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• Ülésezett a közgyűlés 

• A miniszterelnök látogatása 

• Csabai Közlöny 

• Döntés előtt, döntés után 

Kitüntetett pedagógusok 

• Megvalósult álmok 

Csabai História 

Először dajkálja a szo
morúságot, majd elaltat
ja. Hajszálselyem hull az 
arcára, mint álom finom 
leple. A metronóm leáll, 
a hegedűk visszafeksze
nek tokjaikba, a kottatar
tókat összecsukta egy 
gondos női kéz. A csip-
keverőnő az, igen, Don
na Léda, a Krúdy-kastély 
úrnője, a Hatalom asz-
szonya, aki pántos, kék 
topánkában kopog végig 
Békéscsaba főutcáján, 
mintha sakktáblán men
ne, néha megfog egy 
bábut és beteszi a kira
katba matchboxok ós 
villanyvasutak közé 
(matti) azután lefekszik 
egy padra, és londinerek 
vigyázzák az álmát, 
esernyőt tartanak fölé és 
elküldik a sikerszomjas 
bámészkodókat, de eb
ben a pillanatban meg
szólal a harang, a narrá
tor (a dirigens) egy pa
nellakás üvegbútorai kö
zött ébred, de szépet ál
modtam, mondja a dikta
fonnak és Donna Lédát 
hívja telefonon. Ma 
együtt vacsorázom a 
szerencsével, kiált fel 
Donizetti, agyő, búson-
gás, itt a muzsika szö
vegszínháza. 

KÁNTOR ZSOLT 

KÖZGYŰLÉS 

A kialakult gyakorlattól eltérően zárt üléssel 
kezdődött a novemberi közgyűlés, melynek kere
tében arról is döntöttek, hogy kiknek ítélik az idén 
a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetést. A 
kitüntetettek: Csaba Mártonná, a József Attila Ál
talános Iskola matematikatanára, Csiaki András, 
a Trefort Ágoston Villamosipari Szakképző Iskola 
és Kollégium oktatója és dr. Totorán Jánosné, a 
Kazinczy-lakótelepi Óvoda vezetője. 

A nyilvános ülés elején hosszú vita után a 
közgyűlés nem fogadta el a Hanó Miklós tanács
nok interpellációjára adott írásos választ, így a 
bizottságok még egyszer foglalkoznak az önkor
mányzat és az ÁPV Rt. között létrejött megálla
podással, melynek köszönhetően a város 266 
millió forint készpénzhez és 167 millió forintos 
részvénycsomaghoz jutott az átalakult állami vál
lalatok belterületi földértékének a megállapítása 
után. A vitában többek között elhangzott, hogy az 
ügyben eljárási hibák történtek, és hogy Végh 
László alpolgármesternek nem volt felhatalmazá
sa az ÁPV Rt.-vel való megállapodás megköté
sére, valamint az, hogy lapunkban helytelenül 
ennek ellenkezőjét állítottuk. A közgyűlés most 
utólagosan jóváhagyta az ÁPV Rt. és az önkor
mányzat kőzött megkötött 14 szerződést, vala
mint a megállapodások létrehozásában és az azt 
megelőző peres eljárásokban és peren kívüli 
egyezségekben közreműködő ügyvéd megbízási 
díjának a kifizetését. Azt is megszavazták, hogy 
az önkormányzat próbálja meg peres úton visz-
szakapni az ÁPV Rt.-től a 17 milliós ügyvédi dí
jat. 

Tudomásul vették az 1996. évi költségvetés 
III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékozta
tót, melyből kiderül, hogy a bevételek 90 száza
lékban, míg a kiadások 79,7 százalékban telje
sültek. A város költségvetése stabil és eredmé
nyes. 

Változik az 1993-ban elfogadott és azóta több
szőr módosított rendelet a pénzbeli és termé
szetben nyújtott szociális támogatásokról. Mind a 
városlakók, mind az ügyintézők jobb eligazodása 
érdekében célszerű egy rendeletben ősszefoglal-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Horn Gyula 

HORN GYULA BÉKÉSCSABÁN 

Megnyílt a ház 
Ünnepélyes keretek között 

került sor múlt pénteken a 
Szlovák Kultúra Háza megnyi
tójára. A szervezők nevében 
Somogyi Józsefné köszöntötte 
a megjelenteket, Horn Gyula miniszterelnököt, 
Ivan Hudec szlovák kulturális minisztert, Jan Lup-
takot, a szlovák parlament alelnökét, Eva Mitro-
vát, Szlovákia nagykövetét, Pécs Ernőnét a hol
land nagykövetségről, Mala Mihályt, a szlovák ki
sebbségi önkormányzat elnökét, István Annát, a 
csabai szlovákok elnökét, Pap János polgármes
tert, a testvérvárosokból megjelenteket, valamint 
az országgyűlési és önkormányzati képviselőket. 

Pap János szólt a hat évvel ezelőtti tervezge-
téstől a mai megvalósulásig eltelt útról. Örömét 
fejezte ki, hogy a város a régi épületet olyan pol
gárainak adhatta, akik egy gyönyörű értékkel, a 
szlovák nyelvvel és kultúrával színesítik Békés
csabát. Horn Gyula gratulált az építőknek, a fi
nanszírozóknak és mindazoknak, akik elősegítet
ték a felújítást és ezzel a Szlovákiával való jobb 
együttműködést. Mint mondta, a ház olyan érték, 
amely nemcsak a várost, a nemzetiséget, de az 
egész országot gazdagítja. Ivan Hudec a köszö
net hangjai után kifejezte, tudja, hogy a békés
csabai szlovákok mindkét hazájukkal jó kapcso
latban vannak. Büszke arra, hogy olyan emberek 
élnek itt, akik mindig azt keresik, ami összeköti 
nemzeteinket. 

A jelenlevők a Szlovák Kultúra Házának mél
tatása után átadták ajándékaikat, térképet, dísz
tárgyakat - egy-egy darabkát a szlovák népi kul
túrából. 

Horn Gyula miniszterelnök az ünnepség után 
lakossági fórumot tartott az ifjúsági házban. Ösz-
szefoglalójában hangsúlyozta, nehéz időket élünk, 
de tudnunk kell, hogy ami ma történik, arra a 
gyermekeink valószínűleg úgy emlékeznek majd 
vissza, mint a „nagy átalakulás" időszakára. A 
polgárok áldozatkészségének mára megvan az 
eredménye, az országnak szilárd a pénzügyi, 
gazdasági helyzete, és 1997-re reális esély van 
arra, hogy megáll a lakossági fogyasztás további 
csökkenése - mondta a miniszterelnök. 



KÖZGYŰLÉS 

Tervezetek 
napja 

(Folytatás az 1. oldalról) 

ni a szociális ellátások formáit, 
a jogosultság feltételeit, a kifi
zetések ós ellenőrzések szabá
lyait. 

Más rendelettervezeteket is 
elfogadtak, melyeket lapunk 
mostani és következő számá
ban közlünk. Módosul a köz
tisztaság fenntartásáról és az 
egyes közszolgáltatások köte
lező igénybevételéről szóló ren
delet; az ivóvízellátás és szenny
víz-elvezetési szolgáltatás díjai
nak megállapításáról szóló ren
delet; a helyi autóbusz-közleke
dési díjak megállapításáról szó
ló rendelet; a helyi iparűzési 
adóról, a gazdasági tevékeny
ségre szolgáló építmények adó
járól szóló rendelet; az önkor

mányzat tulajdonában lévő la
kások bérleti díjáról szóló ren
delet. Amennyiben a közgyűlés 
decemberben végleges formá
ban megalkotja a rendeleteket, 
úgy januártól a lakossági vízdíj 
87,10 Ft/m3, a csatornadíj 59,70 
Ft/m3 lenne, ami kb. 21 -22 szá
zalékos emelést jelentene. Ami 
a buszközlekedési díjakat illeti, 
a menetjegy 56 forintba, az au
tóbuszon vásárolt menetjegy 80 
forintba, az egyvonalas bérlet 
1258 forintba, az összvonalas 
bérlet 1658 forintba, míg a diák
os nyugdíjasbérlet 538 forintba 
kerülne 1997-ben. 

