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Két, nagyméretű szeretet
megmozdulás lesz városunk
ban karácsony lényegének 
megjelenítéseként. Sokan ké
szülnek önzetlen szeretettel, 
hogy ezreknek adjanak. 

A Békéscsabai Sportcsar
nokot december 22-ón, 17 
órától a karácsonyi ajándéko
zásnak bérelték ki. A Ludas 
Matyi című zenés műsort első
sorban gyermekeknek szán
ják. Az ezt követő, 18.30-kor 
kezdődő "Karácsonyi Mise-
koncert" változatos programkí
nálatával minél szélesebb kör
ben szeretné elérni az örömre, 
szépségre vágyakozókat ab
ból a nemes gondolatból kiin
dulva, hogy támogatók és elő
adók életük egy részét, tehet
ségüket, tudásukat, szívügyü
ket teszik a köz, ez esetben a 
közönség oltárára. 

A Polgármesteri Hivatal ós 
a Családsegítő Szolgálat kö
zösen rendezi meg a Városhá
za előtt december 23-án, 
15.30-kor kezdődően a "Mind
annyiunk Karácsonyát". Feldí
szített fenyő, meleget adó 
pásztortűz, köszöntő szó, ze
ne, örök fényességet szimboli
záló gyertyák lesznek hivatot
tak közvetíteni békét, jóakara
tot, reménységet. 

Az ajándékozók vágya, 
hogy minél többen legyenek a 
megajándékozottak. 

BAKAY PÉTER 

... a FIDESZ és az ország 
egyik legnépszerűbb politikusa, 
akivel többek között az önkor
mányzatok jövő évi kilátásairól, 
valamint Békéscsabáról beszél
gettünk egy pohár narancs mel
lett a Fiume Szálló sörözőjében, 
Mikulás napján. 

- Hogyan érinti az országos 
költségvetés az önkormányzato
kat? Milyen lesz az 1993-as év? 

- Mint ahogy a Parlamentben 
is elmondtam, rendkívül nehéz 
helyzetbe kerülnek 1993-ban az 
önkormányzatok, lóvén számuk
ra ez egy hihetetlenül komoly ós 
súlyos megszorító intézkedése
ket tartalmazó költségvetés! 
Számadatokkal nem akarom un
tatni az embereket, de nagyon 
fontos például az, hogy az eddigi 
50 százalékkal szemben 1993-
bao a személyi jövedelemadó 
helyben maradó aránya 30 szá
zalékra csökken. Az önkor
mányzatok eddig sem rendel
keztek elegendő pénzforrások
kal, de 1991-92-ben mégis ki
alakult valamifajta arány felada
taik és forrásaik között, ami va
lamennyire tervezhetővé tette 
életüket. 1993-ban ez az arány 
fel fog borulni. Hihetetlen mér
tékben megnőnek az önkor
mányzatok feladatai, míg a ren
delkezésükre álló források dur
ván beszűkülnek. 

Ez oda vezethet, hogy lejára
tódhatnak az önkormányzatok a 
választópolgárok előtt... Én úgy 
látom, hogy a megszorító intéz
kedések mögött politikai szán-

Kétnapos közgyűlés 

Karácsony előtt. 

Kedves polgárváros 

Filmajánlat 

• Adventi álmok 

• Beiratás előtt. 

Végállomás 

dék is meghúzódhat a kormány 
által! Ugyebár nem szerepeltek 
sikeresen a kormánypártok a 
helyhatósági választásokon, így 
politikai riválist látnak az önkor
mányzatokban. Minden rend
szerben van érdekellentét a köz
ponti kormányzat és a helyi ön
kormányzatok között; most erre 
még egy politikai érdekellentét is 
rárakódik. A közép- és nagyvá
rosokban az SZDSZ ós a FI
DESZ szerepelt jól, a kisebb te
lepüléseken többnyire független 
képviselőket és polgármestere
ket választottak meg - akik va
lóban többnyire függetlenek, he
lyi tekintéllyel bíró, köztisztelet-

• Békéscsabán járt: 
D e u t s c h T a m á s 

nek örvendő személyiségek. Az 
MDF irányította önkormányzato
kat is nehéz helyzetbe hozzák. 
Ez a fajta kormányzati magatar
tás érthetetlen és teljességgel 
elfogadhatatlan! 

