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Közgyűlés 

Pénz, pénz, pénz 

December 17-18-án megtar
tott ülésével a városi közgyűlés 
befejezte ez évi munkáját. Meg
döbbentően hosszú napirendi 
lista, papírok tömkelege tornyosult a képviselők asztalán - mintegy 
ötven ügyben kellett dönteni; igaz, ezek között több .egyperces" 
előterjesztés is szerepelt. 

A közgyűlés elfogadta a közművelődési koncepció ez évi felada
tairól szóló beszámolót, s megvitatta a városi közművelődési intéz
mények egyéves tapasztalatait. Szó esett az 1993-ra tervezett prog
ramokról is. 

Elfogadták az 1993. évi költségvetési koncepció második változa
tát, melyből kitűnik, hogy nehéz év előtt áll az önkormányzat: nőnek 
a terhek, a feladatok, ezzel szemben a források nem elegendők. A 
költségvetés részletes, tételes kidolgozására és végleges elfogadá
sára januárban kerül sor. 

A Körös Volán kérésére módosult a helyi autóbusz-közlekedési 
díjakról szóló rendelet. Ezek után a menetjegy 25 forintba, az egy
vonalas bérlet 570 forintba, az összvonalas bérlet 750 forintba, a 
tanuló/nyugdíjas bérlet pedig 182 forintba kerül. A menetdíjak átlag 
25 százalékos áremelkedését az üzemeltetési költségek növekedése 
(ÁFA, infláció, munkaadói járadék stb.) teszi indokolttá. 

Megalkották a helyi címerről és zászlóról szóló rendeletet. Meg
született az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízcsatornákra 
és vízvezetékekre való csatlakozás, valamint a gázbekötések után 
fizetendő hozzájárulás feltételeit szabályzó rendelet is. Viszont idő 
hiányában nem tárgyalták a haszonállattartásról, valamint az ebtar
tásról és a haszonállatnak nem minősülő állatok tartásának szabá
lyozásáról szóló rendelettervezeteket. Figyelembe véve a köztár
sasági megbízott észrevételét, a közgyűlés hatályon kívül helyezte a 
nem lakás célú helyiségek bérleti díjáról szóló rendeletet. 

Két nagy horderejű városfejlesztési tervet vitattak meg a képvise
lők: a sétálóutca kialakításának tervét, valamint a piac bővítésével 
kapcsolatos elképzeléseket. A sétálóutcáról készült tervanyagról 
csak a széles körű megismertetés után, a beérkező vélemények 
alapján hozza majd meg a végleges döntést a közgyűlés. Az elgon
dolás az, hogy szükség van egy olyan bevásárlóutcára, ahol nyugod
tan, a közlekedés veszélyeitől mentesen intézheti bevásárlásait a 
polgár. A város jelentőségéhez méltó, nem hivalkodó, de barátságos, 
hangulatos sétáló-bevásárló utcát szeretnének létrehozni. 

(Sz. Sz.) 

1 Napirend előtt 

Tímár Imre (MDF): .Tisztelt 
Közgyűlés! Polgármester Úr! 
Engedjék meg, hogy napirend 
előtti felszólalásként egy nyilat
kozatot olvassak fel, melynek 
tartalmát kérem tudomásul ven
ni. Alulírottak - Békéscsaba Me
gyei Jogú Város Közgyűlése 
MDF-frakciójának jelenlévő tag
jai 1992. december 16-i hatállyal 
dr. Kerekes Attilát frakcióvezetői 
megbízásából felmentjük. Kép
viseletünket 1992. december 8-
tól dr.' Vécsei László általunk 
megbízott frakcióvezető látja el. 
Aláírás: Gálfi László, Kesjár Má
tyás, Molnár György, Tímár Im
re, dr. Vécsei László. Szívesked
jenek tudomásul venni nyilatko
zatunkat, és a későbbiekben en
nek szellemében kíván a frakció 
működni. Köszönöm a meghall
gatást!" 

Dr. Kerekes Attila (MDF): .A 
Magyar Demokrata Fórum bé
késcsabai szervezetének a leg
főbb politikai döntéshozó testü
lete a szervezeti és működési 
szabályzatunk szerint a taggyű
lés. A taggyűlés tegnapelőtt zaj
lott le és ott engem megerősített 
a frakcióvezetői funkciómban. 

