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Posztmodern 
Mi az? Már megint egy 

szócsonk, amiből fű nő? Nem. 
Csak egy fogalom, amit Lyo-
tard használt először, mint a 
posztindusztriális korszak kul
túrájának jellemző alapvoná
sát. „Megkajálta a plebs" ezt 
is, ahogy a Jelenkor februári 
számában olvassuk egy ihle
tett esszében. Posztmodem 
Dracula, Disneyland, Borges, 
Cage, sőt már Wittgenstein és 
Andi Warhol is az volt. Most 
Rorty, Jacques Derrida és 
Schleiermacher (magyarul fá-
tyotkészilő) a divat, a dekonst-
rukció át-, szét-, felbontását 
és újra (megrendezését je
lenti. Tehát a mű szétfolyik, 
mintha tubusból nyomnák az 
íródeákok fejére. A posztmo
dem az ősrégi hagyományo
kat visszaépíti az avantgárdé 
alkatrészek közé, dallamo
sabbá teszi a vad zenét, meg
lágyítja a kemény textust. De 
nem alkuszik, nem fekszik le 
semmilyen izmusnak. Mássá
ga olyan másság, ami egyen
lő az elkülönbözéssel (diffe-
rance). Nem neo-, nem transz-
avantgarde, hanem egy telje
sen dogmamentes, ortodoxia-
ellenes viselkedés, életmód, 
ami végtelenül nyitott. Mal-
colm Bradburg szerint: „Árufe-
tisizmus, vásárlási láz, építé
szet, mélység nélküli képző
művészet, komputerek és 
punk kultúra, van egy szó rá: 
GLITZ, amerikai szó, annyit 
jelent, hogy: felszínes, csillo
gó, hatásvadász, giccses, 
gazdag, üres, pompás. Ma
gyarul: GEJL. 

KÁNTOR ZSOLT 

A múlt csütörtöki közgyűlésen 
Pap János polgármester napirend 
előtt ismertette dr. Farkas László 
köztársasági megbízott levelét. E 
szerint törvénysértő Pete István
nak az Áchim L. András Általános 
Iskola igazgatójává történt kineve
zése, mivel nincs öt év szakmai 
gyakorlata. A közgyűlés vissza
vonta a kinevezést, újabb dönté
sig a volt igazgatót, Bokor Józse
fet utasította a teendők ellátására. 

A közművelődési és oktatási 
ügyek közül a legnagyobb érdek
lődés a közművelődési pályázatok 
elbírálását övezte. A felhívásra 86 
pályázat érkezett, összesen több 
mint 12,5 millió forintos igénnyel, a 
rendelkezésre álló mintegy 1,2 
millióval szemben. A kulturális bi
zottság által készített elosztási ja
vaslatot a közgyűlés elfogadta az
zal a kiegészítéssel, hogy a mező
megyeri Arany János Művelődési 
Ház és a gerlai Nagycsaládosok 
Egyesülete is kapjon 20-20 ezer 
forintot a későbbiekben az ottani 
képviselők nyomatékos kérésére. 

Az Andrássy úti volt laktanya 
helyén, a gimnázium mellett, 
1995-től egy 86 fős fiú-, és egy 99 
fős lánykollégium is működik 
majd, amelyben - a testület dön
tése alapján - a Szilágyi Erzsébet 
Leánykollégium és a Kulich Gyula 
Fiúkollégium kerül elhelyezésre. A 
két intézmény áthelyezését indo
kolja, hogy az előbbi már nem felel 
meg funkciójának, az utóbbi pedig 
vizes, elavult. 

Nagy vitát váltott ki a Promé
theusz Tüzeléstechnikai Rt. szer
ződéstervezete, amely ajánlatot 
tartalmazott az óvodák fűtési és 
melegvízellátó rendszerének fel
újítására és üzemeltetésére. A 
közgyűlés a társaság ajánlatát el
vetette és úgy döntött, pályázatot 
ír ki ebben a témakörben. Ezt több 
képviselő etikátlannak minősítette, 
mert a Prométheusz egyedi konst-

• Megszületett a lakásrendelet 

rukciót kínált, így egy ilyen jellegű 
pályázatkiírás az ő ötletükre építe
ne. 

A DÉMÁSZ Fűtőmű korszerű
sítése kapcsán keletkező meleg
víz és elektromos energia felhasz
nálására a kórházat javasolta a 
gazdasági bizottság. A korszerűsí
tés eredményeként a város ol
csóbb energiához juthat, azonban 
a keletkező hulladékhőt hasznosí
tani kell. A kórház eredeti elképze
lése a geothermikus energia fel
használása volt, a közgyűlés 
azonban a gazdasági bizottság ja
vaslatát fogadta el. 

Az éjszakai órákban a város
háza díszterme tőzsdepiachoz 
vált hasonlatossá, az önkormány
zat MATÁV-részvényeinek hasz
nosításáért vetekedő két bróker
cég miatt. A Cashline Bróker Kft. 
ajánlatával szemben az utolsó pil
lanatban a Vektor Rt. képviselője 
is ajánlattal állt elő. A képviselő
testület úgy döntött, hogy péntek 
délig zárt borítékban új, kedve
zőbb ajánlatot tehet a két cég. A 

MATÁV részvényeket ennek ered
ményeként a Vektor Rt. vásárolta 
meg. A közgyűlésen született dön
tés alapján az önkormányzat bizo
nyos értékpapírjainak kezelését a 
Vektor Rt. kapta, a Cashline pedig 
megvette a város MOL törzsrész
vényeit. 

A lakbéreket illetően a testület 
elfogadta a rendelettervezetet, 
amely nem tartalmaz lakbéreme
lést - pár hónapra tehát megnyu
godhatnak a bérlők. A tanácsko
zás tizenharmadik ó r á j á b a n kez
dődött a lakásrendelet meyvitatá-
sa. A vélemények hosszas ütköz
tetése, százalékok latolgatása, és 
éppen hogy csak elégséges szá
mú képviselő jelenléte mellett a 
rendelet megszületett, a követke
ző számunkban teljes terjedelmé
ben közzétesszük. A Lakásbérlők 
Egyesületének a hajnali órákban 
is jelenlévő képviselői a rendelet 
bizonyos pontjaival elégedetlenek 
voltak, így már a közeljövőben be
nyújtják fellebbezéseiket a megfe
lelő fórumokhoz. 

MIKÓCZY ERIKA 
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Kell a frakció 

A Fidesz talán egyik legismer
tebb önkormányzati képviselője Fo
dor József, a testület legfiatalabb 
tagja. A közgyűlés munkáját jónak 
ítéli, ám a lebonyolítást illetően vál
toztatásokat javasol. 

