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Kedves Olvasó!
A Gyomaendrődi Híradó sorsa el

dőlt. Ezután, mint azt már sejteni vél
tük, nincs semmi akadály a folyamatos
megjelenés útjában. Ezután is havilap
ként fog m~gjelenni.

Szerkesztőségünk továbbra is szíve
sen veszi a lakosság észrevételeit, javas
latait.

Az év következő, előttünk álló, ile
héznek, mozgalmasnak ígérkező részére
is kívánunk mindenkinek jó egészséget
és eredményekben gazdag boldogulást!

A Híru.dó szerkesztósége:
Bíró Károly

ATARTALOMBÓ ·
Megkérdeztük a polgármestert

(2. oldal)

Választási felkészülés
5 helyi pártnál

(3. oldal)

Néptáncoshelyzet
(5. oldal)

A nagy utazás IL
(6. oldal)

Az adózásról
adófizetők figylemébe

(7- 8. oldal)

Katonasors...
(7- 8. oldal)

Lévél a szerkesztőnek

(9. oldal)

Kosárverbunk
(l0. oldal)

70 éve együtt - Bácsiék
(l2. oldal)

Folytatások a decemberi
számból, érdekességek

(l3. oldal)
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B. K.

A mostani számunkba terve
zett Vállalkozói szemle- rovat
technikai problémák miatt át
csúszik a következő, februári
számba. A kérdezett: az [parker
Kft. - Jenei László - lesz.

Tóth Mihály r. tzls.
őrsparancsnok

- 1993. december 20-án ismeretlen tet
tes lakatlefeszítés módszerével betört
V. K., gyomaendrődi lakos lakásába és on
nan kb. 80 ezer Ft értékű zsákmánnyal tá
vozott. Az ismeretlen elkövetó ellen a bün
tetőeljárás folyamatban van.

- Ugyanezen a napon a város egyik
szórakozóhelyén 2 fiatalember bántalma
zott egy harmadikat, akit a mentők kórház
ba szállítottak. Az elkövetők ellen a sérü
lés gyógyulási tartamától függően eljárás
indul.

- December 30-án súlyos bűncselek

mény történt Dévaványán. I. I., dévaváIiyai
lakos késsel megsebesítette a vele egy utcá
ban lakó ismerősét, majd annak 20 ezer Ft
ját magához véve elmenekült a helyszínről.

A rendőri intézkedés során az elkövetőt rö
vid idő alatt elfogták. Ellene az eljárás elő

zetes letartóztatása mellett folyik.
- Több, komoly sérüléssel járó közle

kedési baleset is történt, melynek okai fi
gyelmetlenség és nem utolsósorban az elfo
gyasztott alkohol mennyisége. Az elmúlt 3
hétben 4 személy volt kénytelen rövi
debb-hosszabb időre megválni a vezetői

engedélyétől, mivel gépjárművel úgy vett
részt a közúti forgalomban, hogy előtte sze
szes italt fogyasztott.

a pártok választanak, hanem a lakosság választ
pártot - remélhetőleg polgármestert is - és
országgyűlési képviselőt.

- Mi a véleménye az SZDSZ szarvasi or
szággyűlési képviselőjelöltjérol?

- Az SZDSZ szalonképes embereket akar
bevinni a parlamentbe. Igazuk van. A város je
lenlegi politikai "súlyára" jellemző, hogy nem
tudtak még kirukkolni jól képzett, kulturált,
értelmes - egyszóval rátermett helyi jelölttel.
Téved az SZDSZ, ha azt gondolják, a gyoma
endrődiek még egyszer Szarvasról küldenek a
parlamentbe valakit. Nem tudom elhinni, hogy
ne lett volna alkalmas ember nálunk. Már-már
sértő, hogy ennyire alkalmatlannak találják a
települést.

Természetesen bízom abban, hogy még van
idő, és esetleg 2-3 párt összefogva támogat
hat gyomait, vagy endrődit is, aki képviselne
bennünket. Úgy érzem, ez az elvárás jogos, és
nem túlzás.

Köszönöm a kérdéseit!

tehetünk? Politikai döntésbe kényszerítettek,
nem akarunk 80 pedagógus ellenébe és sok
gyerek, szülő lelkébe taposni, pedig racionáli
san gondolkodva így kellett volna tenni. Úgy
gondolom, a gondokat nem elsősorban mi
okoztuk önmagunknak.

- Legutóbb Kulik István úr úgy nyilatko
zott, mintha az önkormányzat nem figyelne
igazán a vállalkozókra. Mi erről a véleménye?

- Nem tudok igazat adni Kulik Pista bará
tomnak. Ugyanis tisztában vagyunk és vagyok
azzal a ténnyel, milyen nehéz a vállalkozók
helyzete általában. A városnak itt a szerepe el
sősorban az, hogy kedvező feltételeket teremt
sen számukra. Hát mi ezen fáradozunk. Fej
lesztjük az infrastruktúrát, városiasítjuk a vá
rost (szennyvízcsatorna-hálózat, közvilágí
tás, utak, parkolók, parkosítás, piac, tömeg
közlekedés). Sajnos a telefonügyben nem tu
dunk segíteni, ez tőlünk független dolog. Úgy
hiszem, az adókedvezmények, kamatmentes
kölCsönök adása - kifejezetten vállalkozásse
gítés. Természetesen a közutak rendjét, az ál
lampolgárok testi épségét védő tiltó táblák el
helyezését nem tekintem a vállalkozók, keres
kedők elleni ügynek, ugyanis nem ezen múlik
az ő vállalkozásuk sikere!

De megkérdezem a vállalkozókat: ismerik-e
az önkormányzat gondjait? Miért nem járnak
már 3 éve a testületi ülésekre? Soha nem lá
tom őket. A KIOSZ egyszer hívott meg a há
rom év alatt, és más fórumokon sem adtak le
hetőséget, hogy gondolatainkat kicseréljük!

Akik rendszeresen igénylik a tájékoztatást,
azok a nyugdíjasok, nagyra becsülöm ezért
őket!

- Végül, hogyan látja a pártok szerepét
Gyomaendrődön, egyáltalán, milyen a politi
kai élet?

- A politikai élet semmilyen. Valószínűleg

a választások miatt majd színesedik és sok
"gomba nő ki az erdőben a tavaszi esők után",
de jelenleg szunnyadnak.

Az a néhány tucat ember, aki pártot jelent,
úgy tűnik, a város életében igazán nem játszik
szerepet, és ez szomorú dolog, de tény. A he
lyi értelmiség zöme - akiknek pedig vezető

szerepük lehetne mint kezdeményezók, de
gondolok itt az értelmesen gondolkodó mun
kásra vagy parasztemberre is - hallgat. Per
sze érthető. Nagyon sokan távolmaradnak aje
lenleg funkcionáló pártoktól, csoportosulások
tól, mert ott jelenleg kevés a hiteles, tekinté
lyes ember. Egyszeruen nem szívesen adják a
nevüket, ezért nem belépnek, inkább kiléptek
a népesebb pártokból is. Sajnos ez így van. Az
1990-es választások jól mutatták, csak a siker
re éhesek fújták a rezet nagy hangzatos sza
vakkal, de amikor nem jutottak hatalomra,
gyorsan távoztak a színpadról. Gondolom, is
mét feltűnnek majd, de a város lakossága
bölcs és tudja, mit kell róluk gondolni. Jelen
leg is szereptévesztésben vannak, ugyanis nem

_ MEGKÉRDEZTÜK_
a polgármestert

- Polgármester úr, hogyan tekint az 1994-es
év elé?

- Vannak kétségeim, de alapvetően biza
kodással várom. Félek, hogy az új esztendő túl
"hangos" lesz, és a választások hangulata, kul
turáltsága, a várható mellébeszélések az elért
eredményeket elhomályosítják és feledtetik, a
meglévő bajokat felnagyítják, esetleg bagatel
lizálni fogják majd.

- Vannak gondjai?
- Természetesen. Jelenleg a költségvetés

készítésével foglalkozunk és ez hatalmas fela
dat.

- Valóban 170 milliós hiány van?
- Ez nem igaz. Ha az elmúlt évben össze-

gyűjtött elképzeléseinket megvalósítanánk, ak
kor ennyivel több pénz kellene. Nyilván sok
mindent nem tudunk majd megvalósítani - a
hiány csak papíron van - ezért nem szeren
csés hisztériát kelteni pénzügyeink körül.
Tény, a fejlesztések 1994-ben minimálisak
lesznek. Az ok: meg kell oldani a szennyvíz
tisztító telep bővítését - ez 60 millió forint.
Addig ugyanis nem lehetséges a szennyvízhá
lózat bővítése sem. Működtetni kell a várost,
ez rendkívül sokba kerül, de ugye nem mond
hatunk le erről sem. Kell, hogy legyen orvos,
pedagógus, ki kell nyitni a bölcsődét, az óvo
dákat, fizetni kell a vízdíjakat, a gázszámlákat,
a villanyáramot, ez pedig évről évre több. Ma
gasabbak az áfa-k, s nem térítik nekünk sem
vissza. Kell, hogy legyen sport, tehát focicsa
pat, kézilabda, röplabda stb. 1990-ben 370
millióval működött a város, 1994-ben ugyanez
670 millióba kerül - ennyit emel a kiadáso
kon az infláció, ennyibe kerülnek a szociális
kiadások, az iskolák, a művelődési otthonok és
minden. De aligha lesz pénz felújításokra, pe
dig itt is égető gondjaink vannak.