Újból lesz hétvégi ingyenes 
fogászati ügyelet Békéscsabán 
- az Országos Egészségbizto
sítási Pénztár finanszírozásá
val. A közgyűlés dr. Kőnig Já
nos pályázatát fogadta el, aki 
már évek óta végez éjszakai 
ügyeletet - közmegelégedésre 
- a Kolozsvári utcai rendelőjé
ben. 

(sz. sz i 

Á R V E R É S 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

árverésen kívánja értékesíteni garázsépítés céljából 
a Berzsenyi utca mellett fekvő következő telkeit. 

A telkek adatai: - Hrsz.: 1554/33-1554/54. 
- Egy garázsegység területe: 19 m2. 
- Építhető garázsszám: 22 db. 

A telkek egyenkénti kikiáltási ára: 4000 Ft/m2. 
A területen kizárólag csak gépkocsitároló-helyiségek építhetők. A terü
let jelenleg közműves'tetlen, a közmüvesítési kötelezettség a telek tu
lajdonosainak a feladata, amit saját költségen és beruházásban kell el
végezni. 
Az árverésen részt vevőknek az árverést megelőzően 10 000 Ft/telek 
összeget letétbe kell helyezni a polgármesteri hivatal pénztárában 1996. 
november 28-án, 10 óráig. Akik több garázshelyet kívánnak vásárolni, 
azoknak egyenként kell 10 000 Ft-ot letétbe helyezni. 
A letétbe helyezett ősszeg azoknál, akik az árverésen a legmagasabb 
árat ajánlják, beszámít a vételárba, a többi jelentkező esetében vissza
jár. 
Annál, aki az árverést kővető 8 napon belül nem köt szerződést és a 
maradék vételárat nem fizeti meg, a befizetett letéti ősszeg bánatpénz
nek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. 
Az árverés időpontja: 1996. november 28., 11.00 óra. 

Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának díszterme. 

Egyéb információk: vagyonkezelő iroda. 
Telefon: 452-252. 

• FOGADÓNAPOK. Novem
ber 22-én, pénteken Sisak Péter 
alpolgármester, november 29-én 
dr. Simon Mihály jegyző, decem
ber 6-án Pap János polgármester 
tart fogadónapot a városházán 8 
ós 12 óra kőzött. A polgármester 
fogadónapjára előre kell bejelent
kezni telefonon (452-252) vagy 
személyesen a titkárságon. 

• LAKOSSÁGI FÓRUM. No
vember 22-én, pénteken 17.30 
órai kezdettel az ifjúsági ház 1/1. 
számú termében Szekeres Imre, 
az MSZP frakcióvezetője lakossá
gi fórumot tart. 

• EGY MEGVALÓSULT ÁLOM 
- Békéscsabaiak a Mont Blanc 
csúcsán a címe dr. Jakucs László 
filmjének, amelyet a Körösök Völ
gye Turistaegyesület millecente
náriumi Alp-expedíciójáról ké
szített. Az egyesület tagjai Euró
pa legmagasabb hegycsúcsának 
meghódítását tűzték ki célul. A 
kemény edzéseket és a precíz 
előkészületeket siker koronázta, 
1996 júliusának végén a csapat -
öt férfi és egy nő - Európa tete
jén állt. Erről szól a másfél órás 
film, amelyet az ifjúsági ház nagy
termében vetítenek november 25-
én, hétfőn 18 órától. A vetítés 
után az expedíció tagjai szemé
lyesen válaszolnak a kérdésekre. 
Ezzel a találkozóval szeretnének 
örömet szerezni az önzetlen tá
mogatóknak és a város polgárai
nak az expedíció tagjai, akik a kö
vetkezők: Bánszki Attila, Giricz 
Dániel, dr. Jakucs László, dr. Ja
kucs Lászlóné Csikasz Györgyi, 
Szarvas Mátyás, Torda Lajos, Tol
nai László, Túróczy József, Vido
venyecz Zsolt. 

• SZLOVÁK KÖZGYŰLÉS. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Szlovák Kisebbségi önkormány
zata soron következő ülését no
vember 21-én, csütörtökön 15 órá
tól tartja a Szabadság tér 11-17. 
II. emelet 8-as számú tárgyalójá
ban. 

• I. ALFÖLDI KÖZGAZDA
SÁGI NAPOK. A nagy sikerű Dél
alföldi Közgazdasági Napok után 
ismét két alföldi megyével - Sza
bolcs-Szatmárral és Hajdú-Bihar
ral - kiegészülve az eddig részt
vevő négy (Békés, Csongrád, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kis
kun) megye november 22-23-án 
rendezi meg Békéscsabán az I. 
Alföldi Közgazdasági Napokat. A 
rendezvény címe: Az Alföld Euró
pában. Alcíme: Az EU-hoz való 
csatlakozás feltételei, lehetőségei 
és várható hatásai különös tekin
tettel az alföldi régió gazdasági 
szerkezetére. A rendezvény a vá
rosházán és a főiskolán zajlik, 
előadó lesz többek között dr. Bé
kési László országgyűlési képvi
selő és dr. Veress József, az MKT 
elnöke. 

• KARÁCSONYI VÁSÁR. 
December 10-től december 24-ig 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

az Andrássy út, Kinizsi u., Jó
kai u. közötti szakaszon lesz a 
karácsonyi vásár ebben az évben 
is. A vásár megrendezésével az 
Agora Csaba Rt.-t bízták meg. 

• SZE VÉRÉN Yl-KIÁLLÍTÁS 
A BELVÁROSIBAN. November 
22-én, pénteken 17 órakor a Bel
városi Általános Iskola és Gim
názium aulájában Banner Zoltán 
művészettörténész nyitja meg 
Szeverényi Mihály festőművész 
kiállítását. A tárlat december 20-
ig tekinthető meg a belvárosi is
kolában. 

• NYÍLT NAP A RÓZSÁBAN. 
A Rózsa Ferenc Gimnáziumban 
november 23-án, szombaton nyílt 
napot tartanak. 8 és 12 óra között 
várják az érdeklődő nyolcadik 
osztályos tanulókat és szüleiket. 

