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A jó élet 
Arisztotelész és Kant, két
féle etika. Az egyik a jó 
élet vágyára alapozódik, a 
másik az erkölcsi törvény 
kötelező erejére épül. Az 
egyik az örömelvet kiáltja 
ki konstellációja tartóoszlo
pául, a másik a szabályo
zottságot. Az első esetben 
a boldogság a végső cél, 
melynek elérése érdeké
ben megengedhető az ed
dig szentnek hitt egyezmé
nyek áthágása, s szabadon 
igénybe vehetők az élveze
ti eszközök. A második for
mula szerint az önkorláto
zás ad tartósabb üdvössé
get, s ha nem is juttat édes 
pillanatokhoz, kockázat
mentes, biztonságos élet
vitelt eredményezhet. De 
ahogy Nietzsche vallotta, 
tisztán egyik variáció sem 
érvényesül, cselekedeteink 
tarkabari<ák, eklektikusak 
vagyunk, senki sem állít
hatja magáról, hogy a kizá
rólag kötelességből fakadó 
élet szemben áll az arisz
totelészi boldogság akará
séval, és mindennek in
kább nevezhető, mint jó
nak. Persze az elengedett 
életforma iránt is támaszt
hatunk kételyeket, hisz 
nem mindenáron vagyunk 
eufórikusak, a másik én 
autonómiáját nem veszé
lyeztethetjük. Nemcsak a 
mindenkori másikért, ha
nem mindenki másért fele
lősséggel tartozunk. 

KÁNTOR ZSOLT 

Városi 
tanévnyitó 
a Rózsában 

„A hazát teremtő fejedelmek 
és királyok, a Pannonhalmán is
kolát ópftő egyházfik tudták, hogy 
nemcsak saját koruknak, nem 
személyes jólétükért, hanem egy 
nép jövőjóért, megmaradásáért, 
és fejlődéséért dolgoznak. Úgy 
vélem, elődeink harca, törekvése 
előtt nem tiszteleghetünk méltób
ban, mint egy új iskola átadásá
val." E szavakkal köszöntötte Pap 
János polgármester a Rózsa Fe
renc Gimnázium tanulóit, tanárait, 
a szülőket és vendégeket szeptember 1-jén a városi 
tanévnyitó ünnepségen. 

Bár a tanítás már tavaly elkezdődött a volt Nagy 
Sándor laktanya felújított épületegyüttesében, a régi-
új középiskolát a hozzá tartozó fiú- ós lánykollégium
mal, a tornateremmel és az ebédlővel vasárnap ve
hették birtokukba hivatalosan is a „rózsások". A tel
jes oktatási-nevelési komplexumra több mint 500 
millió forintot fordított az önkormányzat, amelyhez 
közel 50 millió állami céltámogatást is sikerült igény
be venni. A kollégiumok átépítéséhez Újkígyós is 
hozzájárult 1,1 millió forinttal. A békéscsabai, sőt a 
Békés megyei középiskolák között zászlóshajónak 
számító Rózsa Ferenc Gimnázium ezen a napon új 
iskolazászlóval is gazdagodott. A város polgármeste-
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re a következő gondolatok kíséretében adta at a 48-
as szabadságharcosok zászlajának farkasfogaival 
keretezett, Békéscsaba címerével díszített világos
kék lobogót: „Saját sorsuk kovácsai és Magyaror
szág jövőjének letéteményesei önök! Az önök tettei 
teszik majd értékessé ezt a zászlót." 

Az ünnepség keretében Komáromi István igazga
tó emlékplakettet nyújtott át azoknak, akik jelentős 
segítséget nyújtottak abban, hogy a nagy múltú gim
názium fennmaradhasson, sőt tovább fejlődhessen. 
A Sholtz Endre festőművész által tervezett plakettet 
első ízben Pap János, Bodzás Julianna, a BÁÉV Rt. 
vezérigazgatója és Kruchió Gábor, a gimnázium 
nyugalmazott igazgatója vehette át. 

(B. J.) 

Éjjel fél háromra 
kértünk ébresztőt az
nap, mikor az olimpia 
kezdődött, (öt)karikás 
szemmel ültünk a tévé előtt, csodáltuk a színes meg
nyitót, és vártuk, hogy megjelenjenek a magyarok. 
Békéscsabát atléták, tornászok és egy üszó képvi
selték Atlantában, köszöntésükre adott fogadást az 
önkormányzat múlt pénteken a Garzon Szállóban. 
Pap János tisztelettel gratulált a megjelent sportolók
nak, edzőknek, sportvezetőknek. „A legek olimpiáján 
sok múlt századmásodperceken és centimétereken 
- mondta - , de már a kijutásban és minden ered
ményben, helyezésben is óriási munka van amelyért 
tisztelet illeti meg a csabai sportolókat is." Szó esett 
a nagy várakozásokról, a pesszimizmusból napok 
múltán örömbe átcsapó érzéseinkről, amelyek az 
olimpia két hete alatt váltakoztak bennünk. A legem
lékezetesebb mégis a büszkeség, amelyet éreztünk 

Olimpikonok köszöntése 
egy-egy szép ered
mény hallatán és szű
kebb hazánk, Békés
csaba sportolóinak 

láttán. A város ajándékát, egy-egy aranyláncot, a 
polgármester és Sisak Péter alpolgármester nyújtot
ták át a következő sportolóknak, edzőknek ós veze
tőknek: Kalmár Zsuzsa, Lukács József, Kovács Ottó, 
Tóth Sándor, Balogh Ildikó, Varga Adrienn, Nyeste 
Adrienn, Urbanikné Rosza Mária, Urbanik Sándor, 
Vargánó Czeglédi Katalin. Akik egyéb elfoglaltságuk 
miatt a pénteki fogadáson nem tudtak részt venni, 
azoknak a későbbiekben juttatják el a város ajándé
kát. Ők a következők: Unyatinszkiné Karakas Júlia, 
Unyatinszki Mihály, Ónodi Henrietta, Dobrocsi Nán
dor, Szabados Béla ós Nagy Balázs. A sportolók, 
edzők nevében Lukács József és Tóth Sándor mond
tak köszönetet a szurkolásért, a támogatásért, a vá
ros segítségéért. (M. E.) 



1 Szépül a gimnázium 

Bizonyára sokan észrevették, hogy a Békéscsabai Evangélikus Gim
názium szépülőben van. Bár a munkálatok még lázasan folynak, a bel
ső felújítással már végeztek. 

A gimnázium gazdasági igazgatójától, Duray Miklóstól megtudtuk, 
hogy a még folyamatban lévő külső felújítást október 30-ig be kell fejez
nie a BÁÉV Rt.-nek, és amilyen jó ütemben haladnak a munkálatok, a 
határidőt tartani tudják. A nem kis munkálatokra a központi költségve
tésből jutott pénz, összesen 65 millió forint. Ez éppenhogy elegendő, de 
még így sem jutott az alagsor felújítására, rendbetételére. Az állagmeg
óvás során nemcsak vakolásra, festésre, mázolásra került sor, de ki 
kellett cserélni a cserépléceket és a tetőcserepet is, valamint rendbe 
kellett hozni az épület korábbi szabálytalan elektromos rendszerét. Arra 
is futotta, hogy a fűtésrendszert korszerűsítsék, így energiatakarókos 
radiátorok üzemelhetnek a hideg hónapokban. 