- Mibe kerül a városnak a parlament által
hozott néhány döntés?

- Jelentős összegekbe. A közalkalmazot
tak, a köztisztviselők bérét nekünk kell még
1994-ben állni - a törvény kötelez -, és ez
35 millió forintjába kerül a városnak!

- Mennyi adó várható közvetlenül a lakos
ságtól?

- Közel 10 millió forint, de ennek egy ré
sze nem is hajtható be. Nincs kitől.

- Kell-e hiteltfelvenni?
- Természetesen. Más települések is ezt

csinálják. Jelentős hitelfelvéteIre lesz szükség,
egyrészt a beruházások miatt, hiszen ezek nem
halaszthatók tovább, pl.: a strand vízforgató
berendezése, vagy a szennyvíztisztító telep bő

vítése. Azt látni kell, hogy néhány esetben
kényszerhelyzetbe kerültünk. Pl.: ha az l-es és
2-es iskolát összevontuk volna, látható, hogy
évente néhány millió forint megmaradna. De,
hogy két év múlva mi lesz? ... Néhány, vagy
nem is kevés pedagógus állás nélkül lesz
majd, végkielégítést kell fizetni - természete
sen az önkormányzatnak. De mondja meg, mit
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Kíváncsiak voltunk a gyomaendrődi pártokfelké
szüléseinek előrehaladására, különös tekintettel
arra, hogy választási jelöltjeik közül ki városunk

szülöttje, képviselője, ki fog bennünket, gyomaend
rődieket reprezentálni. Most az MDF, MSZDp,
FKgP, SZDSZ, KDNP kap szót.

Szélsőségesek

nélkül
Az MDF már rendelkezik a választá

sokra képviselőjelölttel az 5. sz. válasz
tókerületben, Kepenyes András agrármér
nök, a szarvasi munkaügyi hivatal vezető

je személyében. (Az 5. sz. választókerület:
Békésszentandrás, Szarvas, Örménykút,
Kardoskút, Gyomaendrőd tartozik.)

- Miért éppen Kepenyes a megfelelő

személy?
- Azok a szervezetek, amelyek ebbe

beleszólhattak a 15-20 jelölt közül, mér
legelték, hogy kik lehetnek azok, akik
megfelelnek, és végül is célhoz érhetnek a
jelen körülmények között. Kinek áll a há
ta mögött nagyobb szimpatizánstömeg, ez
a döntő - mondja Báthori Gyula a gyo
maendrődi szervezet vezetője.

- Ismert, hogy például Deme Zoltán az
elmúlt választásokon SZDSZ-MDF és
egyházi támogatással került a színre..

- A szervezetnek lett volna gyomaend
rődi jelöltje?

- Megbeszélés folyt Latorcai úrral, de
ő a KDNP felé fordult.

- Hogy néz ki az anyagi háttér a vá
lasztások kampányhadjárataira ?

- Aki nemcsak az állami költségvetés
ből fog támogatást kapni, az szerintem
jobban fog járni, több anyagi lehetősége

lesz. Vagyis, hogy ki kit fog támogatni,
menedzselni, az sokat el fog dönteni.

- Egy dolognak lényegesnek kell len
nie - fűzi hozzá Bátori úr: semmiféle
szélsőséges párt ne juthasson vezető sze
rephez...

Keresztény
Vállalkozók

Kamarája
a KDNP-n belül

A KDNP képviseletében Vaszkó And
rás, az 5. választókerület kampányfőnöke,
alapszervezeti vezető a Híradó kérdésére a
következőket tudja mondani pártja válasz
tási készülődéséről:

"Tulajdonképpen hónapokkal ezelőtt

megkezdődtek a tervezések, előkészüle

tek. A jelöltjeink már meg vannak választ
va. Az ún. listások még nincsenek nyilvá-

nosságra hozva, mert minden képviselő

jelöltnek alkalmassági vizsgán kell átes
nie, még a volt képviselőknek is. Az or
szágos program már össze van állítva. A
választás szervezésébe bevonjuk az egész
tagságot.

Tervezzük egy alapítvány létrehozását
az építendő egyházi iskola támogatására.
Megszerveztük a Keresztény Vállalkozók
Kamaráját helyi szinten.

Az 5. sz. választókerület jelöltje Csá
szárné Gyuricza Éva közgazdász, rendkí
vül jó gazdasági szakember, akire tényleg
szüksége van az országnak. A párt, az
alapszervezet szervezési és pénzügyi
problémákkal küszködik. A tagság segíté
se óriási jelentőségű a problémák megol
dásában. A nyugati testvérpártok némi se
gítséget nyújtana!< a szervezés és oktatás
terén, valamint előadásokban mutatják be
a nyugati kereszténydemokráciát."

B. K.

Csak az anyagiak
hiányoznak?

A Független Kisgazdapárt képviseleté
ben Hanyecz Margit nyilatkozik a Híradó
nak.

"Minden választókörzetünkben megvan
már a két-két jelölt. A felkészülés egyéb
pontjait január 4-én tárgyalták az 5. sz.
körzetben, Szarvason. Az itt megszavazott
jelöltek: dr. Kepenyes János, szarvasi ku
tatómérnök, Hanyecz Margit, gyomaend
rődi, a Kisgazdapárt képviselője.
Remélhetőleg anyagi támogatásra szert

tudunk tenni a minket hivatalosan megil
lető összegen felül is."

B. K.

Az anyagi források
még kerestetnek
A választási előkészületek az SZDSZ

háza táján is beindultak. Fekete Elemér, a
helyi szervezet vezetője röviden ezt
mondta ezzel kapcsolatban a Híradónak:

"Mint ismert, a szarvasi Bődi János épí
tész, mérnök, vállalkozó lett az SZDSZ 5.
sz. választókerületének jelöltje. Ez rész
ben kényszerhelyzet, mert nem tudtunk
egy olyan gyomaendrődit találni, aki vál
lalta volna és elérte volna azt a népszerű-

séget, amire és akire nyugodtan szavaztak
volna a polgárok.

Szerintem a gyomaiak viszonylag nyu
godtabb típusúak, nem törekvőek, tolako
dóak, erőszakosak, követelőek. Mindig is
a talán túlzott nyugodtság jellemezte őket.

Ez is lehet az egyik ok. A kivételek meg
talán elszármaznak városunkból.

A jelöltet végül is Szarvason találtuk
meg. Úgy tűnik, alkalmas rá az SZDSZ és
a Köztársaság Párt közös jelöltje. Hogy őt

elfogadjuk - gyomaendrődi SZDSZ -,
ennek fejében megpróbálunk egy olyan
pozíciót szerezni a megyei listán egy gyo
mai képviselőnek, aki talán ebből a meg
felelő pozícióból bejuthatna... (Személyé
nek megnevezése még korai lenne február
végéig.)

A választási kampányokra szükséges
optimális összeg sajnos még nem áll ren
delkezésére a párt 176 körzetének. Még
források után kell néznünk."

B. K.

Itt sincs
gyomaendrődi

Garai János, a helyi MSZDP-pártszer
vezet vezetője elmondta a Híradónak,
hogy az MSZDP-nél a választási felkészü
lés több mint egy hónapja elkezdődött.

Elsősorban a jelölt személyének eldön
tése volt a fontos.

Sajnos Gyomaendrődön nem találtak al
kalmas személyt. Végül egy szarvasi jelölt
felelt meg, aki viszont nem szeretné nyil
vánosságra hozni nevét februárig.

Következő feladat a kopogtatócédulák
összeszedése. Az előző választáshoz ké
pest ezen a téren történt bővülés. Most a
szarvasi, békésszentandrási, kondorosi,
gyomaendrődi körzetek is növelik esélyü
ket.

Anyagi forrásaik nem túl bőségesek, rá
adásul az előző választások kö1csöneinek
visszafizetését még mindig nyögi a párt.

Pénzbeni támogatást nyugati testvérpár
toktól nemigen kapnak, inkább technikai,
mint nyomdai vagy jármúbeli segítségre
számíthatnak. Azonban a gyűlésekkel,

propagandaanyag szétszórásával kapcsola
tos problémák nem okoznak majd gondot.
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A Kisgazdapárt
neDl volt az igazi

Kedves Barátaim!

A KDNP 5. sz. választókeriiletének vá
lasztási jelöltje Császárné Gyuricza Éva
röviden bemutatkozik a Gyomaendrődi

Híradó olvasóinak.

- Endrődön születtem, Békéscsabán
jártam közgazdasági technikumba. Öt évig
Szarvason dolgoztam, ezután Budapestre
keri.iltem. Elvégeztem a Számviteli és
Pénzügyi Főiskolát, az elmúlt években
adó-tanácsadói képesítést szereztem. Egy
cégnél dolgozom több mint húsz éve, a

Tisztelettel és megbecsüléssel köszön
töm Önöket, Békés megye 5. számú vá
lasztókeri.iletének minden polgárát, kicsi
ket és nagyokat, férfiakat és asszonyokat.
Kívánok mindannyiuknak boldog új esz
tendőtl Kevesebb gonddal, vesződséggel,

bajjal járót, mint amilyen a most véget érő

volt. Bízom abban, hogy kívánságom
Önöknél visszhangra talál, s a jövőben

együtt munkálkodhatunk azon, hogy vala
mennyiünk élete jobb legyen.