MATRIKULA 

HÁZASSÁG 

Kotroczó Erika és Nadj Zoltán 

SZÜLETÉS 

Szabó Zoltán József és Ban
ner Zsófia fia Csongor, Nagy Fe
renc István és György Mária Ra
móna fia Roland, Bíró László és 
Pataj Mária fia Máté, Megyeri 
Sándor és Bondár Veronika leá
nya Csilla, Mochnács Zoltán és 
Csajbók Erika leánya Krisztina, 
Máté András Tamás és Szabó 
Márta Erzsébet fia András 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, Pl. 112 
TeleforVfax: (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 

Terjeszti a Magyar Posta 



E K C S A B A I 

OZLÖNY 

Döntés előtt 

Tisztelt Olvasó! 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Köz
gyűlése megalkotta rendeletterveze
teit a köztisztaság fenntartásáról és 
az egyes közszolgáltatások kötelező 
Igénybevételéről, az Ivóvízellátás és 
szennyvíz-elvezetési szolgáltatás dí
jainak megállapításáról, a helyi autó
busz-közlekedési díjak megállapítá
sáról, a helyi Iparűzési adóról, a gaz
dasági tevékenységre szolgáló épít
mények adójáról, valamint az önkor
mányzat tulajdonában lévő lakások 
bérleti díjáról. A tervezeteket az aláb
biakban tesszük közzé. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
/1996. ( ) számú önkormányzati 

rendelettervezete a köztisztaság fenntartásáról 
és az egyes közszolgáltatások kötelező 

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

1.§ 
A rendelet 1., 2„ 3. számú melléklete helyé
be az alábbi 1., 2., 3. számú melléklet lép: 

1. sz. melléklet 

A s z i l á r d h u l l a d é k - s z á l l í t á s , - e l h e l y e z é s 
k ö z s z o l g á l t a t á s i dí ja 

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

ürítés heti egy alkalommal. 
Hulladékszállítási díj: 360 Ft/hó/lakás 
Hulladékszállítási díj a szolgáltató 
edényzetéből: 440 Ft/hó/lakás 

- 120 literes hulladékgyűjtő edényzet: 
ürítés heti egy alkalommal. 
Hulladékszállítási díj a szolgáltató 
edényzetéből: 445 Ft/hó/lakás 

- 240 literes hulladékgyűjtő edényzet: 
ürítés heti két alkalommal. 
Hulladékszállítási díj a szolgáltató 
edényzetéből: 480 Ft/hó/lakás 

- 1,1 m3-es hulladékgyűjtő edényzet: 
ürítés heti két alkalommal. 
Hulladékszállítási díj: 360 Ft/hó/lakás 
Hulladékszállítási díj a szolgáltató 
edényzetéből: 440 Ft/hó/lakás 
Hulladékszállítási díj évente 
négyszeri mosással: 470 Ft/hó/lakás 
Hulladékszállítási díj edényhasználat 
nélkül, 4 mosás: 380 Ft/hó/lakás 

- Zsákos hulladékgyűjtő: 
hetente egy alkalommal 
szállítás: 120 Ft/zsák 

- 5 m3-es edényzet: 
ürítés heti két alkalommal. 
Hulladékszállítás díja 
a szolgáltató edényzetéből, 
mosással: 340 Ft/hó/lakás 

- 3 m3-es konténer esetenkénti igénybe
vétele 
(törmelék, lom, föld): 2660 Ft/ürítés 
(max. 24 óra időtartamra, 
ez időtartam után: 240 Ft/nap) 

- 4 m3-es konténer esetenkénti igénybe
vétele 
(törmelék, lom, föld): 3150 Ft/ürítés 
(max. 24 óra időtartamra, 
ez időtartam után: 240 Ft/nap) 

2. Elhelyezési és kezelési díj a városi kije
lölt lerakóhelyen (lakosság, közület és 
vállalkozók által beszállított) 
- törmelék 1820 Ft/t + áfa 
- kommunális hulladék: 560 Ft/m3 + áfa 

3030 Ft/t + áfa 
- ipari hulladék: 610 Ft/m3 + áfa 

3630 Ft/t + áfa 
- föld (max. 20% 

törmeléket tartalmazhat): díjtalan 

3. A közületi közszolgáltatás díjai: 
- 110 literes hulladékgyűjtő (kuka) 

szolgáltatási díja: 250 Ft/db/ürítés 
szolgáltatási díja 
edényhasználattal együtt: 

300 Ft/db/ürítés 
- 1,1 m3-es hulladékgyűjtő edényzet 

szolgáltatási díja: 970 Ft/db/ürítés 
szolgáltatási díja 
edényhasználattal együtt: 

1210 Ft/db/ürítés 
5 m3-es konténer 
szolgáltatási díja: 
edényhasználati díj 

Hulladékszállítási díj 
a szolgáltató 120 literes 

3270 Ft/ürítés 
6055 Ft/db/hó 

edényzetéből: 310 Ft/db/ürítés 

Vizsgálat 
Kémény típusa Kémény 

tisztítása 
tv-kamerás 
műszerrel 

Számítógéppel 
végzett 

méretezés 
Kémény típusa Kémény 

tisztítása szilárd- és 
olajtüzelés 

gáztüzelés tv-kamerás 
műszerrel 

Számítógéppel 
végzett 

méretezés 
Kémény típusa Kémény 

tisztítása szilárd- és 
olajtüzelés végleges előzetes 

tv-kamerás 
műszerrel 

Számítógéppel 
végzett 

méretezés 

Egyedi kémény 228 
Ft/db 

763 
Ft/db 

1688 
Ft/db 

763 
Ft/db 

913 
Ft/db 

3650 
Ft/db 

Egyesített falú 
gyűjtőkémény 

153 
Ft/szint 

2088 
Ft/db 

3550 
Ft/db 

2088 
Ft/db - -

Mellékcsatornás 
gyűjtőkémény 

319 
Ft/szint 

4363 
Ft/db 

4363 
Ft/db 

4363 
Ft/db - -

Központi üzemi 
kémény 

85 
Ft/fm 

763 
Ft/db 

2088 
Ft/db 

763 
Ft,'db 

9125 
Ft/db 

13 650 
Ft/db 

Gyárjellegű 
kémény 

162 
Ft/fm 

162 
Ft/fm 

162 
Ft/fm 

162 
Ft/fm - -

- Hulladékszállítási díj 
a szolgáltató 240 literes 
edényzetéből: 400 Ft/db/ürítés 

2. sz. melléklet 

A f o l y é k o n y t e l e p ü l é s i h u l l a d é k 
k ö z s z o l g á l t a t á s i d í ja i 

- Kommunális eredetű folyékony települési 
hulladék: 
Elhelyezési díj: 145 Ft/m3 + áfa 
Az elhelyezés díja 
a rendelet hatálya alá nem tartozó 
területről történő beszállítás esetén: 

180 Ft/m3 + áfa 
Szállítási és elhelyezési díj: 
a) lakossági megrendelés 

esetén: 360 Ft/m3 + áfa 
b) egyéb megrendelés 

esetén: 460 Ft/m3 + áfa 
Kerti WC-tisztítás, 
szállítás: 2180 Ft/db + áfa 

- Lakossági állattartásból származó hígtrá
gya: 
Elhelyezési díj: 240 Ft/m3 + áfa 
Szállítási díj: 375 Ft/m3 + áfa 

3. sz, melléklét 

A k é m é n y t i s z t í t á s i t e v é k e n y s é g 
k ö z s z o l g á l t a t á s i d í ja i 

(a dijak az átát is tartalmazzák) 

Folyamatosan kötelező kéménytisztítás 
a) Egyedi kémény 

- szilárd- és olajtüzelés 
esetén: 570 Ft/db/év 

- gáztüzelés esetén: 502 Ft/db/év 
b) Egyesített falú gyűjtőkémény 

- szilárd- és olajtüzelés 
esetén: 390 Ft/szint/év 

- gáztüzelés esetén: 358 Ft/szint/év 

c) Mellékcsatornás gyűjtőkémény 
- szilárd- és olajtüzelés 

esetén: 812 Ft/szint/év 
- gáztüzelés esetén: 716 Ft/szint/év 

d) Egyedi tartalékkémény: 390 Ft/db/év 

e) Egyesített falú 
tartalékkémény: 292 Ft/szint/év 

f) Központi üzemi kémény: 85 Ft/fm/eset 
g) Gyárjellegű kémény: 162 Ft/fm/eset 
h) Az f) és g) pontban szereplő kéménytí

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

i) Amennyiben a kéménytisztítási tevé
kenység az ügyfél kérelmére 18.00-8.00 
óra közötti időben (éjjel) kerül elvégzés
re, úgy a kéménytisztítás díjára 100%-os 
pótdíjat kell felszámítani. 

j) Az a-g) pontokban felsorolt díjak a né
gyévenként kötelező felülvizsgálati mun
kák díját is tartalmazzák. 
Kéményégetés 
(egyedi kémény): 1820 Ft/db/eset 

Az e s e t e n k é n t k ö t e l e z ő 
k é m é n y t i s z t í t á s é s s z a k v é l e m é n y 

s z o l g á l t a t á s i d í ja i 
(a díjak az áfát is tartalmazzák) 

( L á s d a t á b l á z a t o t ! ) 



2 . § 

Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatály
ba. 