- A rendszerváltó önkormányzat 
munkája különös súlyt, jelentőséget 
kap, ahogy a rendszerváltó korma- 8 
nyó is. Nem volt önkormányzatiság- % 
ból tapasztalatunk, nem mentek <5 
mindig zökkenőmentesen a dolgok, £ 
ennek ellenére, tisztességgel helyt-^ 
álltunk. £ 

A költségvetést egyensúlyban Fodor József 
tartottuk és elindítottuk a szükséges nagy beruházásokat. A polgármes
ter igyekezett demokratikusan levezetni az üléseket, ennek az volt a hát
ránya, hogy időnként szétfolyt, indokolatlanul hosszú vitákba torkollott 
egy adott napirendi pont megtárgyalása. A maratoni ülések másik oka, 
hogy a Fidesz kivételével nem alakultak frakciók, ahol az egy-egy témá
ban illetékes vezérszónok mondott volna véleményt a szakmailag hozzá 
nem értők helyett. 

- A képviselőséget nem tanítják iskolában, ez egy olyan terűlet, ame
lyet menet közben sajátít el az ember... 

- Nagyon nagy felelősséggel jár az, ha valaki bekerül a testületbe; a 
város, a párt, a frakció, de saját morális tartása szempontjából is. Csak 
olyan embereknek szabad elindulniuk, akik komolyan és hatékonyan, 
nagy kompromisszumkészségről tanúságot téve tudnak működni, össz
hangot teremtve választókörzetük és a város globális érdekeivel. Szük
séges lenne egy újfajta ülésezési formula, hasonlóan a parlamenti ülés
ciklusokhoz. Mondjuk lenne havonta három nap, amelyből az első kettőn 
a viták, a harmadikon pedig a döntés zajlana. így lenne idő valamennyi 
napirendi pont alapos megtárgyalására, a nézetek kellő helyen és időben 
való ütköztetésére, még átgondoltabb döntések hozatalára. 

- A Fidesz súlya - főleg Domokos László alpolgármester révén -
nagy volt az elmúlt négy évben az önkormányzatban. Mire számítatok a 
választások után? 

- Mandátumai számához képest valóban nagy feladatot vállalt a Fi
desz a képviselői által. Domokos László fideszes alpolgármesternek pél
dául elévülhetetlen érdemei vannak a város pénzügyi és gazdasági ered
ményeiben. Hogy mi lesz ősztől? A célunk 5-6 önkormányzati képviselői 
hely megszerzése... 

MIKÓCZY ERIKA 

HEL YESBfrÉS: A Békéscsaba Anno... sorozatunk múlt heti archív képe 
tévesen, a Selyemfonoda (Merkur-Pamutszövő) fotóját ábrázolja. 
Augusztusi számaink egyikében ezt mutatjuk majd be. 

| AJÁNLATKÉRÉS 
A CSABA CENTER 

(Andrássy út, Jókai u., Csaba u., Gyóni G. u.) 

területének teljes, vagy részleges, 

a rendezési tervnek megfelelő hasznosítására. 

Az elbírálás során előnyben részesülnek a területet minél komple
xebben hasznosító, a vételárat minél nagyobb részben kész
pénzben teljesítő ajánlattevők. 

Beadási határidő: 1994. augusztus 15. 

Cim: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

• FOGADÓNAP. Július 15-én, 
pénteken dr. Simon Mihály jegyző 
tart fogadónapot a városházán 8 
és 12 óra között. 

• SZOBORKÖLTÖZTETÉS. A 
Rózsa Ferenc Gimnázium előtt ál
ló mellszobrot a közgyűlés jóváha
gyásával új helyre költöztetik. Mi
után a gimnázium ősztől az egy
kori laktanya helyén fog működni, 
a névadó szobra is ebbe az épü
letbe kerül. Az áthelyezést alátá
masztja, hogy a tér neve is meg
változott (Rózsa Ferenc térről 
Szeberényi térre). 

• ELSŐSÖK. A volt nagycso
portosok még javában lubickolnak 
a nyár és a játék örömeiben, azon
ban ősztől már iskolatáskával a 
hátukon láthatjuk majd őket. Bé
késcsabán az 1994/95-ös tanév
ben 803 kisdiák kezdi meg általá
nos iskolai tanulmányait 36 osz
tályban. A belvárosban jelentkező 
zsúfoltság levezetését szolgálja, 
hogy a 2. Számú Általános Iskolá
ban a Szokásos három osztály he
lyett négy elsőt indítanak. A 11. 
Számú Általános Iskolában is fej
lesztésre kerül sor, amelyet a 
gyermeklétszám ugrásszerű nö
vekedése indokol, itt az eddigi ket
tő helyett három első osztály indul. 

• BULI. Július 22-én, pénteken 
a Ligeti Sörkertben 20.30 órától 
fantasztikus Jazz Mine buli lesz, 
nemzetközi teakwando-bemutató-
val (esőnap: július 23., szombat). 
Közreműködik a Double M. Stú
dió. Jegyek 150 Ft-os egységáron 
válthatók a helyszínen. A bevételt 
a szervezők a békéscsabai után
pótláskorú sportolók javára fordít
ják. 

• VILÁGOS. A DÉMÁSZ Rész
vénytársaságban való 2%-os ön
kormányzati tulajdonrészen felül -
utólagos felülvizsgálat alapján -
még további 14,5 millió forint áll 
az önkormányzat rendelkezésére, 
melynek erejéig a szolgáltató az 
önkormányzat által igényelt mun
kákat kívánja elvégezni. A város
üzemeltetési iroda lakossági kéré
seket is figyelembe véve állított 
össze egy fontossági sorrendet. E 
szerint jobb lesz a közvilágítás 
például Jaminában az új templom 
mellett, kiépítik a Béke-kertek köz
világítási hálózatát, világosabb 
lesz a könyvtár melletti járda, par
koló és számos utca, a Fiume előtt 
pedig díszkivilágításban gyönyör
ködhetünk majd. Talán csak pár 
hónap - és minden világos (lesz). 

• PANTOMIM. A Békéscsabai 
Hit Gyülekezete zenés evangeli
zációs pantomim műsort ad a kő-

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 
A város, 
ahol élünk 

vetkező napokon és helyeken: jú
lius 15-én 16.30-kor a Lencsési-
lakótelepen; 22-én 16.00-kor a 
Korzó téren, 27-én 17.30-kor a 
Korzó téren és 29-én 16.00-kor a 
Jókai Színház előtti téren. Minden
kit szeretettel várnak. 

> MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Lehoczki Zsolt János és Halasi 
Éva fia Márk, Imre Zsolt és Berta 
Gyöngyi leánya Daniella, Tánczos 
László és Varga Ibolya leánya 
Fanni, Laczó Szabolcs Levente és 
Farkas Mariann fia Levente, Mala-
tyinszki Zoltán és Szász Krisztina 
fia Balázs, Varga Attila és Szabó 
Magdolna fia Attila, Frankó Tibor 
és Nándori Erika fia Balázs, Butcik 
András és Bencsik Mária leánya 
Nikolett, Dobozi Béla és Egeresi 
Ildikó leánya Ildikó, Somlyai Zol
tán és Boldis Katalin fia Márk Zol
tán 

HÁZASSÁG 

Sajben Andrea Beáta és Szabó 
László, Dóczi Judit és Valentinyi 
Zoltán 
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A Pierrot West Side Stroy-ja 
Sivár New York-i külváros, Manhattan. Itt játszódik Tony és 

Mária modern „veronai" története, Bernstein híres muzsikájával. 
Ha a 2. Számú Általános Iskola Pierrot gyermekszínházának 
Aranykulcsocska című előadásáról közreadott szerény méltatá
somban azt írtam a következő bemutatóról, a híres West Side 
Story-ról, hogy „a vállalkozás nem mindennapi", akkor most, az 
előadás után, ezt többszörösen is aláhúzhatom. Kiegészítve az
zal, hogy (sajnos) ez a feladat meghaladta egy általános iskolá
sokból verbuvált színjátszó társaság felhasználható erőit, azo
nosulási képességeit, hiszen ezt az operai szintű énektudást 
igénylő musicalt még a Jókai Színház sem volt képes pár éve 
maradandó sikerre vinni. Mit is várhattunk ez esetben iskolása
inktól? Nem tudom, várhattunk-e egyáltalán valamit, hiszen a 
Story (mint említettem) kiforrot énekeseket és színészeket kí
ván. Ilyenekkel pedig nem rendelkezhet egy általános iskola... 

Hogy mégis megszólal az emberben valami elismerésféle 
hang, az a gyerekek megkönnyeztetően odaadó, nagy akarásá
ból érkezik, és még azt is feledteti olykor, hogy teljesíthetetlen 
feladatokat kaptak. Pedig Gál Zsuzsanna tanárnő hihetetlen 
hite képes lenne csodákra is, az objektív határokon átlépni mé
gis képtelenség. S még így is ügyesek ezek a gyerekek, Uhrin 
Rita (Mária), Papp Zsolt (Tony), Tímár István Zoltán (Bernardo), 
Nagy Bernadett (Anita) különösen. És: milyen jól táncolnak! Er
ről persze a koreográfus, Ancsin Árpád is tehet, mint ahogy a 

Jelenet az előadásból 

zenei felvétel hibáiról Ambrus Pál. Ez valahogy nem jött össze, 
az énekesek hangja (például) teljesen elnyomja a muzsikát, pe
dig anélkül leáll az élet Bernstein színpadán. 

Olvasom, hogy a Pierrot a Hófehérke és a hét törpe zenés 
változatának bemutatására készül, és hogy két Shakespeare-
darabbal is kacérkodnak, a Romeo és Júliával, valamint A mak
rancos hölggyel. Én a Hófehérkére szavaznék, ha lenne erre 
szavazati jogom. Gyerekekkel gyerekdarabot, az az ő világuk. 
Igaz, Pierrot? 

S A S S ERVIN 

U Rendörök a táborokban 
Sikeres volt a június végén Gyulán lezajlott, a közlekedés 

emberi tényezőivel foglalkozó konferencia - mondta dr. Sze-
berényi Andor a Közlekedéstudományi Egyesület sajtótájé
koztatóján. 

Neves szakemberek tartottak előadásokat a gyermekek 
közlekedésre neveléséről, a fiatalok közlekedési bűncselek
ményeiről, vagy például a járművezetés itthon és Európában 
témakörben. A konferencia ajánlást tett a közlekedési, a bel
ügyi, valamint a művelődési és közoktatási tárcának, a közle
kedésre nevelés tárgyi és személyi feltételeinek javítása ér
dekében. A tanácskozás hiánypótlónak bizonyult, így jövőre 
ismét megrendezik, 1996-ban, a Világkiállítás évében pedig 
talán már nemzetközivé szélesedik. 

Kárpáti Béla őrnagy a rendőrök nyári elfoglaltságaiból 
adott ízelítőt. A nyár kezdetén lezajlott a vízibaleset-megelőző 
propaganda, jelenleg pedig táborokban tartanak bemutatókat, , 
előadásokat. Rendőreink még a diszkósoknak is tudtak újat 
mondani, no nem éppen a lemezlovaglás fortélyairól, hanem 
a fiatalok közlekedésével kapcsolatos gondokról, teendőkről. 
Ezek mellett számos akciót és programot folytattak és folytat
nak annak érdekében, hogy szeptemberben ne hiányozzon 
senki sem az iskolapadokból... 

Vantara Gyula, a közúti igazgatóság főmérnöke újtaink ál
lapotáról szólt. Elmondta, hogy elkészült Békés megyében a 
közlekedésbiztonsági helyzetfeltárás, amelynek alapján - a 
veszélyességi fokozatnak megfelelő ütemezéssel - kerülnek 
sorra például az egyes csomópontokon végzendő munkála
tok. A Kossuth tér, az önkormányzat és az igazgatóság 
együttműködésével új burkolatot kap majd, tartós burkolati je
lekkel - hangzott el végül. 

Sokkoló: júniusban Békéscsabán 18 könnyű, 16 súlyos 
személysérülés és 2 halálos kimenetelű közlekedési baleset 
történt... 

MIKÓCZY E R I K A 

Hideg: n em, Földesi: igen 

Ki lesz Békés megye kilencedik szocialista párti parlamenti 
képviselője? Ezt a kérdést kellett eldöntenie a Magyar Szoci
alista Párt péntek délutáni megyei küldöttértekezletének. Má
jusban valamennyi Békés megyei egyéni választókerületben 
MSZP-győzelem született, a területi listáról pedig ketten is 
(Simon Imre és Hideg Gábor) bejutottak a Parlamentbe, ez 
pedig azt jelentette, hogy városunkat {Tóth Károllyal együtt) 
hárman is képviselhetik az Országházban. Hideg Gábor 
azonban lemondott képviselőházi tagságáról, munkahelyi el
foglaltságára (ő az ügyvezető igazgató a Hódmezővásárhelyi 
Porcelángyárban) hivatkozva. Ezért kellett a küldöttértekezlet
nek új képviselőt találnia. 

A megyei listán kilenc személy közül választhattak az érte
kezlet résztvevői, ebből egy nem vállalta a megmérettetést, 
így nyolc név került fel a szavazólistára. Az első forduló nem 
hozott döntést. Az első három helyen sorrendben Földesi Zol
tán szarvasi MSZP-irodavezető, Molnár Zsolt, a megyei Balol
dali Ifjúsági Társulás elnöke és Surinásné Tóth Olga, oroshá
zi vállalkozó kapta a legtöbb szavazatot, s ők jutottak a máso
dik fordulóba, ahol Földesi Zoltán 55,4 százalékot gyűjtve 
végzett az élen, s lett parlamenti képviselő. (Surinásné Tóth 
Olga 23, Molnár Zsolt 21,6 százalékot kapott.) 

Az új honatya 35 éves, nős, általános iskolai tanítói diplo
mával rendelkezik. Terveiről szólva elmondta, hogy a térség 
egyéniben győztes képviselőnőjével (Szöllősi Istvánnéval) 
konzultál a megoldandó feladatokat illetően, egyébként pedig 
pártjával együtt készül az újabb feladatra: az őszi önkormány
zati választásokra. 