Nagyon fontos, hogy a polgá
rok tisztán és világosan lássák 
az önkormányzatok helyzetét. 
Nehéz lesz a kedvezőtlen hatá
sokat tompítani. Nem is beszél
ve arról, hogy - vonatkozik ez el
sősorban a városokra - a pénz
szűke miatt az önkormányzatok 
valószínűleg kénytelenek lesz
nek visszafogni a megkezdett ós 
a tervezett fejlesztéséket. Nyil
vánvaló, hogy inkább az intéz
mények fenntartására, a város 

• T A R T AUTÓS MAGÁNISKOLA 

a jogsiért a 
legkedvezőbb 
feltételekkel 

Tel.: 
326 474 

működtetésére és szociális se
gélyezésre próbálják fordítani a 
nagyon szűk összegeket. 

- A tavaszi választások után 
Békéscsaba kitüntetett figyelmet 
élvez az országban. Akár úgy is 
mondhatnám, Békéscsaba jel
kép lett: itt "meg lehet verni" az 
MDF-et, egy minisztert... A FI
DESZ segítségével... Benned 
milyen kép él Békéscsabáról? 

- Én nem alapvetően ezáltal 
ítélem meg a várost, bár nagyon 
fontos dolog, ami tavasszal itt 
történt. Nemcsak azért, mert az 
időközi képviselő-választáson 
egy ellenzéki, liberális, SZDSZ-
es képviselőjelölt járt sikerrel - a 
FIDESZ támogatásával, s mert 
"megvert" egy minisztert, hanem 
azért is - és éz legalább annyira 
fontos! - , mert hosszú idő után 
ez volt az első érvényes időközi 
választás. 

Én fideszesként négy éve 
voltam először Békéscsabán, itt 
alakult 1988 végén az első Fl-
DESZ-csoport Békés megyé
ben. 

Békéscsaba önmagában egy 
nagyon kedves város. Úgy lá
tom, hogy Békéscsaba - a ma
ga adottságaival, a maga el
őnyeivel és természetes hátrá
nyaival - ékes bizonyítéka an
nak, hogy micsoda buta sztere
otípia "sötét" Viharsarokról be
szélni! Számomra Békéscsaba 
egy szimpatikus, hangulatos 
polgárváros Magyarországon... 

- Köszönöm a beszélgetést. 
SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

Reumatológia 
a .szökökutas"térnél. 
Or. Perjési Zsuzsanna, 

Békéscsaba Lepény Pál u 1 s z 

Randái: 
héttő és s z e r d a 1 6 - 1 7 óráig 



• FOGADÓÓRA. Dr. Futaki 
Géza országgyűlési képviselő 
(SZDSZ) december 18-án, pén
teken 13-15 óráig tart fogadóó
rát az SZDSZ Kiss Ernő u. 8. 
alatti székházában. 

• KÖZLEMÉNY. Békéscsa
bán a polgármester kezdemé
nyezésére megbeszélést folytat
tak a Városi Rendőrkapitány
ság, a Vám- és Pénzügyőrség, 
a Fogyasztóvédelmi Felügyelő
ség, az APEH, valamint az ipa
rosok és a kiskereskedők érdek
védelmi szervezeteinek képvi
selői a város rendjéről, közbiz
tonságáról, különös tekintettel a 
karácsony előtti megnövekedett 
kereskedelmi ós vendéglátói for
galomra. A jelenlévők megálla
podtak abban, hogy december 
közepétől összehangoltan ellen
őrzéseket folytatnak az adófize
tő állampolgárok védelme, biz
tonsága érdekében. A fokozott 
ellenőrzés kiterjed az egész vá
ros területén az illegális keres
kedelemre, a közlekedés-parko
lás szabályszerűségére, a fo
gyasztókatkárosító áruhamisítá
sokra. Az akció tanulságait 1993 
januárjában összegzik a részt
vevők, abban bízva, hogy e te
vékenységük folytán valameny-
nyiünknek boldog és békés ka
rácsonyunk lesz. 