Vendégként köszöntök be Önökhöz,
mert mondani szeretnék valamit. A jó em
berek szívesen látják a vendéget, leültetik,
s megkínálják borral és kaláccsal. Megkí
nálják komoly szavakkal. Mondanak neki
valamit. Mit mondhatunk akkor, amikor
nagyon sok a gondunk, amikor egyre sze
gényebbek leszünk, csak nagyon kevesen
gazdagodnak a szemünk előtt. Mit mond
hatunk egymásnak akkor, amikor sok csa
ládban alig-alig keriil ajándék a karácsony
fa alá, amikor sok családban még kará
csonyfára sem telik. Amikor egyre több a
munkanélküli, dolgozni szerető és tudó
társunk, amikor könnyes lesz a szeme az

Híradástechnika Rt.-nél, gazdasági és
pénzügyi vezetőként.

- Mióta kapcsolódott be a politikai
életbe?

- Az 1990-es választások eredményét
még nem ismertem, de eldöntöttem, hogy
ennek az első szabadon választott kor
mánynak én a híve leszek. Követni fogom,
ha lehet aktívan is, az eseményeket. Ma
már belátom, hogy ez nagy vakmerőség

volt, de ennek ellenére híve vagyok annak
a kormánynak, amelyik vállalta azokat a
feladatokat, melyek megoldásának, végre
hajtásának még nem járunk a végén.

- Kritika nélkül nem lehet az elmúlt
időszak eseményeit elfogadni. Azonban a
válságot szerintem sem lehetett volna elke-

Ajó embereket arról ismered meg

! Hogy jobbá lesznek

Ha megismered őket. Ajó emberek

Vendégüllátnak, hogy épüljenek, mert

Abból okul az ember, hafigyel lj
S ha mondanak is néki valamit.

(Benoit Brecht) [1

édesanyáknak, mert nem tudnak tízórait
csomagolni iskolába induló gyermekeik
nek.

Tudom, mit jelent a szegénység. Egy
évtizedig tanítottam eldugott kis falvak
ban, s járom most is az országot és látom,
hogy mi változott azóta. A rendszerváltás
szükségszerű volt, de az nem, hogy létü
kért kelljen küzdeniük sok-sok településen
az óvodáknak, iskoláknak, a pedagógusok
nak. Létükért kell küzdeniük az önkor
mányzatoknak. A hivatalok pedig egyre
szaporodnak, s ott "fönt" milliárdokat köl
tenek fölösleges célokra. Itt "lent" pedig
egyre drágul az élet, mi viseljük azokat a
terheket, amelyeket a vállainkra raknak,
tiltakozásunkat meg sem hallgatják. Ér
dekegyeztetés nélkül születnek törvények,
s a már elfogadottakat akkor változtatják
meg egy-egy képviselői módosító indít
vány révén, amikor akarják. Miként tették
ezt a közalkalmazotti törvénnyel is.

Tíz éve vagyok szakszervezeti funkcio
nárius. 1989 óta a Pedagógusok Szakszer
vezetének főtitkára. Sokat küzdöttem
azért, hogy kollégáim ne legyenek a ,,nem-

riilni. Családom támogat, segít politikai
munkám során, ez is nagyon szükséges, és
jó érzés.

- Először a Kisgazdapártra figyeltem.
Ide kértem is a tagfelvételemet. A sors iró
niája - elveszett a felvételi kérelmern.
Meg kellett volna ismételni, de közben tör
téntek dolgok, amik már távol álltak tőlem.

Ekkor tűnt fel nekem a KDNP, ezt válasz
tottam. Tagja vagyok a Honismereti Kör
nek, az Endrődiek Baráti Körének Buda
pesten a titkára vagyok. Szülőföldemhez

való kötődésem nem szakadt meg, sőt to
vábberősödött. Szívesen vállalom, hogy
mint élő híd közvetítem a problémákat in
nen a főváros illetékesei felé.

B. K.

zet napszámosai". Sokat küzdöttem azért,
hogy minden munkavállaló érdekeit figye
lembe vegyék az egész társadalmat érintő

döntéseknél. Rájöttem azonban arra, hogy
csak érdekképviselőként - kívülről 
keveset tudok tenni. A döntések a parla
mentben születnek. Ott kell lennünk, hogy
haliathassuk hangunkat, s védjük a ben
nünk megbízó millióknak az érdekeit.

A jelenlegi parlamenti pártok közül csak
egy párt, a Magyar Szocialista Párt állt ki
folyamatosan a munkavállalók mellett.
Ezért fogadtam el a szarvasi körzet szocia
lista szervezeteinek felkérését, hogy a párt
színeiben indulj ak el az országgyűlésikép

viselő-választásokon. Nem vagyok a párt
tagja, de programjával egyetértek. Ez a
program nem ígérget, nem mondja azt,
hogy holnap már itt lesz a Kánaán. Reális
célokat fogalmaz meg, olyanokat, amelyek
megvalósíthatók. Nem ígérem én sem azt,
hogy ha Önök megválasztanak, minden
jobb lesz ebben a körzetben. Azt tudom
csak ígérni, hogy minden erőmmel dolgoz
ni fogok azért, hogy csökkenjen a munka
nélküliség, megálljon az elszegényedés fo
lyamata, s valamivel több ajándék jusson
majd ajövő év végén a karácsonyfa alá.

Reménykedem abban is, hogy Önök be
fogadnak engem, mint a kis Jézust a betle
hemi jászol. Reménykedem abban, hogy
békés, nyugodt országépítő évek követ
keznek, hogy gyermekeinknek és unoká
inknak boldogabb, gazdagabb jövőjük

lesz, mint ami nekünk megadatott.

Kívánok boldog új évet!

Szöl1ősi Istvánné
a Magyar Szocialista Púrt képviselójelöltje,
fl Pedagógusok Szakszervezerénekfótilkára.
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Néptáncosaink jövője
A Körös Menti Néptáncegyüttes kérés

sel fordult a város önkormányzata kulturá
lis, oktatási, sport- és kisebbségi ügyekkel
foglalkozó bizottságához, a városi képvise
lő-testülethez. Levelükben leírják, hogy:
"...a városban több mint 26 éve áll fenn a
Körös Menti Néptáncegyüttes, ez idő alatt
igen szép sikereket ért el... A művelődési

ház keretein belül működött. Az utóbbi
években azonban egyre több a probléma az
együttes és a művelődési ház között ... De
cember 31-től egyáltalán nincs szakmai ve
zetője, illetve a nagycsoport gyakorlatilag
nem is létezik."

...A Vadvirág együttes (Puerto Ricó-i si
kerteam) feloszlása is biztosra vehető!

...Kérik a bizottságot, hogy az együttest
ne hagyja sorsára.

...Véleményük szerint az együttes alapít
ványi formában működhetne tovább...

A képviselő-testületi előterjesztésben
többek között ez áll:

nA Körös Menti Néptáncegyüttes műkö

désének segítésére Szabó Csaba volt tán
cos létrehozott egy alapítványt. Az együt
tes tagjai, az alapítvány képviselője és a
szülők kérelemmel fordultak a kulturális
bizonsághoz, melyben kérték az alapítvány
önkormányzati támogatását. Kezdemé
nyezték az együttes kiválását a művelődési

központból. A jövőben alapítványi fonná
ban szeretnék működésüket biztosítani,
amelyhez anyagi támogatást kérnek."

A csoport optimális működésének bizto
sításához szükséges összeget kérték a tisz
telt testülettől.

Az utánpótlás nevelését, mint alapfokú
művészeti oktatás, a zeneiskola keretében
biztosítani lehetne.

A képviselő-testület január II-i ülésén
döntött az előterjesztésről, amikor is a tes
tület elveiben elfogadta a javaslatot, de
további előkészítést igényel. B. K.

Anyakönyvi
híradó

~

Születések:

1993. december 1.: Oláh Má
tyás. Apuka - Oláh István, anyuka
- Bene Éva. Fekécs Stefánia Re
beka. Apuka - Fekécs Attila,
anyuka - Bogár Anikó.

December 25.: Madar Tibor.
Apuka - Madar Tibor, anyuka 
Tóth Éva Margit.

llázasságkötések:

December 25-én Tarnóczki Pál és
Gyöngyösi Gabriella

Tisztelt Önkormányzat, Polgármester Úr!

Akik eltávoztak
közülünk:

régiónk jobbakhoz való felzár.

kózását.
Városunk büszke lehet a

DY- WA terméket előállító csa
patra, hisz a többféle dijazással
ellátott gázkazán méltán volt a
vásár egyik sztárja.

Ezúton köszönöm meg a vá
sárlóként és termékkóstol6ként
megjelenő gyomaendrődiek

részvételét is.
Kérem, hogy az ez évi tavaszi

(nyári) vásárt is látogassák meg.
A kiállú6k jelentkezését már
most nagy tisztelettel várom.

1994. január 5.