A küldöttértekezleten egyébként Hideg Gábor lemondott 
megyei elnöki posztjáról is. Helyette ideiglenes jelleggel - az 
őszi tisztújításokig - Ivanics Katalin lett a párt ügy- rjgjST 
vezető elnöke. A S S í i 
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Tf CSABAI 

IVÖZLÖNY 

DÖNTÉS ELŐTT 
Tisztelt Olvasó! 

Az 1993-ban hatályba lépett közokta
tási törvény kiszélesítette és megerő
sítette az önkormányzatok közokta
tással kapcsolatos felelősségét. Jogo
kat és egyben kötelességeket is előírt 
a fenntartó számára. így a helyi önkor
mányzat feladata, hogy a törvényileg 
szabályozott ingyenes, valamint térí
tési- és tandíjfizetési kötelezettség alá 
eső tevékenységekkel kapcsolatosan 
helyileg szabályozza a térítési díj és 
tandíj összegét, a tanulmányi ered
mény alapján járó és a szociális hely
zet alapján adható kedvezményeket, 
valamint a befizetés módját. 
A közoktatási törvény megjelenése 
előtt is voltak olyan szolgáltatások, 
melyekért fizetni kellett, ezek körét és 
a díj mértékét miniszteri rendelet hatá
rozta meg. 1994. szeptember elsejétől 
mindezeket helyi rendelettel kell sza
bályozni. 

Mivel még csak a rendelettervezet ké
szült el, lehetőség van arra, hogy a té
mával kapcsolatban mind a pedagó
gusok, mind a szülők illetve a diákok 
megtehessék észrevételeiket a polgár
mesteri hivatal oktatási, közművelő
dési és sportirodáján (Békéscsaba, 
Szent István tér 7.). A rendelet megal
kotására a következő közgyűlésen ke-
rüj sor. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
/1994. ( ) sz. önkormányzati 

rendelettervezete a térítési- és tandíjfizetési 
kötelezettség helyi szabályozásáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdés, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt fel
hatalmazás alapján, a közoktatási törvény 
117. §-ának (4) bekezdésében foglaltak vég
rehajtására a térítési díj- és tandíjfizetési kö
telezettség helyi szabályozásáról a követke
ző rendeletet alkotja: 

A rendelet szabályozási köre 

1- § 

A rendelet szabályozása kiterjed: 
a) valamennyi önkormányzati fenntartású 

nevelési-oktatási intézményre; 
b) önkormányzati fenntartású 

óvodába beíratott gyermekre; 

önkormányzati fenntartású iskolával tanu
lói jogviszonyban lévő, önkormányzati 
fenntartású kollégiummal tagsági viszony
ban lévő tanulóra; 

c) a gyermekek, tanulók szüleire, gyámjára. 

Az ingyenesen igénybe vehető 
szolgáltatások 

2. § 
(1) Önkormányzati fenntartású intézmények

ben ingyenesen igénybe vehető szolgál
tatások: 

a) Az óvodában 

- az óvodai foglalkozások; 

- szükség esetén logopédiai, dysle-
xia-megelőző foglalkozás; a testi-, 
érzékszervi-, értelmi-, beszéd- vagy 
más fogyatékos gyermeknek napi 2 
óra felzárkóztató foglalkozás; 

- a gyermekek rendszeres egész
ségügyi felügyelete; 

- az óvoda létesítményeinek, eszkö
zeinek használata az ingyenes szol
gáltatások igénybevételéhez. 

b) Az általános iskolában, illetve az álta
lános műveltséget megalapozó (első 
tíz) évfolyamokon minden esetben, to
vábbá a szakiskolában és a középis
kolában - a térítési- és tandíjfizetési 
kötelezettség alá eső esetek kivételé
vel - ingyenesen igénybe vehetők: 

- a tanórai foglalkozások; 

- szükség esetén a logopédiai, dysle-
xia-megelőző foglalkozás; a testi-, 
érzékszervi-, értelmi-, beszéd- vagy 
más fogyatékos gyermeknek ezen
kívül napi 2 óra felzárkóztató foglal
kozás; 

- az első szakképesítés megszerzé
sekor, továbbá szakképesítés hiá
nyában a munkába álláshoz, önálló 
életkezdéshez szükséges ismeretek 
elsajátításakor a gyakorlati képzés 
keretében biztosított munkaruha, 
egyéni védőfelszerelés (védőruha) 
és tisztálkodás^eszköz; 

- az évfolyam megismétlése, ha arra 
nem a tanulmányi követelmények 
nemteljesítése miatt van szükség, 
továbbá a tizedik évfolyamig akkor 
is, ha a tanulmányi követelmények 
nemteljesítése miatt van rá szükség; 
a tizenegyedik évfolyamtól és a 
szakképzésben a tanulmányi köve
telmények nemteljesítése miatti év
folyam ismétlés az első alkalommal; 

- pedagógiai szakszolgálatok; 

- a tanulmányi és szakmai versenyek, 
diáknapok; 

- a tanítás kezdete előtti felügyelet, az 
étkezés ideje, továbbá a tankötele
zettség fennállása alatt a napközis 
és tanulószobai foglalkozás; 

- rendszeres egészségügyi felügyelet; 

- az énekkar és a pedagógiai prog
ramban szereplő más művészeti te
vékenység; 

- az iskolai sportkör, a mindennapos 
testedzés, házi bajnokságok, az is
kolák közötti versenyek, bajnoksá
gok; 

- az iskola létesítményeinek (könyv
tár, laboratórium, számítástechnikai 
központ, sport- és szabadidő-léte
sítmények stb.) eszközeinek hasz
nálata az ingyenes szolgáltatások 
igénybevételéhez; 

- a felvételi vizsga, az osztályozó 
vizsga, a javítóvizsga, a szakmai al
kalmassági vizsga, továbbá első al
kalommal az alapvizsga és érettségi 
vizsga, első szakképesítés esetén a 
szakmai vizsga, valamint e vizsgák 
esetében tantárgyanként egy-egy 
javítóvizsga; 

c) A kollégiumban a b) pontban megha
tározott oktatásban való részvétel ese
tén: 

- a kollégiumi foglalkozások; 

- a tanulmányi és szakmai versenyek, 
diáknapok; 

- az énekkar; 

- a kollégiumi sportkör, a mindennapi 
testedzés, a házi bajnokságok, kol
légiumok közötti versenyek, bajnok
ságok; 

- a lakhatási feltételek biztosítása; 

- a kollégium létesítményeinek, esz
közeinek (könyvtár, laboratórium, 
számítástechnikai központ, sport
os szabadidő-létesítmények stb.) 
használata az ingyenes szolgáltatá
sok és a lakhatás igénybevételéhez; 

- rendszeres egészségügyi felügyelet; 

- test i- , érzékszervi-, értelmi-, beszéd
vagy más fogyatékos tanuló esetén 
az állapotának megfelelő teljes ellá
tás. 

(2) A testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszéd
vagy más fogyatékos tanuló esetén az 
oktatásban való részvétel és a kollégiumi 
ellátás minden esetben ingyenes. 

A térítési díj fizetési kötelezettség 
3. § 

(1) A térítési díj mértéke tanévenként a fel
adatra eső összes kiadás egy tanulóra ju
tó hányadának megfelelő százaléka. 

