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Ülésezett a közgyűlés 

• Juniális a gyermekekért 

Telefonhelyzet 

• 1000 éves a magyar iskola 

Környezetünkért, jövőnkért 

• Csabai Közlöny - Döntés után 

• 50 éves érettségi találkozó 

Befogadás 
A színvonalas írásmű

vészet ellen minden kor
ban a műveletlen, palléro-
zatlan elmék emeltek szót, 
a kifinomult stílus azért 
idegesítette őket, mert is
kolázatlanságukat juttatta 
eszükbe. Az olvasott befo
gadót sohasem dühíti fel 
egy idegen szó, mert tudja 
mit jelent. Aki nem képes 
kötni valamilyen korábban 
elsajátított élményanyag
hoz (tudáshoz) a leírtakat, 
az képtelen belsővé tenni 
a mű parabolisztikus asz-
szociációit. Szirák Péter 
irodalomtörténész írja A bi
zonytalanság szabadsága 
című írásában: „Mégsem 
hinném, hogy általában a 
befogadók nagy többsé
gének (megmagyarázható) 
lenne az új(abb) irodalom
ban rejlő érték és szépség: 
konzervatív az olvasói be
idegződés, szűk az elvá
ráshorizont. Már minimális 
írói újítások is frusztrálják 
az olvasót". 

Épp ezért nem szabad 
ebben a fejletlen állapot
ban hagyni a műélvezőt, 
fejleszteni kell. Az írásmű
vészet nem puszta újság
írás, nem TASZSZ- és MTI-
hírek, rendeletek és hirde
tések színvonalán vegetál, 
hanem, ahogy Rilke írta, 
az erősebb lét közelében. 
Bár a gyengék mindig a 
nívósat próbálják kirekesz
teni. 

KÁNTOR ZSOLT 

• KÖZGYŰLÉS 

Slágertémák 
A májusi közgyűlésen néhány 

olyan ügynek is a végére jártak a 
képviselők, mely korábban is sze
repelt a napirenden. így például 
végleges döntés született a Lu
ther utcai kerékpárút-építés kap
csán, melynek értelmében az ön
kormányzat biztosítja a szüksé
ges 8,9 millió forintot (ehhez még 
hozzájön az útalaptól elnyert 5,3 
millió). A megnövekedett forga
lom miatt jelzőlámpát telepítenek 
a Luther utca és a Kinizsi utca ke
reszteződésében (bekerülési ösz-
szege 1,5 millió forint). 

• Békéscsaba élenjáró 
Elfogadták a Békéscsaba Va

gyonkezelő Rt. 1995. évi beszá
molóját és a társaság idei üzleti 
tervét. Az rt.-nek stratégiát kell ki
dolgoznia a lakbér- és bérleti
díjhátralékok behajtásáról, vala
mint új versenyeztetési-pályázta
tási szabályzatot kell készíteni a 
nem lakás célú bérlemények 
hasznosításáról. 

Elbírálták a közszolgáltatások
ra és városüzemeltetési felada
tokra kiirt pályázatokat. A nyerte
sekkel négy és fél évre köt szer
ződést az Önkormányzat, a mun
kát július 1-jétől vehetik fel a kije
lölt területeken. A szokásos köz
gyűlés utáni városházi sajtótájé
koztatón Pap János polgármester 
elmondta, hogy az önkormányzat 
egyik legfontosabb döntését hoz
ta ezeknek a pályázatoknak az 
elbírálásával. Úgy vélte, a dön
téstől elsősorban az várható, 
hogy nem nőnek jelentősen a 
költségek: az árak kialakulásában 
bizonyos féket jelent az a tény, 
hogy többen végeznek azonos te
vékenységet más-más területen, 
ami összehasonlításra ad lehető
séget - a minőséget illetően is. A 
tényekhez tartozik még az, hogy 
a közszolgáltatások és a város

üzemeltetési feladatok ilyen szé
les körű pályáztatásával Békés
csaba úttörő szerepre vállalkozott. 

A közgyűlés jóváhagyta a la
kossági infrastrukturális beruhá
zások idei 73 millió forintos támo
gatási keretének felhasználását. 
42 milliót új útalapok építésére, 
12 milliót régiek lefedésére, míg 
17,2 milliót szennyvízcsatorna
építésre fordítanak. A távlati cél 
az, hogy 2000-ig Békéscsaba 
belterületén minden út burkolt le
gyen. 

Ugyanúgy az ezredfordulóig 
az egész városra ki kell terjeszte
ni a szelektív hulladékgyűjtést, 
ami nemcsak érdeke, de vállalt 
kötelessége is Békéscsabának. A 
kísérteti fázis jövőre indulna és 
három évig tartana, az előkészü
leti munkák már az idén elkez
dődnek, amire kétmillió forintot 
szavaztak meg a képviselők. Bé
késcsabán évente kb. 40 ezer 
tonna kommunális hulladék kép
ződik, mely alapvetően válogatás 
nélkül, ömlesztve kerül lerakásra. 

így jelentős mennyiségű újra
hasznosítható nyersanyag megy 
veszendőbe. Az új hulladékkeze
lő mű üzembe helyezése után 
1997-ben 6 ezer, 1998-ban pedig 
20 ezer tonna hulladék szelektív 
gyűjtését kell elérni. 

• Egészségügy, patikák magán
kézben, kinevezések 
A közgyűlés hozzájárult ah

hoz, hogy a város pályázatot 
nyújtson be a Népjóléti Minisztéri
umhoz háziorvosi és házi gyer
mekorvosi munkahelyek létreho
zására, illetve a meglévő munka
helyek korszerűsítésére. A házi
orvosi rendszer átalakításának 
egyik célja az, hogy megszűnjön 
a rendelőkben időről időre ta
pasztalható zsúfoltság és kényel
metlenség. 

Megszavazták azt az előter
jesztést, mely szerint a Tüdőgon
dozó, a Bőr- és nemibeteg-gon
dozó, valamint a Pszichiátriai 
gondozó a kórház megüresedett 
traumatológia-sebészeti tömbjébe 
kerül. Az áttelepítéssel egy évek 
óta húzódó probléma oldódna 
meg, hisz a gondozók végre mél
tó helyre kerülnek. 

(Folytatás a 3 oldalon) 



IV. KÁROLY ALAPÍTVÁNY 

Juniális a gyermekekért 
Május 25. és június 8. között kerül sor Békéscsabán a IV. Ká

roly Alapítvány Keresztény juniális a gyermekekért e lnevezésű 
nagyszabású rendezvénysorozatára, melynek védnökei Pap Já
nos po lgármester és Gyulay Endre s z e g e d - c s a n á d i m e g y é s 
püspök. 

AIV. Károly Alapítványt Wenckheim István, a régi birtokos csa
lád ma Pécsett élő utódja hozta létre a közelmúltban - békéscsa
bai katolikusok felkérésére. Az alapítvány székhelye a békéscsa
bai Katolikus Általános Iskola (Szarvasi út 31.). Céljai a követke
zők: azon k e z d e m é n y e z é s e k támogatása, amelyek IV. Károly 
szel lemiségével , korának történelmével foglalkoznak; a csabai ka
tolikus iskola taneszközeinek és tanulmányi segédleteinek folya
matos gyarapí tása, korszerűsítése; az iskola tehetséges tanulói
nak anyagi támogatása , különös tekintettel a hátrányos helyzet
ben élő családok gyermekeire; a katolikus iskolában végzett tanu
lók továbbtanulásának f inanszírozása; olyan rendezvények szer
vezésének támogatása , amelyek az iskolai nevelés és a hitélet 
céljainak elérését szolgálják; teológia, művészet i tárgyú kiadvá
nyok megje lentetésének támogatása . Az alapítvány számlaszáma: 
OTP 11733003-20104340. 