Tehát a Magyar Demokrata Fó
rumfrakcióvezetője legálisan én 
vagyok. Köszönöm szépen!" 

Pap János polgármester: 
.Én nem javaslom képviselőtár
saimnak, hogy állást foglaljunk 
ebben a kérdésben. Gyakorlati
lag a leghelyesebb, ha mind a 
két személyt ilyen különleges 
frakcióvezetői minőségben 
megkeressük. Remélem, hogy 
sikerül tisztázni a felmerülő konf
liktust minél hamarabb. Tudo
másul vesszük mindkét állás
pontot és igyekszünk úgy dol
gozni - az apparátus minden
képpen - , hogy a lehetőleg leg
kisebb konfliktust okozzuk." 

Goldman György (SZDSZ): 
.Tisztelt Közgyűlés! Örömmel 
hallom, hogy itt frakciókról esik 
szó. Már egy évvel ezelőtt 
mondtam, hogy nem lenne 
rossz, ha ebben a közgyűlésben 
lennének frakciók, ugyanis nin
csenek. Sem frakciók, sem frak
cióvezetők. A szervezeti és mű
ködési szabályzatunk ilyet nem 
ismer. Tehát de facto léteznek, 
de de jure nem... Köszönöm." 

(H. M.) 

Reumatológia a .szökókutas"'térnél. 
Dr. Perjés! Zsuzsanna, Békéscsaba. Lapény Pal u I. 

Rendet: hétfő és szerda 16-17 óráig 

T A R T AUTÓS MAGÁNISKOLA 

Diáktanya (Kinizsi u. 20.) 
Január 11., 16 óra 

Tel.: 
326474 



FOTÓ BOLDOG GUSZTÁV 

Idegen nyelvi hét zajlott december 7. ós 11. között a 9. Szá
mú Általános Iskolában. Olvasási és fordítási verseny orosz, 
német ós angol nyelvből, és műsoros délután mozgatta meg 
az iskola apraját-nagyját. Az intézmény kecskeméti kirándu
lással jutalmazta a verseny helyezettjeit és a főbb szervező
ket. A legeredményesebbek oklevelet vehettek át az iskolai 
karácsonyi ünnepségen. 

A Csaba TV a belvárosban, 
december 27-ón 9 órától bemu
tatásra kerülő 'Vasárnapi plusz" 
című műsorának tartalmából: 
karácsonyi mesefilm gyerekek
nek, telefonos játék, gondolatok 
a szeretet ünnepéről, készülő
dés a szilveszterre, vendég: 
meglepetés, a rajz- és versíró 
pályázat eredményhirdetése, a 
József Attila Általános Iskola ta
nulóinak ünnepi hangversenye, 
utcai körkérdés, játékfilm. Fele
lős szerkesztő: Bertalan Erika. 

Vasárnapi 
p lusz 

Műsorvezetők: Bertalan Erika, 
Bartyik Jenő, Kovács Ildikó. 
Adásrendező: Major Gyula. 

Ismétlések: december 28-án, 
hétfőn 9 órától a belvárosban, és 
19 órától a Lencsésin. 

H ÍREIT 
RÖVIDEN X V 

• TISZTELT Olvasó! Lapunk 
következő száma január első fe
lében jelenik meg. 

• Bertóti dr. Bertóthy István 
(1872-1929). Békéscsaba első 
teljes jogú polgármestere szüle
tésének 120. évfordulóján em
léktáblát avattak fel a városháza 
árkádsorán december 17-én. 
Avatóbeszédében Pap János 
polgármester emlékezett egyko
ri elődjére, aki 1918-ban történt 
megválasztásától korai haláláig 
városunk megyeszékhellyé vá
lásáért munkálkodott. 

• KÖZLEMÉNY. Felhívjuk a 
város lakosságának figyel
mét, hogy december 23-án 
14.45-17.00-ig a Városháza 
előtti útszakaszon a "Minden
ki Karácsonya" című rendez

vény miatt útlezárás 
lesz. Ez idő alatt a 
forgalmat a Derko
vits, illetve az Árpád 

teríts' 

sorra terelik. A menetrendsze
rinti buszjáratok is ezen az út
vonalon közleked-nek. 