• KÖZGYŰLÉS. December 
17-18-án tartja soron követke
ző ülését Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Közgyűlése a Vá
rosháza dísztermében, 13 órá
tól. A kétnapos ülés zsúfolt 
napirend elé néz; Ime néhány 
napirendi pont címszavakban: 

december 17-én: 
- közművelődési ügyek 
- a költségvetési rendelet 

módosítása 
- költségvetés '93 
- egészségüggyel kapcso

latos előterjesztések 
- az önkormányzat 2 éves 

tapasztalatainak értékelése 
- beszámoló a polgármeste

ri hivatal működéséről 
december 18-án: 

- rendeletalkotás a helyi cí
merről és zászlóról 

- az Andrássy út kialakítá
sának terve 

- a piac továbbfejlesztése -
rendezési terv 

- a helyi autóbusz-közleke
dési dlj megállapítása 

- vagyoni ügyek 
- rendelet a haszon

állattartásról 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

- rendelet az ebtartásról és 
a haszonállatnak nem minő
sülő egyéb állatok tartásának 
szabályozásáról 

- bejelentések 
Az ülések nyilvánosak, min

denkit szeretettel várunk! 
• FORGALOMKORLÁTOZÁS. 

A karácsonyi vásár miatt de
cember 24-ig a Lepény Pál, a 
Mednyánszki és a Gyóni Géza 
utcák zsákutcák lesznek az And
rássy út felé. Ugyanebben az 
időszakban a sétálóutcai parko
ló lezárásra kerül. 

• CSABA TV. A Csaba TV a 
belvárosban, december 20-án 
bemutatásra kerülő "Tallózó"cí
mű műsorának tartalmából. 
16.30-tól: KB-Coíors Coop juni
or férfi nemzetközi válogatott 
kézilabdakupa közvetítése felvé
telről. 18-tól: a "Mladonyiczky" 
című portréfilm bemutatója. Is
métlések: december 21-én, hét
főn 16.30-tól és 18-tól a belvá
rosban: 17.30-tól és 19-től a 
Lencsési lakótelepen. 

e A 11. Sz. Ált. Iskola Szere
tet hetének programjából: de
cember 16-án, szerdán 14.30-
16 óráig - karácsonyi koncert, 
16-19-ig diszkó az Ifjúsági 
Házban. December 17-én, 
csütörtökön 14 órától filmvetí
tés (Jézus Krisztus Szupersz
tár) a könyvtárban, 15 órától -
rendhagyó irodalomóra a tor
nateremben. December 18-án, 
pénteken 14 órától - filmvetí
tés (Napfivér, Holdnővér) a 
könyvtárban. Mindenkit szere
tettel várunk! 

• JAMINAI gyógyszertár. 
1992. december 14-től ismét 
üzemel a Povázsai utcai gyógy
szertár! A gyógyszertár a kész 
gyógyszereken kívül a készíten
dőkkel is ellátja a hozzá forduló 
betegeket. Keressenek minket! 

• FIGYELEM! A Magyar Mál
tai Szeretetszolgálat december 
14-töl megnyitotta békéscsabai 
irodáját a Hat ház u. 2. sz. alatt. 
Ügyelet: hétfőtől péntekig 9-12 
óra között. Kérjük adományai
kat! 