Timár Mikl6s "Oszi"
vállalkozó

5400 Mezőtúr, földvári út 25/lll.
Tel.: 920 (üzenetrögzítő)

Tímár Benő 66, Farkas Jánosné 69,
Hunya Lajosné 60, Kiszely István 67,
Tóth András 72, Szitás Ferencné 82,
Vbrin Margit 88, Rác Miklós 84,
Gellai Vince 96, Csontos Elekné 82,
Csapó Albertné 81, Tímár Lajos 74,
Gyuricza József 79, Rácz Vendelné
61, Farkasinszky Jánosné 80, Hankó
László 30, Tóth János 80, Kocsis Mi
hály 81, Kovács Sándorné 85, Bobrát
László 69, Imre Józsefné 68, Dinya
Károlyné 53, Gellai Sándorné 68,

~Balogh Gyula 56 éves korában. Ii

Örömmel tájékoztatom Önö

ket, hogy egy j61 sikerült" Kiál

lítás és vásár" sorozat első ren

dezvényéról, ami 1993. decem

ber ll-én volt Mezőtúron. A 33

kiállító, a közönség és az in

megjelent médiák (TV-Hírad6,

rádió, 9-féle sajtó) már most

kérik az 1994. évi folytatást.

Kérem városuk segítségét,

hogy minél több gyomaendrődi

polgártársunk vehessen részt-e

mindannyiunk érdekét szolgáló

rendezvénysorozaton, az exp6

hoz való csatlakozás jegyében.