A teljes rendbehozatalhoz még 40-50 millió forint kellene, ennek hi
ányában nem tudnak hozzálátni az alagsor felújításához. Az új tanévet 
8 évfolyamon 510 diák ós 52 pedagógus kezdi meg, mely nemcsak 
azért lesz emlékezetes, mert megszépült, megújult környezetben foly
hat a munka, hanem azért is, mert a tanév végén az első érettségizők 
- és velük együtt tanáraik is - megmérettetnek. 

KARA GABRIELLA 
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Tízéves 
a főiskola 

Jubileumi tanévnyitóval kezdi 
a Körösi Csorna Sándor Főiskola 
az új tanévet szeptember 8-án, 
délelőtt 10 órakor. Éppen 10 éve 
annak, hogy megnyitotta kapuit 
az első „gólyák" előtt. Az idei gó
lyák azonban még részt vehetnek 
(vehettek) a szeptember 2—5-ig 
tartó, immár hagyományos Gó
lyatáborban, melynek „helyszíné
ül rendeltetett ama négyszögletű 
kerek erdő, mely hírős Szanazug 
nevére kereszteltetett". 

Mint azt Kovács Nórától, a ta
nulmányi osztály vezetőjétől meg
tudtunk, az idén a tanító szak 
nappali és levelező tagozatán 
929-en kezdik meg tanulmányai
kat. Ök azok a szerencsések, akik 
sikeresen vették az akadályokat 
és megfeleltek a 101, illetve a 70 
pontos limitnek. Az igen népszerű 
pénzügyi szakon 160 nappalis és 
110 levelezős kezdi az idei tan

évet. 
Az önköltséges sze
mélyügyi szervező 

i— ^ —i szak, mely a pécsi Ja-

nus Pannonius Egyetem szerve
zésében jött létre, immár a har
madik évét kezdi. A régiónkban 
egyedülálló képzésre a főiskola 
önálló szakindítási kérelmet nyúj
tott be, hogy a későbbiekben 
nappalisokat is tudjanak fogadni. 
Ha zöld utat kapnak, úgy a jövő
ben önálló kar is kinőhet belőle, 
melyhez más képzések is kap
csolódhatnak. Jól járna vele az 
intézmény, hiszen gazdaságo
sabb lehetne a képzés, de jól jár
na térségünk is, mert olyan hiány
szakmákra kapnának szakembe
reket, amelyek iránt jelenleg nagy 
a kereslet. K r . 

• FOGADÓNAPOK. Szeptem
ber 6-án, pénteken Sisak Péter al
polgármester, 13-án Végh László 
alpolgármester, 20-án Pap János 
polgármester, 27-én dr. Simon Mi
hály jegyző tart fogadónapot a vá
rosházán 8 ós 12 óra között. A pol
gármester fogadónapjára előre kell 
bejelentkezni a 452-252-es telefo
non, vagy személyesen a titkársá
gon. 

• CIGÁNY ÖNKORMÁNYZA
TI ÜLÉS. Békéscsaba Megyei Jo
gú Város Cigány Kisebbségi Ön
kormányzatának soron következő 
ülése szeptember 12-ón, csütörtö
kön 9 órától lesz a Szabadság tér 
11-17. II/8. szám alatti tárgyaló
ban. Várható napirend: 

1. A Békéscsaba Cigány Ki
sebbségéért kitüntetés szabályza
tának elfogadása. 

2. Tájékoztatáskérés a rendőr
ségtől: a cigányok problémái. 

3. Beszámoló a Nemzeti ós Et
nikai Kisebbségi Közalapítványhoz 
benyújtott pályázatokról. 

4. Beszámoló a cigány vándor
túráról. 

5. A cigány kisebbségi önkor
mányzat II. félévi munkatervének 
elfogadása. 

6. Bejelentések. 
• ROMÁN FOGADÓÓRA. Bé

késcsaba Megyei Jogú Város Ro
mán Kisebbségi Önkormányzata 
szeptember 9-én, hétfőn 15-17 
óráig tad fogadóórát a Szabadság 
tér 11-17. 111/16. szám alatt. 

• É L É N K Ü L Ő TESTVÉRVÁ
ROSI KAPCSOLATOK. Az elmúlt 
nyáron zajlott városi programokon 
sok esetben vettek részt külföldi 
delegációk, például testvérvárosa
ink képviseletében. A szeptember 
a viszontlátogatások jegyében zaj
lik, ugyanis négy városban tesz
nek látogatást városunk képvise
lői, vezetői, vállalkozói. így delegá
ció indul a szlovákiai Trencsénbe, 
a finnországi Mikkelibe, a lengyel
országi Tarnowskye Goryba és a 
németországi Wittenbergbe. Wit
tenbergben egy, a miénkhez ha
sonló expón a békéscsabai polgár
mesteri hivatalon kívül számos bé
késcsabai kiállító is részt vesz, ők 
a következők: Javipa Nyomdaipari 
Kft., Gonda Lajos, Expo-Team Kft., 
Kereskedelmi és Iparitamara, Han-
gyási és Társai Kft., Békés-kas 
Kft., Olympic Hungary Kft., Dewa 
Kft., Békés Megyei Agrárkamara 
és kistermelői, Békés Megyéért 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. 

• PÁR NAP MÚLVA V ILÁG
BAJNOKSÁG. A millecentenárium 
jegyében mérik össze tudásukat a 
békéscsabai repülőtéren a világ 
legjobb ejtőernyős sportolói. A Ma
gyar Repülőszövetség, valamint a 
Kvasz András Békés Megyei Re
pülő- ós Ejtőernyős-egyesület meg
rendezésében szeptember 14. és 
22. között kerül sor a XXIII. Klasz-
szikus Ejtőernyős-világbajnokság 
versenyeire. A légi látványosságo-

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

kon kívül a rendezők fesztiválok 
kiállítást is szerveznek, a bátri 
bak pedig a verseny egész ide 
alatt madártávlatból is megtekin 
hetik városunkat. 
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Kitüntetés 
a jegyzőnek 

Göncz Árpád köztársasági 
elnök augusztus 20. alkalmából 
a Magyar Köztársaság Ezüst 
Érdemkeresztjét adományozta 
városunk jegyzőjének. Dr. Si
mon Mihály a kitüntetést au
gusztus 31-én, a Vésztő-mágori 
Történelmi Emlékhelyen meg
rendezett megyei millecentená
riumi ünnepségen vehette át. 

- Olvasóink és a magunk 
nevében sok szeretettel gratu
lálunk a magas elismeréshez. 