(2) Az önkormányzati intézményekben téríté
si díj ellenében igénybe vehető szolgálta
tások: 

a) Szakközépiskolában és szakiskolában 
a második és a további szakképesítés 
megszerzésekor, továbbá szakképesí
tés birtokában a munkába álláshoz, 
önálló életkezdéshez szükséges isme
retek elsajátítását biztosító képzésben 



való részvételkor a 2. § (1) bekezdés 
b)-c) pontjában felsoroltak. 

A térítési díj mértéke a feladatra jutó 
folyó kiadások maximum 12%-a. 

b) A 2. §-ban fel nem sorolt, tanórán kívüli 
foglalkozások, az iskolai oktatás tizen
egyedik évfolyamától és az iskolai 
szakképzési évfolyamon a napközis 
foglalkozás és a tanulószoba. 

A térítési díj mértéke a feladatra jutó 
folyó kiadások maximum 12%-a. 

c) Az alapfokú művészetoktatási intéz
ményben 

- heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy 
gyakorlatának és elméletének elsa
játításához, évenkénti egy meghall-
.gatás (vizsga) és egy művészeti elő
adás, egy alkalommal tanulmányi 
eredmények nemteljesítése miatt az 
évfolyam megismétlése, 

- az iskola létesítményeinek, felszere
lésének igénybevétele, használata 
e szolgáltatások körében. 

A térítési díj mértéke 18 év alatti tanu
lóknál a feladatra jutó folyó kiadások 
maximum 6%-a; 18 év fölötti tanulók 
esetében a feladatra jutó folyó kiadá
sok maximum 12%-a. 

d) A felnőttoktatásban a tizenegyedik év
folyamtól a gimnáziumban és a szak
középiskolában, valamint a szakkö
zépiskolában vagy a szakiskolában el
ső szakképesítés megszerzésekor, to
vábbá szakképesítés hiányában a 
munkába álláshoz, önálló életkezdés
hez szükséges ismeretek elsajátítása 
esetén a 2. § (1) bekezdés b)-c) pont
jában felsoroltak. 

A térítési díj mértéke a feladatra jutó 
folyó kiadások maximum 25%-a. 

e) Gimnáziumban, szakközépiskolában a 
tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, 
továbbá szakközépiskolában, szakis
kolában a szakképzési évfolyamon ta
nulmányi követelmények nemteljesíté
se miatt az évfolyam második alkalom
mal történő megismétlésekora 2. § (1) 
bekezdés b)-c) pontjában meghatáro
zottak. 

A térítési díj mértéke a feladatra jutó 
folyó kiadások maximum 50%-a. 

f) Az alapvizsga, az érettségi vizsga, a 
szakmai vizsga tanulmányi követelmé
nyek nemteljesítése miatt, második al
kalommal történő megismétlése, eze
ken a vizsgákon ilyen okból a javító
vizsga, továbbá az első alkalommal 
tett vizsgákon ilyen okból a második ja
vítóvizsga. 

A térítési díj mértéke a feladatra jutó 
folyó kiadások maximum 50%-a. 

(3) A (2) bekezdés e)-f) pontjában foglalta
kat a felnőttoktatásban résztvevők tekin
tetében is alkalmazni kell. 

A tandíjfizetési kötelezettség 
4. § 

(1) A tandíj mértéke tanévenként a feladatra 
jutó összes kiadás egy tanulóra jutó há
nyada. 

(2) Az önkormányzati intézményekben tandí
jért igénybe vehető szolgáltatások: 

a) Az alapfokú művészetoktatásban a 3. 
§-ban meghatározottakat meghaladó 
tanórai foglalkozás. 

b) Felnőttoktatásban a második és továb
bi szakképesítés megszerzésekor, 
szakképesítés birtokában a munkába 
álláshoz, önálló életkezdéshez szük
séges ismeretek elsajátításához - be
leértve az évfolyamismétlést is - a 2. 
§ (1) bekezdés b)-c) pontjában felso
roltak. 

c) Az óvodában, az iskolában, a kollégi
umban a pedagógiai programhoz, illet
ve a helyi tantervhez nem kapcsolódó 
vállalkozás alapján folyó nevelés, ok
tatás és az ezzel összefüggő más 
szolgáltatás. 

d) Gimnáziumban, szakközépiskolában a 
tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, 
továbbá a szakközépiskolában, vagy a 
szakiskolában a szakképzési évfolya
mon tanulmányi követelmények nem
teljesítése miatt az évfolyam harmadik 
és további alkalommal történő megis
métlésekor a 2. §, (1) bekezdés b)-c) 
pontjában meghatározottak. 

e) Az alapvizsga, az érettségi vizsga, a 
szakmai vizsga tanulmányi követelmé
nyek nemteljesítése miatt harmadik és 
további alkalommal történő megismét
lése, ezeken a vizsgákon ilyen okból a 
javítóvizsga, továbbá az első alkalom
mal tett vizsgákon ilyen okból a harma
dik és további javítóvizsga. 

(2) Az (1) bekezdés d)-e) pontjában foglal
takat a felnőttoktatásban résztvevők te
kintetében is alkalmazni kell. 

Kedvezmények 
5. § 

(1) Tanulmányi eredmény alapján járó ked
vezmény: 

ha az adott 
intézményben 
az előző évben 
a magatartás 
és szorgalmi jegy 
kivételével képzett 
tantárgyi átlag 

1,00 - 2,49 
2,50 - 3,49 
3,50 - 4,49 
4,50 - 5,00 

a kedvezmény 
a rendelet által 
megengedett 
maximális díj 

25%-a 
50%-a 

100%-a 

(2) Szociális helyzet alapján adható kedvez
mény: 
Amennyiben a közös háztartásban élő 
családtagok egy főre jutó nettó jövedel
me nem haladja meg a mindenkori öreg
ségi nyugdíj legkisebb összegét, a tan-

és térítési díj - tanulmányi eredmény fi
gyelembevételével megállapított - mérté
ke 50%-kal csökkenthető. 
A kérelem elbírálásáról az intézmény ve
zetője dönt. 

Befizetés módja 
6. § 

(1) A tan- és térítési díjat évente kell megál
lapítani az előző év tanulmányi eredmé
nyének és a gyermek, tanuló szociális 
helyzetének figyelembevételével. 
A körülmények jelentős változása esetén 
évente egy alkalommal kérvényezhető a 
díj módosítása, a kérelem elbírálásáról az 
intézmény vezetője dönt. 

(2) Óvodában, iskolában a tan- illetve térítési 
díjat évente két egyenlő részletben kell 
befizetni szeptember 15-ig, illetve február 
15-ig. 
Ettől eltérő fizetési módot (határidő mó
dosítás, részletfizetés) kérelemre az in
tézmény vezetője engedélyezhet. 

(3) Kollégiumban a tan- és térítési díjat szep
tembertől májusig havonta 9 egyenlő 
részletben a hónap 15. napjáig előre kell 
befizetni. 