Ez ügyben várom az Önök véle

ményét, ötletét is, segítve ezzel a

sajnálatos módon elszegényedett

~~~
Az Endrődés Vidéke

Takarékszövetkezet

értesíti tisztelt ügyfeleit,

hogy a lakossági

szolgáltatás-ügyintézés

lebonyolítása továbbra is

a régi épületben történik.
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Bevándoriási Hivatal - bólogatunk, mosolyognak, látható, érezhető

- Istenem, ha mi itt valamennyien csak közepesen tudnánk angolu1?! 
előkerülnek a bőröndök, pár száz méteren át cipeljük őket, majd újból el
viszik tőlünk. Van, amelyiket nem is láttuk többé.

Bármerre nézek, mindenütt telefon. Telefon! Veszem a kártyát és nyo
mom a számokat. 1800-925-0036 - jó estét kívánok, Budapest - vagy
Nemzetközi Távírási Központ - mondja egy hölgy. Furcsa érzés onhon
ról hallani a magyar szót. Kérem a bemondon szám után a 67-es körze
tet, és jelentkezik az otthon. Jelentem, New Yorkban vagyunk. Jól va
gyunk, itt csak dél múlt. Kígyósiné - Kati - boldogan veszi az üzene
tet. Telefon még haza, majd irány az utca. Kettessével átgyalogolunk a
pár száz méterre lévő TWA Légitársaság terrnináljához. Gyomaendrődi

gyerekek bandukolnak a Kennedy repülőtér gyalogjárdáin, mellettünk
autók, taxik, autóbuszok és gyalogosok százai. Megérkezünk, átnézik a
táskáinkat. Végre jön egy úriember, mutatjuk a jegyeket, útleveleket,
mosolyog, majd eltűnik. Kb. fél óra múlva visszajön. Fáradtan üldögé
lünk és figyelünk. Körülöttünk nyüzsög Amerika! Négerek, fehérek, ele
gánsak - utaznak vagy most érkeztek és iridulnak valahová. Egy öreg
amerikai magyar szólít meg, örömmel vesszük körül, gyorsabban telik az
idő. Névjegykártyacsere. Jó utat kíván. Szomjasak vagyunk. Megisszuk
az ebő amerikai kólát. Esteledik - fél 6 - otthon már lassan éjszaka
van. Indulunk San Juanba. Hatalmas hárommotoros gép, a neve L. !OlI
(akárcsak a hónap és a nap, melyet írunk: tizenegyedik hó tizedike).
Nem rossz kabala. A repülőn majdnem mindenki alszik. Van, aki nem is
vacsorázik, egyszerűen átalussza az utat. Pedig most repülünk a Bennu
da-háromszög fölött. Háromórás út - és már szólnak is, leszálláshoz ké
szülődik a gép. Alattunk felfénylenek, mint egy ékszerdobozban a kin
csek, Puerto Rico fővárosának csodálatos fényei. Leszállunk. Várnak
bennünket, HUNGRIA - EZEK MI VAGYUNK!! Mint egy megvert
sereg... Otthon hajnali 3 van és csütörtök, itt még szerda este 10 óra. Egy
Óra múlva kezdjük kihordani a bőröndöket, de elóbb még egy telefon 
és ismét újra a csoda - 1800-925-0036 és felkeltem álmából - ha aludt
egyáltalán? - Katit. Katikám, megérkeztünk - jelentem, egészségesek
vagyunk, de nagyon fáradtak.

Azután kilépünk a légkondicionált reptérről, és jaj nekünk. Mellbe vág
a trópusi levegő - rettenetes meleg van, mint egy gőzfürdőben. Iránya
busz, irány a szállás - otthon reggel 3 óra van.

A spanyolok nagy szeretenel és zsivajjal fogadnak, és ez a hangzavar
végigkísér a következő napokban is.

Kedvesek, látszik rajtuk, hogy nagyon akarnak segíteni, kedvünkbe
járni. Otthon már reggel 7 óra van, csütörtök, utoljára hétfő este feküd
tünk le aludni!

A gyerekek 3 napra családokhoz mennek lakni, mi felnőttek egy ten
gerparti kempingbe. Egyelőre csak az ágyat látjuk és végre alszunk. 4--+
óra múlva már talpon vagyunk. Igyekszünk szemügyre venni, hol is éb
redtünk! 50 méterre az épül ettől az Óceán ... istenem, merre is lehet most
Európa? A víz meleg - 2~ oC - ilyen a zuhany vize is. A falakon
gyíkok futkosnak, és hatalmas pálmafák adják az árnyékot. A kempinget
őrzik, csodálatos négykerekű terepjárókon futkosnak a rendőrök körülöt
tünk. Felfedezem a telefonokat és hazaszólok - otthon hideg van és hó!
Sárga autóbuszok jönnek értünk (iskolabuszok), valahol egy kisváros ut
cáján tesznek le. A gyerekek már beöltözve - hosszú fekete nadrág,
csizma a fiúknak, lányaink fehérben, piros szoknya - és a napon 45 fok
meleg! Ásítozunk, sápadtak vagyunk, szemünk karikás, szomjasak va
gyunk. Kegyetlen dolog: dél van, tűz a nap, szól a dob, a zene, felvono
lunk, mosolygunk. Kiabálunk agyerekeknek: "integessetek, mosolyogja
tok" - megyünk, megállunk, megyünk, megállunk. Taps, éljenzés, Béci
viszi a magyar zászlót elöl. Valahol ebéd - bőséges, sok kóla jéggel.
Szenvedünk a melegtől, ragad a ruha, a fehérnemű, folyik a víz a fej ünk
ről. Mégis minden csodálatos. Az első fellépés egy rögbistadionban. Kö
szöntések. Látjuk az ottani szépségkirályn6t - ő kés6bb is mindenütt ott
lesz. Nagy kultusz van körülöne! Mindenki táncol, szép siker, halálos fá-

radtság, szomjúság, éhség. Végre újból ágyban, és végre először majd ki
aludjuk magunkat.

A következő három nap már hasonló programmal telik el - utcai fel
vonulások, színpadi szereplések. Előnünk India, mögöttünk a franciák
- ez a sorrend. A gyerekek velem együtt vedelik a jeges kólát, igazán
éhesek sohasem vagyunk. De ha egyszer elkezdünk enni... A koszt nem
különbözik az európai tól. Több a zöldség, de van krumpli, bab, rizs 
no nem túl sok. Csirkehús, marhahús - köretnek saláta, paradicsom,
gomba, gyümölcsök - ananász, valami szilvaféle, narancs és rokonai 
minden mennyiségben, és banán, banán... Ennek ellenére hallom, mond
ják a telefonba: "Anyu, a kaja nagyon rossz" ... Csak tudnám, miért?

A táj gyönyörű, pálmák, húsoslevelű örökzöld, fa méretű filodendron,
piros, sárga mikulásvirág - ami otthon csak cserépből ismert - jtt bo
kor, sövényként él.

Fehér, világoskék, pasztellszínű házak. Az egész sziget helyenként
egy nagy nyaral6telepnek tűnik. De azért megjelennek a bádogviskók is,
látni a szegényeket és találkozunk koldusokkal is. És autók, autók min
den mennyiségben. Hihetetlen, de a levegő mégsem búzlik - sok a te
repjáró kocsi. Zömmel japán autók, vagy hatalmas méretű Chevroletek.

Három nap múlva irány San Juan. Légkondicionált amerikai autóbusz
szal érkezünk a történelmi negyedbe, itt a Hotel el Conventi vendégei le
szünk. Gyönyörű szálloda, 1988-ig kolostor volt. Ma szupennodern 
saját stranddal. Hatalmas fedett udvar, hófehér asztalok, virágok, cserjék,
fák. A szobámtól 10 méterre az úszómedence. A gyerekek hamar birtok
ba veszik - érkezés, szobafoglalás kálváriája után egy órával már min
denki fejest ugrál a szép kék színű vízbe. Kulik Karcsi és Robi a két ve
zér - "döglenek" a luxemburgi lányok a bemutatóiktól. Kész vízipará
dé. Itt-ott csoportokba verődve beszélgetnek gyerekeink. Gonda Gabi,
Koloh Jutiql. szépen beszélgetnek angolul, ismerkednek, hangosan nevet
nek. Szóval életet lehelünk az elegáns szállóba... Kígyósi Feri, Gózon
Misi és a többiek egész este a lifttel versenyeznek, megindítják felfelé,
majd rohanás utána - majd vissza. Istenem, hogy is bírják? Igaz, egy
szál fürdőgatyában vannak csak. Az étterem valamikor templom volt.
Napról napra jobb az ellátás - de ez csak a szervezésre értendő. Bősé

ges reggeli nagy választékkal, néha ismeretlen süteményekkel, édessé
gekkel. Mindent megkóstolunk.

San Juan gyönyőrű, pár száz méterre lakunk a tengertől, a kikötőtől,

ahol emeletesház-nagyságú hajók pihennek. Keskeny hófehér utcák. A
kirakatok szépek, árubőség mindenütt, csak időt nem hagynak, hogy iga
zán megismerjük a várost.

Tisztaság, rend. Nincs eldobálva szemét, utcaseprőket látok! Mit lát
nak szemeim? Söprik a főteret, két keréken tolható kukákba gyűjtik a le
hullott faleveleket és egyéb szemetet (korszerű felszerelés: seprű, lapát
és dolgos kezek), lehet tőlük tanulni. Senki sem siet - 4O-----W km sebes
séggel hömpölyögnek a kocsik, ha lelépünk a járdáról, azonnal megáll
nak - bárhol - és mutatják vagy dudálnak, hogy menj, és mosolyog
nak! És a rendőrök elegánsak, ápoltak, mint akiket skatulyából húztak
ki' Szenzációs motorkerékpárok, és mindenütt rádiótelefon. A rendőrök

tekintélye hihetetlenül nagy! De jelen vannak mindig és mindenütt, szá
mítani lehet rájuk, látszik, fontos a biztonságérzet és annak megteremté
se. Fiaink időnként helyet cserélnek a zsarukkal, akik mosolyogva ültetik
a csoda járgányok üiésére őket. Sisak a fejre és jöhet a fotó.

Gyönyörű iskolákat láttunk és jártunk bennük. Hatalmas, csodálatos
parkokban - gyönyörű udvarokkal, sétányokkal, padokkal, szökőkutak
kal, telefonokkal. És még valami: a gyerekek egyenruhában vannak. A
szivárvány minden színében tündöklő blúzok, szoknyák, pantallók. Üdí
tően szép. Ha látnák, milyen egy iskolai konyha és étkezde! (Istenem,
hol is tartunk mi??) Nagy gyerekkultusz van, a körül forog a világ. A
gyerekek szépek, kedvesek, egészségesek, sokat sportolnak - micsoda
tornatermek, csarnokok - általában akkorák, mint a mi tornacsarno
kunk, de mindkét oldalon mennyezetig lelátókkal! És micsoda kiszolgáló
épületrendszerrel?! A WC-k tiszták, de láttunk magyaros tisztaságút is
- ilyen is volt. (Folytatása következik a februári szt1mban)
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Gyomaendrőd Váras Önkonnányzatának adóhatósága nevében
tisztelettel köszöntöm önöket az 1994-es évben, és eredmények
ben gazdag, boldog új esztendőt kivánok valamennyiüknek.

Kérem, figyelmesen olvassák el az alábbi sorokat, amelyekben
megpróbálok egy összefoglaló tájékoztatót adni az ez évre vonat