- Köszönöm a gratulációt. A 
kitüntetést nagy meglepetéssel 
és örömmel fogadtam, tulajdon
képpen nem tettem érte semmi 
különöset. Több évtizede a köz
igazgatásban dolgozom, vég
zem a munkám úgy, ahogy -
szerintem - ezt a munkát vé
gezni kell. Hogy valakik úgy lát
ták, valamit érdemlek, ezért há
lás vagyok. Ritka eset, hogy 
jegyzőket részesítenek kitünte
tésben, s hogy most a megyé
ben még két kollégám is meg
kapta, ez a jegyzői szakma elis
merésének tekinthető. Ezenkí
vül a saját munkám értékelése 
mellett a polgármesteri hivatal
ban dolgozók munkájának érté
kelése is ez a díj. 

- Ön 34 éve végzett mint jo
gász. Eredetileg is erre a pályá
ra készült? 

- 1956-ban, a Rózsa Ferenc 
Gimnáziumban érettségiztem, 
akkor még nem gondoltam ar
ra, hogy jogász legyek. Gimna
zista koromban mérnökember 
szerettem volna lenni, hisz az 
egyik legmegbecsültebb pálya 
akkor a mérnököké volt. A mű
szaki egyetemre jelentkeztem, 
de nem vettek fel, így egy évig 
tájékozódtam, és közben kita
nultam a vasesztergályos szak
mát. Ekkor már a jogi pálya le
hetősége került előtérbe, felvé
teliztem Szegedre és 1957-től 
ott tanultam. Később aztán rá
jöttem, hogy valóban ez a pálya 
való nekem. 

- Kezdetben Balassagyar
maton dolgozott és csak hat év 
után került ismét vissza Csa
bára. 

- Az egyetem akkoriban Bé
késcsabára nem hirdetett állást, 
azonban például Balassagyar
maton volt elhelyezkedési lehe
tőség. Ott elég hamar kiderült, 
hogy hiányzik a szülővárosom. 
Úgy 1968 elején, amikor egy al
kalommal itthon voltam sza
badságon, találkoztam a Kner 

Dr. Simon Mihály jegyző 

Nyomda akkori igazgatójával, 
Botyánszki Pállal, és rövidesen 
az akkor lendületesen fejlődő 
nyomda jogtanácsosa lettem. 

- 1977 óta már a városhá
zán dolgozik. Nem túl nagy te
her a város jogi problémáit bo
gozgatni, a törvényesség őré
nek lenni? 

- A hatósági munka mindig 
is izgatott, ezért - bár nagyon 
szerettem a nyomdát - , amikor 
hívtak, jöttem. Ami a problémá
kat illeti, nem egyedül „bogoz
gatok", hiszen kitűnő szakem
berek a munkatársaim. A jegy
ző, az egy fura alak a közigaz
gatásban. Az emberek néha azt 
hiszik, hogy amolyan főokos, 
aki mindenhez ért ós mindent 
tud. Egy jegyzőnek rengeteg 
hatásköre van, de természete
sen nem érthet minden szakág
hoz. Nekem az a dolgom, hogy 
legyen egy általános jogképem, 
értsem a törvények szellemét, 
és megfelelő munkatársakat 
választva gondoskodjam arról, 
hogy zökkenőmentesen menje
nek a dolgok. Az önkormányza
tok hivatalai, a polgármesteri hi
vatalok bizonyos állami felada
tokat is el kell hogy lássanak, 
ezek nem mindig olyanok, ame
lyekkel azonosulnak az önkor
mányzatok. Tehát az ember ke
nyéradó gazdájának, a város
nak, és az államnak is vannak 
elvárásai az egyénnel és az ap
parátussal szemben. Ezek a 
pályák egyszer azonosak, más
kor eltérőek - ezeket kell tudni 
összeegyeztetni. Minden prob
léma ellenére nagyon szeretek 
a városházán dolgozni. Ha já
rok az utcán, megállítanak az 
emberek: a hivatali időbe nem 
fór minden bele, ezért néha ott 
is kihasználják az alkalmat, 
hogy elmondják gondjaikat. Jó 
érzés, ha tudunk segíteni. így 
az ember kiegyensúlyozottabb, 
nyugodtabb, érzi, hogy tartozik 
valahová, hogy szükség van rá. 

MIKÓCZY ERIKA 

GONDOLKODÓ 

Utópia (a múzsa rúzsa) 
Nemeszisz bosszúja: ébredés a semmibe. Néma hajnalok ígére

te. Magányos utazás sima tengereken. Ezer meg ezer szélcsendes 
öböl. Kopár, lakatlan szigetek. Partra szállt kalózok. Fogatlan, algae
vő cápák. Tünedező betűk, üres lapokat bámuló szempár. Frusztrá
ció szülte meddőség. Élvezethiányos lét. A bölcsesség felismerése. A 
tehetetlenség hatalma. A tanácstalanság őrülete. Az értetlenség iszo
nya. Az érdektelenség terhe. Vízbe fúlt álmok. Mindent átható rekke
nő hőség, szétfolyó test, lázasan lüktető képzelet, eltiport mű. Az 
erőtlenség diadala. Az elmúlás dicsérete. Szakadó kötél, téves irány
ba leadott lövés. Hiábavaló töprengés kőszirtek szélén. A múzsa rú-
zsos csókja a vérző homlokon. A megkésett ajándék. Felcsendülő 
örök zene, egy perc nyugalom, boldog tudatlanság, visszatérés a 
gyökerekhez, az érzelem missziója. A túlélők vezére leszel. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

Meghallgatták 
kérésünket 

A Szabolcs utca 11-33. szám 
alatti társasházak lakói ez év nya
rán azzal a kéréssel fordultunk a 
város önkormányzatához - sze
mély szerint Végh László alpol
gármester úrhoz -, hogy a lakó
házaink előtt lévő közterületi 
parkból az immár több mint há
rom éve ott heverő felvonulási 
épület betontalapzatát távolítsák 

el. Őszintén szólva nem nagyon 
bíztunk kérelmünk meghallgatá
sában, mert azzal néhány helyen 
már süket fülekre találtunk. 

Ám érnek még bennünket kel
lemes meglepetések! Kérelmünk 
elküldését követően rendkívül rö
vid időn belül a helyszínen járt az 
alpolgármester úr, felmérték a te
rületet, s hamarosan megjelentek 
a munkagépek. Most már csak 
ránk vár a feladat, hogy tavaszra 
egy újabb, szépen rendben tartott 
közterülettel gazdagodjon váro
sunk. 

Ezért a gyors intézkedésért, 
az anyagi támogatásért szeret
nénk köszönetet mondani az al
polgármester úrnak, az önkor
mányzatnak, valamint a Békés 
Megye Víz- és Csatornamű Rt.-
nek, amely a munkát elvégezte. 