A rendezvénysorozat gazdag programot ígér. Lesz Juli-suli ve
télkedő május 2 5 - é n , szombaton 11 órától a Garzon Szál lóban 
óvónők részére Kudlik Júlia vezetéséve l . Június 3 -án , hétfőn 19 
órától a Páduai Szent Antal Templomban orgonakoncertet ad dr. 
Áment Ferenc Lukács bencés főiskolai tanár. Június 4 -én , kedden 
15 órától a Katolikus Általános Iskolában kerül sor a Tevan Kiadó, 
az iskola és a Heti Mér leg Vár a nyár c ímű pályázatának ered
ményhirdetésére Eperjes Károly színművész részvételével , aki iro
dalomórát tart az érdeklődők számára , aztán 19 órától a belvárosi 
plébánián tanúságtételt tesz. Július 6 -án , csütörtökön 9 órától óvo
dai gálát rendeznek a katolikus iskolában, ahol az egyes gyermek
intézmények mutatkoznak be rövid műsorokkal. Június 8., szom
bat a labdarúgás napja lesz a katolikus iskolában: először Békés
csaba és Gyula katolikus iskoláinak fiúcsapatai mérkőznek meg 10 
órától, aztán következnek a parlamenti pártok országos és helyi 
politikusai, akik a vállalkozók ellen próbálnak labdába rúgni (vagy 
fordítva); a nap folyamán a gyerekek és a felnőttek részesei lehet
nek kézműves-foglalkozásnak, továbbá lesz táncház, közös főzés 
ós tárgynyeremény-sorsolás. 

Egy kuriózum tanúi is lehetünk. Június 7-én, pénteken 12 órá
tól egészen vasárnapig általános és középiskolások éjjel-nappal 
futnak (felváltva) 48 órán át a stadionban; a futás hossza valószí
nűleg megközelí t i a 700 km-t, ami Guinness-rekordkísérletet je
lenthetne. A futásban továbbá mindazok képviseltethetik magukat, 
akik anyagilag is támogatni szeretnék az alapítványt és a katolikus 
iskolát az 500 Ft/kör támogatás + reklám e lnevezésű akcióban 
való részvételükkel - a hozzájárulás mértékétől függően minden 
befizető neve nyilvánosságot kap. 

(H. M.) 

H I R D E T M É N Y I 
B Ö L C S Ő D É S E K B E Í R A T A S A R Ó L 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Ö n k o r m á n y z a t a Egészségügyi 
Alapellátási In tézményének bölcsődéi értesítik a szülőket, hogy a 
bölcsődei beíratások időpontja: 

1996. j ú n i u s 1 0 - t ő l 14-ig 
naponta 8.00 é s 15.00 ó r a k ö z ö t t . 

Bölcsődébe 20 hetes kortól a harmadik életév betöltéséig vehe
tők fel a gyermekek. 

A b e í r a t á s helye: Egészségügyi Alapellátási In tézmény 
Belvárosi Bölcsőde 
B é k é s c s a b a , Lepény Pál utcai bejárat 

rJlérlee^ 
Érdeklődni lehet a 323-171-es telefonszámon. 

• F O G A D Ó N A P O K . Május 
24-én, pénteken Sisak Péter al
polgármester, 31-én Végh László 
alpolgármester tart fogadónapot a 
városházán 8 ós 12 óra kőzött. 

• RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Közgyűlése május 28-án, kedden 
rendkívüli közgyűlést tart az okta
tást érintő témában. 

• J A M I N Á L I S J Ú N I U S 2 -ÁN. 
Jaminai falunapot, „jaminálist" 
szervez az ifiház a Jamina kerek
asztal felkérésére június 2-ra, va
sárnapra. Egy vidám, jó hangu
latú, igazi kikapcsolódást ígérő 
napra számíthatnak a Bessenyei 
utcai sporttelepre ezen a napon 
ellátogatok. Gyerek- és felnőtt-
programok, humor, körhinta, cél
lövölde, utcabál várja Jamina (és 
egész Békéscsaba) apraját-nagy-
ját; a jaminális este tűzijátékkal 
zárul, ezzel téve még emlékeze
tesebbé a talán hagyományterem
tő kezdeményezést. 

• R O M Á N F O G A D Ó Ó R A . 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Román Kisebbségi Önkormány
zata május 27-én, hétfőn 15-17 
óráig tart fogadóórát a Szabad
ság tér 11-17. 111/16. szám alatt. 

• J U R T Á K N É P E . A honfog
lalás 1100. évfordulója alkalmából 
a Békés Megyei Önkormányzat 
Múzeumok Igazgatósága kiállí
tást rendez Jurták népe címmel 
a Munkácsy Mihály Múzeumban, 
amely október 6-ig tekinthető meg, 
hétfő kivételével naponta 10-18 
óráig. 

• JÓGA. A Békés megyei Jóga 
a mindennapi életben egyesület 
szervezésében jógahótvége lesz 
május 31-től június 2-ig Szana-
zugban, a Gyermek- és Ifjúságvé
delmi Alapítvány táborában. Je
lentkezni a 323-616 telefonszá
mon lehet. 

• GYERMEKNAPI F U T Á S . 
Május 25-én, szombaton 11 órától 
gyermeknapi futást szervez az 
ANTSZ Békés Megyei Intézete 
egészségvédelmi osztálya. A ver
senyen óvodások, általános isko
lások és középiskolások vehet
nek részt. Nevezni ingyenesen 
10.30 és 10.50 óra kőzött lehet a 
Békés Megyei önkormányzati Hi
vatal melletti, Derkovits sori par
kolóban. A futás helyszíne a Der
kovits sor ós az Árpád sor. És egy 
igazi gyermeknapi meglepetés: 
minden befutó ajándékot kap. 

• K I R Á N D U L Á S O K NYUG
D Í J A S O K N A K . A Békéscsaba 
Városi Nyugdíjas-egyesület kirán
dulásokat szervez: május 25-én 
a szabadkígyósi kastélyparkba a 
Társas tea vendégeivel (indulás 
az egyesületből 14.30-kor); júni
us 1-jén Ópusztaszerre a Fesz-
ty-körkép megtekintésére; június 
21-23-án Pécs környékére. Je
lentkezni az egyesületben lehet. 

• MATEMATIKAVERSENY. 
A TIT 5 fordulós megyei matema-

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

tika levelező versenye döntőjének 
békéscsabai nyertesei: 5. osztály 
- 2. Kádas Andrea (10. Számú 
Általános Iskola); 6. osztály - 2. 
Tóth János (10. Számú Általános 
Iskola). 

• H IBAIGAZÍTÁS. Előző szá
munk 8. oldalán a Rózsák, sze
relmek ós Uszticsok című cikkünk 
képaláírása tévesen jelent meg. 
A fotón Horváth Margit mellett 
Molnár László látható. Az elírá
sért szíves elnézésüket kérjükl 

MATRIKULA 

H Á Z A S S Á G 

Bozó Andrea Pálma és Tóth 
Ferenc, Karsay Edit és Bencsik 
András Attila, Lipták Ildikó és Mu
rányi János, Zleovszki Zita és To-
bai László, Sztvorecz Ágnes és 
Sluch György 

S Z Ü L E T É S 

Lipták György és Nagy Csilla 
leánya Villő Csilla, Gyulavári Má
tyás és Nagy Mónika fia Ádám, 
Milecz Imre és Plesovszki Ágnes 
leánya Renáta, Zsóri Tihamér és 
Nagy Mónika fia Tamás Dávid, 
Gécs Norbert és Bula Anita fia 
Márk Norbert, Merza Péter és 
Králik Éva leánya Nikoletta Éva, 
Krista Károly és Zsigmond Szilvia 
leánya Mária, Herpai Mihály Já
nos és Túrák Ilona leánya Andrea 
Melánia, Fuderer Miklós és Káro
lyi Anikó fia Miklós 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
Főszerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 

Tipográfia: Gécs Béla 
Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala 
Felelős kiadó: Pap János. 

Békéscsaba polgármestere 
Szerkesztőség: Békéscsaba, 

Szent István tér 9. 5601. Pf. 112 
Telefon/fax: (66) 445-676, 

telefon: 452-252 
Szedés: A&M Stúdió 

Nyomás: Hungária-lnfo 
Nyomdaipari Kft., Békéscsaba 

Felelős vezető: 
Bohus Ákos nyomdavezető 

Megjelenik hetente, 
27 000 példányban 

Terjeszti a Magyar Posta 



1 MSZP: n e m obstruálunk 

A május 16-i közgyűlés döntései után minőségi változások
nak kell bekövetkezniük három, a lakosság számára fontos te
rületen - jelentették ki az MSZP-frakció tagjai a közgyűlés utá
ni sajtótájékoztatón. A hétvégi és az éjszakai orvosi ügyeleti 
rendszernél a tisztességes finanszírozás mellett elvárható a mi
nőségi munkavégzés. Mindkét pályázó szakmailag jó tervezetet 
tett le az asztalra, s a győztes most már nem mondhatja, hogy 
fillérekért végzi el ezt a munkát. 

