déli, délkeleti utcafrontú lakótelkek 
esetében az utcavonallal egységesen 
párhuzamos, oromfalképzési lehetőség
gel; 

- az északi, északnyugati utcafrontú lakó
telkek esetében, az utcavonalra egysé
gesen merőleges; 

- a tetőformák kialakításánál ún. „kontyo
lás" megengedett. 

2. Sátortetős és lapostetős épületet építeni 
tilos. 

3. „Manzárd", illetve „manzárd jellegű" tető
forma kialakítható, az 1. pont első és má
sodik bekezdésében meghatározott lakó
telkek esetében. 

4. A tetők hajlásszöge az 1. pontban rögzített 
feltételek esetében 35-45 fok között vál
tozhat, a 3. pont esetében a „manzárd" te
tők külső megjelenését biztosítani kell. 

5. A tetőtér beépítése minden esetben mint 
lehetőség biztosított. 

6. A lakóépületek földszinti padlóvonalát 
+0,15 m - +0,45 m között kell meghatá
rozni. 

7. Az egyéb rendeltetésű és állattartási célt 
szolgáló melléképületek lakótelkeken tör
ténő elhelyezésének előírásai az OÉSZ 
68. §-a alapján: 
- egyéb rendeltetésű célt szolgáló mellék

épületek (műhely, garázs stb.) közvetle
nül szerkezetileg is csatlakozhatnak a 
főépülethez; 

- állattartási célt szolgáló melléképületek 
lakótelken történő telepítésére és a ha
szonállattartás szabályozására az állat
tartásról szóló 33/1993. (V. 27.) számú 
önkormányzati rendelet vonatkozó ren
delkezéseit kell alkalmazni. 

8. A különálló melléképület legfeljebb 3,00 m 
homlokzatmagasságú és 4,50 m tetőge
rinc- vagy határfal-magasságú lehet. 

9. Kerítések elhelyezésével és építésével 
kapcsolatban az OÉSZ vonatkozó 73. § 
és 74. §-át kell alkalmazni. 

VI. 
Közlekedési területek 

A tervezett utak részére a területet biztosíta
ni kell: 
- 16,00 m szélességben a 11608 hrsz.-ú in

gatlanon, valamint az erről indított 0646/27 
hrsz.-ú földrészleten; 

- 14,00 m szélességben az összes többi ter
vezett lakóút esetében. 

VII. 
Közművesí tés 

A tervezési terület villamoshálózat-fejleszté
se a 26/1995. (VII. 25.) IKM-rendelete, a gáz
elosztó vezeték hálózatfejlesztése a 32/1995. 
(VII. 8.) IKM-rendelete, a vízhálózat-fejlesz
tés a Víz- és Csatornamű Részvénytársaság 
szabályzata alapján valósulhat meg. 

2. sz. melléklet 

A belterületbe vont ingat lanokról 

11568, 11569, 11574, 11579, 11580, 11581, 
11582, 11584, 11585, 11586, 11587, 15888, 
11589, 11590, 11591, 11592, 11593, 11594, 
11595, 11596, 11597, 11598, 11599, 11600, 
11601, 11602, 11603, 11604, 11605, 11606, 
11607, 11608, 11609, 11610, 11611, 11612, 
11613, 11614/1, 
0646/1, 0646/3, 0646/4, 0646/5, 0646/6, 
0646/7, 0646/8, 0646/9, 0646/10, 0646/11, 
0646/12, 0646/13, 0646/14, 0646/15, 
0646/16, 0646/17. 0646/18, 0646/19 
0646/20, 0646/21, 0646/22, 
0646/23, 0646/23, 0646/24, 
0646/25, 0646/26, 0646/27. r— g 

Fiflértee" 
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11. csütörtök Ludas Matyi Mazsola bérlet 15 óra 
A szabin nők elrablása Vörösmarty bérlet 19 óra 

12. péntek Ludas Matyi Kenguru bérlet de. 10 óra 
Ludas Matyi Vízipók bérlet 15 óra 

13. szombat A szabin nők elrablása Sarkadi bérlet 19 óra 
15. hétfő A potyautas Bérleten kívüli előadás 19 óra 
16. kedd Ludas Matyi Mókus bérlet de. 10 óra 