Tisztelettel: 
a Szabolcs utca 11-33. szám 

alatti társasházak lakói 

Szent Korona 
Békéscsabán 

Október 11-én (pénteken) nem 
mindennapos látványnak le
hetnek tanúi városunk polgá
rai. Az Európai Unió pénzügyi 
támogatásával, a Külügymi
nisztériummal együttműködve 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá
ros és Békés Megye Önkor
mányzata úgynevezett Euró
pa-napot rendez a megye
székhelyen. A politikai és szak
mai fórumok mellett kulturális 
programokkal színesítik majd 
a rendezvényt. Kiemelkedik a 
programok sorából a városhá
za díszterében tervezett kiállí
tás, amely bizonyára sok ér
deklődőt vonz majd. Itt kerül 
bemutatásra a magyar állami
ságot jelképező Szent Koro
na, melyet csak ezen a napon 
tekinthetnek meg a békéscsa
baiak, anélkül hogy 
a fővárosba kelljen 
utazniuk. <H. M.) 
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Az augusztusi rendkívüli közgyűlésen Végh László alpolgár
mester arról tájékoztatta a képviselőket, hogy sikerrel fejeződött 
be az önkormányzat és az Állami Privatizációs Rt. közötti egyez
kedés, és ennek eredményeként a város készpénz és részvény 
formájában 266, illetőleg 167 millió forint bevételhez jutott. 

Mint az alpolgármester lapunknak elmondta, az ügy előzményei 
1990-re, a régi állami vállalatok átalakításának idejére nyúlnak 
vissza. A törvények értelmében 
az önkormányzatok készpénzt, 
illetve részvényeket kaptak azon 
területek után, amelyeken a fent 

2 6 6 + 1 6 7 (? ) millió 

pénzhez és 167 millió forintos részvénycsomaghoz jut: az ÁPV Rt. 
készpénzben fizet azon vállalatok esetében, ahol már nem tulajdo
nos, és részvényekben, ha tulajdonrésszel rendelkezik. A 266 mil
lió már megérkezett az önkormányzat kasszájába, a részvényeket 
még nem vették át. A részvénycsomagot a továbbiakban - meg
felelő érdeklődés esetén - értékesíteni lehet. 

A pénz felhasználásával kapcsolatban Végh László egy koráb
bi közgyűlési döntésre emlékez
tetett, mely 90 millió forintot 
irányzott elő útépítésre és kom
munális beruházásokra arra az 

említett cégek működnek. Békéscsabán az önkor
mányzat ilyen formában például többek kőzött a 
Barneválban és a hűtőházban (stb.) szerzett rész
vénytulajdont. Már az átadáskor vita kezdődött 
ezen belterületi földek értékéről. Az önkormányzat 
három békéscsabai ügyvédi irodát keresett meg 
annak érdekében, hogy a város peres úton ér
vényt szerezzen jogos igényének: az akkori Álla
mi Vagyonügynökség ugyanis alacsonyabb belte
rületi földértéket állapított meg, mint a helyben 
szokásos és a piacon kialakult földérték, amire 
nem vonatkozott az 1992-ben elfogadott, de a ko
rábbi átalakulásokra is alkalmazott törvényi ren
delkezés. A békéscsabai jogászok nem vállalták 
el a megbízást, mondván, hogy nem tudnak mit 
kezdeni ezzel az üggyel, ezért az önkormányzat 
egy budapesti ügyvédi irodához fordult, mely 
1994-ben el is indította a pereket - szám szerint 
tizennégyet. 

Az önkormányzat 1994 óta első és másodfokon is sorra meg
nyerte az Állami Privatizációs Rt. elleni pereit, amelyet az idő fo
lyamán több más önkormányzat is beperelt. Az idén az ÁPV Rt. 
egyezséget ajánlott a peres eljárások helyett, és a tárgyalásokon 
végül elfogadta az önkormányzat által kiszámított földértéket. A si
keres megállapodás értelmében a város 266 millió forint kész-

Vógh László alpolgármester 

esetre, ha eredményre vezetne az ÁPV Rt.-vei 
való egyezkedés. Tekintettel arra, hogy ez telje
sült, és időközben - persze feltételesen - kiírták 
és el is bírálták a pályázatot, a tervbe vett útalap
építések tulajdonképpen el is kezdődhetnek. Az 
alpolgármester szerint ennek az eseti forrásnak a 
maradék részét is nem működési kiadásokra, ha
nem olyan befektetésekre kell felhasználni, ame
lyek hosszú távon meghatározhatják a város jövő
jét. Ilyen cél többek között az ipari park kialakítá
sa, a sokat emlegetett munkahelyteremtő beruhá
zások elősegítése, különböző közműépítések, 
kommunális fejlesztések, a Hunyadi tér és más 
területek rendbe hozása. 

A 266 milliót az önkormányzat betétként elhe
lyezte, a pénz kamatozik, tehát forrásbővítós is le
hetséges. A bevétel a részvények eladásából is 
növelhető majd. Ott, ahol az önkormányzatnak ki
sebbségi tulajdoni hányada van, ami több eset

ben néhány százalék vagy ezrelék az alaptőkéhez viszonyítva, 
célszerűnek látszik a részvényeket értékesíteni annak ellenére, 
hogy azokat aligha lehet olyan jó áron eladni, mint ahogy az ÁPV 
Rt.-vei sikerült megegyezni. Hogy mennyi pénz lesz abból a 167 
millió forint névértékű részvénycsomagból, az a piaci viszonyok
nak is függvénye. (sz. sz.) 

B R M K K 

ITTA JOVOJE! 
Munkanélküliek, pályakezdők, 

fiatalok! 

A Dél-Alföld legkorszerűbb felnőttképzési központja folyamatosan indítja szakképesítést nyújtó képzéseit! 

A Békéscsabai Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ 
a Békés Megyei Munkaügyi Központtal együttműködve az alábbi képzési programkínálatot biztosítja: 

SZEPTEMBER 
• PC-Start számítógép-kezelő (A) 
• Számítógépes adatkezelő (E) 
• Csőhálózat-szerelő, 

minősített hegesztő (E) 
OKTÓBER 
• PC-Start számítógép-kezelő (A) 
• Minősített hegesztő (A) 
• Szociális asszisztens (A) 
• Mezőgazdasági vállalkozó (A) 
• Üzleti ügyintéző (A) 
• Mérlegképes könyvelő (A) 
• Kosárfonó (A) 

• Kereskedelmi menedzser (E) 
• Minőségbiztosítási rendszerszervező (E) 
• Számítástechnikai szoftverüzemeltető, 

CAD-tervező (E) 
• Hidraulikus és pneumatikus gépész (E) 
• Középfokú C típusú német nyelvi (E) 
• Középfokú C típusú angol nyelvi (E) 
• Televízió- és videotechnikai készülék

szerelő (E) 
NOVEMBER 
• PC-Start számítógép-kezelő (A) 
• Asztalos (A) 
• Számítógépes szoftverüzemeltető (A) 