BÉKÉSCSABAI MOZIK MŰSORA 
1992. december 17-24-ig 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
17- én U és 20 órától KÓBOR SZELLEM PALACKOT K E R E S (sz. szmkr am vígjáték) 

18 20 án 16. 18 és 20 órától. 21 23 án 16 órától. 24 én 10 órától 

RESZKESSETEK, BETÖRÖK 2 (tz . szmkr am családi vígjáték) 

21 23 án 18 és 20 órától AZ EMBERVADA SZ (sz . szmkr am thriler) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
1719-én 19 órától ELEMI ÖSZTÖN (sz . szmkr am krimi 

21-23-án 19 órától RESZKESSETEK. BETÖRŐK 2 (sz . szmkr am család vígjáték) 

ERZSÉBET MOZI (Jamina) 
18- 19 én 17 órától RESZKESSETEK. BETÖRÖK 2 (sz . szmkr a m család vígjáték) 

18-19 én 19 órától FEKETE MACSKA (sz . hongkongi krim) 

HETI FILMAJÁNLAT 
RESZKESSETEK, BETÖRÖK 2. 

Ksvm McCaHister elveszen1 

Mármnt New Yorkban, mert egyébként egyáltalán nem egy elveszett emberke Tavaly 8 
aratta az év legnagyobb mozisikerét Amerikától Zanzibáng Most újra Itt van. és ezúttal a 
manhattani Hotel Plaza karácsonyi magányában botlik bélé a "vizes" banda, jobb sorsra 
érdemes tagjába A gazfickók mindent elkövetnek hogy leszárítanak a kissráccal, aki 
látványosan kiszúrt velük az elsí részbén 

Kevin természetesén újra felveszi a kétuyas bokszkesztyűt, és máris kezdetét veheí a haj
meresztő1 trükkökkel tarkított családi gengszterkomédia 
A líszererjó' ismét MACAULAY CULKIN 

FIGYELEM! 
Hosszú szünet után Cara indulnak a Wmvetltések a jarrtna ERZSÉBET MOZI ban Elóadá
sok mnden péntekén és szombaton 
A filmszínház elsó bemutatója december 18 19 én 17 órakor, a nagy érdeklődésre szamot-
tartó RESZKESSETEK. BETÖRÖK 2 lesz Szintén ezen a két napon 19 órától egy vado
natúj hongkongi knmt mutálunk be a jammai moziban, dme F E K E T E MACSKA 
"FEKETE MACSKA' - lédónév Egy gyönyörű klna lány ledóneve. aki a CIAkiképzett "gye-
kötőgépe" Ú| feladata megölni Japánban egy titokzatos tértit 
F E K E T E MACSKA - színes szélesvásznú hongkongi akciófilm 

m • 
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Susánszky Mihály és An 
csin Mária fia Mihály, Apáti 
Nagy Péter Jenő és Benkó 
Éva fia Attila Árpád, Várai 
András és Zöld Edit leánya 
Rita, Péter József és Viszok 
Anna leánya Enikő 

H Á Z A S S Á G 

Marton Lajos és Makra 
Csilla 

ELHALÁLOZÁS 

Medovarszki Jánosné Me-
Itska Zsófia, Belanka András
né Kardos Julianna Zsófia, 
Varga Dorottya. Dózsi Imre, 
Uhljár Gyórgy, Thury István 
Lajos 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap, Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Sztojcsev Szvetoszláv 
Tipográfia: Gécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó Pap János, 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség: Békéscsaba, 
Szent István tér 9. 5601. Pf 112 
Teleion: (66) 325 589, 326-366, 
telelax: 323-954, telex 83 229 

Szedés: A & M Stúdió 
Nyomás: Mozi Nyomda 

Leányvállalat. Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Garai György igazgató 
Megjelenik minden szerdán 

25 000 példányban 
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HIRDETMÉNY 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlé
se az önkormányzati tulajdonú (volt tanácsi, 
IKV-) bérlakások azon visszaadóinak - akik 
elhelyezési igény nélkül - a lakásukat 30 
napon belül kiürítve, rendeltetésszerű álla
potban leadják, a lakás-használatbavételi 
díj ötszörösének megfelelő térítési díjat 
kaphatnak. A leadással kapcsolatban je
lentkezni a Polgármesteri Hivatal közigaz
gatási irodájánál (fszt. 9. szoba), 1992. de
cember 31-ig lehet. 