(4) Alapvizsga, érettségi vizsga, szakmai 
vizsga, ezeken a vizsgákon a javítóvizs
ga esetén a vizsgára jelentkezéssel egy
idejűleg kell a díjat az intézménybe befi
zetni. 

(5) A (2) illetve (3) bekezdésben említett ese
tekben a tan- és térítési díj határidőben 
történő befizetésének elmulasztása ese
tén az intézmény vezetője 30 napon belül 
a fizetésre kötelezettet felszólítja, és a 
befizetésre új határidőt szab meg. 
Amennyiben a befizetésre a póthatáridő 
lejártáig sem kerül sor, a tanuló a foglal
kozásból kizárható, - a tanköteles tanuló 
kivételével - a tanulói jogviszony, a kol
légiumi tagsági viszony (a tanuló szociá
lis helyzetének vizsgálata után) meg
szüntethető a megszüntetés tárgyában 
hozott döntés jogerőre emelkedésének 
napján. 

Átmeneti és zárórendelkezések 
7. § 

(1) Az étkezésért fizetett térítési díj mértékét 
és az alkalmazható kedvezményeket kü
lön önkormányzati rendelet szabályozza. 

(2) A törvényben biztosítottakon túl a Nem
zeti Alaptanterv bevezetéséig minden ok
tatási intézmény osztályonként heti 2 óra 
felzárkóztató és 2 óra tehetséggondozó 
foglalkoztatást szervezhet ingyenesen. 

(3) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép ha
tályba. Rendelkezéseit 1994. szeptem
ber 1-jétől kell alkalmazni valamennyi év
folyamon. 

Békéscsaba, 1994. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 



H E T I M O Z I M Ű S O R 

1994. július 14-20. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
VII. 14-17. 16, 18 és 20 óra: 

Jack Lemmon & Waller Matthau: 
A SZOMSZÉD NŐJE MINDIG ZÖLDEBB 
GRUMPY OLD MAN (amerikai vígjáték) 

22 óra: AZ ÁLLATI NYOMOZÓ 
ACE VENTURA: PET DETECTIVE 
(amerikai bűnügyi bohózat) 

VII. 18-20. 18 óra: Jack Lemmon & Walter Matthau: 

A SZOMSZÉD NŐJE MINDIG ZÖLDEBB 
GRUMPY OLD MAN (amerikai vígjáték) 

11 és 20 óra: AZ ÁLLATI NYOMOZÓ 

ACE VENTURA: PET DETECTIVE 
(amerikai bűnügyi bohózat) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
ART MOZI 

VII. 14-15. 22.15 óra, VII. 16-17. 19 óra, VII. 18-20. 20.15 óra: 
Gus Van Sant: 
NÉHA A CSAJOK IS ÚGY VANNAK VELE, AVAGY 
A TEHENÉSZLÁNYOK IS BEKATTANNAK A BLUESRA 
EVEN COWGIRLS GET THE BLUES 
(színes, amerikai road-movie) 

VII. 14-15. 19 óra, VII. 16-17. 21 óra, VII. 18-20. 19 óra: 
Róbert Altman: RÖVIDRE VÁGVA - SHORT CUTS 
(szórakoztató, amerikai tragikomédia) 
Főszereplők: Andié McDowell, Tom Waits, 
Madeleine Stowe, Jack Lemmon és Tim Robbins 

HETI F I L M A J Á N L A T 

Jack Lemmon és Walter Matthau: 
A SZOMSZÉD NŐJE MINDIG ZÖLDEBB / GRUMPY OLD MAN 

Már kölyök korukban sem bírták egymást. Felnőttként is töretlen kitar
tással ellenségeskedtek. Szivatás egy életen át. A két öregúr a nyug
díjas éveket sem szeretné elpazarolni alapos kibabrálás nélkül, ekkor 
azonban váratlanul (eltűnik egy szép özvegyasszony is DARYL HAN-
NAH szerepében. 

AZ ÁLLATI NYOMOZÓ / ACE VENTURA: PET DETECTIVE 
Őrületes humorú, magyarul beszélő, amerikai bűnügyi bohózat, az év 
legfergetegesebb vígjátéka. Elveszett a cslga-bigád, meglépett az ebi
halad - hivd ACE VENTURÁT! tadadadadadammm vaúúúúúúúúú-
úúúúl Garantáltan kiszimatol mindentl 

Gus Van Sant: 
NÉHA A CSAJOK IS ÚGY VANNAK VELE, AVAGY 

A TEHENÉSZLÁNYOK IS BEKATTANNAK A BLUESRA 
EVEN COWGIRLS GET THE BLUES 

A nagysikerű Otthonom, Idaho című film alkotóinak új, különös han
gulatú amerikai road-movie-ja. Főszereplők: Urna Thurman, Keanu 
Reeves, Rain Phoenix, John Hurt. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

városüzemeltetési irodája 

pályázatot ír ki Békéscsaba városában 
- a Madách utca útburkolatának felújítási, valamint 

- a Pipacs köz végében, a garázsok melletti hiányzó útburkolat ki
építési munkáinak végzésére. 

A pályázati kiírás átvehető a polgármesteri hivatal városüzemelte
tési irodájában, Békéscsaba, Szent István tér 7. 
A pályázat benyújtásának határideje: 1994. július 29. 

A kivitelezési munkák befejezési határideje. 1994. szeptember 15. 

VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA 

1 PÁLYÁZATI £ \ 

ELHÍVÁO 
Az ORFK és a KHVM a 2002/1992. (HT. 2.) számú Kormány
határozatában rögzített felhatalmazása alapján, a közleke
désbiztonság javítására irányuló társadalmi kezdeményezé
sek megfelelő szakmai és anyagi támogatását - erre a célra el
különített anyagi forrásból - kívánja érvényesíteni az Országos 
Balesetmegelőzési Bizottság által elfogadott pályázati szabály
zat szerint. 

Pályázatot küldhet be minden olyan magánszemély, állami 
szerv, társadalmi szervezet, oktatási intézmény, amely a közle
kedésbiztonság javítására irányuló - szabadon választott -
tevékenység gyakorlati megvalósítását tűzte ki céljául. 

A pályamű terjedelme maximum 10 oldal. 

A pályázatokat géppel írva, 3 példányban kérjük megküldeni. 

Á beküldés határideje: 1994. szeptember 1. 

Az elbírálás határideje: 1994: november 30. 

A pályaműveket 7 tagú bizottság bírálja el, amelynek összetéte
lét - az Országos Balesetmegelőzési Bizottság javaslatára - a 
pályázatot kiírók hagyják jóvá. 

A pályázott tevékenység támogatására: 
minimum: 50 000 Ft 
maximum: 1 000 000 Ft adható. 

A pályázat támogatásának összegét csak az odaítélt célra lehet 
felhasználni. A felhasználást a kiírók területi szerveik bevonásá
val ellenőrzik. 

Folyamatos tevékenység esetén - a bíráló bizottság odaítélése 
után - az összeg részletekben is folyósítható. 