Ami a kommunális szolgáltatásokat illeti, a lakosságnak is ér
zékelnie kell, hogy a nyertes cég betartja a szerződéses fegyel
met, kulturáltabbá teszi a városképet, gondozza a parkokat és 
a játszótereket. Miután sok negatív lakossági észrevétel érke
zett (például a szemét elszállítására), a frakció vállalja a folya
matos kontrollálást a lakossági bejelentések alapján. 

Ugyancsak fontos az a döntés, amely a szilárd burkolatú 
utak építésének támogatására vonatkozik. Tóth Károly parla
menti és önkormányzati képviselő célként jelölte meg, hogy 
2000-re valamennyi belterületi út szilárd burkolatú legyen. 

Ezt követően Molnár Zsolt képviselő a közgyűlésben kiala
kult politikai erőcsoportokról beszélt. Nem tartotta meglepőnek, 
hogy a Fidesz látványosan csatlakozott az úgynevezett Polgári 
Szövetség pártjaihoz a városban. Ezt az MSZP-frakciónak érté
kelnie kell, egyelőre azonban még nincsenek egzakt válaszaik 
erre. Ehhez csatlakozva Tóth Károly elmondta, hogy egyes 
frakcióknak csak addig volt fontos részt venniük a közgyűlésen, 
amíg a számukra fontos döntések megszülettek. Az MSZP el
várja, hogy a képviselők ne veszélyeztessék a közgyűlés műkö
dőképességét azzal, hogy egy idő után eltávoznak a városhá
záról, a frakció egyúttal visszautasítja az obstrukcióról szóló vá
dakat. 

SZILASI MIHÁLY 

Idén 
20 000 telefon 

A Hungarotel Távközlési 
Rt. (amely a HTCC amerikai 
telefontársaság csoportjának 
tagja) és az Ericsson Kft. kép
viselői a Jókai színházban je
lentették be: aláírták egymás
sal azt a telefonhálózat-fej
lesztésről szóló szerződést, 
amelynek értelmében idén Bé
kés megyében húszezer (Bé
késcsaba körzetében tízezer) 
telefont kötnek be. 

Jim Morrison, a HTCC alel
nök-vezérigazgatója hangsú
lyozta: nagy nap ez Békés 
megye életében. Az aláírást 
hosszú munkálatok és egyez
tetések előzték meg, s végül 
az Ericsson Kft.-re esett a 
Hungarotel választása. (A kft. 
feladata lesz a telefonvonalak 
bekötése.) Az első fázisban, 
még idén húszezer új vonal 
létesül a békéscsabai és az 
orosházi primer körzetekben, 
körülbelül egyenlő mértékben 
elosztva. 

Fodor István, az Ericsson 
Kft. vezérigazgatója utalt ar
ra, hogy a bekötéseknél a 
legújabb technológia jut el az 
új vonaltulajdonosokhoz. Ki
emelte: a telefonfejlesztéssel 
a szerződő felek hosszabb 
távú együttműködésre köte
lezték el magukat, amit az is 
jelez, hogy jövőre újabb 50 
ezer telefonbekötést végez
nek el. 

A bekötés ára 30 ezer fo
rint, amelyhez hét és fél ezer 
forintos általános forgalmi adó 
adódik hozzá. Folyamatban 
van egy kedvezőnek tűnő fi
zetési feltételrendszer terve
zetének kidolgozása is. Esze
rint előbb az igény leadása
kor, majd a bekapcsoláskor 
tíz-tízezer forintot kell kifizet
ni, a fennmaradó tartozást há
rom- vagy hathavi törlesztés
sel lehetne letudni. A régi 
igénylők természetesen előny
ben vannak az igények elbí
rálásakor. A szerződő felek 
szakszerű és pontos munkát 
ígértek s teljes együttműkö
dést kérnek a lakosságtól és 
az intézményektől. 

(SZIL) 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Kétszeri, hosszan tartó, meg
lehetősen indulatos vita után dőlt 
el, hogy ki látja el a jövőben a 
központi felnőtt- és gyermek
ügyelet feladatait. A pályázatra 
két társaság jelentkezett - az 
önkormányzat és a komáz által 
alapított Csaba Foglalkozás
egészségügyi Kft. és a Csaba 
Ügyelet Kft., melyet az ügyeletet 
ellátó háziorvosok hoztak létre. 
Az utolsó szavazáson a közgyű
lés többsége a Csaba Ügyelet 
Kft. pályázatát ítélte jobbnak. 

Négy gyógyszertár - a Pová-
zsay utcai, a Szabadság téri, a 
Szarvasi úti és a Deák utcai -
eladását szavazta meg a köz
gyűlés. Ezek a patikák a bennük 
dolgozók tulajdonába kerültek 
pályázat útján. A többi városi 
gyógyszertárat bérbe kívánja ad
ni az önkormányzat. 

A közgyűlés napirendjén né
hány személyi ügy is szerepelt. 
A jelenlegi igazgatót, dr. Nagy 
Balázst nevezték ki ismét (most 
már határozatlan időre) a kórház 
élére. Takács Pétert a Lencsési 
Közösségi Ház, Szenté Bélát az 
ifjúsági ház, Tőkés Gyulát a Bé
kési Uti Közösségi Házak veze
tésével bízták meg. A régi-új 

igazgatók kinevezése öt évre 
szól. 

A közgyűlés 600 ezer forintot 
biztosít az 1000 éves a magyar 
iskola elnevezésű program má
jus 30-i békéscsabai rendezvé
nyeinek finanszírozására. Egy-
millió-harmincezer forintot sza
vaztak meg a Trefort Ágoston 
Villamos- és Fémipari Szakkép
ző Iskola és Kollégiumnak szá
mítógépes szaktanterem és ta
nári szoba létesítéséhez - az in
tézmény 13,4 milliót nyert pályá
zat útján egy PHARE-program 
keretében erre a célra. 

Összesen 24 millió 162 ezer 
forint póttámogatást kap több vá
rosi intézmény az év közben je
lentkező, elsődlegesen nyugdí
jazás miatti létszámváltozások 
finanszírozására. A közgyűlés 
utáni sajtótájékoztatón ennek 
kapcsán Pap János polgármes
ter azt jegyezte meg, hogy Bé
késcsaba nem követi más váro
sok drasztikus intézkedéseit, 
nem bocsájtanak el tömegesen 
pedagógusokat, intézményi dol
gozókat, hanem fokozatos, em
beri sorsokat nem roncsoló vál
tozásokra törekszenek. 

(sz. sz.) 

• VASÚTI ÁTJÁRÓK 

Fokozot t ellenőrzés 
A vasúti átjárókban bekövetkezett balesetek száma 1990-től 

1994-ig állandóan csökkent Magyarországon, tavaly azonban 
ismét emelkedett, idén pedig az első negyedévben már huszon
heten vesztették életüket (ebből tizenhármán a kutasi átjáró au
tóbuszos tragédiájánál haltak meg). A balesetek nagyobbrészt 
azzal magyarázhatók, hogy az átjárónál átkelő járművezetők 
megszegik a KRESZ idevonatkozó szabályait. Emiatt az orszá
gos rendőrfőkapitány közbiztonsági helyettese az 1996. május 
15. és 30. közötti időszakra elrendelte a közúti és a vasúti ke
reszteződések fokozott ellenőrzését - az egész országban. 

Békés megyében az elmúlt másfél évben nem volt olyan sú
lyos közlekedési baleset (vasúti átjáróban), amelynek következ
tében több ember meghalt volna. Rendőreink mindazonáltal a 
közúti ellenőrzések során azt tapasztalják, hogy az átjáróknál a 
járművezetők tudatosan hagyják figyelmen kívül a forgalomirá
nyító fényjelző készülék piros jelzését. (Egyszerűen szétnéz
nek, és a tilos jelzéssel, illetve az elsőbbségadásra kötelező 
táblákkal nem törődve továbbhajtanak.) 

Hogy a szabálysértéseket kiszűrjék, a rendőrség és a MÁV 
szakemberei, a helyi polgárőrség tagjai, valamint polgári ruhás 
rendőrök (akár elrejtőzve is) ellenőrzik a fontosabb vasúti átjá
rókat (Békéscsabán elsősorban a mezőmegyeri, a Kétegyházi 
úti, a Franklin és a Sziklai utcai átjáróknál lehet erre számítani), 
s bevetik a fényképezőgépeket és a videokamerákat is. A tet
tenéréskor helyszíni bírság nem szabható ki, de sza
bálysértési eljárás kezdeményezhető, súlyos esetben 
pedig a vezetői engedély visszavonására kerülhet 
sor. rJlérlecl 

(SZ. M.) 