• Békéscsabán a Rigó u. -
Szőlő u. - Gerle u. - Málnás u. 
- Árpád sor által határolt terüle
teket a Közlekedési Felügyelet 
egyetértésével a polgármesteri 
hivatal városüzemeltetési irodá
ja lakó-pihenő övezetté jelöli ki. 
Kérjük a közlekedőket, hogy az 
új forgalmirend-változásnak 
megfelelően közlekedjenek. 

• A városi FÖLDRENDEZŐ 
BIZOTTSÁG értesiti a város pol
gárait, hogy 1993. január 4-ig az 
ügyfélfogadás szünetel. Azt kö
vetően az ügyfélfogadás az ere
deti rendben történik. 

• IFJÚSÁGI HÁZ. December 
29., kedd: Jazz Mine-koncert. 
Belépődíj: 100 Ft, diákoknak 
60 Ft. 

• NARANCS KLUB. Decem
ber 25., péntek: Abigél-koncert 
(Gyula). Belépődíj: 80 Ft. 

December 30., szerda: Óévi 
záróbuli - sok meglepetéssel. 
Belépődíj: 100 Ft. 

BÉKÉSCSABAI MOZIK MŰSORA 
1992. december 24-30-ig 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

24 én 10 órától: Reszkessetek, betörök 2. (sz., szinkr. am. vígjáték) 
25-27-én 16. 18 és 28-30-án 16 órától: 

A szépség és a szörnyeteg (sz.. szmkr am rajzfilm) 
25-26-án 20 órától Hamlet (sz . szinkr am. Hm) 
27-én 20 és 28-30-án 18 és 20 órától: Hideg, mint a kft (sz. am akciófilm) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

27 30 án 19 órától: Hamlet (sz , szinkr. am. film) 

ERZSÉBET MOZI (Jamina) 

25-26 án 17 órától: A szépség és a szörnyeteg (sz , szinkr. am. rajzfilm) 
25-26-án 19 órától: Hideg, mint a kö (sz. am akciófilm) 

HETI FILMAJÁNLAT 

A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG 
A mese valószinüleg ismerős, hiszen gyökerei egészen a görög mitológiáig nyúlnak 
vissza Filmre először 1946-ban vittek, Jean Marais főszereplésével, Jean Cocteau 
emlékezetes rendezésében. A gyönyörű mese ezúttal a WALT DISNEY Stúdió káp
rázatos produkciójában elevenedik meg A rajzfilmek történetében először alkalmaz
tak háromdimenziós háttereket, kétdimenziós figurákkal játszódé történethez A kom
putertechnika jóvoltából a szereplök térbeli mozgása már-már életszerűbb a valóság
nál. Hála a zseniális animációs stáb közel 3,5 éves munkájának, tényleg lenyűgöző 
látvány logad|a a nézőket Az Oscar-díjas - immáron 30. egész estés - Disney-ra|Z-
film fantaszlkus élményt kínál, gyermeknek, felnőttnek egyaránt 

HAMLET 
Shakespeare drámájának legújabb amenkai angol lilmadaptációia. 
A karácsonyi moziműsor egyik meglepetése, hogy az eddig jószerével könnyebb mű
fajokban népszerűséget szerzen MEL GIBSON ezúttal minden idők egyik legkomo
lyabb szerepével "birkózik". Az eddigi leglátványosabb HAMLET-adaptáció atkotóta • 
nagy Shakespeare lilmrendezö FRANCO ZEFFIRELLI, aki annakidején a RÓMEÓ 
ÉS JÚLIA lilmre álmodásával szerzett magának világhírt. További lőszereplók 
GLENN CLOSE ALAN BATES PAUL SCOFIEL0 

Murka Kálmán és Kis Már
ta fia Tamás, Terleczky Jenő 
és Eisele Edit leánya Dóra, 
Maczák György és Nagy Er
zsébet fia Viktor, Dékány 
Zsigmond ós Nagy Aranka 
leánya Orsolya Rebeka, 
Vlcskó Barna ós Áchim Anikó 
Marianna tia Balázs Máté 

TLHALÁLOZÁS 

Kovács Fáber Jánosné 
Toldi Julianna, Orodán Imre, 
Békési Jánosné Veres Er
zsébet, Kovács Pálné Csi-
csely Erzsébet, Mokran 
Ádámné Andó Mária, Sztan-
kó János, Petrovszki István-
né Petrovszki Ilona 