Békéscsaba, 1996. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyzi 

Tartalékkémény az olyan kémény, amely
nél a tényleges igénybevétel a más rend
szerű hőellátás miatt nem áll fenn, de a ha
tályos rendelkezések szerint, illetve a fo
kozott biztonság miatt használható állapot
ban való tartása szükséges. 

A közszolgáltatás nem terjed ki arra a 
kéményre, amely használaton kívül áll, és 
bekötőnyílásait, tisztítónyílásait befalaz
ták, Illetve valamilyen nem oldható szere
lési technológiával (kötéssel) lezárták. Az 
Ilyen jellegű átalakítást az építési ható
ságnál és a Tüzeléstechnikai Vállalatnál 
be kell jelenteni. Amennyiben ismét üzem
be akarják állítani a kéményt, azt újból je
lezni kell ezen a két helyen. 

A november 21-én zajlott közgyűlés fel
kérésére tájékoztatjuk a lakosságot a kö
vetkezőkről: 

A kommunálishulladék-szállítással kap
csolatos díjak az 1997. évben városonként 
eltérő nagyságrendűek. A díjak megállapí
tásáról szóló rendeletek alkotása most 
van folyamatban, de egyes városokban 
már megállapításra kerültek. A Heti Mérleg 
e számában közzétett békéscsabai köz
szolgáltatási díjakkal történő összehason
lítás végett tesszük közzé a következő 
adatokat: 
Kisújszállás 
Paks 

(110 1 kuka) 
Gyula 
Gyöngyös 

(50 I kuka) 
(110 1 kuka) 

3450 Ft/lakás/év + áfa; 

3790 Ft/lakás/év + áfa; 
4200 Ft/lakás/év + áfa; 

3120 Ft/lakás/év + áfa; 
5272 Ft/lakás/év + áfa. 

Az ivóvízellátás és szennyvíz-elvezetési 
szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
66/1995. (XII. 21.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása 

H A T Á R O Z A T 

A közgyűlés egyetért a lakosság, valamint 
az önkormányzat és intézményei által fize
tendő legmagasabb víz- és csatornadíjakat 
rögzítő - az önkormányzat, valamint a Bé
kés Megyei Vízművek Rt. között megköten
dő - megállapodással, mely szerint a víz-
és csatornadíjak az alábbiak: 

A lakosság felé érvényesíthető legmaga
sabb díjak: 

V í z d í j : 
C s a t o r n a d í j : 

87,10 Ft /m 3 

59,70 Ft /m 3 

Az önkormányzat, valamint intézményei fe
lé érvényesíthető legmagasabb 
díjak: 
Vízdíj: 92,90 Ft/m3 

Csatornadíj: 85,40 Ft/m3 

f 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
./1996. ( ) számú önkormányzati 
rendelettervezete az ivóvízellátás 

és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 
megállapításáról és a szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 66/1995. (XII. 21.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról 

1.1 
A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép: 
„(1) A szolgáltatás díjai mint legmagasabb 

hatósági díjak a következők: 
Hatósági vízdíj: 113,40 Ft/m 3 

Hatósági csatornadíj: 95,40 Ft/m 3 

2 . § 
Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatály
ba. 

Békéscsaba, 1996 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
/1996. ( ) számú önkormányzati 

rendelettervezete a helyi autóbusz-közlekedési 
díjak megállapításáról szóló módositott 

2/1995. (1.19.) számú önkormányzati rendelet 
módosításóról 

1-1 
A rendelet 2. §-a helyébe a következő ren
delkezés lép: 
A Körös Volán Autóbusz-közlekedési Rész
vénytársaság által a Békéscsaba közigaz
gatási határán belül végzett helyi autóbusz
közlekedés viteldíjai mint legmagasabb ha
tósági árak a következők: 

menetjegy 56 Ft 
menetjegy autóbuszon 80 Ft 
egyvonalas bérlet 1258 Ft 
összvonalas bérlet 1658 Ft 
tanuló/nyugdíjasbérlet 538 Ft 

A viteldíjak áfát is tartalmaznak. 

2 . § 

Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatály
ba. 

Békéscsaba, 1996. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
/1996. ( ) számú önkormányzati 

rendelettervezete a helyi iparűzési adóról szóló 
módosított 24/1991. (XII. 19.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

1.1 
A rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módo
sul: 
„Az évi adó mértéke: 
a) Az évi adó általános mértéke az adó

alap 1 százaléka. 

b) A banki, pénzügyi szolgáltatás (S 
1012), biztosítási szolgáltatás (SZJ 102 
játékautomaták üzemeltetése és italá~ 
sítás esetén a fizetendő adó az adóal 
1,2 százaléka. 

c) A mezőgazdasági alaptevékenység 
végző vállalkozó esetében, ha az éve 
árbevétele eléri vagy meghaladja a 3 
Ft-ot, az e feletti rész 6 ezreléke." 

2 - § 

A rendelet 6. § (5) bekezdése második 
mondata és (6) bekezdése hatályát veszti. 

3. § 

A rendelet 9. §-a a következő (7) bekezdés
sel egészül ki: 

"Mezőgazdasági alaptevékenység: a sze
mélyijövedelemadó-törvényben meghatáro
zott mezőgazdasági kistermelői tevékeny
ség." 

4. § 

Ez a rendelet 1997. január 1. napján lép ha
tályba. 

Békéscsaba, 1996 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
/1996. ( ) számú önkormányzati 

rendelettervezete a gazdasági tevékenységre 
szolgáló építmények adójáról szóló módosított 

20/1991. (XII. 19.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról 

1.1 
A rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 

„(2) Az adó évi mértéke: 
a) Banki, pénzügyi szolgáltatás (SZJ 1012), 

biztosítási szolgáltatás (SZJ 102) céljára 
szolgáló építmények esetében 900 
Ft/m2. 

b) Az italkimérés, játék- és pénznyerő au
tomaták üzemeltetése, lottó-totó és 
egyéb szerencsejáték (SZJ 1951) céljá
ra szolgáló építmények esetében 600 
Ft/m2, iroda céljára szolgáló építmények 
esetében belterületen 300 Ft/m2 ós kül
területen 150 Ft/m2. 

c) Egyéb gazdasági tevékenység céljára 
szolgáló építmények esetében: 
- a központi városrész 

területén 300 Ft/m2, 
- egyéb belterületen 150 Ft/m2 

- külterületen 50 Ft/m2" 

2 § 

A rendelet 9. §-a a következő (16) bekez
déssel egészül ki: (Értelmező rendelkezé
sek) 

(16) Külterület: a 0. helyrajzi számú ingatlan 
és az a terület, amit az önkormányzat 
belterületté nem nyilvánított. 



3 . § 

Ez a rendelet 1997. január 1. napján lép ha
tályba. 

Békéscsaba, 1996 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
/I996. ( ) számú önkormányzati 

rendelettervezete az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérleli dijáról szóló 

20/1995. (VI. 1.) számú önkormányzati 
rendelet módositásóról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlé
se az önkormányzat tulajdonában lévő la
kások bérleti díjáról szóló, többször módo
sított 20/1995. (VI. 1.) számú önkormányza
ti rendeletének módosítására a következő 
rendeletet alkotja: 

1.1 
(1) A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) A lakások bérének mértéke (Ft/m2/hó) 

a következő: 

Komfortfokozat 
Kiemelt 

Ö v e z e t e k 
1. II. III. 