1000 
ÉVES 

A MAGYAR 
ISKOLA 

PROGRAMOK 
május 30-án, csütörtökön 

Május 30-án a diákoké lesz a város, az 
önkormányzati iskolák tanulói (mind a 
14 000) és tanárai számára tanítás nélküli 
munkanap lesz, hogy az 1000 éves a ma
gyar iskola rendezvényein és a városi di
áksportnapon minél többen részt vehesse
nek. Figyelem! Ezen a napon a Kőrös Vo
lán Rt. helyi járatain valamennyi békéscsa
bai általános és középiskolás diák térítés
mentesen utazhat! A nap folyamán a sport
csarnok előtti téren egy-egy egyszerű isko
latörténeti totót tölthet ki minden felső tago
zatos és középiskolás. A helyes megfejtők 
között a záróünnepség utáni Jazz Mine-
koncert szünetében kiskerekű olasz se
gédmotoros kerékpárt és mountainbike ke
rékpárt sorsol ki Pap János polgármester 
és Marik András rendőralezredes. 

Az 1000 éves a magyar iskola program
jainak szervezésében az oktatási közmű
velődési és sportiroda valamennyi dolgo
zója január óta részt vesz, koordinátora 
Túriné Kovács Márta. 

Programok 

8 óra: Egy hajóban evezünk - vízi fel
vonulás az Élővíz-csatornán: az iskolák ál

tal készített vízi járműveken száll vízre az 
iskolaigazgató egy-egy városatya társasá
gában. Útvonal: a Deák utcai hídtól az ifi
ház előtti partszakaszig. 

9 óra: Ejtőernyősugrás a Széchenyi u . -
Gyulai út közötti hídra. Az ejtőernyős hoz
za a rendezvényekre készíttetett zászlókat, 
melyeket Pap János ad át a lovas felveze
tőknek. 

9.30 óra: A résztvevők felvonulása a kü
lönböző helyszínekre. 

10 óra: Vetélkedők. Játék időhatárok 
nélkül - helyszín: sportcsarnok. 10-13 
óráig általános iskolásoknak, 14-17 óráig 
középiskolásoknak. 

A kutyák nem viszik el az iskolát - hely
szín: a városháza díszterme. 10-13 óráig 
általános iskolásoknak, 14-17 óráig közép
iskolásoknak. 

10 óra: Néptánc- és népijáték-bemutató 
- helyszín: 2. Számú Általános Iskola. 
Népdaléneklő-verseny - helyszín: a zene
iskola Bartók Terme. 

18.30 óra: Eredményhirdetés és záró
ünnepség a sportcsarnokban. Jazz Mine-
koncert. 

A záróünnepség végeztével ezerszele
tes torta vár a résztvevőkre, amelyet a Ke
reskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakkö
zépiskola készít. 

A d i á k s p o r t n a p programja 

Általános iskolásoknak 

9.30-14.00: József Attila atlétikakupa -
helyszín: a Kórház utcai sporttelep. 

9.30-12.30: Játékos sportversenyek -
helyszín: a Kórház utcai sporttelep. 

11.00-13.00: Kerékpáros ügyességi 
verseny - helyszín: a Kórház utcai sport
telep. 

9.00-16.00: Leány kézilabdatorna 5-6. 
és 7-8 . osztályosoknak a Madách utcai is
kolában. 

9.30-14.00: Fiú-leány egyéni asztalite
nisz-verseny 5 -6 . és 7-8. osztályosoknak 
a gerlai iskola tornatermében. 

Középiskolásoknak 

10.00-14.00: Kispályás labdarúgó-vil-
lámtorna - helyszín: a MÁV Csányi utcai 
sporttelepe. 

10.00-14.00: Leány kézilabda-villám-
torna - helyszín a Baross utcai kisstadion. 

10.00-14.00: Fiú kosárlabda-villámtor-
na - helyszín: a Szabó Pál téri iskola. 

10.00-18.00: Páros lábteniszbajnokság 
- helyszín: a Kórház utcai sporttelep te
niszpályája. 

10.00-14.00: Fiú-leány egyéni asztali
tenisz-bajnokság - helyszín: a 9-es iskola. 

A kulturális intézmények e napon nyúj
tott programjai: Diáktanya - textiljátékok 
készítése, csuhézás, mézeskalácssütés, 
papírhajtogatás 9-15 óráig. Meseház -
papírhajtogatás 9-12 óráig. Megyei könyv
tár - dramatizált játékok a honfoglalás té
májában 10-11 és 11-12 óráig. Munkácsy 
Mihály Emlékház - tárlatvezetés 10-15 
óráig óránként. Munkácsy Mihály Múzeum 
- Jurták népe, kiállítás. Phaedra mozi -
Ludas Matyi, ingyenes vetítések 10, 12 és 
14 órától. Ifiház - terráriumkiállítás; belépő 
csoportoknak 50 Ft/fő. Megyei Művelődési 
Központ - bőrözés, agyagozás 9-13 
óráig. 

• GÁZRÉSZVÉNYEK 

Az O T P megvenné 
Nemrégiben az OTP ajánlatot tett az önkormányzatoknak a tu

lajdonukban lévő gázszolgáltató társaságok részvényeinek értéke
sítésével kapcsolatosan. A konstrukció azon a felismerésen alapul, 
hogy kedvező árat abban az esetben lehet elérni, ha az összesen 
negyvenszázaléknyi, ám egyenként minimális tulajdonnal bíró ön
kormányzatok részvényeit össze lehet fogni. Erről tájékoztatta má
jus 15-én az érintett megyei települések vezetőit Kiss Péter, az 
OTP Bróker Rt. vállalkozásfinanszírozási igazgatója. Amint megfo
galmazta, harminc százalék alatti részvénytömeggel pénzügyi be
fektető nem foglalkozik. Megfelelő árat viszont csak akkor érhetnek 
el az önkormányzatok, ha pénzügyi befektetőnek adnak el, nem 
spekulánsoknak. 

Az OTP feltételhez köti ajánlatát. Amennyiben az önkormányza
ti tulajdonban lévő részvények hetvenöt százalékát a települések 
felajánlják számukra, valamint sikerül megegyezni a szakmai be
fektetőkkel, akik a cégek többségi tulajdonát megvásárolták, és 
mindezek mellett az októberi gázáremelés megfelelő mértékű lesz, 
megveszik az önkormányzatok részvényeit a névérték hatvankét 
százalékán. Ezt a pénzt a települések már október környékén meg
kaphatnák. Az ilyen formában megszerzett harminc százalék feletti 
részvényt az OTP pénzügyi befektetőnek szeretné értékesíteni. 
Amennyiben az üzletet jó árfolyamon sikerül nyélbe ütni, az önkor
mányzatok további pénzhez jutnának, hiszen a költségek s az első 

körben a részvényekért kifizetett ősszeg levonása után 
maradó nyereségen a pénzintézet és az önkormányza
tok fele-fele arányban osztoznának. 

r T 1 
DANCS LÁSZLÓ 

Környezetünkért, jövőnkért 
A békéscsabai Környezetünkért, Jövőnkért Alapítvány kuratóriu

mi elnöke, Varga Mihály az alapítványról, annak főbb céljairól, illet
ve fontosabb terveiről beszélt lapunknak. 

Varga Mihály elmondta, hogy az alapítványnak két célja, távlati 
elképzelése van. A nevében szereplő „környezetünkért" szó a kör
nyezetvédelemre utal, annak globálisabb, szemléleti, illetve menta
litásbeli megközelítésére: a fiatalabb korosztályok környezetvédel
mi oktatására. Az alapítvány segítséget szeretne nyújtani a csabai 
tanulóifjúságnak olyan környezetvédelmi tanulmányutak szervezé
sével, amelyek a hagyományos iskolai oktatás keretében kevésbé 
képzelhetőek el s jóval gyakorlatcentrikusabbak azoknál. Ehhez 
kapcsolódva az alapítvány két pályázatot is kiírt a csabai tanintéze
teknek. Az egyikben támogatni kívánják azokat az iskolaújságokat, 
amelyek cikkei, írásai kiemelten foglalkoznak a kulturált lakókörnye
zettel és a környezetvédelemmel. A másik pályázat elsősorban fel
sőfokú oktatási intézmények, azok könyvtárai részére készült. Az 
alapítvány támogatást ígér olyan oktatási szakfolyóiratok beszerzé
sére, amelyek javítják az oktatómunka feltételeit, annak színvona
lát. (A pályázatokkal kapcsolatban a városházán Tuskáné Papp Er
zsébet nyújt részletesebb felvilágosítást.) 