Háztól házig 

\23~ 777 

Többségi önkormányzati tulajdonban lévő kit. 
keres 

a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. élére 

ügyvezető igazgatót. 

Ebben a felelősségteljes pozícióban a Korlátolt Felelős
ségű Társaság első számú vezetőjeként az Ön feladata 
egy hatékony kis- és középvállalkozói hálózat kiépítése, 
menedzselése, vállalkozói stratégiánk megvalósítása, a 
kereskedelmi, reklám-marketing tevékenység összehan
golása és irányítása lenne. 

Ha Ön nem idősebb 45 évesnél, felsőfokú iskolai végzett
séggel rendelkezik, tárgyalási szinten beszéli az angol, 
és/vagy német, olasz nyelvet, kérjük, küldje el szakmai 
előmenetelének ismertetését 1993. január 15-ig. Apályá
zat elbírálása után a munkakör 1993. február 1 -jétől be
tölthető. 

BÉKÉSCSABA POLGÁRMESTERI HIVATALA 
Domokos László alpolgármester 

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Színvonalas munkáját megegyezés alapján honoráljuk. 

AZ ÖN SIKERE - A Ml SIKERÜNK 

MEG AKARJA TALÁLNI ÁLMAI 
olasz férjét? 
Keresse az „A Stúdiót"! 

SEGÍTÜNK! 
A 327-430-as telefonszámon, 
vagy 5600 Békéscsaba. Lázár u. 4. 
postacímre adatokat, képeketl 

MDF 

,A nyugodt szakítás' 

• A P R Ó H I R D E T É S • 
• I emeleti 1.5 szobás lakás eladó Érd 

339-603. este 
• Ház nagy telekkel eladó Érdeklődni 

Schwetdel u 1 
• öntözőberendezéssel, vóvtzzel.3lázt-

sú árammal, bekerítve 1500 rrr' földte
rület a sportcsarnoktól 600 m-re eladó 
Érd 321-460, Barna 

• Jaminában zártkert igényesnek eladó 
Tel 322-256 

> Jaminában a Bessenyei utcában utcai 
házrész nagy kerttel, fizetési könnyí
téssel is eladó Tel 327-652 

> A Lencsési B-teruletén garázs eladó 
230 000 Ft-ért Tel 323-468 

> Garázst vennék a Penza lakótelepen 
Ajánlatokat a 323-640-re kerek 

• Elcserélnem Penza lakótelepi 1 szobás 
lakásomat Tel 323-640 

1 2 szobás, egyedi gázos, II emeleti la
kás szociálpolitikai kedvezménnyel el
adó Tel 339-779 

• Vennék Békéscsabán a belvárosban 
1,5 vagy 2 szobás I emeleti egyedi 
gázos lakást fizetési könnyítesse! Az 
ajánlatokat levélben kérem Nagy Gá
bor, 5601 Békéscsaba Pf 142 

1 Gerendáson gázfűtéses km ház nagy 
telken eladó Lebontás nélkül bővíthe
tő Érd Bcs Pártás sor 11 Csűri Já
nosné 

• Békésen 2 szobás. III emeleti lakás te
hermentesen eladó, vagy békéscsabaira 
cserélhető Érd Bcs . Csokoani u 12 

• Maganallatorvoskeni rendel, kiszállást 
is vállal Földházi dr nyugállományú tő-
állatorvos a város egész területén Ér
deklődni Jamina. Vásárhelyi u 8 . 
vagy 327-480 

> Commodore-16 számitógép magnóval 
eladó Adyu 35 

• Minimális befektetés, azonnali jövede
lem mellékállásban is Tel 327-219, 
17 óratói 