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, Pl. 112 
Teleion: (66) 445 676, 452-252, 
telefax: 323-954. telex: 63-229 

Szedés: A & M Stúdió 
Nyomás: Mozi Nyomda 

Leányvállalat, Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Garai György igazgató 
Megjelenik minden szerdán 

25 OOO példányban 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS H I R D E T É S H I R D E T É S HETI MÉRLEG 

HIRDETMÉNY 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
az önkormányzati tulajdonú (volt tanácsi, IKV-) 
bérlakások azon visszaadóinak - akik elhelye
zési igény nélkül - a lakásukat 30 napon belül 
kiürítve, rendeltetésszerű állapotban leadják, a 
lakás-használatbavételi dlj ötszörösének 
megtelelő térítési dijat kaphatnak. A leadással 
kapcsolatban jelentkezni a Polgármesteri Hiva
tal közigazgatási irodájánál (Iszt. 9. szoba), 
1992. december 31-ig lehet. 

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 

V W V a r V t T V W ^ T W W W S J W W V 

Háztól házig 
ÉJJEL - NAPPAL: 

G 
GARANCIA 
BIZTOSÍTÓ 

RT. 

Tisztelt Ügyfelünk! 

1993. január 1-jétól az OTP lakás célú hitelekhez kapcsolódó 
lakásbiztosítások díjfizetésének eddigi formája megváltozik. Ezen 
időponttól Önök nem a hiteltörlesztő részletekkel lizetik a lakás 
biztosítási díjakat, hanem közvetlenül a Garancia Biztosítóhoz 
történik a jövőben a díjak befizetése. A változások csak a díjfize
tés módját érintik, ugyanis a jövőben kettő befizetési lapot (csek
ket) kell majd befizetniük Az egyiken az OTP-hitel törlesztő rész
letét, a másikon a lakásbiztosítási díjakat Utóbbihoz minden ügy
felünk részére előre kitöltött, nyomtatott befizetési lapokat fogunk 
postán elküldeni. A befizetési lapok megérkezéséig Önöknek 
nem kell tenni semmit. Kérjük azonban, hogy akik valamilyen ok 
miatt 1993. január 15-ig nem kapnák meg a befizetési lapokat 
(csekkeket), szíveskedjenek azt részünkre jelezni! 

A változásokért, többletfáradozásaikért szíves türelmüket és 
megértésüket kérük. 

Köszönjük! 

GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT 
5600 Békéscsaba. Gyóni G 
Teleion 325-763 

u 3 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az alábbi eszközöket kívánja árverés útján értékesíteni. 

Megnevezés Kikiáltási ár (ÁFA nélkül) 
Faszárító berendezés 1 199 500 Ft 
Vastagsági gyalugép 24 000 Ft 
FVS marógép 138 800 Ft 
Páros körfűrész 269 600 Ft 
Faeszterga 95 400 Ft 
Fa horonymaró K-113 42 800 Ft 
Porelszívó berendezés 16 000 Ft 
Rigid menetvágó 69 600 Ft 
Rigid csömetszó 34 800 Ft 
Rigid csőmetszőfej 34 800 Ft 
Élhajlítógép 14 500 Ft 
FH 8600-as szerelőállvány 50 000 Ft 
Hölégbefúvó 8 000 Ft 
Wagner festékszóró 30 000 Ft 
Betonacélvágó-gép 60 000 Ft 
Tátra CKD autódaru 1 600 000 Ft 
Faipari előtoló 20 500 Ft 
Enyvezőprés 2 600 Ft 
Köszörűgép 3 000 Ft 
Faipari csiszoló 22 000 Ft 
Faipari gyalu 18 000 Ft 
Faipari gyalukésélező 20 000 Ft 
Szalagfürész ZF 800-as 14 000 Ft 
Faipari láncmaró 25 000 Ft 

Az árverés helye: 
Békéscsaba, Kétegyházi út 1. (volt Költségvetési Üzem) 
Az árverés időpontja: 1993. január 12.. 10 óra 

• A P R Ó H I R D E T É S • 
• Kertes ház sürgősen eladó, vagy 

kisebbre cserélhető Érd Szegtű 
u 23 

1 2 szobás Lencsési lakásomat el
cserélném 3 szobás Lencsésire 
Érd : Lencsési 69 11/6 