• Vámügyintéző (A) 
• Személy- és vagyonőr (A) 
• Szociális gondozó és ápoló (A) 
• Szellőző- és klímaberendezés-szerelő (E) 
• Számítógépes szövegszerkesztő 

+ gépírás (E) 
• Háztartás-elektronikai műszerész (E) 
DECEMBER 
• Kőműves (A) 
• Hegesztő szakmunkás (A) 
• Műszaki informatikus (E) 
• Pedagógiai asszisztens (E) 
• Szociális gondozó és ápoló (E) 

A • ajánlott képzések; E • elfogadott képzések 
A regisztrált munkanélküliek képzésének költségeit a Békés Megyei Munkaügyi Központ teljes mértékben (A jelű képzések), illetve 

részben (E jelű képzések) átvállalhatja. 
További információk kérhetők: - a munkaügyi központ területi leg il letékes kirendeltségein, valamint 

- a BRMKK információs szolgálatánál (Békéscsaba, Kétegyházi út 1., telefon: 445-040). 
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KÉPVISELŐI FORUM Iskolakezdés 
Szeptember másodikán megkezdődött az 1997-98-as tanév. Képviselői fórumunk három szereplőjét erről kér

deztük, valamint arról az augusztus végi rendkívüli közgyűlési döntésről, amely egy évvel elhalasztotta a pedagó
gusok óraszámváltozásáról szóló törvényi rendelkezést, 

(SZILASI MIHÁLY) 

Klampeczki Béla 
SZDSZ 

Az MSZP-frakció szerint most kellett vol
na érvényesíteni a közoktatási tőrvényben 
szereplő pedagógusi óraszámváltozást Bé
késcsabán. Tóth Károly ezt több tényezővel 
is indokolta: egyrészt a pedagógusoknak 
ez a döntés sokkal nagyobb biztonságot je
lentett volna, illetve ezzel párhuzamosan 
11,1 százalékos alapilletmény-emelést, ak
kor is, ha a tanítási szünet miatt nincs lehe
tőség a túlórára. Az ehhez szükséges pénzt 
a változáskezelő alapból fedezték volna, s 
még csak pedagóguselbocsátásokra sem 
lett volna szükség, sőt, a szakmunkáskép
zők esetében még csökkent is volna a fog
lalkoztatási feszültség. így most semmilyen 
változás nem törtónt. Érdekes módon a pe
dagógus-szakszervezet ellenezte a válto
zást, mert úgy vélte: az egyébként pozitív 
hatások mindössze egy évig tartottak volna. 
A közgyűlési szavazással kapcsolatban 
Tóth Károly csak annyit jegyzett meg, hogy 
néhány, az oktatási bizottságban igennel 
szavazó képviselő a közgyűlésen ettől elté
rő módon voksolt, s ez is közrejátszott ab
ban, hogy az önkormányzat végül elvetette 
az óraszámváltozás bevezetését. 

Az új tanftási idényről szólva a képvise
lő kijelentene: szerény színvonalon, de biz
tos finanszírozási háttérrel kezdődik a mun
ka, s garancia van arra, hogy az intézmé
nyek zavartalanul működhetnek. Az önkor
mányzat által hozott oktatási koncepciót kö
vetkezetesen ós türelmesen meg kell való
sítani, ez azonban azt is jelenti, hogy az 
ésszerűsítéseket is végre kell hajtani. 

Fontos továbbá az egységes értelmezé
se annak az intézkedési tervnek, amelyet 
az oktatási bizottság dolgozott ki, és amely 
a közoktatási törvény változásából adódó 
helyi lépéseket tartalmazza - ezek üteme 
és feltételrendszere is kidolgozásra vár. 

A közoktatási törvény egyébként megha
tározza a maximális osztálylétszámot az is
kolákban: ez 25-28 fős osztályokat jelent, 
vagyis - az ijesztgetésekkel szemben -
nem lesznek negyvenfős csoportok sehol. 
Ezzel kapcsolatban Tóth Karoly megje
gyezni kívánta, hogy az oktatás terén a vá
rosban sikerült kikerülni azokat a csapdá
kat, amelyekkel egyesek riogatták a peda
gógustársadalmat és a közgyűlést. 

Az oktatási bizottság áldását adta arra, 
hogy növekedjen azon csabai pedagógusok 
bére, akiknek emelkedik az óraszáma - kö
zölte Klampeczki Béla, a József Attila Általá
nos Iskola igazgatója, aki a Lencsési-lakóte-
lep északi részén nyerte meg az önkor
mányzati választást. Fontosnak tartotta 
azonban közölni, hogy a tizenegy százalé
kos béremelést az érintettek nem a törvény
ben rögzített alapbér-növekedésként, ha
nem határozott idejű illetménykiegészítés
ként kapták volna meg. 

A közgyűlési szavazás előtt azonban a 
jegyző jelezte: a bizottság variációja törvény
ellenes. Klampeczki Béla úgy vélte: ameny-
nyiben a határozott idejű illetménykiegészíté-
ses elgondolást megszavazta volna a köz
gyűlés, valószínűleg pereskedések sorozata 
indult volna be, ezért ő személy szerint tar
tózkodott. Ettől függetlenül meggyőződése, 
hogy egyik variáció sem járt volna elbocsátá
sokkal, s azáltal, hogy ez a döntés született, 
sem az önkormányzat, sem pedig a pedagó
gustársadalom nem járt rosszabbul. 

Rátérve az idei tanévre, a képviselő je
lezte: egyik intézménynek sem lehet finan
szírozási problémája. A márciusban elfoga
dott költségvetés biztosítja az anyagiakat, s 
amennyiben az októberi energiaár-emelés 
nem maradt volna el, a város kisegítette vol
na az iskolákat. Más kérdés, hogy jó lenne 
nemivel több pénz működési kiadásokra, de 
a csabai önkormányzat bebizonyította az el
múlt hat évben, hogy akarja és tudja is mű
ködtetni az oktatási intézményrendszert. Eb
ben az évben fontos feladat, hogy az iskolák 
felkészüljenek a nemzeti alaptanterv 1998-
as bevezetésére, illetve kialakítsák saját 
egyéni oktatási arculatukat. 

A képviselő szerint a pedagógustársada
lom nagyobb része részt vett ugyan a tava
lyi sztrájkban, de jobban örülnének annak, 
ha nem kellene ilyen eszközökhöz folya
modniuk. Az egyébként jogos elkeseredés 
anyagi megbecsülésüket illetően sokakat ra
dikálisabbá tehet, de ők is tudják: a munka
beszüntetés sem a gyerekek, sem a szülők 
javát nem szolgálja hosszabb távon. A ter
vezett (és másutt már végrehajtott) elbocsá
tásokról annyit mondott: előbb-utóbb az ok
tatás színvonala sínyli meg ezeket a dönté
seket. 