A pályázatokat 3 gépelt példányban, a feladó pontos címé
vel ellátva, a pályázó lakhely szerint illetékes megyei rend
őr-főkapitányság közlekedési osztálya vezetőjének kérjük 
megküldeni. 

A borítékra írják rá: 
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PÁLYÁZAT 

A zsűri döntése után a pályázati anyagot nem küldjük visz-
sza, s nem őrizzük meg. 

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI 
ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 

A MOZI CSATORNA műsora rendszeresen a Duna Tv csatornáján 
látható péntekenként, a műsorzárást követően. Ismétlés szombaton 
este! Július 15-16-án a Black magic women című filmet vetítik. 
A film előtt a műsorban rendszeresen bemutatják a székelyudvar
helyi ATI-BETA TV tudósításait, valamint a Jó szóval oktasd, ját
szani is engedd című sorozatot a Soros Alapítvány támogatásával. 
A MOC címe: Andrássy út 55-57., telefonszáma: 452-356. 



• HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésé
nek szociális bizottsága értesíti a város lakos
ságát, hogy a házaspárok és gyermekes 
egyedülállók első lakásának megszerzéséhez 
kamatmentes támogatást nyújt. A támogatás 
részletesebb feltételeiről a polgármesteri hiva
tal ad tájékoztatást ügyfélfogadási időben, a 
városháza földszint 10. számú szobájában. A 
támogatási kérelmeket 1994. szeptember 
1-jéig lehet benyújtani az arra rendszeresített 
formanyomtatványon. Az igények ezen idő
pont után kerülnek elbírálásra. 

Minipack 
Békéscsaba, Alkotmány u. 27. 

Telefon: 326-524. 
Nyitva: keddtől péntekig 10-16-ig. 

Rendezze be 
ízlésesen lakását, 
üzletét! 
FEHÉR RÁCSOS 
ÁLLVÁNY 

8 POLCCAL 
csak 3300 Ft 

(áfa-val). 

KAPHATÓK: 
• szegszalagok 
• pántszalag 
• pánthüvely 
* rakományhoz élvédők, 

sarokvédők 
* szemeteszsákok 

eldobható műanyag 
poharak, tégelyek, 
tálkák, evőeszközök 
papírtányérok, -tálcák 
alufólia és edények 
szatyrok, folpack, 
szívószál és egyéb 
kellékek 

VISZONTELADÓKNAK KEDVEZMÉNY! 

^ Csomagolás, raktározás. A z ár érv ! v 

Paletta FESTÉKKERESKEDÉS 
Hagyományos és profi festőszerszámok. 

Trinát, Supralux termékcsalád. 

Sefra és Düfa falfestékek és mázolóanyagok. 

RENDELÉST TELEFONON IS FELVESZÜNK. 
Igény szerint házhoz szállítást vállalunk. 

Címünk: Békéscsaba, Bartók Béla út 9. 
(a rendőrség mellett). 

Nyitva tartás: Telefon: 
hétfőtől péntekig 7-17 óráig, 66/453-527. 
szombaton 7-12- ig . 

ASZTALOSOK! 
INTERSPAN 
bútorlapok, 

konyhai munkalapok 
értékesítése, 

méretre vágása, 
élfóliázása, 

valamint felületkezelt 
MELAMIN 

padlóburkolók árusítása. 
Békéscsaba, Kolozsvári u. 67. 

(A jaminai SZTK utcája) 

BARKÁCSOLÓK! 

A GÉPÉSZETI ES 
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
SZAKKÖZÉPISKOLA 

pályázatot hirdet 
gyengeáramú 

villamosmérnök 
vagy 

üzemmérnök 
(esetleg automatika szakos) 

részére, 
tanári állás betöltésére. 

Érdeklődni: 
Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 

Tel.: 66/324-163. 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

Békéscsaba, Szabadság tér 1 
GYORSNYOMDA 

-3. (nagyposta). Telefon: 447,-563 

A P R Ó H I R D E T É S 

INGATLAN 
l Régi ház nagy leiekkel eladó Békéscsabán, a 

Vörösmarty utca 22 alatt. Érdeklődni: Bocskai 
utca 5. 

i 2.5 szobás, egyedi gazos, vizórás lakás, 
valamint kúttal, árammal ellátott, alápincézett 
házzal gyümölcsös eladó. Érdeklődni: 
Andrássy úl 50. IV/19.. telefen: 327-317. 

i Hajnal utca 7. szám alatti nagy kertes ház 
eladó (IV. kerület). Érdeklődni: Szőlő utca 23. 

3 szobás ósszkomforlos, garázsos kertes lakás 
eladó Békéscsaba. Rozsa utca 2/A. 

Penza lakótelepi vizórás, önkormányzati. III. 
emeleli, 2 szobás lakásomat elcserélném 
I szobásra. I. emeletig. Teleion: 453-746. 

Kondoroson, a faluhoz közel, szántó és ta-
nyaingat&i eladó. Érdeklődni: Békéscsaba. 
VII. ker. Hold u. 16. 

6 éves termő gyümölcsös bekerítve, parkosítva 
eladó a Keleti-kertekben. Fúrott kút van. Irány
ár: 250 000 Ft. Cm: Békéscsaba, Lenkey u. 10. 
Tel.: 450-859. 

I Andrássy úlon egyedi gázos lakás eladó. Tele
fon: 453-658. 

I Lencsési úlon 2 szobaiétkezős lakás eladó. 
Teleion: 453658. 

I A Kazinczy lakótelepen 2 szobás lakás eladó 
Teleion: 453-658. 

I lllésházi utcán 110 m'-es lakás eladó. Teleion: 
453*58 

I Gyulán, a fürdőhöz közel, panztó kialakítására 
alkalmas családi ház eladó. Telefon: 453-658 

I Belvárosi házrész eladó. Teletem: 453*58. 

I Szemere utcán házrész eladó. Tel.: 453-658. 

I Gyöngyösi utcán családi ház eladó. Telefon: 
453*58 

I Fényesen söröző-tcsaládi ház eladó. Teleion 
453*58. 

I Lakást vásárolnánk Békéscsabán Teleion: 
453*58. 

I Kétszobás, egyedi fűtéses, vizórás, telefonos 
lakás eladó Békéscsabán, a Tolnai u. 10/C 
IV/12 alatt. Érdeklődni: szombat-vasárnap 
8-10-ig a helyszínen, vagy a 453-505-ös tele-
Ionon. 

I Békéscsabán, a Boriuréti-kertekben vízparti 
zártkert lakhaló és gazdálkodásra alkalmas 
épületekkel eladó. Irányár: 900 000 Ft. Érdek
lődni: szombat-vasárnap 8-10-ig a 453-505ÓS 
lelelcnon. 

I Gerendáson családi ház olcsón eladó. Nagy 
kerttel, nyugodt, csendes helyen Érdeklődni: 
Békéscsaba. Tavasz u. 69. 

J A R M U 
Egy 10 éves 1200-as és egy 14 éves 1300-as 
Lada eladó. Teleion: 452-378. 

Négyütemű Trabant Iriss műszakival eladó. Te
lefon: 322-522. 

f,7 Opel Combo 3 éves diesel eladó. Irányár: 
630 000 Ft. Érdeklődni: egész nap a 447-527 
telefonon. 