> Garázs eladó a Lencsési B-terule-
tón Érd Lencsési út 1 1/3 

• 1,5 szobás lakás eladó Érd Bartók 
B út 61 -65 A IV/16 (18 órától, hét
végén 14 órától) 

• Lencsési 54 IV emeleti. 2,5 szobás 
lakás eladó szoc pol is igénybe 
vehető Tel 339-042 

> A belvárosban kertes lélházrész la
kással, műhellyel és garázzsal el
adó (vállalkozásra is alkalmas) 
Tel 327-238. 18 óra után 

• 9 rrr'-es üzlethelyiség a Jókai úton 
kiadó Tel 322-264 

• Vennék Békéscsabán a belváros
ban 1.5 vagy kétszobás I emeleti 
lakást lizetési könnyítéssel Az 
ajánlatokat levélben kérem Nagy 
Gábor. Bcs . Pl 142 

• Gerendáson gázlűtéses kis ház 
nagy telken eladó Lebontás nélkül 
bfivithetó Érd Bcs . Pajtás sor 11 
CsQn Jánosné 

> 2 szobás, egyedi gázos. II emeleti 
lakás szociálpolitikai kedvezmény
nyel eladó Tel 339-779 

i Lencsési mogott ken eladó Vil
lany, víz alap lábazat van Tel 
321-664 

• Polski Fiat 1500 alkatrészenként 
és 2 db olajkályha eladó Érd Szik
lai S. U 2,'A 

• Magánállalorvosként rendel, kiszál
lást is vállal Földházi dr nyugállo
mányú fflállatorvos a város egész 
területén Érdeklődni Jamina. Vá
sárhelyi u 8 . vagy 327-480 

> Törzskönyvezett németjuhász ku-
tyakotykok eladók Érd Telep u 
20 . vagy 322-815 

> Perzsa kiscicák eladók, kandúrral 
ledeztetést vállalunk Érd Szegtű 
u 78 

> Férd. nöi. gyermeklodrász hívásra 
házhoz megy Tel 328-610 

i Megvenném a "Hét évszázad ma
gyar versért elfogadható áron. jó 
állapotban Érd Penza 16. A 
111/16. Endrey Györgyné 14 óra 
után 

i Jövedelmező adminisztratív mun
kalehetőség otthoni Válaszboríté
kért tájékoztatom Érd Kocsis Jó
zsef. Bcs . Lencsési 1 11/18 

1 Ápolónői végzettséggel idős ember 
gondozását vállalom Tel 321-458 

i Otthon végezhető munkát ajánlok 
Válaszborítékért tájékoztatom Szé-
nasmó Gyeraj Mária. Bcs . Szél 
ső u 1 

i Münchenben amerikai fog 
ságba estem Ennek 
igazolására tanúkat 
keresek Érd 
Klapka u 4 
Hrabovszky 

^ 3 



Gondolkodó 

Kandallótűz 

Esteledett. 
A férfi megdörzsölte megfáradt, káprázó szemét: már alig látta 

a betűket. Meggyújtotta az utolsó gyertyát, s továbbolvasott. Tel
tek-múltak az órák. 

Aztán egyszer csak elaludt a pislákoló láng is. A sötétben már 
csak a kandalló tüze parázslott. 

Fölállt, tűzifa után nézett... Hiába. 
Fogta a könyvet, s a kandalló elé lépett. 
A jéghideg ujjak bátortalanul, tétovázva babrálták, tépték a 

megsárgult lapokat... Amikor az utolsó láng is föllobbant, már haj
nalodott. 

Másik könyv után nézett, az estére gondolva. Hiába... ez volt 
az utolsó könyv a Földön. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

ALAPÍTVÁNY 

Környezetünkért, 
jövönkért! 

BÁNFI ÁDÁM 

Mi, akik ma sétálunk Békés
csaba utcáin, talán nem is gon
dolunk arra, hogy miénk a fele
lősség nemcsak saját, városunk 
jövőjóért is. Nem mindegy, mi
lyen Békéscsabát hagyunk gyer
mekeinkre, unokáinkra, milyen 
lesz környezetünk, lesz-e ele
gendő kiművelt emberfő a ma
gasabb fordulatszámú élethez. 