kozó - megváltozott és változatlan - szabályokról, amelyeket az
adóigazgatás terén önöknek be kell tartaniuk, nekünk, adóügyi
szakembereknek pedig végre kell hajtanunk.

Ezen szabályok ismerete, és betartása azért fontos minden adózó
polgárnak, hogy minél kevesebb legyen az összeütközés az adózó
és az adóhatóság között.

A Parlament 1993 novemberében fogadta el azt a kormányja
vaslatot, amely 1994. január hó l-jei hatállyal módosítja az adózás
rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvényt (továbbiakban: Art.).

A módosítás legtöbb esetben szigorításokat,fegyelmezettebb el
járásokat, újabb jogi eszközöket tartalmaz az állami és az önkor
mányzati adóbevételek biztosítására.

Ezek közül néhányat szeretnék ismertetni, amelyeket a helyi
adóztatással kapcsolatosan is alkalmazni kell az adózóknak.

A bejelentés szabályai
A bejelentés, változásbejelentés szabályait több ponton érintette

a törvénymódosítás. Ennek révén az adózó előbb kerül kapcsolat
ba az adóhat6sággal, mint a korábbiakban, bővült a bejelentés alá
tartozó adatok köre, egységessé válik a helyi adók bejelentési
rendje is.

- A hatályos törvényi előírások szerint az önadózásra kötelezett
adózónak a bevétel-, jövedelemszerző tevékenység megkezdésé
től, illetőleg a más okból bekövetkező adók9telezettségek kelet
kezésétől számított 15 napon belül kell nyilvántartásba vétel vé
gett bejelentését, első alkalommal bejelentkezését megtennie az il
letékes állami vagy önkonnányzati adóhatóságnál.

A módosítás a bejelentési kötelezettség előírásánál a vállalkozói
igazolványhoz, illetőleg cégbejegyzéshez kötött tevékenységet
folytatóknál előrehozza a bejelentési kötelezettség teljesítését, mi
több, a bejelentés alkalmával kiadott azonosítójelet (az adószámot)
a vállalkozói igazolványba, illetőleg a cégnyilvántartásba is be
jegyzendő adatként írja elő.

A törvény hatálybalépésekor már vállalkoz6i igazolvánnyal ren- .
delkező egyéni vállalkozókat a törvénymódosítás átmeneti szabá
lya 1994. június hó 30-ig terjedő határidővel kötelezi, hogy
ad6számukat a vállalkozói igazolványt kiállító önkonnányzat
jegyzőjével jegyeztessék be az igazolványukba. A cégbejegyzés
hez kötött vállalkozások esetében az adószámot ugyanezen idő

pontig az állami adóhat6ság küldi meg a cégnyilvántartást vezető

cégbíróságnak.
- A bejelentés megváltozott szabályai a bejelentendő adatok

körét is kibővítik. Az eddigiekhez képest nemcsak a képviselő ne
vét kell az adóhatóság tudomására hozni, hanem il vezető tisztség
viselők nevét és lakóhelyét is.

- Ahhoz, hogya törvényben előírt - kapcsolt vállalkozások
bejelentésére vonatkoz6 - szabály érvényesülését az ad6hatóság
ellenőrizhesse, szükségessé vált a társaság tulajdonosainak teljes
körű nyilvántartásba vétele is. E szabály alól csak a részvénytársa
ságok mentesülnek.

A tisztségviselőkre, tulajdonosokra vonatkoz6 adatoknak úgyne
vezett adatkiegészítésként történő bejelentésére, pótlására a tör
vény hatálybalépése előtt már bejelentkezett vállalkozások eseté
ben 1994. június hó 30-ig türelmi időt ad.

- A bejelentendő adatok körét a módosítás rendszerezi abból a
szempontból, hogy melyeket kell az önkonnányzati ad6hatóságnál
is bejelenteni, illetőleg melyek azok, amelyeket a későbbiekben -

a rendelkezésre állás napjától számított 15 napon belül- kell kö
zölni az adóhatósággal.

- A törvénymódosítás pontosítja a "várható adóra" vonatkozó
- korábban is ismert - bejelentési szabályt azzal, hogy a "várható
adót" bejelenteni csak abban az esetben kell, ha az adót megállapí
tó törvény az előlegfizetési kötelezettséget ennek alapján írja elő.

- Ugyancsak a különböző adótörvények és az Art. konziszten
ciájának biztosítása jegyében módosul a törvény 15. §-ának (I) be
kezdése, amiből kimarad a helyi adóváltozás bejelentésének sajá
tos, az adóévet követő év 15. napjáig szóló bejelentési szabály.
Eszerint a helyi adóban is a fószabály érvényes: az adózónak
a változást a bekövetkezését követő 15 napon belül kell beje
lentenie az adóhatóságnál.

Az adóelőleg megfizetése
- A törvénymódosítás hatályon kivül helyezte az Art. 31. §

ának (l) bekezdésének második mondatát, amely mintegy szankci
óként az előző évi adóelőleg kétszeresének előírását tette lehetővé

az adóhatóság számára, ba az adózót több mint 30 napos bevallási
késedeimével akadályozta az előző évi adó alapján történő előleg

megállapítást. Ez a szabály ugyanis nem jelentett igazi fenyege
tettséget az adózók számára, amelyeknek veszteségük következté
ben nem volt mit bevallaniuk, és nem volt igazán összeegyeztethe
tő a szabály az adóelő leg valóságos funkciójával sem.

- Az adóbevallás késedelmes benyújtása, illetőleg elmulasztása
esetére a törvénymódosítás a mulasztásibírság-szabályok megvál
toztatásával kiván olyan helyzetet teremteni, amely a bevallási fe
gyelem javulását eredményezheti.

A befizetések elszámolása
- Az Art.-naka befizetések elszámolásáról szóló 32. §-át a tör

vénymódosítás alaposan átalakitotta anélkül, hogyameglévő sza
bályok érdemén jelentősen változtatott volna.

Ez azonban nem vonatkozik a törvénymódosítás által bevezetett
új (6) bekezdésre, ami a 67. § (2) bekezdésének második mondatá
nak - a késedelmi pótlék pótlékolásának tilalma - hatályon kívül
helyezésével együtt már olyan változtatás, ami komoly figyelmet
érdemel.

A változás lényege a következő:

- A törvénymódosítás eredményeként a 32. § új (1) bekezdést
kapott, ami tulajdonképpen hiányt pótol. A törvénymódosítás
egyértelművé teszi, hogy az adózó adókötelezettségeit, költségve
tési támogatás iránti igényét az adózó adószárnláján tartja nyilván.

Az adószámlára pedig - a törvény új rendelkezése szerint - a
bevallás, az ezt korrigáló önellenőrzési lap, az adóhatóság határo
zata, illetőleg a befizetések és kiutalások tekintetében a pénzinté
zet, illetőleg a posta bizonylatai alapján lehet bejegyzéseket tenni.
E törvényi előírás a remények szerint megteremti az alapot arra,
hogy majd az adóhatóság a csak kevesek által érthető számlae
gyenleg-értesítőn közölt adatokat a törvénynek megfelelően tá
massza alá.

- A törvénymódosítás a 32. § hatályos rendelkezéseit új logikai
sorrendbe rakva megőrzi. Az igazi változást a (6) bekezdés jelenti.
Eszerint az adószámla egyenlegéről és a felszámított késedelmi
pótlékról az adóhatóság az adózót évente, az adóév augusztus hó
31. napjáig fizetési értesítésben tájékoztatja. A fizetési értesítés az
Art. 75. §-ának (3) bekezdése alapján határozatnak minősül, ami
ellen az általános szabályok szerint nonnális jogorvoslatnak, ille
tékmentes fellebbezésnek van helye.

- Az új szabályok szerint a jogerőssé vált fizetési értesítésben
közölt késedelmi pótlék határidőn belüli meg nem fizetése eseté
ben adótartozássá válik, ami után ugyancsak pótlék számítható fel.

LAPOZZON! r:iF
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PÁPAI PÁLNÉ
adócsoportvezet6

délután 12.30-tóI16.~0<ig,

délután 12.30-tóI16.30-ig,

Ez a szigorítás részben növelni kívánja az adóhatóság és az adó
zók felelősségét-is az elszámolások gyors tisztázása érdekében.

Adóbírság
- Adóbírság fizetésére akkor kötelezheti az adózót az adóható

ság, ha ellenőrzési tevékenysége eredményeként feltárja, hogy az
adózó adóját nem, vagy nem teljes mértékben vallotta be és fizette
meg, vagy olyan költségvetési támogatást vett igénybe, vagy olyan
adót igényelt vissza, ami a jogszabályok szerint nem járt volna. Az
önadózás esetében ezek az adóhatósági megállapítások rendszerint
utólag, egy vagy több bevallási időszak ellenőrzését követően, az
ún. utólagos adómegállapítás keretében történnek. A be sem val
lott és meg sem fizetett adó, illet6leg jogtalanul igénybe vett költ
ségvetési támogatás, múszóval: adóhiány jogkövetkezménye az
50%-os mértékű adóbírság ~s az eredeti esedékességtől a feltárás
időpontjáig terjedő időszakra felszárnított késedelmi pótlék.

A törvénymódosítás kiterjeszti a bírságkiszabás alapjául szolgá
ló tényállást, és adóbírság megállapítását rendeli arra az esetre is,
ha az adózó által benyújtott támogatási v;lgy adó-visszaigénylési
kérelem (bevallás) jogosulatlanságát az adóhatóság még a kiutalás
előtti felülvizsgálat során állapította meg.

Mulasztási bírság
- Mulasztási bírság elnevezés alatt az Art. az eddigiek során is

kiterjedt jogkövetelmény-együttest tartalmazott és olyan magatar
tások adójogi eszközökkel történő rosszallását tette lehetővé, ame
lyek ugyan nem jelentik az adózói főkötelezettségek (bevallás, fi
zetés) teljes megtagadását, de az adókötelezettségek népes család
jához tartozó, úgynevezett részkötelezettségek teljesítésének elmu
lasztásával, határidőn túli vagy hibás, hiányos teljesítésével veszé
lyeztetik, illetve jelentősen nehezítik az adórendszer egészének
múködését.

- A törvénymódosítás egyik - nem titkolt - célja éppen az
volt, hogy a szankciók szigorítása erősítse meg az adózói fegyel
met, és a jogkövetkezmények - egymásra is tekintettel - tegyék
feszesebbé az adózás rendjét.

- A bevallási késedelem miatt kiszabható mulasztási bírságnak
az Art. 74. § (l) bekezdésében foglalt szabályát a törvénymódosí