SZOLGÁLTATÁS 
• Keltől tizet, hármat vihet! Minőségi bálás ruhák 

kaphatok a Mindenki botl|ában. Bartók Béla út 
29. szám alatt. Nyitva: hétfőtől péntekig 14-től 
19 óráig. 

i Tetőszolgálat! Lapos cserép- és magastetők 
készítése, javítása garanciával Bejelentés 
9-12 óráig a 447-247/127 telefonon 

i Parabola- és tetőantenna-szereles vidékre is. 
Autórádió és -magnó. HIFI. videó javítása. 
Boda Béla, Békéscsaba. Csíki u. 38 Telefon.: 
326-931 (üzenetrögzítő). 

• Színes televíziók tavitása hétvégén is. garan
ciával! Érdeklődni: Domokos Tamás, teleion: 
323-721. 

I Lakossági üvegezés, hőszigetelő üveg gyártá
sa! Békéscsaba. Kétegyházi út 3. Tel.: 454-246. 

I Mikrohullámú sütők, automata mosógépek javí
tása, háztartási és barkácsgépek szervizelése. 
Műszaki cikkek értékbecslése és adásvétele 
garanciával. Elektroszerviz. Hargita utca 5.. fel
vevőhely: Berényi úl 20. (teleion. 450-305). 

i Dr. Baukó Attila szülész-nőgyógyász szakorvos 
magánrendeléséi 1994. július l-|étől Békéscsa
ba. Munkácsy u. 2/C 1/1. szám alatt megkezd
te. Rendel: hétlón és csütörtökön 16.30-
17.30Hg. 

i Szobafestés, mázolás, lapétázás. Mészár Ti
bor. Békéscsaba. Kazinczy lakótelep 20/8. 
111/4. teleion: 449-374. 

I Tisztelt Vendégeim! Pedikúr üzletemet megnyr-
lottam! Címe: Kazinczy u. 20/2. Nyitva tartás: 
héttőtől péntekig 10-17 óráig Teleion 328-386 
Szeretettel várom régi és új vendégeimet: Pedi-
kürös Ács Kati. 

i Kiskeszeg horgászbolt nyílt Békéscsabán, a 
Jókai u 51 szám alatt! 

I Magyarból, történetemből, németből pótvizsgá
ja való (elkészítést vállalok. Teleion: 448-748. 

I Autó és bútorkárpitosi tevékenységemel meg
kezdtem a Rábai u. 12. alatt. Telefon: 322-948 
vagy 324-986 

EGYÉB 

• Hasított sertés megrendelhető! Telefon: 
459-337. 

• Comrrodore*4 floppyval eladó. Tel.: 456-374. 

• Szűcsgép eladó. Érdeklődni: Báthory utca 11. 

• Kőművest keresünk Hungaropan üvegek el
adók. Érdeklődni: Klapka u. 4. 

• Ha Ön békéscsabai vagy környékbeli, lega
lább érettségizett, beszél németül vagy ango
lul, határozott, kitartó, és szembe mer nézni a 
kihívásokkal is. várjuk nemzetközi cégűnk mun
katársai közé. humán területre, szervezői tevé
kenységre Időpont egyeztetés: 1994. július 
t8-20-án, 9-17 óráig a 456-401 teleionon 

• Eladok celréshordók. szekrény, gáztúhety. bon
tásból nagyméretű e&zobaaijó Érdeklődni: 
Tavasz u. 69. 

• Német óriásnyulak darabra eladók. Érdeklődni: 
délután. Békéscsaba. Nagy Sándor u. 

• Éitesit|ük MEDOSZ-lagiainkat. hogy 
1994. július 30-án egynapos kirán
dulást szervezünk. Jelentkezni 
július 20-ig. a Luther u. 6/i._ 
alatt lehet. 
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A Kazinczy utcában, az ÁÉV székház és a mellette lévő épület helyén állt 
még harmincöt éve a Magyar Királyi Állami Méntelep hosszú, sárgára festett 
épülete, haragoszöld színre mázolt ablakaival. 

Az egészen a vasútig húzódó, 43 850 négyzetméteres területen lévő ménte
lepet a magyar lótenyésztés előmozdítása céljából hozták létre 1893-ban. A 
mezőhegyesi ménesbirtok mérnöke Tattál Károly tervezte, és Wagner József 
építette az akkori idők legkorszerűbb méntelepét. Az emeletes legénységi épü
letben irodák, kantin, őrszoba, konyha, szertár, zárka volt található, és a 2 0 0 -
300 főnyi legénységnek pedig kényelmes fekvőhely. 

A méntelep két sarkán volt a parancsnoki és állatorvosi lakóház. Két nagy is
tálló épült a telepen, melyben 80-80 ló kapott korszerű elhelyezést. Ehhez kap
csolódott a kocsiszín, beteglóistálló, takarmánykamra és a fedezőszín. Az ivó
vizet az Andrássy úti artézi kútból vezették a telepre. A nagy korláttal körülvett 
szabad lovaglótéren gyakoroltatták a lovakat. 

E területet alakították át 1951-ben városi stadionná. Itt játszotta mérkőzéseit 
akkoriban Építők néven a város jóhírű NB ll-es labdarúgócsapata. Még sokak 
emlékezetében él, hogy egyetlenegyszer itt játszott a nagy magyar válogatott, 
az „aranycsapat", komplett összeállításban, zsúfolt nézőtér előtt az Építőkkel 
barátságos mérkőzést. 

Ma a méntelep egykori hatalmas területén és környékén lakóházak sorakoz
nak. A régi városrészt egy ideig talán megőrzi az emlékezet - s aztán ménte
lepnek, stadionnak már csak írásos nyoma marad. 

101 É V E ^ É P Ü L T 
a Magyar Királyi Állami Méntelep 

A Magyar Királyi Állami Méntelep 
a Kazinczy utcában 1940-ben 

Az egykori városi stadion a méntelep területén. E pályán játszott 
hírverő mérkőzést a híres aranycsapat 1953-ban. 
A képen NB ll-es labdarúgó-mérkőzés az ötvenes években. 

GONDOLKODÓ 

Halotti beszély 

- Jó napot, uram! Az anya
könyvvezetőt keresem 

- Kezét csókolom, asszo
nyom! Tessék parancsolni. Miben 
segíthetek? 

- Szeretnék bejelentkezni élő
nek, hivatalnok úr. 

- Ezt hogy érti, hölgyem?! 
- Tessék, itt a papír, miszerint 

halott vagyok már két éve. Ön írta 
alá. 

- Szabad egy pillanatra?... Ó, 
az más. Ön valóban halott, asszo
nyom, mi nem szoktunk tévedni. 
A papír, az papír Az szent Az 
rend. Az maga a tökély. Jó napot! 

- Jó napot! De mondja, hiva
talnok úr, van Isten? 

- Isten? Az vezetéknév? 
Mindjárt megnézzük. 

S Z T O J C S E V S Z V E T O S Z L Á V 