Ludas Matyi Toldi bérlet 15 óra 
17. szerda Ludas Matyi Lepke bérlet de. 10 óra 

Ludas Matyi Micimackó bérlet 15 óra 
18. csütörtök Ludas Matyi Pinokkió bérlet 15 óra 
19. péntek Ludas Matyi Manócska bérlet 15 óra 
20. szombat Filharmónia 19.30 óra 
25. csütörtök Kaviár Nyilvános főpróba 19 óra 
26. péntek Kaviár (bemutató) Jókai bérlet 19 óra 
27. szombat Kaviár Somlay bérlet 19 óra 
30. kedd A nép ellensége Nyilvános tv-felvétel 19 óra 
31. szerda Kaviár Pécsi S. bérlet 19 óra 

1996-ban Békéscsabán megrendezésre kerül a 
* • 

T A T I K A 
című vetélkedő, melyre utánozni, táncolni szerető általános iskolás 

gyerekek jelentkezését várjuk. 

FANTASZTIKUS díjakkal jutalmazzuk a legjobb előadókat! 
Mindenki számára segítséget nyújtunk a felkészülésben. 
Itt a LEHETŐSÉG, hogy minden gyereknek teljesüljön az álma, 
s beleélje magát a sztárok világába. 

További információ (jelentkezés): 
Milla Records Company8, 
Békéscsaba, Andrássy út 6. H/48., telefon: 448-448/26. 
Jelentkezési határidő: 1996. február 15. 

V a s u t a s m ű v e l ő d é s i h á z 
Klubok: keddenként 17-19.30-ig meditációs klub; szerdánként 
17-21 óráig Fehér Fény; csütörtökönként 17-21 óráig táltosklub; ja
nuár 16-án 14 órától nyugdíjasklub; január 18-án 17 órától reikiklub; 
január 14-én 15 óráig Hevesi-klub; kéthetente pénteken 14-16 óráig 
Michael Jackson-klub. Szakkör: hétfőnként 16-18 óráig és pénte
kenként 14-18 óráig vasútmodellező szakkör. Könyvtár: hétfőtől 
péntekig 13-17 óráig. Előadás: január 14-én 15-17 óráig Ayurvéda: 
„A hosszú élet titka az öngyógyítás tudománya" - ételkóstolóval egy
bekötött előadás. 

Hivatali munka idő: 

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

A hivatal dolgozói rugalmas munkarendben dolgoznak, a kötött munka
rendhez kapcsolódó munkaköröket - eltérő szabályozás hiányában - a 
jegyző határozza meg. 

Ügyfél fogadási idő: 
hétfő 8.30-12.00 

12.30-17.00 
kedd nincs ügyfélfogadás! 
szerda 8.30-12.00, 12.30-16.00 
csütörtök 8.30-12.00 
péntek 8.30-12.00 

Lakcím-bejelentési és halálozási ügyekben az ügyfélfogadást teljes hi
vatali munkaidőben biztosítani kell. Házasságkötéssel, egyéb családi 
szolgáltatással előzetes egyeztetés alapján munkanapokon munkaidőn 
kívül, illetőleg szombaton is rendelkezésre kell állni. 

Fogadónap: 
A polgármester, az alpolgármesterek ós a jegyző hetenkénti 
váltással, pénteki napokon 8-12 óráig fogadónapot tartanak. 

hétfő 
kedd 
szerda 
csütörtök 
péntek 

8.00-17.00 
8.00-16.00 
8.00-16.00 
8.00-16.00 
8.00-15.00 

(yiértec" 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1996. január 11-17. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

15.45 óra: MINTAMÓKUS 
(amerikai vígjáték) 

17.45, 20.00 Jean-Claude Van Damme: 
péntek-szombat 22.00-tfil is! HIRTELEN HALÁL 

(magyarul beszélő amerikai akciófilm) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

17.00,19.00 és 21.00 óra: MINTAMÓKUS 
(amerikai vígjáték) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

18.30 óra: 

20.30 óra: 

Jacques Tati: KISVÁROSI ÜNNEP 
(színes francia burleszk) 
Sophie Marceau: 
AZ ÉJSZAKÁIM SZEBBEK, MINT A NAPPALOK 
(magyarul beszélő francia film) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

Jean-Claude Van Damme: 

HIRTELEN H A L Á L 
Színes, magyarul beszélő 

amerikai akciófilm 
A Stanley Kupa jóghokidön-

tőn 17 ezer néző őrjöng az aré
nában. A rangos eseményen 
megjelent az Egyesült Államok 
alelnöke is. Egyikük sem sejti, 
hogy a meccsel egy időben egy 
jóval izgalmasabb játszma vet
te kezdetét a színfalak mö
gött... 