tás jelentősen átalakítja. Ennek fő jellemzője, hogy a törvény vilá
gossá teszi a bírság alapját, valamint azt is, meddig tekinthető ké
sedelmesnek az adózó magatartása.

Eszerint az adózó a késedelmes bevallás jogkövetkezményeivel
számolva addig nyújthatja be a bevallását, ameddig önként, az
adóhatóság felszólítását vagy ellenőrzését megelőzően tesz eleget
a kötelezettségének - még ha az eredeti határidőt túllépte is.

Ha viszont az adóhatóság észleli, hogy a bevallás nem érkezett
be, és mulasztás pótlására az adózót felszólítja, a késedelme;; be
vallás jogkövetkezményei helyett a 74. § (9) bekezdésében szabá
lyozott bevallás elmulasztására előírt bírságot állapítja meg.

A bírságmértékeket a törNénymódosítás nem érinti,. viszont ~gy
egy késedelmes időszakot, amelyhez az emelkedő mértékű, száza
lékban meghatározott bírságmértéket hozzárenddi, jelentősen rö
vidíti.

Így IS nap késedelem 5%, 15-;-30 napig terjedő késedelem 20%,
a 30 napot meghaladó késedelem 30% bírság kiszabását vonja
maga után.

Újdonság az 1994. január hó l-jétől hatályos rendelkezésekben
az is, hogy a bevallási késedelemért kiszabható bírság felső határát
100 OOO forintban határozza meg a' törvény.

Tisztelt Adófizető Polgárok!
Szeretném fejhívni a figyelmüket a következ6kre: az önkor

mányzat által 1992-ben bevezetett helyi adók mértéke, tétele, ösz
szege az 1994. évre nem változott!

Befizetési határidők
A helyi adókat - ide tartozik az építményadó, magánszemélyek

kommunális adója, vállalkozók kommunális adója és az iparuzési

adó adóelőlege - , valamint a gépjárműadót évenként egyenlő

részletekben az adóév március hó IS-ig, illetve szeptember hó 15
ig kell megfizetni.

A határozattal előírt adót a határozat j~gerőre emelkedésétől

számított 15 napon belül kell megfizetni.
A vállalkozók kommunális adóját fizető adózóknak az előző évi

adóelőleg és végleges adó különbözetét a bevallásukkal egy idő

ben, de legkésőbb február hó 28-ig kell megfizetniük, illetve ekkor
igényelhetik vissza.

Az iparuzési adót fizető adózóknak az előző évi adóel6leg és
végleges adó közötti különbözetét a bevallásukkal egy időben, de
legkésőbb az adóév május a31-ig kell megfizetniükilltt"e ek.lmr·
igényelhetik vissza.

A vállalkozónak a helyi kommunális és iparuzési adóelőleget a
várható, éves fizetendő adó 90%-ának megfelelő összegre az
adóév december hó 20. napjáig ki kell egészítenie.

Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett adózóknak az ál
taluk beszedett idegenforgalmi adót a beszedést követő hónap 15.
napjáig kell befizetniük.

Felhívom a figyelmet arra, hogy aki a fentebb közölt határidő

után teljesít befizetést, annak terhére késedelmi pótlékot kell szá
molni.

Bevallási, bejelentési határidők
A magánszemélyek és a vállalkozók a tulajdonukban lévő va

gyontárgyaik - építmény, telek, gépjármű - tulajdonjogában be
állott változásról (vétel, eladás, öröklés, beépítés, forgalomból tör-.
ténő kivonás, illetve a bérleti jogviszony létrejötte, vagy megszűn
te stb.), egyszóval az adó alapját érintő változásról a változást kö
vető 15 napon belül kötelesek adóbevallást tenni az erre rendszere
sített nyomtatványon.

A vállalkozók a helyi kommunális adó végelszámolásárói, illet
ve a folyó évi adóel6legről az adóév február 28-ig, az iparuzési
adó végelszámolásáról, illetve a folyó évi adóelőlegről az adóév
május hó 31. napjáig kötelesek adóbevallást adni.

Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek a beszedést kö
vető hónap IS. napjáig kötelesek bevallásukat beadni.

Külön felhívom azoknak az ingatlantulajdonosoknak a figyel
mét, akik a korábbi házadójogszabályok alapján határozott időre

szóló házadómentességet kaptak, és a mentességük 1993-ban járt
le, illetve az 1994. évben fog lejárni, hogy minden külön értesítés
nélkül szíveskedjenek adóbevallásukat haladéktalanul beadni.

A változások bejelentéséhez szükséges nyomtatványok, vala
mint az adó befizetéséhez szükséges befizetési lapok a városháza
16-os irodájában, valamint a kirendeJtségen: díjtalanul beszerezhe
tők.

A pontosabb és gyorsabb adatfeldolgozás érdekében kérem,
hogy minden adófizetésre kötelezett a beadványain (bevallás, befi
zetési csekk) a nevét és a címét, valamint a személyi azonosítására
vonatkozó mutatószámot, adószámot, személyi számot feltétlenül
és olvashatóan tüntesst: fel. Ezzel elkerülhetőek lesznek a rossz
adószámlára történ.ő könyvelések, ami felesleges bosszúságtól
menti meg az adózót, és az adóhatóságot is.

A törvénymódosítással kapcsolatos további kérdéseikkel, kéré
seikkel, egyéb adóügyi problémáikkal nyugodtan keressék fel az
adócsoport munkatársait, akik készséggel adnak bővebb felvilágo
sítást, illetve segítenek megoldani - a törvényadta lehetőségeken

belül- a felmerülő problémáikat.
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: délelőtt 8-tól 12-ig,
Szerda: délelőtt 8-tól 12-ig,
Péntek: délelőtt 8-tól 12-ig.
Kedden és csütörtökön egész nap, és pénteken délután a város-

házán nincs ügyfélfogadás.
Segítő közreműködésüket ezúton is köszönöm.

Gyomaendrőd, 1994. január hó 6.
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B. K.

Szíves üdvözlettel:
Hanyecz Margit

és van egy jobboldali (nem
szélsőjobb!) tömörülés.

Itt hivarkoztam a közelgő

választásokra, de nem" legna
gyobb honfoglalásunk" lesz,
hanem második - a IV. Nagy
Szittya Világkongresszuson
hallott egyik előadó szavait
idézve. Ha a baloldal nyer,
teljesen eladják nemzeti kin
cseinket, de ha összefog a
jobboldali erő, visszafoglaljuk
mindazt, amit a magyar nép
létrehozott honfoglalásunk jó
1000 éve alatt. Nem külföldi
érdekeket akarunk szolgálni.

A Fideszről nem beszéltem.
Nem azt mondtam, hogy a

kereszténydemokraták "nem
igaz emberek", hanem pártjuk
nem képviseli az igazi keresz
tény szellemiséget, ha pl. meg
szavazza az abortusztörvényt,
ukrán-magyar alapszerződést.

Földet tulajdonba adás helyett
önkonnárryzati kezelésbe java
solták korábban. Ojabb elkép
zelésük, hogy 30 évre lehessen
bérbe adni kiilföldieknek (a je
lenlegi 99 év helyeIT, mint pl. a
Kiskunsági Nemzeti Park 22
ezer holdját az amerikaiak
nak).

Utólagos megjegyzésem: a
keresztény nevű KDNP csend
ben meghúzódva politizál szo
rosan az MDF mellett. A ke
resztény hit és érték elhomá
lyosodik pártjukban, ha prog
ramjuk nem igazi népi-nemzeti
és magyar ügyet szolgál.

Amit mondtam, vállalom,
amit nem, azt visszautasítom.
A közölt cikk fonnája, szer
kesztése nem az én stílusom.
Ha egy hosszabb beszélgetés
rövid változatát írja meg vala
ki, az a lényeget közli kellő

formában és nem úgy, hogy
ferdítések mellett a szöveg lea
lázó legyen a nyilarkozóra.
Vagy ez volt a cél?

Aki jól ismer, az tudja mi
lyen vagyok, aki viszont más
milyennek akar láttami, lelke
rajta.

-'

Tisztelt Szerkesztő Ur!
Ezúton kívánok tiltakozni a

Szó-Beszéd decemberi számá
ban megjelent Akisgazdák
igazi rendszerváltást akarnak
címú cikk zagyvasága ellen.

Nem mondtam, hogy a Kis
gazdapárt nem azért jött létre,
hogy földügyekben intézked
jen. Ugyan melyik más párt,
ha nem ez?! Hangsúlyoztam,
hogy tenni csak akkor tud iga
zán, ha hatalomra kerül. A
mai hatalom viszont mindent
elkövet, hogy ezt gátolja. Fél
nek ez választási sikereiktől?
Az igazi rendszerváltástól?

Az FKgP igazolt létszáma
jelenleg 64 ezer fő. Ezt nem
közli a cikk. Azt sem, hogy a
párt más alapokra kívánja he
lyevú a mezőgazdaságot és
annakfeldolgozóiparát. Hivat
koztam az osztrák gazdaszö
vetkezetre. Erről szóló, részle
tes tájékoztatót ajándékoztam
Homok Ernőnek.

Néhány pártOl említettem,
mert ha minket minden oldal
ról vágnak (sok hazugság, rá
galom, pártház támadása,
frakcióalakítás nincs engedé
lyezve, tények elferdítve, jog
szabályok. félremagyarázva,
megnyilatkozások gátolva,
i200- 2000fős nagygyúlések
ről nincs tájékoztatás stb.), ak
kor az FKgP miért hallgasson
el súlyos eseteket, tényeket
mai életünkből?

Igen, az MDF- SZDSZ 1991.
lll. i5-én kötött 20 pontos
paktuma megaiázó a magyar
népre. Lényege: a "volt" kom
munisták védelme, gazdasági
hatalmuk garantálása. Mai
megjegyzésem: ezt miért nem
közölték a napilapok? A nép
nek joga van tudni fontos ha
zai történésekről, ha rendszer
váltást és demokráciát hirdet
nek. A megkötött paktumon
alapszik politikánk. A ferde
híradások ellenére is láthat
juk, milyen irányban halad a
"rendszerváltás ".

igen, mondtam, hogy van
egy liberálbolsevik (vagy
szoc.-liberál?) baloldali blokk

a Halászkerl vendé8löben,

január 28-án
pénLeken. 19 óráLól.

Helyfo81alás e1őrendelé&5e1

600 fL
Zene: Kéki József

Tombolahúzás - értékes

nyereményekkel!
Iparker KJt. Gyomaendrőd

Pót3zilveszter
(Gyomaendrőd,

Szabadság tér 5.)

Falinaptárakhoz

ajándék - asztali

naptárak.

Asztali naptárak

árengedménnyel!

az Iparker Kft.

Iparcikkboltjában

A 2. Sz. Általános Iskola tantestülete és tanuló ifjúsága
nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítettek
abban, hogy az iskola zsibongójának burkolása a téliszü
netben elkészüljön.

Segítőink:

Az önkormányzat részéről Szülők részéről:

BaloO" Károlyné Kerekes Katalin
Intéz':nényirányít6 Szendrei Lajos
csoport Orovecz Tibor