Tímár Károly 
FKGP 

A közgyűlés 1996. augusztus 22-i dönté
sével kapcsolatban a képviselő elmondta: az 
oktatási bizottság előterjesztése határozott 
idejű illetménykiegészítésről szólt, amely le
hetővé tette volna, hogy a pedagógusok 
1997. szeptember 1-jéig az óraszámemelés 
kompenzációjaként megfelelő díjazásban ré
szesültek volna. Mivel a közoktatási törvény 
a határozott idejű illetménykiegészítést nem 
teszi lehetővé, így a pedagógusoknak csak 
rendkívüli illetményemeléssel lehetett volna 
kompenzálni az óraszámemelést. 

Miután 1997 januárjában több pedagógus 
előlép, illetve várhatóan érvénybe lép az új 
közalkalmazotti bértábla, ebből adódóan az 
alapilletmény-emelés automatikusan elve
szett volna. Másrészt a városnak finanszí
rozni kellett volna ezt a céltartalékból, me
lyet - utólag - valamikor a kormányzat - ha 
akar - kompenzál. Másrészt a közgyűlés 
kisgazda tagjai alapvetően sem értettek 
egyet a pedagógusok óraszámemelésével, 
ezért bevezetését nem tudták támogatni, és 
határozottan tiltakoztak annak az 1997 feb
ruárjában való, tanév közbeni bevezetése 
ellen, így a közgyűlésen sem tudták ezt tá
mogatni. Értelmezésük szerint a közgyűlés 
döntései elvetették az 1996. szeptember 1-ji 
és az 1997. februári bevezetést, és ugyanak
kor nem értik, hogy miért kellett 1996. au
gusztus 22-én egy olyan összekapcsolt dön
tést hoznia a közgyűlésnek, amely az 1997. 
szeptemberi bevezetést kötelezővé teszi Bé
késcsaba oktatási intézményeiben. Mivel a 
kormánytöbbséggel meghozott törvény köte
lezi az intézményeket az óraszámemelés
nek az 1997. szeptemberi bevezetésére, en
nek módosítására nincs lehetőség. 

A kormány az 1996-97-es tanévre sem 
emelte meg jelentősen az oktatási normatí
vákat. Ebből adódóan az intézmények egyre 
nehezebb helyzetbe kerülnek, ugyanúgy, 
mint ahogyan a családok is egyre nehezeb
ben tudják elviselni az iskoláztatás anyagi 
gondjait. Jelenleg a városnál a normatív fi
nanszírozás nem elég a működésre, és ez 
vagyonfelélést jelent, mivel úgy tűnik, hogy a 
kormányzat egyre inkább kivonul feladatai
nak finanszírozásából, és ezt a 
helyi önkormányzatokra ruházza 
át, úgy, hogy anyagi kompenzá
ciót nem ad vele. 
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Építőipari nehózgépkölcsönzés: 
• földmunkagépek • autódaru • betonszivattyú 

• betonipari gépek • emelőgépek 
BÉRBEADÁSA. 

M A G A S - É S 
M É L Y É P Í T É S , É P Ü L E T E K T E L J E S K Ö R Ű 
G E N E R Á L K I V I T E L E Z É S E . 

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

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 
pénzügyi és gazdasági irodájának adócsoportja 
(Békéscsaba, Dózsa Gy. út 2., telefon: 322-255) 

F E L H Í V J A 
a gépjármű-tulajdonosok, egyéni és társasvállalkozások 

figyelmét, hogy az 1996. II. félévi 
- gépjárműadó, 
- gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények adója, 
- helyi iparűzési adó adóelőlege, 
- vállalkozók kommunális adója adóelőlege 

1996. szeptember 16-ig pótlékmentesen fizethető. 
Késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlékot számolunk fel, mely
nek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének egy 
napra eső összege. 

MŰSORTERV AZ 1996-97-ES ÉVADRA 
Felnőttbérletben: 

Szabó Magda: Molnár Ferenc 
AZ A SZÉP FÉNYES NAP 

történelmi játék 
Friedrich Dürrenmatt: 

FIZIKUSOK 
komédia 

DOKTOR UR 
bohózat 
A. Breffod-M. Monnot: 
IRMA, TE ÉDES 
zenés vigjáték 

Papp Gyula -Mamo János: 
BOLYGÓCSILLAGOK 

musical (ősbemutató) 

Gyermekbérletben: 

Fésűs Éva-Gebora György: Grimm: 
A CSODÁLATOS NYÚLCIPŐ A SÓ 

zenés mesejáték mesemusical (ősbemutató) 
Bérleten kívül: 

Roberi Thomas: Lehár Ferenc: 
A GYILKOS KÖZTÜNK VAN CIGÁNYSZERELEM 

krimi operett 

A színház a müsorváltoztatás Jogát fenntartja. 

1996. augusztus 15-től az új bérleteseink válthatják meg bérleteiket 
a színház szervezőirodájában, Békéscsaba, Andrássy út 1., 

telefon: 441-527. 

A HIVAS INGYENES! 

Telefonos LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
441-300 
HÍVHATÓ 19.00-7.00 ÓRÁIG. 

1 INI TELEFONOS LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
447-750 
HÍVHATOD ISKOLAI NAPOKON 
16.30-19.30 ÓRÁIG. 

HETI M O Z I M Ű S O R 
1996. szeptember 5 -11 . 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
15.45 és 17.45 óra: FLIPPER (magyarul beszélő amerikai film) 

20.00, péntek-szombat 
22.00 órától Isi 

Leslie Nielsen: DRÁGÁM, ADD AZ ÉLETEDI 
(magyarul beszélő amerikai paródia) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 
17.00 óra: Leslie Nielsen: DRÁGÁM, ADD AZ ÉLETEDI 

(magyarul beszélő amerikai paródia) 

19.00 óra: Paul Hogan-Elijah Wood: FLIPPER 
(magyarul beszélő amerikai film) 

21.00 óra: Al Padno: MINDEN GYANÚ FELETT - CITY HALL 
(amerikai bűnügyi dráma) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
16.30 és 20.30 óra: Wong Kar-Wai: BUKOTT ANGYALKÁK 

(izgalmas hongkongi thriller-szatira) 

HETI F I L M A J Á N L A T 

Paul Hogan-Elijah Wood: FLIPPER 
Színes, magyarul beszélő amerikai családi film 

Flipper, a bűbájosán kedves tengerlakó egy csapásra belopja 
magát a fiú szivébe, ahol azért még marad egy kis hely a szintén 
ott nyaraló szőke leányzónak, Kimnek is. És amikor palackorrú ba
rátjuk veszélybe kerül, a gyerekek korosabb, de lélekben fiatal tár
sakkal együtt akcióba lendülnek... 