A Domokos László alpolgár
mester által alapított Környeze
tünkért, Jövőnkért Alapítvány a 
fiatalok kömyezetcentrikus 
szemléletének kialakításáért, a 
hátrányos helyzetű tehetséges 
gyermekek továbbtanulásának 
segítéséért jött létre egy évvel 
ezelőtt. Vajon van elegendő 
pénze az alapítványnak, ós van-
e már valami kézzelfogható 
eredmény? Kérdésünkre Bánfi 
Ádám, a kuratórium elnöke adta 
meg a választ. 

- Az alapítványnak sokáig nem 
volt komoly alaptöké
je, augusztusban ér
kezett nagyobb ösz-

fJtérlcQl 

szeg a számlánkra, de céljaink 
folyamatos megvalósításához 
szükség van további támogatók
ra. Támogatóink lehetnek ma
gánszemélyek, vállalkozások; 
az alapítvány támogatására be
fizetett összeg az adóalapból le
vonható. A múlt hónapban került 
kiírásra első pályázatunk, ez cél
jaink közül a környezetvédelmi 
oktatást, ismertetést öleli fel. Az 
alapítvány másik feladatával -
amely ösztöndijat biztosítana te
hetséges fiatalok számára a fel
sőfokú oktatásban való részvé
telre - a nyár folyamán szeret
nénk foglalkozni. Az eddig beér
kezett anyagokat január 15-én 
bíráljuk el, utána széles körben 
közzétesszük, hogy milyen tó-
mában és kik kaptak támoga
tást. Reméljük, hogy a lakosság
nak megtetszik az alapítvány 
célja, és ez több befizetést ered
ményez a jövőben. A befolyó 
pénz 60 %-át használjuk támo
gatásra, a többit kamatoztatjuk, 
s a kamatokból ismét támogatás 
lesz. A támogatás felső határa 
maximálva van, mértéke pén
zünktől függően változó lehet 
minden kiírás alkalmával. Az 
odaítélést a négyfős kuratórium 
fogja végezni, de a lakosság kö
réből is be fogunk vonni embe
reket, elképzelhető, hogy nyilvá
nos elbírálást tartunk. Szeret
nénk minél több embert meg
nyerni az alapítvány ügyének. 

- Ha csak néhány tartós 
elem, pár liter benzin, vagy egy
két müanyagflakonos üdítő árát 
fizetjük is be, az jó kezekbe ke
rül, ós talán evvel is teszünk egy 
apró lépést élhetőbb jövőnkért, 
környezetünkért. Az alapítvány 
számlaszáma: OKHB 260-
11811. 

MIKÓCZY ERIKA 

Beiratás előtt... 
9. Számú Általános Iskola 

Békéscsaba, Thurzó u. 39., tel.: 322-621, 
igazgató: Széplaki Endrónó 

Környezetünk kellemes. Közel a Széchenyi liget, a 
Parkerdő, a körösparti sétány. 

A 16 tanulócsoportos kis iskolában megbízható az ala
pozás, elérhető a teljesítményképes tudás. Az oktatás 
szaktantermi rendszerben folyik. 

Anyanyelv: Zsolnai-féle nyelvi, irodalmi és kommuniká
ciós programmal 1-8. osztályos korig, és hagyományos 
tanterv szerint. Megbízható színvonalon oktatjuk a mate
matikát, a számítástechnika alapjait. Az idegen nyelvek 
közül választhat: angol, német, orosz - kislótszámú cso
portokban. Előkészítés már első osztálytól. 

FOTÓ BOLDOG GUSZTÁV 

Fakultatív oktatás a felső tagozatban: "Számítástechni
ka alapjai", "Kölcsönhatások a természetben", "A műszaki 
rajz alapjai", "Mindennapok kultúrája", "Fazekas mester
ség, kerámiaművészet". 

Tehetséggondozó körök: "Beszélni nehéz", "Kis mate
matikus, kémikus, fizikus", "Ifjú egószsógőr", KRESZ, mo
toros, fazekas. Városi, megyei, országos tanulmányi ver
senyeken eredményeink jelentősek. 

Sportcsoportok: kosárlabda, úszás, röplabda, kézilab
da, karate, atlétika. 

Nálunk működik a Békéscsabai Előre AGRO-STOP 
Torna Klub tornaiskolája. 

Várja gyermekét a 9. Számú Általános Iskola! 