Összkomfortos: 128 83 70 58 
Komfortos: 115 70 58 51 
Félkomfortos: 102 58 51 45 
Komfort nélküli: 77 45 38 32 
Szükséglakás: 38 26 13 6 

A lakbérövezeteket a rendelet 1. számú 
melléklete állapítja meg." 

2. § 
(1) A rendelet 6. § (d) pontja helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 
„(d) Összkomfortos vagy komfortos 

- de közlekedő helyisége nincs; 
- kamra helyett csak élelmiszer-tároló 

szekrénnyel rendelkezik; 
- fürdőszoba helyett mosdó- vagy zu

hanyzófülke van" 
3. § 

Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatály
ba. 

Békéscsaba, 1996 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

Döntés után 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
29/1996. (XI. 15.) számú önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló, többszörösen módosított 
32/1993. (V. 27.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

1 § 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlé
sének a pénzbeli és természetbeni szociá

lis ellátásokról szóló, többszörösen módosí
tott 32/1993. (V. 27.) számú önkormányzati 
rendelete kiegészül az alábbi 21/A. §-sal: 
„21/A. § A szociálisan rászorult állampolgár 
eseti gyógyszerkiadásainak részleges el
lentételezéséhez átmeneti segélyben ré
szesíthető: 
Szociálisan rászorultnak tekinthető: 
- az az egyedül élő személy vagy kiskorú 

gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő 
személy, akinek az egy főre jutó havi 
nettó jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
210%-át (20 160 Ft-ot); 

- az a család, amelynél az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegé
nek másfélszeresét (14 400 Ft-ot)." 

2 . § 

Ez a rendelet 1996. november 15. napján 
lép hatályba. 
Rendelkezéseit 1996. december 31. napjáig 
kell alkalmazni. 
Az eseti gyógyszerkiadás részleges ellenté
telezéséről szóló rendelet szabályait a ren
delet hatálybalépésekor már benyújtott, de 
még el nem bírált kérelmek esetében is al
kalmazni kell. 

Békéscsaba, 1996. november 14. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

A Városüzemel
tetési Kft. megbízá
sunkra megkezdte az 
1993-ban elkészített 
utcafásítási terv 1997. évi feladatainak teljesí
tését. 

1994. évben az Arany J. u., lllesházi u., Cor
vin u., Dózsa Gy. út, Jókai u., Kétegyházi út, 
Bankó A. u., Harruckern u., Liszt F. u., Luther 
u.. Szigetvári u., Vásárhelyi u. egyes szaka
szain végeztük el a fasor leváltását. 1995. év
ben ugyanezen munkákra a Bánát, Damja
nich, Forgách, Hat ház, Dr. Petényi, Nagy A., 
Péter Jilemniczky, Kézay, Szántó Kovács, Kis-
Tabán, Szemere, Szabó D., Szigetvári, Gálik 
J., Tomori utcákban került sor. Az új fasorok 
helyeinek felsorolására azért kerítünk sort, 
hogy az érdeklődőknek módjuk legyen mun
kánkkal megismerkedni. 

Az ez évi munkák előkészítése befejező
dött. A lecserélésre kerülő fák túlnyomó ré-

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
30/1996. (XI. 21.) számú önkormányzati 
rendelettervezete a közterületek rendjéről 

szóló 50/1995. (X. 12.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról 

1. § 

A rendelet 14. §-a helyébe a következő ren
delkezés lép: 
„Szemétgyűjtő edényzet elhelyezésére ext
ra területi övezetben csak különösen indo
kolt esetben adható ki közterület-használa
ti engedély." 

2. § 

A rendelet 23. § (1) bekezdésének g) pont
ja hatályát veszti, és a jelenlegi h) pont je
lölése g) pontra változik. 

3. § 

A rendelet 2. számú melléklete p) rendelke
zésének I., II., III. területi kategóriára vonat
kozó díjtétele hatályát veszti. 

4. § 

Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatály
ba. 

Békéscsaba, 1996. november 14. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

szét kivágták, meg
kezdődött az új fák 
beültetése. Ezen ut
cák a következők: Al

kotmány u., Bercsényi u., Bethlen u. páratlan 
oldala, Felső-Körös sor, Ábrahámffy u. és Vi
lim u. közötti szakasza, Hargita u., Cserepes 
u.. Lázár u., Reök u. páratlan oldala, Kápolna 
u. páros oldala, Trefort u., Szent László u., 
Kastély u., Kálvin u. páros oldala, Győri u. pá
ratlan oldala, Gyulai út. 

A szervezett fasortelepítés mellett a lakos
ság is hozzáfogott a fásításhoz, sajnos nem 
minden esetben egyeztetett fafajjal. Kérjük az 
50/1995. (X. 12.) számú önkormányzati rende
let 4. §-ának 3. bekezdése értelmében az in
gatlantulajdonosokat, szíveskedjenek a faülte
tést megelőzően irodánkat fafajegyeztetés mi
att felkeresni. Megértésüket köszönjük. 

VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA 

C S A T O R N A É P Í T É S I L E H E T Ő S É G 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának városüzemeltetési irodája kéri 
mindazon utcák lakosainak jelentkezését - lehetőleg közös képviselőjükön keresztül - , 
akik vállalnák a szennyvízközcsatorna-hálózat társulati úton történő fejlesztésében való 
részvételt. 
Elsősorban ott kerülhet sor szennyvízcsatorna építésére, ahol az műszakilag is megoldha
tó, és az érintett lakosság kétharmad része egyetért a beruházással, valamint vállalja az ér
dekeltségi hozzájárulás befizetését. 
A jelentkező igények kielégítése a város teherbíró képességének függvénye, így a döntés 
a közgyűlés hatáskörébe tartozik. 
Tájékoztatásul közöljük, hogy 1996-ban az érdekeltségi hozzájárulás összege 60 000 Ft 
volt, melyet tíz év alatt, részletekben kell megfizetni. 
A jelentkezési határidő: 1996. november 22. 
Érdeklődni lehet a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodáján személye
sen vagy a 452-252 telefonon Erdei Józsefnél. 

Tisztelt 
Ingatlantulajdonosok! 
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• betonipari gépek • emelőgépek 
B É R B E A D Á S A 

MAGAS- ÉS 
MÉLYÉPÍTÉS, ÉPÜLETEK TELJES KÖRŰ 
GENERÁL KIVITELEZÉSE. 

B é k é s c s a b a , Tompa u. 2/1. 
Tel.: 06-60/488-990; 06-60/484-730 

Békéscsabán, a Gyóni Géza utcában 

szerkezetkész lakások 
kerülnek megépítésre, 

melyre jelentkezőket váwnk. 

Érdeklődni: Békéscsaba, Lajta u. 21. 
(munkanapokon 8-16 óráig). Telefon: 321-382 

Szeretne On télen olcsón fűteni? Szeretne On az energiaár
emelés előtt olcsó tüzelőt vásárolni? Fűtsön tölgy tűzifával! 
Előnyei: 
- a tölgy tűzifa lényegesen olcsóbb az akác tűzifánál; 
- 1 q tölgyfa 30%-kal több kalóriát tartalmaz, mint az akácfa. 

Ö n n e k nem kell m á s t 
tennie, csak h í v j a a 2 " fakereskedést ! 
Ajánlatunk: tűzifa összevágva, a 30 cm-nél vastagabb elhasítva, 
házhoz szállítva, hivatalosan mérlegelve, 660 Ft/q áron kínáljuk, 
mely ár minden költséget, valamint az áfát is tartalmazza. 
Önnek csak hívnia kell a 375-007-es telefont, melyen leadhatja ren
delését! Telephelyünk: 5720 Sarkad, Tanya 15. 