McCord, az egykori tűzoltó, 
jelenleg biztonsági őr ezúttal 
szórakozni jött, fiát és kislányát 
is magával hozta. Ám amikor 
kislánya eltűnik, nyomozni kezd. 
Egy tökéletesen kitervelt, titok
ban tartott akció körvonalazó
dik ki előtte: egy volt CIA-ügy-
nök a meccs kezdetén túszul 
ejtette az alelnököt és vele 
együtt a stadion összes gya
nútlan nézőjét. 

Dániel Stern: MINTAMÓKUS 
Színes amerikai bohózat 

Max tipikusan az a pasas, aki állandóan rossz helyen van, 
rossz időben. Ez nemcsak azért káros az egészségére, mert 
foglalkozása - lévén futár - ennek pontosan az ellenkezőjére 
kötelezné, hanem, mert lépten-nyomon nyakig kell merülnie a 
saját maga által kavart bajban... Mint például most is, amikor 
egy gyilkossági ügybe keveredik - persze ártatlanul - , s nem 
marad más választása, minthogy sürgősen olajra lépjen... 

m PIZZERIA 
B é k é s c s a b a , I r á n y i u . 10. 

• Pizza • Csirkefalatok 
• Flekkenburger • Saláták, köretek, desszertek 
• Calzone • Hamburger 
• Pincho • Frissensültek 
• Muffins • Üdítők 
• Üdítők • Jede meleg italok 

K i s z á l l í t á s : 326-421 
Hétfőtől szombatig 11.30-15.00 ós 16.00-21.00 óráig. 
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éjjel-nappal 
lífBéké* megyelN 

Legyen Ön is 
a törzsutasunk 
- így olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS - MEGBÍZHATÓ. 
Személy-, teherfuvarozás, 

autómentés. 4 4 4 - 7 7 7 • 4 5 - 4 S - 4 S 

HIRDETMÉNY 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának városüze
meltetési irodája az Andrássy út sétálóutcai szakaszán kijelölt árusító
helyek bérleti jogának kiadására versenytárgyalást tart, melynek idő
pontja 1995. január 23. 9.00 óra, helyszíne a városháza díszterme. A 
versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akiknek nincs közterülethasz
nálatidíj-tartozásuk, illetve igényelt helyenként 10 000 Ft-ot befizetnek. 
A licit teltételeinek leírása átvehető, illetve az árusítóhelynek kijelölt terü
letek megtekinthetők 1995. január 18-tól Hortobágyi Erikánál a városü
zemeltetési irodában. 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 
BÉKÉSCSABA MEGYEI J O G Ú V Á R O S KÖZGYŰLÉSÉNEK 

közművelődési és sportbizottsága 
pályázatot hirdet a millecentenárium éve alkalmából 

céltámogatás elnyerésére. 
Apályázat célja: a városban működő közősségek, civil szerveze

tek millecentenáriumi megemlékezéseihez, ren
dezvényeihez történő hozzájárulás. 

Pályázhat: korosztályi megkötés nélkül minden helyi közösség, 
csoport, egyesület, civil szervezet (intézmények kivéte
lével). 

Pályázati keretösszeg: 1 000 000 Ft. 
A sikeres pályázók a megítélt támogatást a megfelelő elszámolá
sok benyűjtásával a rendezvény megvalósítását követően kap
hatják meg. A pályázathoz pályázati űrlap kitöltése szükséges. 
Apályázatokat a közművelődési ós sportbizottság bírálja el. 
A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. 
Apályázat benyújtásának határideje: 1996. február 1. 
Elbírálásának határideje: 1996. február 20. 

Apályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: 
Polgármesteri hivatal, 
közművelődési csoport 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Pályázati űrlapok is itt igényelhetők. 