A távolabbi tervekről szólva Varga Mihály a szelektív hulladék
gyűjtést, annak felkarolását említette meg. Beszélt a Gyulai úti 
parkerdőről is, amelyben szeretnének környezetvédelmi órákat tar
tani a fiataloknak. Elmondta még, hogy terveik szerint egy graffi-
tiversenyt is rendeznének a gyerekeknek. A falfirkák a környezeti 
ártalmakról, a környezet védelméről szólnának, s idővel mindig 
ugyanazon a helyen kerülne e versenyekre sor. Az ötletes, ízléses 
graffitik a városképet is javítanák. 
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DÖNTÉS UTÁN 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

11/1996. (V. 16.) számú önkormányzati 
rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 

32/1994. (VII. 7.) számú rendeletének 
kiegészítéséről 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlé
se a 16/1995. (IV. 13.) számú rendelettel 
módosított, az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek elidegenítésé
ről szóló 32/1994. (VII. 7.) számú rendeleté
nek kiegészítésére a következő rendeletet 
alkotja: 

1-1 
A rendelet 3. §-a a következő új (5) bekez
déssel egészül kí: 
.(5) Az írásban történő vételi joggyakorlás 

törvényes határidejének - 1995. no
vember 30. - lejártát követően 1996. jú
lius 31-ig köthető meg az ingatlan adás
vételi szerződése abban az esetben, ha 
a vételre jogosult a vételi szándékát 
1995. november 30-ig írásban bejelen
tette és a vételárat visszaigazolta, írás
ban elfogadta. 
1996. július 31-et követően vételi jog 
alapján adásvételi szerződés nem köt
hető." 

2. § 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha
tályba. 

Békéscsaba, 1996. május 16. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
12/1996. (V. 16.) számú önkormányzati 

rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások bérleti dijáról szóló 20/1995. (VI. 1.) 

számú rendeletének kiegészítéséről 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlé
se a 43/1995. (XI. 7.) számú önkormányzati 
rendelettel módosított, az önkormányzat tu
lajdonában lévő bérlakások bérleti díjáról 
szóló 20/1995. (VI. 1.) számú önkormányza
ti rendeletének módosítására a következő 
rendeletet alkotja: 

1.1 
(1) A rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) Mentesül az emelt lakbér megfizeté

se alól az a vételi joggal rendelkező 
lakásbérlő, aki az árajánlatot 1995. 
június 30-ig írásban visszaigazolta 
és a vételárat elfogadta, ha 1996. 
július 31-ig az ingatlan adásvételi 

szerződését megköti. Amennyiben 
az adásvétel a vevő hibájából 1996. 
július 31-ig nem jön létre, a bérlő az 
emelt lakbért 1995. július 1-jétől visz-
szamenőleg köteles megfizetni." 

(2) A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) A (2) bekezdésben foglalt szabályt 

kell alkalmazni a Békéscsaba Va
gyonkezelő Rt. tőketartalékából ki
vont lakások bérlőire, valamint a 
szolgálati és bérlőkijelölési jogú la
kások bérlőire is, ha a lakások felett 
rendelkezésre jogosult szerv a tör
vényes határidőn belül az elidegení
téshez hozzájárult." 

2 . § 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha
tályba. 

Békéscsaba, 1996. május 16. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
13/1996. (V. 16.) számú önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló, 

többször módosított 24/1991. (XII. 19.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

1-§ 
A rendelet 5. § (8) és (9) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul és a (10) bekez
déssel egészül ki: (Az adóelőleg megállapí
tása és az adó megfizetése) 

„(8) A vállalkozónak a helyi iparűzési adó 
előlegét - az egyszeres könyvveze
tésre kötelezett kivételével - a várható 
éves fizetendő adó összegére az adó
év december 20. napjáig kell kiegészí
tenie." 

„(9) A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és 
az adóévre megállapított tényleges 
adó különbözetét az adóévet követő 
év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől 
az időponttól igényelheti vissza." 

„(10) A vállalkozónak bevallásadási kötele
zettsége az adóévet követő év május 
31. napjáig esedékes." 

2. § 
A rendelet 6. § (6) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: (Az adó mérséklése, elen
gedése) 
„(6) Banki pénzügyi szolgáltatás (SZJ 1012), 

biztosítási szolgáltatás (SZJ 102), játék
automaták üzemeltetése és italárusítás 
kivételével az önkormányzat illetékes
ségi területén végzett vállalkozási tevé
kenység esetében a fizetendő adó az 
adóalap 8 ezreléke." 

3. § 
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
Rendelkezéseit 1996. január 1. napjától kell 
alkalmazni. 

Békéscsaba, 1996. május 16. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
14/1996. (V. 16.) számú önkormányzati 

rendelete a vállalkozók kommunális adójáról 
szóló, többször módosított 19/1991. (XII. 19.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról 

1. § 
A rendelet 6. § (8) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: (Az adóelőleg megállapítá
sa és az adó megfizetése) 
„(8) a) A vállalkozónak a helyi kommunális 

adó előlegét - az egyszeres könyv
vezetésre kötelezett kivételével - a 
várható éves fizetendő adó összegé
re az adóév december 20. napjáig 
kell kiegészítenie." 

b) A vállalkozó a megfizetett adóelőleg 
és az adóévre megállapított tényle
ges adó különbözetét az adóévet kö
vető év május 31-ig fizeti meg, ille
tőleg ettől az időponttól igényelheti 
vissza. 

2 - § 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatály
ba. Rendelkezéseit 1996. január 1. napjától 
kell alkalmazni. 

Békéscsaba, 1996. május 16. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Gazdag 
város 
vagyunk? 

Egyik reggel hallottam a tévében, hogy a 
világon nincsen olyan város, ahol az autópar
kolásért ne kellene fizetni. Békéscsaba azon
ban olyan gazdag, hogy az Andrássy úton in
gyenes a parkolás. Talán a város önkormány
zatának nem kell a pénz? Előfordul, hogy a 
sétálóutcán két babakocsit toló anyuka nem 
fér el egymás mellett az ingyenesen parkoló 
autók miatt. Nem tudom, mi a fontosabb: a ba
bakocsit toló anyukák, vagy hogy az autók in
gyen parkolhassanak? Tenni kellene valamit! 
Vagy kizárni az autókat a sétálóutcáról, vagy 
legalább megfizettetni velük a parkolás diját. 

SZERDAHELYINÉ HANKÓ JUDIT 

Olvasónk levelének megválaszolására a 
városüzemeltetési iroda vezetőjét kértük meg. 
Bánfi Ádám úgy vélte, hogy Békéscsabán fize
tőparkolók bevezetésével egyelőre nincs értel
me foglalkozni. A városban sok szabad, par
kolásra alkalmas terület van, ezért az autósok 
nem vennék igénybe a fizetőparkolókat. Bé
késcsabán 1993-ban szűnt meg a fizetőparko
lás abból az okból, hogy ez a tevékenység 
veszteségesnek bizonyult. A sétálóutcával 
kapcsolatban az irodavezető elmondta, hogy 
parkolóhelyeket csak a vasbolt és a Jókai utca 
közötti szakaszon jelöltek ki, itt a gyalogosok
nak valóban a járdán kell közlekedniük. A töb
bi szakaszon - a Szent István tértől a vasbol
tig - viszont csak áruszállítás cél
jából hajthatnak be a gépkocsik -
ezt a rendőrség és a közterület-el
lenőrök folyamatosan ellenőrzik. 



Építőipari 
nehézgépkölcsönzés: 

• földmunkagépek • autódaru • 
betonszivattyú • 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 , T e m e t ő sor 1. 
Tel.: 06-60/488-990; 06-60/487-730 

SZŐNYEG K E R Á M I A 

L A K Á S F E L S Z E R E L É S 

® h mm \m. b o D u p b f t i ) 
m á g j ^ s s l m l k s i n , DaínrDcm (fnáorsdlboM. 

Továbbá a szokásos árukészletünkkel várunk 
minden kedves vásárlót. 

- gyapjú- és rongyszőnyeg, 
- gyapjú ágyneműk, derékalj, lakástextília, 
- színes kerámia, kerámia főzőedények, 
- fa- ós üvegáru, 
- kézzel varrott patchwork takarók 

és selyem faliképek. 

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 9-12 óráig. 