30 q FELETTI RENDELÉST FOGADUNK EL. 

A békéscsabai Földkiadó Bizottság a békéscsabai Május 1. és 
Szabadság szövetkezetek földterületeire a részarány-tulajdono
sok részére, akik mind ez ideig nem jelentkeztek a tulajdonukért, 

sorsolást tart 
1996. november 27-én és 28-án, délelőtt 10 órakor. 

A sorsolás nyilvános, melyre ezúton meghívjuk a tisztelt 
részarány-tulajdonosokat. 

A sorsolás helyszíne: Földkiadó Bizottság, Békéscsaba, 
Szent István tér 10. I. emelet 

M O K A S 
MIKULÁS-MURI 

(3-10 éves gyerekeknek) 

1996. december 8-án, 
vasárnap 15 órakor 

a Fiumében 

M I K U L Á S - Ü N N E P S É G E T 
R E N D E Z Ü N K . 

A műsorban szerepel 
a MILLA TRIÓ 

zenés gyerekműsorral. 

Belépők a TÜSZSZIBEN 
(Békéscsaba, 

Szent István tér 9. I/5.) 
1996. november 30-ig 

vásárolhatók. 

I TT 
A MIKULÁS! 

AZ IDÉN IS HÁZHOZ 
MEGY A MIKULÁS 

december 5-én és 6-án. 

Érdeklődni a TÜSZSZINÉL 
(Szent István tér 9. I/5., 

telefon: 326-460). 

&NérM 
Telefon: 326-460 

Télapó-ruha is 
kölcsönözhető! 

Cégeknek komplett műsort 
biztosítunk! 

HETI M O Z I M Ű S O R 
1996. november 21-27 . 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
15.45,17.45, 20.00, Eddie Murphy: BÖLCSEK KÖVÉRE 
péntek-szombat (magyarul beszélő amerikai vígjáték) 
22.00 órától Is! 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 
17.00,19.00 
és 21.00 óra: 

Roger Daltrey-Ann Margaret-Tina Turner-Eric Clapton: 
THE WHO: T0MMY 
(Ken Russell világhírű angol filmje) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
18.30 óra: A RIKSÁS FIÚ - CYCLO 

(francia-vietnami gengszterballada) 

23-án nincs előadás 
20.30 óra: Bertrand Blier: AZ ÉN PASIM... 

(francia abszurd komédia) 
23-án 18.00 órától: A Veszélyesen élni cimú sorozat 4. filmje: 

Jacques Rozier: ADIEAU. PHILIPPINE! 

HETI F I L M A J Á N L A T 

Eddie Murphy: 

B Ö L C S E K K Ö V É R E 
Magyarul beszélő amerikai 

bohózat 

Főszereplők: 
Eddie Murphy, Eddie Murphy 

és Eddie Murphy meg 
Eddie Murphy is 

Az agya fenomenális. A tes
te kriminális. Családja abnor
mális. A szerelmi élete pedig 
katasztrofális. Professzor Ko
losszális belezúgott egy ta 
nítványába. Nem is lenne 
semmi gond, ha a prof. le
fogyna úgy 300 kg-ot Elő hát a fogyasztó csodalöty-
työkkel! 

a bölCSek kövére 

A m o z i p i z z é r i á b a n és a C s i r k e f o g ó g y o r s é t k e z ő b e n 

K I S Z Á L L Í T Á S 79 Ft , 
hétfőtől szombatig 11.30-15.00 és 18.00-21.00 óráig. 
(. . « , , . . Telefon: 326-421 

psABA mttsnsifaitato ; 
V@@@F PROFESSZIONÁLIS FESTÉKHÁZ W 

A K C I Ó ! 
AMÍG A K É S Z L E T T A R T ! 

N É M E T M O D E L L G I P S Z 
40 kg-os 1288 Ft 

5 kg-os 196 Ft 
2 kg-os 79 Ft 
1 kg-os 46 Ft 

HÍGÍTÓK 
LB 5 literes 
LB 1 literes 
Olajfesték-hígító 5 I 
H-400 ószterhígító 5 I 
H-300 aromás hígító 19 I 

Gemini A + B - 4 literes 2679 Ft 
Matróz csónaklakk - 2,5 literes 1278 Ft 
AKVASTEP parkettalakk - 0,75 literes 1120 Ft 
TIVELIN lakk, fényes - 0,75 literes 499 Ft 

Áraink az áfát is tartalmazzák! 

Cím: Békéscsaba, Szerdahelyi u. 20. (Vidia-udvar) 
Telefon: 66/446-604, rádiótelefon: 06-20/411-881. 

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig. 

513 Ft 
114 Ft 

1156 Ft 
2061 Ft 
4725 Ft 



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

ÉPÜLETSZOBRÁSZAT 
BEMUTATÓTEREM 

5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 10. 
Telefon: 06 (20) 428-369 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

INFRA-VIZIO BT. 
1 BÉKÉSCSABA | 

H 

S Z 

F I 
Berthóty udvar 5. 
Telefon: 448-795 

Speciális videoszerviz. 

Luther u. 18. 
Telefon: 441-865 

Hívásra házhoz megyünk. 

R V I Z 
SZÍNES TV, VIDEÓ, AUTÓMAGNÓ, HIFI 

ES EGYÉB HANGTECHNIKAI 

BERENDEZÉSEK JAVÍTÁSA. 

Rossz a magnó, videó, televízió? Segít az Intra-Viziőí 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba, Szabadság tér 1-3, (nagyposta]. Telefon: 447-563 

»•*»« 

l i £ ] B é k é * c » » b a | r 

45-45-45 
\ 4 4 4 - 7 7 7 / 

GYORS -

inal T A X I 
. éjjel-nappal 
* Legyen Ön is 

a törzsutasunk 

- így olcsóbban utazhat! 

PONTOS - MEGBÍZHATÓ. 

s " m é ^ : ^ r o z á s ' 444-777 • 45-45-45 

Dr. Kerekes Attila 
FOGSZAKORVOS 

Békéscsaba, 
Urszinyi Dezsőné u. 5. 

Rendel: 
hétfőn, szerdán, pénteken 

16-18 óráig, 
kedden, csütörtökön 

9-10 óráig. 

Jíocz & Jvledvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

NYITOTT 
BÖLCSŐDE 

a bölcsődékben 
H a p r o b l é m a g y e r m e k ü k 
n a p k ö z b e n i e lhe lyezése , 
g o n d j u k o n segí the tünk . 

Érdeklődni lehet: 
Belváros i Bö l csőde . 

Te le fon: 323 -171 

PENZTARIGEPICENTRUM 
Bankkártyaolvasók, pénztárgépek, 
PC-kasszák, pénzvizsgálók, 
mériegek, árazok, faxok, valamint 
papírszalagok, festékkazetták 
és nyomtatványok forgalmazása. 

Pénztárgépek adóügyi zárása! 
HASZNÁLT PÉNZTARGÉPEK ADÁSVÉTELE. 

GARANCIÁLIS SZERVIZ 
m Békéscsaba, 

Jt-E^*' Szerdahelyi u. 2/a. 
Wm.** T e l : 66/324-911 és 

66/325-161 

• Eladnék, elcserélnék 2 szobás, bel
városi lakást: 327-902. 

• Megvásárlásra keresek önkormány
zati lakásokat. Bármilyen ajánlatok ér
dekelnek. Önnek segíthetek anyagi 
gondjait megoldani. Érdeklődni: Tóth 
Mónika. Sarkad, Weöres S. u. 45. 
Üzenetrögzítő: 448-578. 