H I R D E T É S I D Í J A I N K : 
1/1 oldal 40 000 Ft + áfa 
1/2 oldal 20 000 Ft + áfa 
1/4 oldal 10 000 Ft + áfa 
1/8 oldal 5 000 Ft + áfa 

1/16 oldal 2 500 Ft + áfa 
1/24 oldal 1 700 Ft + áfa 

Az apróhirdetés díja: 25 Ft/szó. 
A keretes hirdetéseket pénteken déli 12-ig, az apróhirdetéseket 
hétfőn 9-ig adhatják le a szerkesztőségben (Szent István tér 9), vagy 
a Gyorsnyomdában (Szabadság tér 1-3., nagyposta). 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

G Y O R S N Y O M D A 
Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. (nagyposta). Telefon: 447-563 

PENZTARMGEPICENTRUM 
Bankkártyaolvasók, pénztárgépek, 

PC-kasszák, pénzvizsgálók, 
mérlegek, árazok, faxok, valamint 
papírszalagok, festékkazetták és 
nyomtatványok forgalmazása. 
Pénztárgépek adóügyi zárása! 

GARANCIÁLIS SZERVIZ 
Békéscsaba, 
Szerdahelyi u. 2/a. 
Tel.: 66/324-911 és 

66/325-161 

J-Cocz & Medvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

Rádiótelefon: 
06-60/388-404, 06-60/301-404 

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

Garzon ingatlanközvetítés: Wlassics 
sétány 3. Telefon: 448-350. 
Belvárosi. 1,5 szobás, egyedi gázos 
lakás kiadó. Telefon: 451-346. 
Garázs eladó a Bartók Béla 2. szám 
alatt. Telefon: 326-379,16-21 óráig. 
Utcára nyíló, üzletnek, irodának is al
kalmas, egyedi fűtésű, telefonos, 
mellékhelyiséges, 26 m2-es helyiség, 
előtte parkolóval kiadó. Érdeklődni 
lehet a 322-379 számon. 
A kenderfoldeken, a Kendervágó ut
cában zártkert eladó. Víz, villany van. 
Érdeklődni naponta 14-16 óráig a 
322-386-os telefonon. 
Fűtött garázs kiadó a Lencsési-ka-
nyarban. Érdeklődni: Vásárhelyi Pál 
u. 10. 
Befejezés alatt álló kertes családi 
ház - de már lakható - eladó. Tele
fon: 450-348. 
2 szobás, I. emeleti, egyedi gázos la
kás eladó a belvárosban. Telefon: 
327-902. 
Üres belvárosi lakás hosszú távra ki
adó. Derkovits sori garázs eladó. 
Üzenetrögzítős telefon: 323-721. 

Skoda 105-S eladó. Tel.: 451-778. 
Újszerű állapotban lévő Skoda kombi 
eladó. Érdeklődni: 325-921. 

Fekete-fehér televíziók helyszíni javí
tása, régebbi típusú is. Hibabejelen
tés telefonon: 457-334, vagy levele
zőlapon: Tomka Attila, Békéscsaba, 
Pásztor u. 63. szám. 
.Szuperbizti" típusú hevederzár bejá
rati ajtókra és garázskapukra egya
ránt a legbiztonságosabb. Telefon: 
457-302. 
Számítógép-kezelő, könyvelő, gyors
as gépíró tanfolyamok indulnak. Te
lefon: 446-435. 
Társ- és partnerközvetítés. Telefon: 
06-30/456-899. 

Lakáskarbantartás A-tól Z-ig, felújí
tás, festés, mázolás, karbantartás, 
burkolás, átalakítás. Telefon: 321-
768, egész nap. 
Albérlet-közvetítés, pótmamaszolgá
lat, házigondozás. Telefon: 06-
30/456-899. 
Számítástechnikai eszközök, moni
torok javítását vállalom munkanapo
kon 8 órától Békéscsaba, Táncsics 
51. alatt. 
Színes 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. 
Üvegezés! Lakások, épúletek hely
színi üvegezése. Tel.: 06-60/483-712. 
Színes tv javítása garanciával hét vé
gén is. Domokos Tamás, telefon 
06-30/432-827. 

Angol nyelvoktatás, korrepetálás. 
Tolnai u.4/c. III. 3„ 16 óra után. 
Füles Nóvum barna kárpitos garnitú
ra újszerű állapotban, engedménnyel 
eladó. Telefon: 321-908. 
Bobteil kiskutyák eladók: Kétsop-
rony, Tanya 301. (a 47-es úton a ke
resztnél). 
Hízók hasítva eladók, 230 Ft/kg. Te
lefon: 459-337. 
Nappali szekrénysor és 2 db há
lószobaszekrény eladó. Telefon: 
328-169. 
36 éves, 175/80, magánkereskedő, 
egyedül álló fiatalember megismer
kedne egy független, jó anyagi hátte
ret igénylő hölggyel házasság céliá
ból. Ráczok előnyben. A válaszokat 
kérem Gyöngyös, Kossuth út 12. alá. 
Angol nyelvoktatás. Tel.: 321-693. 
Eurika mosógép eladó. Telefon: 
324-603. 
Öt olyan munkatársat keresek, 
aki minőségileg akar változ
tatni az életkörülménye
in. Érdeklődni: 
372-594. 
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Pap János polgármester 
köszöntő beszedet mondja 