A lélegzetelállító, vfz alatti felvételekben gazdag film hamisítat
lan családi mozi, olyan kaland, amit senki sem úszhat meg szára
zon! _ _ _ _ _ _ 

PSABA mmtsnsitowm j 
V@®®F PROFESSZIONÁLIS FESTÉKHÁZ _ ^ 

Ajánlatunk: - Supralux falfestékek és mázolóanyagok 
- Gombaölő alapozó és penészgátló falfesték 
- Sefra falfestékek, alapozók, színezők 
- Festőszerszámok ós kiegészítőanyagok 

A Supralux termékcsaládot a legkedvezőbb áron kínáljuk 
Önöknek! 

Vállalkozóknak további engedményt biztosltunk! 

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

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig. 

• c 

: L B L K f t . 

- Középületek, lakóépületek 
tervezése, kivitelezése. 

- Festés, mázolás, tapétázás, 
kádfelújítás. 

- Épület- ós egyéb lakatosmunkák. 
Telefon: 66/328-195, 326-421 

Békéscsaba, Irányi u. 10. 

t 



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 

A KÖRNYEZETÜNKÉRT, JÖVŐNKÉRT ALAPÍTVÁNY 

pályázatot hirdet 
felsőfokú továbbtanulást segítő 

felkészítő programok támogatására. 
Pályázhatnak azok a jogi és természetes személyek, akik vállalják, 
hogy: 
- a tanév folyamán rendszeresen foglalkozásokat tartanak: 
- a részvételt lehetővé teszik (a keretszám erejéig) bármely 

békéscsabai lakhelyű fiatal számára; 
- a foglalkozásokon való részvétel kedvezményes, illetve ingyenes. 
Ajánlatokat 1996. szeptember 20-ig lehet benyújtani. 
Környezetünkért, Jövőnkért Alapítvány 
Tuskáné Papp Erzsébet, Békéscsaba, 
Polgármesteri hivatal, Szent István tér 7. Telefon: 441-562 
Pályázati űrlap, információ a fenti címen igényelhető. 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsobo, Szabadság tér 1-3. (nagyposta) Telefon: 447-563 

»«*»« 

I t ^ j B é k é B megye 

45-45-45 
\444-777y 

GYORS -

rmúl T A X I 
^ éjjel-nappal 
* Legyen Ön is 

a törzsutasunk 
— így olcsóbban utazhat! 

PONTOS - MEGBÍZHATÓ. 
Szeméayü;omeenr,4varozás• 44*777 * 45'45'45 

H I R D E T M É N Y 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének szociális bizottsága 
értesíti a város lakosságát, hogy 

a házaspárok és gyermekes egyedülállók első lakásának 
megszerzéséhez kamatmentes támogatást nyújt. 

A támogatás részletesebb feltételeiről a polgármesteri hivatal ad tájé
koztatást ügyfélfogadási időben a városháza földszint 10. számú irodá
jában. 
A támogatási kérelmeket 1996. szeptember 15-ig lehet benyújtani az 
arra rendszeresített formanyomtatványon, a bejelentett igények ezen 
időpont után kerülnek elbírálásra. 

HIRDETŐINK 
f i gye lmébe ! 

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

TELEZÖLD AUTÓSISKOLA 
T a n é v eleji k e d v e z m é n y i 

Amennyiben a Telezőid Autósiskola szep
tember 12-én 17 órakor az iliházban induló 
segédmotoros, motoros, személygépkocsi
vezető tanfolyamára jelentkezik, elméleti 
díjának 30%-át az iskola átvállalja. 
Továbbra is: egyéniséghez alkalmazkodó 
képzés, fizetési könnyítés, tankönyv-, 
műszakijegyzet-biztosltás. 
Megtalálhatók vagyunk a 321-147-es tele
fonszámon és a Zsíros u. 10. sz. alatt 16 
óra után. 

_ m MÁSOLÓGÉPEK 
^ - S n m * SZÁMÍTÓGÉPEK 

ÍRÓGÉPEK 
NYOMTATÓK 

Kellékek, kazettatöltés, 
javítás, tisztítás 

SZERVIZ és SZAKÜZLET 
325-161 324-911 

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

3-Cocz & Medvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

Garázs eladó a Lencsési B-területén. Te
leion: 450-542 az esti órákban, vagy 06-
30/589-804. 
Millennium-lakótelepen garázs eladó. Ér
deklődni a 447-846 számon. 
Családi házat Kazinczy-lakótelepi t, illet
ve 1,5 szobás lakásra cserélnék értéke
gyeztetéssel. Érdeklődni: délutánonként 
a Mátyás király u. 14. alatt. 
1 +2 fél szobás, Lencsési 55—57. szám 
alatti, VI. emeleti (33-as ajtó) önkormány
zati lakásomat elcserélném 1,5 szobás 
önkormányzati lakásra. Érdeklődni a fen
ti elmen. 
60 m*-es lakás eladó. Érdeklődni: Bé
késcsaba, Kazinczy-ltp. 12/B., fszt. 1. 
Termelőidet veszek készpénzért, 3 ha fö
lött. Telefon: 321-731,449-374. 
Almáskertekben 882 m> zártkert eladó. 
Kút. villany, 22 db termő gyümölcsla, 2,5 
x 3 méteres téglaépület. Telefon: 442-
431,20 óra után. 
Kertes ház eladó. Mezőmegyer, Esze Ta
más u. 14. 
Azonnali költözéssel t szoba összkom
fortos, 42 rn^es házrész áron alul eladó: 
Garay u. 3. 
2 szoba összkomfortos házrész (104 m*) 
eladó. Érdeklődni: Garay u. 3., Frank. 
825 m»-es kert eladó. Irányár: 140 000 Ft. 
Teleion: 457-674. 
Eladnék, elcserélnék 2 szobás, belvárosi 
lakást: 327-902. 
A Békési úton 1,5 szobás, egyedi gáz- és 
vizórás lakás eladó. Érdeklődni: Marik u. 
5., egész nap. 
Békéscsabán, a Kazinczy utcában 1.5 
szobás, III. emeleti, vizórás és gázórás 
lakás eladó. Telefon: 322-789. 
Békéscsabán földszinti lakás és az Attila 
utcában építési telek eladó. Tel.: 456-262. 
Ház eladó nagy kerttel. Érdeklődni: Bé
késcsaba, VII. kerület, Augusztus 20. u. 
30., 12 óra után. 
Belvárosi, 75 nrí-es, egyedi gázos, 3 szo
bás, étkezős, I. emeleti lakás eladó. Tele
fon: 325-841. 
Belvárosi (Wlassics sétány) 20 rtf-es üz
lethelyiség eladó. Telefon: 325-841. 
Belvárosi orvosi rendelő kiadó. Ugyanott 
térítéses laboratóriumi vizsgálatok vég
zése. Telefon: 443-822. 

Fekete-fehér televíziók helyszíni javltá 
sa, régebbi típusú is. Hibabejelentés tele 
Ionon: 457-334, Tomka Attila. 
Személy- és tehergépkocsik tört és kor
rodált karosszériamunkáit vállalom. Nyu 
gati autók kipufogótelújitását rövid határi' 
dővel vállalom. Teleion: 06-20/389-634 
Redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése 
javítása. Teleion: 442-086. 
Redőny, reluxa hevederzár 20% kedvez
ménnyel, előleg nélkül. Telefon: 327-852. 