• Újkígyóson 3 szobás, ősszkomlortos 
családi ház nagy melléképülettel, ken
tei eladó. Érdeklődni: Békéscsaba 
Déli sor 9. 

• Garázs reális áron eladó a Lencsési 
B-területén. Telefon: 450-542. este. 

• Jaminában az új templom mogott 
építési telek eladó. Érdeklődni: Gyón 
győsi u. 33., vagy a 06-30/255-064 te 
lefonon. 

• Garázs eladó a Lencsésin. Telelőn 
457-725. 

• Belvárosi, 1 szobás, 50 m2-es, egye 
di gázos, vízórás lakás eladó. Érdek
lődni: Andrássy üt 7. II/2. 

• Békéscsaba belvárosában 2 szoba, 
ősszkomlortos lakás kiadó. Telefon: 
370-098. 

• Ház, gazdálkodásra alkalmas cseré
vel is, és tanya eladó: Dobos I. u. 60., 
455-442. 

• Békéscsabán építési telek eladó. 
Telefon: 456-262. 

• Garázs eladó: 456-637,456-294. 

• Garázs kiadó az Őr utcában. Telefon: 
321-803. 

• Zártkert eladó a Zug utcában. Érdek
lődni 16 óra után teleionon: 321-858. 

• Felújított Penza-ltp.-i lakás eladó. 
Teleion: 321-885. 

Fekete-fehér televíziók helyszíni ja
vítása, régebbi típusú is. Hibabejelen
tés teleionon: 457-334, Tomka Attila. 

Parabola- és tetőantenna-szerelés, 
hifi, videó iavítása. Boda Béla, Bé
késcsaba, Csíki u. 38. Teleion: 
326-931. 

Duguláselhárítás, vízvezeték-szere
lés, -javítás. Telefon: 455-309. 

Redőny, reluxa, hevederzár 20% 
kedvezménnyel, előleg nélkül. Tele
fon: 327-852. 

Színes tv, videó javítása, anten
naszerelés, Kovács Attila és Társa Bt. 
Hibabejelentés munkanapokon 9-16-
ig a 445-642. 16 óra után a 323-586 
vagy a 322-480 telefonszámon. 

Háztartási hűtők, fagyasztók javítá
sát vállalom. Teleion: 06-20/446-986. 

Zárszerelés, zárcsere, .szuperbizti" 
típusú hevederzár-szerelés (decem
ber 31-ig 10% kedvezménnyel). Tele
fon: 457-302. 

Üvegezés! Lakások, épületek helyszí
ni üvegezése. Glass-Team e. v. Tele-
Ion: 06-60/483-712. 

Energomat, Minímat, Energolux, 
Vjatka, Evrika. Hajdú mosógépek javí
tása hétvégén is. Elektron Gmk, Bé
késcsaba, Bartók B. út 4. Telefon: 454-
561,06-60/388-348. 

Kárpitozott bútorok áthúzása. Be-
késcsaba, Székely u. 65., Krnyán. Te
lefon: 06-60/486-495. 

Szobafestés, mázolás és tapétázás 
XI. 10-től III. 10-ig 10% engedmény
nyel. Telefon: 324-216. 

Szokolné Pallag Eszter női- férfifod
rász. Hívásra házhoz megyek! Tele
fon: 06-30/284-050 

Gázkészülékek javítása, felülvizsgá
lata. Békéscsaba V. kerület. Könyves 
K. u. 45. Telefonügyeiét: 456-537, 
9-12 óráig. 

Ajtó-, ablakszigetelés, 20% energia-
megtakarítás. Telefon: 326-906. 

Műanyaghegesztés! Békéscsaba. 
Herkules u. 3. Teleion: 06-30/551-031. 

Rések tömítése! Lambéria, panel, 
egyéb hézagok. Telefon: 326-906. 

Kereskedőknek! I. osztályú svájci, 
holland őszi és teli, valamint német ve
gyes használt ruhák már 280 Ft/kg-tól 
is. Érdeklődni a 322-539 telefonon. 

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, teljes kórü 
ügyintézéssel. Gábriel Pál, teleion: 
06-20/376-492. 

• Újból matematika- és fizikakorrepe
tálás indul. Cím: 19-esek tere A. 
IV/14., telefon: 456-411. 

• 150-160 kg-os hízók eladók. Érdek
lődni: Berényi út 67/1. 

• Idős nő mellé a házimunkák elvégzé
séén egyszobás, komfortos külön la
kás biztosítunk nyugdíjas nőnek. Be
mutatkozó ajánlatokat .Virágoskert", 
5601 Békéscsaba, Pf. 176 címre vá
rok. 

• Biológiából, kémiából korrepetá
lást, egyetemi előkészítést vállalok. 
Telefon: 328-927. 

• x * = 1000 x'. Ha meg tudod oldani, 
gratulálok! Ha nem, segíthetek! Mate-
matikakonepetálás középiskolások
nak. Hívd a 451-612 számot 17 óra 
után! 

• Mérsékelt tandíjjal számitógépes 
könyvelői tanfolyam indul. Teleion: 
446-435. 

• Női eladót keresek. Teleion: 06-
60/456-268 17 óra után, vagy 06-
60/384-158 a páros napokon. 

• Fény- és fizikoterápiás készülékek 
forgalmazásához területi vezetőt kere
sek. Telefon: 06-20/230-770. 

• Magyarországon induló új lehető
ségekre német-amerikai cég keres 
üzleti érzékkel rendelkező, pozitív be
állítottságú partnereket. Teleion: 455-
759, hétfőtől csütörtökig. 

• Alsó tagozatos gyerekek korrepetá
lását vállalom. Telefon: 327-808. 

• Mora 267, 4 karikás PB-gáztűzhely 
eladó: Mezőmegyer, Vas u. 10. 

• Matematikatanár felkészít, felzár
kóztat, korrepetál. Telefon: 445-539. 

• Fodrászt, illetve -tanulót keresek. 
Telefon: 456-268,17 óra után, 
minden másnap, 
páros napokon. 

• Németjuhász kiskutyák 
eladók. Telefon: 
06-30/454-835. 



• MSZP-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 

L a z u l a fegye lem 

A múlt heti városi közgyűlés alulmúlta önmagát - fogalmazott dr. 
Molnár Zsolt képviselő, a jogi és az ügyrendi bizottság elnöke a szo
cialista frakció sajtótájékoztatóján. Hozzátette: lazult a rend és a fe
gyelem, egyes bizottságok pedig jogszabályszerkesztéssel foglalkoz
nak (a képviselő nem a jogi és ügyrendi bizottságra gondolt). Ugyan
csak megtörtént most, hogy plenáris ülésen terjesztettek be rendelet
tervezetet. Molnár Zsolt úgy vélte, hogy mindennek megvan a maga 
rendje. Az önkormányzatnak a képviselők által elfogadott szervezeti 
és működési szabályzat szerint kellene dolgoznia, ellenkező esetben 
kaotikus és követhetetlen állapotok uralkodnak el a plenáris üléseken, 
s a lakosság is rendkívül lehangoló véleményt alakít majd ki a testü
letről, ő , mint bizottsági elnök, nem szólhat örökké közbe, hogy a 
képviselők és maga a közgyűlés az szmsz, illetve az önkormányzati 
törvény szerint működjön és dolgozzon. Nehezményezte az ülések 
levezetését is. 