A Csabai Örökváltsági Szerződés 
K E P É K A T U D O M Á N Y O S E M L É K Ü L É S R Ő L 

Békéscsaba nevezetes történelmi eseménye volt az 1845. de
cember hó 31. napja. Az akkori Csaba Mező Város szlovák-magyar 
ajkú népe a Főtéri Ó-Városháza előtt összegyűlve hallgatta a város 
birájának Schuch Jánosnak ezen nevezetes szavakkal megkezdett 
beszédét: „Testvéreim, szabadok vagytok mostantól mindörökre..." 

E sorokkal kezdődő meghívó invitálta a hallgatóságot a 150 éve 
történt kiemelkedő csabai esemény alkalmából szervezett és 1995. 

A CSABAI 
ÖRÖKVÁLTSÁGI 

SZERZŐDÉS 

„Testvéreim, szabadok 
vagytok mostantól 
mindörökre..." 
Schuch János bíró másfél 
évszázada elmondott neve
zetes szavait korhű öltözet
ben Dariday Róbert szín
művész elevenítette fel 

december 15-én megtartott tudo
mányos emlékülésre. A megem
lékezést Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Közgyűlése és a Bé
késcsabai Városvédő és Város
szépítő Egyesület szervezte. Az 
emlékülés a Jókai színház mű
vészeinek és stúdiósainak színvonalas műso
rával vette kezdetét a városháza dísztermé
ben. Ezután Pap János polgármester köszön
tötte az emlékülés résztvevőit és méltatta az 
eseményt. Beszédében párhuzamot vont a 
másfél százada történtek és napjaink között, 
kiemelve a közös összefogás és az egyet 
akarás nehézségeket is leküzdő jelentőségét. 
A Csabai örökváltsági Szerződés történelmi 
jelentőségéről dr. Szabó Ferenc történész 
nagyívű kortörténeti előadást tartott. Az em
lékülésen felszólalt dr. Demeter László, 
Szarvas polgármestere és dr. Barta László le 
veltár-igazgató Szentesről. 

A tudományos emlékülés elnöksége: dr. Demeter László. 
Szarvas polgármestere, dr. Barta László szentesi 
levéltár-igazgató, dr. Cserei Pál, a Békéscsabai 
Városvédő és Városszépítő Egyesület titkára 

Az emlékülés előadója, dr. Szabó Ferenc, 
történész, mellette dr. Cserei Pál 

A történelmi eseményhez méltóan szervezett 
rendezvény záróaktusaként Hankó András, a 
Békéscsabai Városvédő és Városszépítő 

Egyesület elnöke mondott avatóbe
szédet a városháza árkádsorán állí
tott emléktáblánál. 

G. B. 
Mértec* 
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Golyóstollnál kisebb, elegáns 
minikötettel örvendeztették meg 
a szervezők a tudományos em
lékülés résztvevőit. A Munkácsy 
Mihály Múzeum gyűteményében 
őrzött eredeti Csabai Örökváltsá
gi Szerződés egyik példányáról 
az ünnepi alkalomra készítette el 
a város önkormányzata a szer
ződés hasonmás minikönyv vál
tozatát. Ezzel is emlékeztetve a 
150 esztendeje történt csabai 
eseményre. Akis kötet bevezető
jében Pap János polgármester 
tisztelgő sorai olvashatók. Az 
eredetinek megfelelő szöveg hi
telességét, valamint a szerző
dést megkötő csabai őseink 486 
aláírását dr. Szabó Ferenc törté
nész lektorálta. A minikönyvet 
Gécs Béla szerkesztette és ter
vezte. A mívesen kivitelezett 
Csabai Örökváltsági Szerződés 
hasonmás minije az A&M Stúdió, 
a Mozi nyomda, a Kner Szolgál
tatás és Hugyecz Pál könyvkötő 
dicséretes munkája. 

H. M. 

VÜqutMi} 
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