5600 Békéscsaba, Bertóthy udvar 4. 
Telefon/fax: 06-66/448-454 
Az Unicon ruhagyárral szemben. 

F E L H Í V Á S 
A Békés Megyei Jókai Színház által működtetett 

FIATAL SZÍNHÁZMŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNYI SZÍNIISKOLA 

F E L V É T E L T H I R D E T 
a színházművészet iránt vonzalmat és tehetséget érző fiatalok szá
mára. Jelentkezni lehet mindazoknak, akik 18. életévüket betöltötték 
és érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek. 
A jelentkezéseket önéletrajzzal 1996. május 31-ig a Békés Megyei 
Jókai Színház (5600 Békéscsaba, Andrássy út 1.) titkárságára kell el
juttatni. 
A vizsga helye: a színház háziszínpada. 
A vizsga Időpont ja : 1996. június 7., péntek 9.00 óra. 
A vizsgázóknak verset, monológokat és énekszámokat kell előadniuk. 
A képzés 4 éves, tandíjas és végbizonyítvány kiadásával jár. 

£ 

F I 

mescsi mtijAüs 
A hagyományoknak megfelelően - a gyermeknap köze
ledtével - ez évben is megrendezésre kerül a Lencsési 
majális. 

Május 25-én, szombaton 14 órától várják az érdeklődőket 
a közösségi házba és a Féja Géza térre. 

A programok között szerepel karate-, fitness- és divatbe
mutató, játékos ügyességi versenyek, sportvetélkedők, 
kishalfogó- és aszfaltrajzverseny. 

Tombola értékes nyereményekkell 

A rendezvényt a Team Show együttes 18 órakor kezdődő 
koncertje zárja. 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1996. május 2 3 - 2 9 . 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

15.45 óra: AZ ERDŐK KAPITÁNYA 
(nagy sikerű magyar rajzfilm) 

17.45 és 20.00 Harrison Ford: SABRINA 
péntek-szombat 22.15 óra: (romantikus komédia) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

17.00 óra: 

19.00 és 21.15 óra: 

AZ ERDŐ KAPITÁNYA 
(nagy sikerű magyar rajzfilm) 

Franco Zeffirelli: JANE EYRE 
(angol-francia film) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

18.30 és 20.30 óra: Jarmusch-Madonna: 
EGY FÜST ALATT (BLUE IN THE FACE) 
(improvizádó a FÜST c. filmre) 

HETI F I L M A J Á N L A T 

Harrison Ford & Júl ia Ormond: 
S A B R I N A 

Romantikus amerikai vígjáték 

Rendezte: SYDNEY POLLACK 

A sofőr csitri lánya beleszeret apja gazdag főnökének fiá
ba. Az ám, de a fiú apja belezúg Sabrinába... 

A film Billy Wilder 1953-as komédiájának remake-je, mely
ben Audry Hepbume, William Holdén és Humprey Bogait ját
szották a főszerepet. 

T A V A S Z I F E S T E K V A S A R 

PSABA mmismiKtmzk o 
V@®@1P NAGYKER ÉS DISZKONT BOLTIT* 

Festékek, festőszerszámok akciós áron. 
F e s t ő s z e r s z á m o k b ó l 10% k e d v e z m é n y . 

Clm: 
Békéscsaba, 

Szerdahelyi u. 20. 
(Vidli-udvar) 

Tel.: 66:446-604, 
rádiótelefon: 

06-20,411-881. 
Nyitva: 

hetidtől péntekig 
8-16 óráig. 

Árainkból (melyek az áfát tartalmazzák): 
- Tilatex falfesték 4 I \965 Bt 869 Ft 

16 I 3N70/R 2853 Ft 
- Penészgátló falfesték 2 I 649 Ft 584 Ft 

8 I 248(4 Ft 2232 Ft 
- Gemini parkettalakk (A+B) 4 I 2876Vt 2408 Ft 
- Durol zománc 0,75 I /538 Pt 484 Ft 
Folyékony és üvegszálas tapéták nagy választékban. 

• N Ő I T O R N A G A L A / 
AZ OLIMPIA JEGYÉBEN 

- Prima-protetika kupa -
A VÁROSI SPORTCSARNOKBAN 

Ónodi Henrietta részvételé
vel, az Akvaline Torna Club 
rendezésében. Magyarország-
Görögország-Románia olimpi
ai válogatott csapatainak verse
nye, valamint Ausztria-Svájc-
Szlovákia egyéni versenyzői

nek olimpiai kvalifikációs ver
senye; 1996. május 24-én, pén
teken 17 órától az olimpiai köte
lezően előírt, május 25-én, 
szombaton 15 órától a szaba
don választott gyakorlatok be
mutatása. 



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 

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 • 

whermáU T A X I 
éjjel-nappal 

Békét megye 

rt 
4S-4S-4S 

444 -777 

Legyen Ön is 
a törzsutasunk 
- így olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS - MEGBÍZHATÓ. 
Személy-, teherfuvarozás, 

autómentés. 444-777 • 45-4S-4S 

május 28-29-én 
a Lencsési Közösségi Házban 

(Fója Géza tér 1., 
telefon: 456-177). 

főzéssel egybekötött Részvételi díj 2500 Ft/fő, 
tanfolyamot melyet előre kell fizetni. 

C s á s z á r n é 
B e n k e M á r i a 
TART 

F I G Y E L E M ! ISKOLÁK • KÖNYVTARAK, 
KÖNYVBARÁTOK, 

Az Érdemes Bolt (Békéscsaba, Kossuth tér 6.) • A f \ O Z 
május 13-tól június 15-ig teljes könyvkészletót |(J — 4 U /0~OS 

árengedménnyel árusítja. 
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-17, szombat 9-13. 

Szeretettel várjuk kedves vásárióinkat. 

TERMÉSZETESEN 
részletfizetés: ingyen tesztlap: 

egyéniséghez alkalmazkodó képzés: 
számitógépes tudásellenőrzés! 

Mindez a 
TELEZÖLD AUTÓS 

MAGÁNISKOLA 
ajánlata segédmotoros, motoros és 

személygépkocsi-vezető tanfolyamára 
jelentkezőknek, mely június 7-én, 17 
órakor kezdődik az ifjúsági házban. 

További információ a 321-147-es 
telefonszámon és Békéscsaba, 

Zsíros u. 10. szám alatt kérhető. 

MÁSOLÓGÉPEK 
SZÁMÍTÓGÉPEK 
ÍRÓGÉPEK 
NYOMTATÓK 

Kellékek, kazettatöltés, 
javítás, tisztítás 

SZERVIZ és SZAKÜZLET 
325-161 324-911 

Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2/a. 
AGFA másológép márkaképviselete 

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

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

HIRDETŐINK 
f i gye lmébe ! 

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

• 2 szobás, belvárosi lakás eladó: 327-902. 
• A Penza-takótelepen, tetőtérben 110 nf-es la

kás eladó. Irányár 3 millió Ft. Tel.: 443-119. 
• Keleti-kertekben termo gyümölcsös faházzal 

eladó. Érdeklődni: Kárpát u. 3. 
• 2 szobás, felújított lakás eladó vagy kisebbre 

cserélhető Telefon: 321-490. 
• Garázs sürgősen eladó a Lencsésin. Teleion: 

06 30/454-859. 
" 550 négyszögöles kert 20 mí-es épülettel Körös-

tárcsán eladó. Érdeklődni este a 455-900-as te
lefonon 

• 2 szobás, központi fűtéses lakás eladó. Érdek
lődni: 443-697. 

• A Tolnai utcában 2 szobás, erkélyes, egyedi gá
zos, teleionos lakás eladó: 325-894. 