Tóth Károly parlamenti és önkormányzati képviselő úgy látta, hogy 
nem látványos, de fontos döntéseket hoztak. A városi sportkoncepci
óról szólva elmondta, hogy az ezredforduló után az élsportnak saját 
lábán kell majd megállnia. A fogászati ügyelettel kapcsolatban fur
csállta, hogy az Összefogás Békéscsabáért koalíció (s Kerekes Attila 
fogorvos is) nemmel szavazott arra az elgondolásra, hogy legyen egy 
hétvégi térítésmentes fogorvosi ügyelet a városban. A jövő évi köz
szolgálati díjakat illetően az MSZP-frakció olyan javaslatokat fogadott 
el, amelyek a lehető legközelebb vannak a jövő évi inflációs kormány
zati várakozásokhoz (azaz 18 százalékhoz). Gyakorlatilag ezzel 
„kényszeríthetik" a vállalatokat arra, hogy tárják fel belső tartalékaikat 
is. Az autóbusz-viteldíjak esetében például azt szeretnék, ha a Volán 
megvizsgálná, miképpen lehetne a tavalyi jaminai járatcsökkentést 
megszüntetni s visszaállítani az eredeti állapotot. 

A frakció tartózkodott azon a szavazáson, amelyen a közgyűlés el
döntötte: visszapereli a 17 milliós ügyvédi munkadíjat az ÁPV Rt.-tői 
a belterületi földértékek ügyében. Lapunk kérdésére Molnár Zsolt ki
fejtette: gyakorlatilag az ÁPV Rt. jogszabályt sértett azzal, hogy nem 
adta ki a földértékek privatizációs ellenértékét, holott erre egy koráb
bi törvény kötelezte. Emiatt az önkormányzat kénytelen volt ügyvédet 
fogadni, aki sorra nyerte a pereket, s ezért munkadíjat számított fel. 
Ezt a költséget azonban megtakaríthatta volna a város, ha az állami 
vagyonkezelő eleget tett volna törvényi kötelezettségének. A per te
hát emiatt indul. 

SZILASI MIHÁLY 

Sajtóközlemény 
A Gaburek Károly-emlékbi-

zottság legutóbbi ülésén megtár
gyalta a jeles művész emlékkiál
lításának megrendezésével kap
csolatos tennivalókat. A tárlat 
megrendezésére fölkérték Túrok 
Margit művészettörténészt, aki a 
legutóbbi múzeumi Gaburek-be-
mutatót prezentálta. A váloga
tásban szorosan együtt fog mű
ködni a bizottság három képző
művészettel foglalkozó tagjával. 
Plakát tervezését és kivitelezé
sét Gubis Mihály, katalógus és 
meghívó művészi megformálá

sát és gondozását Kállai Júlia 
grafikusművészek vállalták - el
lenszolgáltatás nélkül. 

A december 20-án, csütörtök 
délután történő megnyitóra Bas-
ka Józseffestőművészt, az Ipar
művészeti Főiskola professzorát 
kéri fel a bizottság. Számosan 
jelezték a Gaburek Károly-fest-
ményt maguknak tudók közül, 
hogy szívesen közrebocsátják a 
tulajdonukban lévő művet. Az 
emlékbizottság és a Munkácsy 
Mihály Múzeum máris köszönti a 
segítő közreműködést. 

CS. T Ó T H JÁNOS, 
a bizottság titkára 

A G Y K O N T R O L L AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 
• Ismétlő agykontroll-találkozó november 29-én, 17 órától. 
• 40 órás Silva-féle agykontrolltanfolyam felnőtteknek november 30-án, 

december 1-jén és december 7-8-án, oktató: Dómján Gábor és Dom-
jánnó Harsányt Katalin. 

• Speciális ismétlő tanfolyam gyerekeknek december 6-án 9 órától, ve
zeti Bakos Koméi. 

• Agykontrolltanfolyam gyerekeknek december 7-8-án, ok
tató: Bakos Koméi. 

Érdeklődni és jelentkezni az ifiházban 
i Q — ' (Derkovits sor 2., telefon: 449-222) lehet. 
rjlérlecl 

• Békéscsabáért kitüntetés • 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 1992-ben alkotta 

meg az 1/1992. (I. 9.) számú önkormányzati rendeletét a Békéscsa
báért kitüntetés adományozásáról. 

Akitüntetés adományozásának előkészítéséhez 1996. decem
ber 1-jéig lehet javaslatot tenni a kitüntetésre érdemes személyek
re és közösségekre. 

A rendelet értelmében javaslatot tehetnek: 
- önkormányzati képviselők; 
- a közgyűlés bizottságai; 
- a kisebbségi önkormányzatok; 
- a városban működő egyházak, pártok, társadalmi szervezetek, 

önszerveződések, egyesületek, közösségek. 

A javaslatnak tartalmaznia kell: 
- az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait; 
- az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás 

részletes ismertetését és méltatását. 

A kitüntetés azon magánszemélynek vagy közösségnek adomá
nyozható, akik (amelyek) Békéscsabáért maradandót alkottak, illet
ve kiemelkedő tevékenységet végeztek. 

A Békéscsabáért kitüntetés átadására - közgyűlési döntés alap
ján - 1997. március 15-én kerül sor. 

A javaslatokat a fent jelzett időpontig szíveskedjenek eljuttatni 
Pap János polgármesterhez (Békéscsaba, Szent István tér 7.). 

in 
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A BÉKÉSCSABAI MŰKEDVELŐ 
SZÍNJÁTSZÁS TÖRTÉNETE 

(IMJ-1944) 

Csabai História 
PAPP JÁNOS 

A békéscsabai 
műkedvelő színjátszás 
története (1845-1944) 

Szép könyv látott napvilágot 
a Munkácsy Mihály Emlékház ki
adásában, a Tevan Andor Nyom
daipari Szakközépiskola tanmű
helyének elegáns és igényes ti
pográfiájú kivitelezésében. 

A szerző példás műgonddal 
járt el anyaga összeállításában, 
kitűnő a tematika, a szerkezet, az amatőr színjátszás történetének 
leírása pedig olvasmányos, érdekes. Az előszó után négy fejezet
ben mutatja be a műkedvelő színészvilág csabai történetét. Az első 
fejezetből megtudhatjuk, hogy maga Munkácsy Mihály is fellépett 
1866-ban Szigligeti Ede A mama című művében. A második rész
ben arról értesülünk, hogy a Vigadó 1879-ben nyílt meg (március 8-
án) és Szigeti József darabjával (Falusiak) mutatkozott be a publi
kumnak. De 1914-től 1917-ig, a világháborús években megszakadt 
a színházi élet is. A harmadik fejezet érdekessége többek között a 
BIME (Békéscsabai Iparosítják Művelődési Egyesülete) megalaku
lása. Egyéves működése a legjelentősebb versenysikert jelentette 
e régió színjátszásának, hisz 1930-ban a Nóti című egyfelvonásos 
darabbal bejutottak a kerületi döntőbe. A negyedik rész kuriózuma, 
hogy 1931-ben megalakult Pluhár Mihály szervezésében az Általá
nos Népegylet szlovák nyelvű csoportja is, régi igényt elégítve ki 
ezzel a szlovák anyanyelvű közönség örömére. 

Az elemzést jegyzetanyag követi, majd az Adattár című rész idő
rendben veszi sorra az önálló színházi előadásokat, külön fejezetet 
szentelve a szlovák nyelvű bemutatóknak. Ezek után jön a kötet 
legszemléletesebb része, a húsz fotóból álló képanyag, melynek 
első darabja, az 1867-es Békés-Csaba látképe, először kerül publi
kálásra. 

Diáknak, pedagógusnak, színésznek, helytörténésznek egyaránt 
ajánlható könyv, alapos munka, impozáns nyomdai termék. 

Dr. Papp János főiskolai tanár könyvének bemutatására novem
ber 26-án, kedden 18 órakor kerül sor a Munkácsy Mihály Emlék
házban. 

KANTOR ZSOLT 