1 Töves fenyőfa eladó Érd Landler Je
nő u 24 . egész nap 

i 3 eves Volkswagen-motoros Trabant 
kombi eladó Egység u 5 

> 150 l-es Lehel hűtőszekrény eladó Érd 
Iskola u 9 . szombatonként 7-16-tg 

i 4 személyes rekamié eladó Tel 
326 879 

< Jammaban kiskutyák ingyen 
elvihetők Érd Nagy 
Sándor u 59 

rjléileo' 
3 



Gondolkodó 

Végállomás 

Dr. Z. halálosan fáradtnak és üresnek érezte magát a több
órás, bizonytalan kimenetelű műtét után. A sírból hozták vissza 
azt a szerencsétlen asszonyt. Vajon miként alakul ezután élete, 
hisz mindörökre mozdulatlan marad? 

Órájára pillantott. Tíz felé járt, ideje indulnia, ha el akarja érni 
az utolsó buszt. 

Kilépett az éjszakába. Kint tombolt a tél. 
Várt. Egy pillanatra leült a hóborította padra... 
Szemét hirtelen elnyomta az álom... 
Az utolsó busz elrobogott mellette. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

A bolt zsúfolásig telt embe
rekkel. Nagy volt a lökdöső
dés, mindenki gyorsan akart a 
roskadozó polcokhoz jutni, 
hogy mielőbb túl legyen a 
nagy bevásárláson. A keres
kedő - furfangos, számító em
ber - újdonsággal hozakodott 
elő a közelgő ünnepekre. Ol
csó és drága, kicsi és egészen 
nagy méretű díszes csomago
kat tett jól látható helyre. Ne
onreklámok hirdették a dobo
zok tartalmát, az aranyszala
gosban szeretet, az ezüstsza
lagosban öröm volt kapható. A 
reklámkampány eredménnyel 
járt, a dobozok pillanatok alatt 
elfogytak, de a raktárból fel le
hetett tölteni ismét a polcokat. 
Özönlöttek az emberek, egyre 
többet és többet vittek a cso
magokból. Letaposták egy
más lábát, könyökükkel törtek 

Advent i 
álmok 

utat maguknak, mígnem a ke
reskedő kitette a táblát: "A 
szeretet és öröm elfogyott". 
Rohant a tömeg egy másik 
bolthoz, ajtótól ajtóig, kereske
dőtől kereskedőig kétségbe
esve, mert mit ér a karácsony 
szeretet és öröm nélkül? 

Apró léptek zajára riadtam 
fel. A kisfiam állt mellettem, 
kezében egy rajz, tele krix-
kraxvirágokkal. "Anya, küldjed 
el a Jézsukának, és írd meg 
neki, hogy boldog szüle
tésnapot kívánok!" 

MIKÓCZY ERIKA 

1 és a Földön békesség 

Pásztorok és bölcsek mentek hozzá. Két, egymástól gyöke
resen különböző társulat. Egyik a júdeai éjszakából, a másik 
Napkeletről. Egyik a nyáj mellől, másik a tudományos életből. Az 
egyik üres kézzel, sebtében, a másik ajándékokkal megrakodva, 
hosszas előkészület után. Egyik a megélhetését hagyta a pusz
tában, a másik a könyvtárát biztonságos köépületben. Az egyik 
Isten parancsára indult el, a másikat a tudásszomj, a felfedezés 
izgalma hajtotta. Az egyikhez beszélt az Isten, a másik a csilla
gok állásából fogta a jelt. Az egyik üzenetet átadni ment, a másik 
hódolatát tenni. Az egyik csak néhány kilométert gyalogolt, a má
sik fél földrósznyi távolságot tett meg. Az egyik legfeljebb bag
lyokkal találkozott útja során, a másikat még király is fogadta. 

Ami közös bennük, hogy mindkettő Betlehem felé tartott, és 
előbb, vagy utóbb, de megérkeztek Jézushoz. Pásztorok és tu
dósok, egyik ilyen - másik olyan ember, a másságot halálig meg-

szenvedtető és megszenvedő hóhérok, mi. Ennyi 
elég lenne: elmenni egészen Betlehemig. 