• Eladó lakások: Achim-ltp.. Dózsa és Lencsési 
úton, Fövenyes. Szent L, Piski utcában (egyedi 
gazosok), Tinód. Lencsési, Jókai. Bartók, Wlas-
scs, Lepény Pál utcákban. Alberíet-kőzvetilés 
is! Eiffel közvetítő. Univerzál I. emelet. Teleion: 
448-148. 
Téliesített, kétszintes hétvégi ház. valamint 400 
négyszögöl szántó kövesül melleit eladó. Érdek
lődni: Fövenyes út 14. m.. 17 óra után. 
Garázs eladó a Lencsési 79. alatt. Érdeklődni: 
459-247, az esti órákban. 
Eladok kertes házak: Felső-Kórós sor. Bulcsú, 
Jósika, Pongrácz, Kossuth, Baross utcákban. 
Eiffel közvetítő. Univerzál I. emelet. Teleion: 
448-148. 
Békéscsaba belvárosában kertes, nagy, össz
komfortos családi ház eladó. Érdeklődni este, 18 
óra után a 323-589-es számon. 
II. emelet lakás eladó. Érdeklődni a 321-025 
számon vagy személyesen a Dózsa György út 
16 IL'12 alatt 18 órától. 
Geitán eladó 2 • 2 lel szobás családi ház. Tele
lőn: 382-231. 
Komfortos utcai házrész eladó. Békéscsaba, 
Orosházi út 135. 
Békéscsabán, löútvonal mellett 5 x 5-ös üzlethe
lyiség, irodának is alkalmas, kiadó. Telefon: 449-
656 vagy 06-85/360-406. 
Eladó Mezömegyeren nagy családi ház a Bibó 
István u. 18. szám alatt. Telefon: 325076. 
Új. befejezés előtt álló - de már lakható - ker
tes ház eladó. Kisebb lakást beszámítunk. Tele
fon: 450-348. 
Gazdálkodásra alkalmas kertes ház eladó. 
Vésztő, Széchenyi u. 12. Telefon: 477-298. 
Üzletház kél üzlettel eladó. Békéscsaba. 
Szarvasi út 3. Érdeklődni: Békéscsaba. Berényi 
út 14. alatt, telefon: 447-916, az est órákban. 
Ház, gazdálkodásra is alkalmas, eladó. 
Érdeklődni: Dobos I. u. 60.. telefon: 455-442. 
Kis ház ipari árammal, építési lehetőséggel 
sürgősen eladó. Teleion: 327-751. 
2 • 2 lel szobás lakás a Lencsési úton eladó. 
Telefon: 456-807, 
Garázs eladó vagy kiadó a Szabolcs utcában és 
a Kazinczy-lakótelepen. Telefon: 452-732. 

Jó állapotú Fial 126-os eladó. Telefon: 327-173 
napközben, 444-056 este. 
13 éves Trabant eladó: 452-607. 
Babetta eladó. Telefon: 459-564. 

Fekete-fehér televíziók helyszíni javítása, ré
gebbi típusú is. Hibabejelentés teleionon: 
457-334. Tornka Attila. 
Szobafestés, mázolás, tapétázás: Marik István, 
Békéscsaba, Tavasz u. 83. Tel.: 325-921. 
Lakáskarbantartás A-tól Z-ig, felújítás, festés, 
mázolás, karbantartás, burkolás, átalakítás. Te
lefon: 321 -768, egész nap. 
Redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése, javítá
sa. Telefon: 443-119. 

• Ougulaselhárítás. vízvezeték-szerelés, -javítás. 
Teleion: 455-309. 

• Parabola- és letőantenna-szerelés. hifi. videó 
lavílása. Boda Béla. Békéscsaba, Csíki u. 38. 
Telefon: 326931. 

• Színes televíziók |avitása garanciával hétvégen 
is. Domokos Tamás, tel.: 06-30/432-827. 

• Háztartási húlók és fagyasztok javítása. Telefon: 
06-20/446-986. 

• Karosszénalakatos-munkát vállalok: Poiak Pál. 
műhely: Békéscsaba, Gyár u. 41. 

• Nyugati autók kiputogólelú|itását vállalom rövid 
határidővel. Telefon: 06-20/389434. 

• Hidegburkolás magánszemélyeknek es közület
nek alvállalkozásban. Tel.: 327-417. 

• Tetőtéri szigetelés, lambériázás, fürdőszoba-
korszerűsítés, leslés-mázolás, építőmesteri 
munkák végzése. Sarkad Sándor, építési vállal
kozó. Telelőn: 06-30/558-587. 

• Színes tv. videó javítása. Kovács Attila és Társa 
Bt Hibabejelentés munkanapokon 9-16-ig a 
445442,16 óra után a 449-284 vagy a 322-480 
lelelonszámon. 

• Kiváló minőségű svájci Atlantic órák most 40%-
kai olcsóbban kaphatók Sajben órásnál. Cím 
Békéscsaba. Rákóczi u. 1. 

• Üvegezés! Lakások, épületek helyszíni üvege
zése. Glass-team E. v. Telefon: 06-60/483-712. 

• Női méretesszabő! Béres Éva, Békéscsaba VI 
kerttel, Bankó András u. 20. Teleion: 0680/484-813. 

• Redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése, javítá
sa. Telefon: 442-086. 

• Energomat, Vjatka, Evrika, Hajdú mosógépek 
helyszíni javítása hétvégén is: Elektron Gmk, Bar
tók Béla út 4. Telefon: 454461, 06-60388-348. 

• Redőny, reluxa, hevederzár 20% kedvezmény
nyel, előleg nélkül. Telefon: 327-852. 

• Megszüntetem munkahelyem a Centrum mellel-
ti fodrászüzletben: Cstemikné Gabi, fodrász. Je
lenlegi címem Bartók Béla út 19. Bejárat a bel
városi iskola udvara felől. Kdleganómmel. 
Pocsainé Mártával sok szerelettel várjuk vendé
geinket. 

• Angol, német tolmácsolás felső fokon: osztrák 
hevederzár szerelése garanciával. Top-Expert 
Bt. Telefon. 457-302. lax: 447-194. 

• Műanyaghegesztés! Békéscsaba. Herkules u. 
3.. telefon. 06-30/551-031. 

• Mezőgazdasági gépek javítása: 06-30/582-542 
• Épületek villanyszerelését rövid hatáhdővel val

latom. Telefon: 06-20/376-511. 

Számítógép-kezelésből órákat adok (PC-n) tel
jesen kezdőknek és haladóknak is. Jelentkezni: 
1919-esek tere, A lépcsőház IV/14., 18-21 
óráig, kedd, szerda és vasárnap kivételével. 
Hízók hasítva eladók 230 Ft/kg: 459-337. 
185 l-es Csilla hűtővitrin alig használt állapot
ban, valamint bolti kávédaráló eladó. Érdeklődni 
este a 455-900-as telefonon. 
Hajdú mosógép, gyemnek sportkocsi, járóka ela
dó: Berényi irt 40/A. 
1 db 300 kg-os mérleg, egy palackos gáztűzhely 
eladó: Bathon u. 89. 
Angdkorrepelalas és -nyelvoktatás. Teleion: 
324-216. 
Francia nyelvvizsgára letkészités. Telefon: 
442-517. 
Szobafestőt, mázofot, tapétázót felveszek. Bé
késcsaba, Tavasz u. 83., telefon: 325-921. 
Konyhabútor, elószobaszekrény, íróasztal, 2 
gumikerekű vas kézikocsi, Hajdú porszívó, új 
olajkályha és edények olcsón eladók: 325-273. 
Matematika- és fizikakorrepetálás nyáron is. 
Telefon: 456-411. 
601 -es Trabant felújított motor |ó álla
potban és egy anyakoca júliusi 
Halassal eladó. Érdeklődni: 
Békéscsaba. 4-es Honvéd 
u. 40., egész nap. 
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50 ÉVES 
ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ 

A2 ISKOLA SZELLEMISÉGE 

Odon, patinás falai közül sokezer végzős 
diák lépett ki az életbe, telve remények

kel, bizakodóan, az iskola fennállása óta. A 
Békéscsabai Evangélikus Rudolf Gimnázi
um évkönyvéből idézzük az iskola múltjával 
kapcsolatos tájékoztatót Sótyi Jánossal ab
ból az alkalomból, hogy most pünkösdkor 
lesz 50 éves érettségi találkozójuk az 1946-
ban érettségizetteknek. 

„Városunkban már 1841-től volt ugyan 
egy ún. reál (polgári) iskola, mivel azonban 
ennek fő feladata a magyar nyelv megtaní
tása volt, ezt nem lehet középiskolának te
kinteni. 1855-ben megnyílt a magánreálgim
názium, amelynek igazgatója Breznyik Já
nos, majd Mokry Sámuel volt. 1858-ban a 
község az evangélikus egyháznak 43 000 
pengőforintot adott azzal a kikötéssel, hogy 
ebből négyosztályos gimnáziumot alapít
son. Az alreálgimnázium 1860 szeptembe
rében nyílt meg. A gimnázium a város erős 
növekedésével együtt fejlődött. Sokszor ala
kult át: főgimnázium volt 1897-1924 között, 
azután reálgimnázium (angol nyelvvel) 
1932-ig, azóta fokozatosan alakult át gimná
ziummá. Ebben az évben már a VII. osztály 
is gimnázium volt. Agimnázium mai kéteme
letes épülete 1900-ban készült el. Az első 
érettségi 1901-ben volt." 