Szobafestés, mázolás, tapétázás: Marik 
István, Békéscsaba, Tavasz u. 83. Tele
fon: 325-921. 
Pénztárkönywezetést, naplófőkönyv-ve
zetést évtizedes gyakorlattal vállalok. Te
lefon: 457-267. 
Szines tévék javítása garanciával hétvé
gén is. Telefon: 06-30/432-827, Domokos 
Tamás. 
Parabola- és tetőantenna-szerelés, hiti, 
videó javítása. Boda Béla. Békéscsaba. 
Csíki u. 38. Teleion: 326-931. 
Női méretesszabó, Béres Éva. Bé
késcsaba, Bankó András u. 20. Telefon: 
06-60/484-813. 
Ablakszigetelés gumiprofillal! 20% lütés-
kóltség-megtakarítás! Teleion: 326-906. 
Káros földsugárzások, elektroszmog 
tércsillapítása Reyblock készülékkel. In
formáció a 321-460, 325-644 számon. 
Lakástakarítást vállalok. Teleion: 323-945. 
Kárpitozott bútorok felújítása: Székely u. 
65. Teleion: 06-60/486-495. 
Energomat, Minimat, Energolux, Vjatka. 
Evhka, Hajdú mosógépek javítása hétvé
gén is. Elektron Gmk, Békéscsaba, Bartók 
B. út 4. Telefon: 454-561, 06-30/388-348. 

Csinár hűtő, 10 éves, jó állapotban eladó. 
Teleion: 457-267. 
Számítógépes könyvelői tanfolyam indul. 
Teleion: 326-832, 446-435. 
Nem vagy matekzseni? Azért ne csüg
gedj, jó (vagy jobb) még lehetsz! Mate
matikakorrepetálás középiskolásoknak. 
Telefon: 451-612,17 órától. 
Angol, ógörög és latin nyelv tanítását vál
lalom. Gyertek! Clm: Lencsési út 10.11/6. 
Mennyezetbe tolható padlásteljáró eladó: 
Székely u. 65. Telefon: 06-60/486495. 
2 méteres pálma eladó: Kazinczy-ltp. 
30/C. 111/9. 
Németoktatás kezdők és diákok részére. 
Telefon: 326-299. 
Német-, angolnyelv-tanítás, nyelvvizsgá
ra felkészítés. Békéscsaba, Pásztor u 
65.1118. 
Alsós korrepetálást (angolt is) vállalok: 
451-886. 
Gyermek íróasztal eladó: 455-389. 
Garázs-ABC üvegezett ajtaja, és reklám
táblák eladók: 326-516. 
Cefrés hordók, üvegballonok, demizso-
nok eladók: Aulich u. 6., Kadecskáéknál. 
21 m 2 szétszedhető üvegház eladó. Tele
fon: 322-505. 

Kőművest keresek, takarmányborsó ela
dó. Békéscsaba, Hajnal u. 11. Teleion: 
443-637. 
Ülőgarnitúra eladó. Fekhelyes, ágy
neműtartós, két fotellal, két puffal 
és egy dohányzóasztallal 
50 000 Ft-ért. Teleion: 
459-501. 
Angolnyelv-oktatás. 
Telefon: 324-216. 

file:///444-777y


BéKéscsABA AT>TX>... mi®snMK Ma Is MIM MEA 

A MUNKÁCSY UTCÁBÓL 
INDULT, 

FELÉPÜLT 
A PETŐFI UTCÁBAN 

A POLGÁRI 
FIÚISKOLA 

Áchim L. 
András 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Az 1860-as években hazánk
ban Is megnőtt az érdeklődés a 
gyakorlati életpályák iránt. Új is
kolatípusra volt szükség, amely
nek igényét a népiskola már nem 
elégítette ki - a gimnázium vi-
szont túlszárnyalta. Ezért alakul
tak ki országosan a polgári iskolák. Békés
csabán dr. Zsilinszky Mihály, a város szülöt
te, országgyűlési képviselő közbenjárására, 
dr. Wlassics Gyula kultuszminiszter támoga
tásával szerveződött meg az iskola. 1901-
1902-ben kezdte meg működését a Mun
kácsy utcai Novák-féle házban induló első 
osztály 33 tanulóval. Évről évre több osztály 
indult. Már szűknek bizonyult a hely, ezért a 
régi gimnázium épületébe (Baross u. 33., a 
mai szakmunkásképző iskola). Hamarosan 
ez is szűknek bizonyult, és a község képvise
lő-testülete elhatározta, új épületet emel az 
iskola számára. Csaba község akkori nehéz 
anyagi helyzete miatt a kultuszminisztérium 
vállalta fel az építtetést. 

A község a Petőfi utcai telekkel és 93 000 
pengővel támogatta az iskola elkészültét. A 
terveket Sárkány Ervin műépítész készítette. 

A Békéscsabai Polgári Fiúiskola 1930-ban 

1909 októberében terméskő lábazatra sajtolt 
sárga téglaburkolatos, díszes homlokzatú, 13 
tantermes polgári iskola épült fel, nagy torna
teremmel. Az 1910-11-es iskolaév már az új 
kétemeletes épületben kezdődött meg, dr. 
Osváth János igazgató vezetésével. 1912-
ben a reformkísérletre kijelölt iskolát 7 osztá
lyúvá fejlesztették gazdasági irányú tantár
gyak tanítása céljából. 

Az I. világháború alatt hadikórház költö
zött a falak közé, az iskola az újonnan épített 
Révai utcai elemi iskolába települt. 

A polgári fiúiskola jó hírnevet vívott ki. 
Létszáma 1927-28-ban 380 tanuló, a taná
rok létszáma 14 fő, az igazgató Tas Ferenc 
volt. 

A második világháborút követően a Petőfi 
utcai iskola neve több mint két évtizedig I. 
Számú Általános Iskola. Az Áchim L. András 

nevet a csabai parasztpolitikus születési cen
tenáriumán vette fel. A város legnagyobb ál
talános iskoláját Bokor József, aki 40 évig 
volt az iskola tanára, 19 évig igazgatóként ve
zette. 1976-ban nyolc új tanteremmel bővült 
az iskola. A Pete István által vezetett iskolá
ban az 1995-96-os tanévben a tanulók lét
száma 592 fő volt. Az új tanévet 600 tanuló, 
és 52 pedagógus kezdi el. 

A város szép homlokzatú, patinás épüle
tének falai között jó hírű iskolai nevelő mun
ka folyik nyolcvanhat esztendeje. Reméljük, 
hogy a régen halogatott, komoly építészeti 
rekonstrukció is bekövetkezik, korszerűbb, 
jobb feltételeket biztosítva a tanuló ifjúság és 
a nevelők számára. 

GÉCS B 

Az Áchim L. András Általános Iskola mai látképe 