BAKAY PÉTER 
rjlérleol 

Beiratás előtt... 
Madách Utcai Altalános Iskola 
BÉKÉSCSABA, Madách u. 2., tel.: 326-218, 

igazgató: dr. Novak Pál 

A Madách Utcai Általános Iskola a város V. kerületében, az egykori 
Erzsébet liget területén fekszik. 

A 31 osztályban 708 gyermek tanul három központi és két külső 
épületben. Az intézményben könyvtár, grafikai műhely, két tornaterem 
és - jelenleg még szerény lelszereltségO - számítógépes szoba áll a 
tanulók rendelkezésére A tervek szerint az 1993/94 es tanévtói az 
iskola korszerű étteremmel, 4 tanteremmel bővül. Tervezik a számító
gépes kabinet és a nyelvi labor kialakítását is. 

A 69 fős nevelőtestület dr. Nóvák Pál igazgató vezetésével az el
múlt tanévben megkezdte a dr. Lóránd Ferenc iskolakutató nevével 
fémjelzett 12 évfolyamos általános és szakképző iskolamodell kifej
lesztését. Az alkotómunkát az 'Iskolatársulás 12.' iskoláival (Petóti 
Sándor Általános Iskola, Salgótarján: Újvárosi Altalános Iskola, Szol
nok; Széchenyi István Általános Iskola, Tiszalüred) közösen végzik. 
Az új iskolatípus az iskolai esélyegyenlőség elvének biztosításával le
hetővé teszi minden tanuló számára, hogy adottságai megismerése 
révén azokon a területeken képezze magát a legmagasabb szintre, 
melyekhez kedvet érez és ahol tehetsége leginkább megnyilvánul. 
Nagy előnye a modellnek, hogy a tanulók pályaválasztásának időpont
ja kitolódik, és egy intézményen belül szakmát tanulhatnak, érettségi 
vizsgát tehetnek 

Az iskolában testnevelés tagozat működik minden évfolyamon. Ez 
a profil az új struktúrában is megmarad. A tagozatos gyerekek az első 
4 évben általános testi képzésben részesülnek. Az 5. évtől a fiúk a 
labdarúgás, a lányok az atlétika és a kézilabda sportágra specializá
lódnak. A labdarúgók hazai sikerek mellett nemzetközi porondon is 
bizonyították tehetségüket. A nyolcadikos csapat Angliában rangos 
tornát nyert. Tanulóink a sportban számos városi, megyei és országos 
helyezést érnek el Télen rendszeresen sloktató táborokat szerveznek 

Az iskola különös figyelmet tordit a szlovák nemzetiségi nyelv- és 
kultúra ápolására (szlovák énekkar, citera és néptánc, valamint hímző 
szakkör) Jelenleg 134 gyermek tanulja a nyelvet, a 6. évfolyamon két
nyelvű osztály működik. Az alsó tagozaton - első osztálytól - |átékos 
nyelvi foglalkozásokon a szlovák nyelv mellett német, angol, a tetsó 
tagozaton ezeken kívül orosz nyelv tanulására van lehetőség 

A nevelőtestület újító törekvéseit jelzi az olvasástanítási módszerek 
bö választéka (NYIK program, Tolnainé féle, Romankovics módszer), 
és új tantárgyak (természetismeret, vallástörténet) bevezetése, továb
bá egyéb innovációs tevékenység. Az alsó tagozat iskolaotthonos for
mában, a felső kabinetrendszerben tanul Az első osztálytól kezdve 
lehetőség van a néptánc tanulására Szabadidőben a tanulók számos 
színes közművelődési programon és érdeklődésüket kielégítő szak 
korben vehetnek részt 

A nevelőtestület készen áll arra. hogy megteleljen a szűkebb és 
tágabb társadalmi környezet elvárásainak Olyan gyermekközpontú 
nevelóiskolát kíván létrehozni, mely tanulóinak modern általános mű
veltséget, hasznosítható tudást, illetve szakképesítést nyújt 