Ha az idézeteknél és a múltnál tartunk, 
feltétlenül szó szerint kell idéznünk azt a latin 
mondást - emlékezik Sótyi János az ötven 
év előtti időre - , amit az első latinórán 
említett tanárunk, és ami végigkísért ben
nünket nemcsak az iskolai élet folyamán, ha
nem az eddigi életünkben is: „Non scholae, 
sed vitae discimus!" (Nem az iskolának, ha
nem az életnek tanulunk!) Több elemi iskolá
ból vettek fel minket az evangélikus gimnázi
um első osztályába, de voltunk jó páran, akik 
már együtt jártunk az evangélikus elemibe, 
ahol évente a kistemplomban a hívők és a 
családtagok, ismerősök előtt kellett számot 
adni tudásunkról. Ezekre a vizsgákra nem tu
dok meghatottság nélkül emlékezni, olyan 
torokszorongatóan felemelő volt! Tanáraink 
nagy tudású, hivatásuk magaslatán álló, vi
láglátott, magasan kvalifikált nevelők voltak, 
többen közülük a bécsi Collégium Hungari-
cum, Oxford, Cambridge egyetemein végez
tek. Nyugati műveltséggel és nagy tárgyi tu
dással, az ifjúság szeretetével, igényes mun
kával látták el nevelői feladatukat. 

Annak ellenére, hogy a gimnázium sokol
dalú képzést nyújtott, nem voltak túlterhelve 
a diákok - a tanárok sem, hiszen heti 18 
órájuk volt; a humán tárgyak mellett - latin, 
magyar irodalom és nyelvtan, történelem, 
ókori történelem, római művészettörténet -
a legújabb természettudományi ismereteket 
is magas szinten oktatták. Abban az időben 
még nem voltak tanulmányi versenyek, de 
az eredményességet bizonyította az egyete
mekre, felsőbb iskolákba felvett és az ott 
végzett tanulók száma. (29-en érettségiztek, 

24-en tanultak tovább, közülük 
mindenki végzett.) Az akkori is
kola biztosította a nyugalmat, 

i biztonságot, derűt annak ellené-
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re, hogy történelmi szempontból nem egy 
nyugalmas időben éltünk. A tanárok viszont 
minden szélsőségtől óvtak minket, felhasz
nálva a tanórák adta lehetőségeket, illetve a 
tanórán kívüli foglalkozásokat is. Az evan
gélikus gimnázium felekezeti gimnázium 
volt, hiszen az egyház volt a fenntartója, de 
minden felekezetbeli tanuló megtalálható 
volt a diákok között, teljesen egyenlő feltéte
lek mellett. Azt, hogy ki milyen vallású, csu
pán arról tudtuk, hogy ki milyen hittanórára 
járt. Egyébként semmi különbség nem volt 
köztünk! Az sem számított, kinek milyen a 
családi háttere. 1944-ben nagyon szégyell
tük magunkat valamennyien, amikor a sárga 
csillagot társainknak viselniük kellett. Mega
lázó volt! 

A tanár-diák kapcsolatot nem lehet a 
mai mércével mérni! Tekintélyelvű volt e 
kapcsolat. Sugárzott tanárainkból a tudás; 
tudták a célt, és azt tartották szem előtt, 
hogy minél jobban készülhessünk fel az 
életre. Fegyelem volt! 

Az iskola életét az aránylag kevés számú 
tanulmányi kirándulás és a sportrendezvé
nyek tették változatossá. Ünnepélyeink kö
zül, melyek a tanévre estek, a nemzeti ünne
pünket, március 15-ét tartottuk meg, a többi 
ünnep a vallási körből került ki. Ha a diákcsí
nyekre gondolok, eszembe jut Szeberényi 
tanár úr, aki humánus és néha elnéző volt 
velünk. Nála az óra megkezdése előtt be le
hetett jelenteni, hogy arra az órára nem 
készültünk! A következő órán viszont szá
mon kérte az anyagot. Másnál nem mertünk 
volna próbálkozni. Esetenként visszaéltünk 
jóságával. Az ő óráján történt a következő 
eset - ugyanis az volt a szokás, hogy amíg 
beírta a naplót, mi halkan-hangosan, mikor 
hogy, beszélgettünk. Egy alkalommal elhatá
roztuk, hogy a naplóírás alatt olyan csend
ben leszünk, hogy a légy zümmögését is hal
lani lehessen. Az elhatározást tett követte. A 
nagy csendben a tanár úr felnézett, végigte
kintett az osztályon, majd folytatta a beírást. 
Majd ismét felnézett, szemüvegét levéve 
döbbenten nézett ránk. Végül megkérdezte, 
hogy mi a probléma? Akkor töredelmesen 
bevallottuk, hogy csupán jók akartunk lenni! 
(Abban az időben ez volt a csíny!!!) 

Az együtt töltött 8 év (illetve többen még 
az elemibe, sőt az óvodába is együtt jár

tunk), összeková 
bennünket. A s 
emlék, az azonos 
szoros kötelékn 
bizonyult. Az érett 
gi után a szélróz 
minden iránya 
szétszóródtunk, 
majd a történelem 
hara tovább sod 
egymástól bennü 
ket! Ennek ellené 
egy-két osztálytá 
sunktól eltekintv 
akik eltűntek látók 
rünkből, mindig ta 
tottuk a kapcsolat 
egymással. A 1 
éves talákozónk ó 
5 évenként, a köz~ 
ben lakók szí 
évenként találk 
zunk egymással, 
utóbbi 40 évben a f 

leségek is velünk tartanak, ők tisztelet 
osztálytársakká váltak. 

Tudunk egymásról, figyelemmel kísérjü 
egymás életének alakulását annak ellené" 
hogy vannak, akik Amerikában, Ausztrál' 
ban, Svájcban élnek. Az itthon maradottak k 
zül van, aki Budapesten, Szegeden, Ceg" 
den és mi négyen, a találkozó házigazdái, 
késcsabán élünk. Ilyen nagy évforduló al 
mával az ember akaratlanul mérleget készi 
Az egyik serpenyőben az iskola a tanáraiv" 
szellemiségével, a másikban a tanulók és é 
tútjuk. Úgy érzem, kiegyenlített a két oldal. 

Tanáraink, szerénytelenség nélkül mon 
hatom, elégedettek lehetnek. Jó munkát v 1 

geztek! Kimagasló nagy karriert nem esi' 
tunk, de volt köztünk tisztviselő, igazgat 
tanár, orvos, nyelvész, mérnök, pap-taná 
püspökhelyettes, építész, vegyész, tsz-
nök, repülő. Mindegyikünk becsülettel m 
állta a helyét. 

Ilyen iskolákra volna szükség, ilyen ta 
rokra, mert hiszen az iskolák adják a tá 
dalom magját. Szüksége van a társadal 
nak egy művelt középosztályra. 

Bízom abban, hogy ilyen iskolák ma ' 
vannak. Itt Békéscsabán is, ahogy fejlődik 
város, szépülnek középületei, útjai, víz
telefonhálózata, van főiskolája, számta 
középiskolája. Jó érzéssel töltenek el 
egy tanulmányi verseny eredményei! 

Bizakodással vettük tudomásul, f r 
visszakapta az evangélikus egyház a gi 
náziumát, mely a régi szellemiséget meg' 
juló formában, a társadalom erősítését sz~ 
gálva fogja segíteni. 

A régi iskola szeretettel tárja ki kapuit 
várja 50 éves találkozóra hajdan volt ked 
tanárát, Brózik Jánost és diákjait: 

Az osztálynapló szerint: Benkő Ján 
Denver (USA); Ficker Antal, Micnam (Auszt 
rália); Gálik József, Zürich (Svájc); KáldyEr 
vin, Budapest, dr. Kerekes Tamás, Cegléd 
Korek Ferenc, Békéscsaba; Lukács Gyön 
Békéscsaba; Mányoky László, Budapest; 
Mezei Pál, Budapest; dr. Mekis János, El 
Reno (USA); Molnár György, Dearbom 
(USA); Rataj Endre, Budapest; Schere 
András, Budapest; Sótyi János, Békéscsa
ba; Supala Pál, Békéscsaba; Szeberén 
Tamás, Aachen (Németország); dr. Zallá 
Andor, Szeged. KELEMEN 