vezetője Bohák Lajos

Rábai László Harmati László
kőműves K6nya Frigyes

valamint iskolánk technikai dolgoz6i.

Farkas Istvánné
mb. igazgató

Polgármesteri Hivatal, műszaki csoport

1994. január l-jétől új menetjegydíjszabás érvényes az
önkormányzati "kék" buszokon.

Menetjegy - 25 Ft, gyermek- és nyugdíjasbérlet - 150 Ft,
feln6ttbérlet - 600 Ft.

Naptárvásár.

••••••••••••••••••••••••••• f.

1993 decemberében Homok Béláné képviselő-testületitag,
a szociális és e~Yés~ségügyi, valaffiint a mezőgazdasági bi
zottságok tagja visszaadta mandátumát.

A Híradó kérdésére elmondta, hogy ennek pusztán családi
okai vannak, az utóbbi időben már nem is vett részt a testület
munkájában, a részére járó költségtérítést sem vette fel.

Utódjáról a választási bizottság fog dönteni, valószínűleg a
listán következő Márton Gábor lesz a jelölt.

A kiscsirke megint rossz fát tett a tűzre. Az anyja dühösen
ráförmed:
- Ha az apád látna most, megfordulna a fagyasztóban!

Korlátlanul
A Gyomaendrőd, Széchenyi

u. 17. számból János bácsi- de
biztos mások is - panaszolják,
hogy nincs korlát a polgármes-

.teri hivatal bejárati lépcsőjénél,

ami a lépcsőn való közlekedésü
ket könnyítené. A jegyzői hiva
talban a probléma ismert, a kor
lát felszerelése nem sokáig vá
nit majd magára - így az ígéret.
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Tájékoztató vállalkozni akaró
és vállalkozást bővítők részére!

, ... ,. :.....

B. K.

által rendezett karácsonyi es
ten az Endrődi betlehemes já
tékot adták el. Ezen Latorczai
miniszter úr is jelen volt és
elismerően dicsérte a gyerekek
programját.

További sikeres előadáso

kat, fellépéseket!

Polgármesteri Hivatal

hoz szükséges kerékpár-tárolási, esetle
ges autóparkolási módot.

E kérelmek mellékleteinek összeállí
tása kellő ismeretet igényel, ezért cél
szerű a vállalkozás megkezdése előtt

építész-tervezőt, vagy a polgármesteri
hivatal műszaki csoportját megkeresni.

Ha megfogadja tanácsunkat, időt és
pénzt takarít meg, sok bosszúságtól kí
méli meg magát, és elkerüli az esetle
ges esetenként pénzbírságot eredmé
nyező szabálytalanságokat.

A 3. sz. iskola tanulóiból
alakult színjátszó csoport de
cemberben, a karácsonyt meg
előző utolsó tanítási hétben
műsorokkal szórakoztatott, ka
rácsonyi hangulatot teremtett.

A karácsonyi ünnepségeken
előadták a Vakond nadrágját, a
Rátóti csikórojást. A KDNP

Új vállalkozás indításához, vagy
meglévő vállalkozás új telephellyel,
építménnyel való bővítéséhez általában
új létesítményre, vagy meglévő épület
átalakitására van szükség.

Ezek kialakitásához építési és hasz
nálatbavételi engedély szükséges.

Az engedélyek kéreIméhez olyan ter
veket kell készíteni, amelyeket a szak
hatóságok (állami népegészsegugYI
tisztiorvosi szolgálat, tűzoltóság stb.)
véleményeznek, üzemeltetést engedé
lyeznek.

Meg kell oldani az ügyfélforgalom-

illRDESSEN
LAPUNKBAN!

Tel: 386-122

B. K.

partnerei, ellenfelei a mezőny

nek. Ha a reményteljes' fejlődés
nem áll meg, továbbra is kemé
nyen dolgoznak, a siker nem
maradhat el.

- Edzéseinket sok gonddal
bajjal tudjuk csak megtartani.
Teremgondok, gazdasági prob
lémák stb. - mondja Giriczné.

A gimnázium biztosítja jelen
leg a termet edzésekhez.

A Kner Nyomda, a Tbennix
Szövetkezet, a Matróz Kft. biz
tosít némi anyagi fedezetet.
"Nemcsak anyagi, de személyi
- úgy játékos, mint edző, veze
tő - támogatást is nagYOD sze
retnénk verbuválni. Ezért min
den érdeklődő jelentkezését sze
retettel várjuk!"

A következő szezonban bíz
nak a helytállásban és emelkedő

színvonalban. Sok sikert!

A Spartacus TK önálló szak
osztályává lett nemrég a kosár
labdások csapata.

1993. április l-jével - nem
áprilisi tréfaként, de megalakult
a kosárlabda-szakosztály, Ko
vács Attila alapító tag kezdemé
nyezésére.
Ő 14 évig Monoron aktív ko

saras volt, majd Szarvason is.
Gyomára nősült a szimpatikus
sportember, és itt sem szeretne
kosarazás nélkül élni...

A csapat főleg a Kner I. Gim
názium diákjaiból állt össze, de
van tagja a szomszédos Bethlen
szakközépből is.

Giriczné Darázsi Anna szim
patizált a csoporttal kosaras ér
deklődése révén, szívesen lett
edzője, és csapattá kovácsolta
őket. A megyei bajnokságba
szeptembertől neveztek be. A
kezdeti gyengébb szereplés. má
ra már sokat fejlődött és méltó
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A Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ
tájékoztatja tagjait, hogy

a SZÖVETKEZETI ÜZLETRÉSZEK
kiosztására

1994. január 17-28-ig
terjedő időszakbankerül sor.

Gyomán
az ÁFÉSZ Központi Irodában
(Gyomaendrőd,Kossuth u. 33. sz.),
munkanapokon: 8-16 óráig.

Endrődön

az ÁFÉSZ Területi Szervezeti Irodájában
(Gyomaendrőd,Hősök tere 6. sz.),
munkanapokon: 8-6 óráig.

Hunyán
az Iparcikkboltban
(Hunya, Rákóczi u. 4. sz.),
a bolt nyitvatartási ideje alatt.

Kérjük tagjainkat, hogy a személyi igazolványukat
hozzák magukkal, mert csak annakfelmutatásával

vehetőát az üzletrész.

AFÉSZ IGAZGATÚSAGA

A városi kispályás labdarúgók
bajnoksági tabellája

1993. december 31.

1. Alkotmány 8 6 2 53-16 14 pont

2. Bútor Ipar 8 6 2 31-12 14 pont

3. Profisofi 9 6 3 61-40 12 pont

4. Körös Kft. 8 5 2 l 31-20 12 pont

5. Béke 7 4 3 37-13 II pont

6. Mezőtúr 7 5 2 44-19 10 pont

7. Kazán 8 4 2 2 47-26 10 pont

8. Sütők 9 3 3 3 19-14 9 pont

9. Szarvas 8 3 l 4 27-35 7 pont

10. Hunya 9 2 1 6 21-33 5 pont

11. Andor Bt. .. 7 l 2 4 ll-21 4 pont

12. Fatelep 9 1 l 7 16-58 3 pont

13. Halászkert 7 l 6 20-71 l pont

14. Nyomda 8 8 17-59 -4 pont

GóUövőlista 14 gólos: Gyórfi (Alkotmány)
26 gólos: Gera Z. (Kazán) Holló (profisoft)
23 gólos: Forgács (Alkotmány) Máté (Mezőtúr)

17 gólos: Gardi (Profisoft) Gémes (Szarvas)

Apicl.1S ktnlezf ill anas!:
- Val nlamllssnlill6s aszem ts ill ember leneke kizin?
- Szem ls IZ em"r Icuke? Ed"" hnSllalalom szeIlDl mt, nem lalilkDZlam IIren

PI'''tmhaL MltJ1 ktnlezl? ,
- HiL mell mikor co szerszalallt.ek IeJ a lenekembll. mindig könnyes lesz aszemem...!

A békéscsabai Új Generál Szövetkezet 200. számú részlege
garandával vállalja 15 évnél nem régebbi modulrendszeru

fekete-fehér, ilietve szines vevőkészülékek javitását.

Hlba)elentés és további Infonnáclók:
Csipet Videotéka Gyomaendrőd.Kossuth L. u. 61-63.

Szabó Jenő gyulai építész tervei alapján 1993 végén adták át
a Takarékszövetkezet új, központi épületét Endrődön.

.. ",

KOZGYULESEK

A Gyomai Szülőföld Baráti Kör éves, rendes közgyűlésén

megtörtént az új vezetőségi tagok megválasztása.

Ügyvezető elnök lett: Fekete László nyugalmazott főgé

pész, titkár: Kovácsné Nagy Katalin, témafelelős: Kiss Lász
ló, sporttémaköri felelős: Halász István.

A választást dr. Pikó Béla vezette.

Az 1994. január l-ji Gyomaendrőd Város Képviselő-testü

letének ülésén a többek között felvetett, leginkább közérdek
lődésre számot tartható témák voltak; Homok Béláné lemon
dott képviselő helyébe Márton Gábor képviselő, nyugdíjas ta
nár lépett. Az MDF listájáról talán ismert, sokoldalú érdeklő

dési körű (színjátszás, futball, várostörténeti anyagokat gyűj

tő) képviselő az őt megillető képviselői költségtérítést az
Endrődi Takarékszövetkezet, dr. Farkas alapítványára kéri
átutalni.

Elfogadta a képviselő-testület a helyi járatú autóbusz díj té
telének változását.

A kisebbségi szószóló, Dógi János tiszteletdíját 3000 Ft
ban, az alpolgármesterek részére havi 7000 Ft-ot, a bizottsági
elnökök részére havi 5000 Ft-ot határoztak meg.

A város képviselő-testülete április l-jétől átszervezi az
egészséget és létrehozza a Városi Egészségügyi Intézményt.
Pályázatot fog kiírni az igazgató főorvosi tiszt betöltésére, ha
tározott időre (5 év).

A választási szavazókörók besorolását az 1993 májusi tb
választás állapota szerint szavazták meg.

A városi zeneiskola igazgatói állásának betöltésére az ősz

től pályázatot hirdetnek majd meg.

Az oktatási intézmények alapító okiratait felülvizsgálták és
ezekben változásokat eszközöltek.
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két nagyszerű s egyre gyarapodó
gyűjtemény sorsáért való aggódás
késztetett bennünket arra, hogy sür
gősen megoldást keressünk. Gyoma
endrőd Város Önkormányzata, ma
gán érezve ezen értékek megőrzése

felelősségének súlyát, 1991-ben lét
rehozott egy alapítványt ..Gyoma
endrőd Város Közgyűjteményeiért".

Az alapítvány legfőbb céljának
tűzte ki a fent említett épület felújítá
sát, kiállítóhellyé alakítását, a Vi
dovszky- és Corini-képek elhelyezé
sét, őrzését és gyarapítását, más
helytörténeti dokumentumok gyűjté

sét, kiállítását.
Az önkormányzat éves, rendszeres

támogatásával, magánszemélyek,
vállalatok adományainak segítségé
vel elkészült az épület, és 1993. de
cember 4-én megnyílt a Vidovszky
Béla Helytörténeti Gyűjtemény, a
városi képtár.

Itt láthatók az időközben tizenhat
ra gyarapodott Vidovszky-festmé
nyek, a művész egykori használati

tárgyai, valamint a 33 darabból álló
Corini-hagyaték. Az eddigi látoga
tók, valamint a'szakmai vélemények
egybehangzóan állítják, hogya kiál
lítás méltánvonzani fogja nemcsak a
helybeli érdeklődőket, de az ország
bármely tájáról idelátogató idegent
is.

A gyűjtemény fenntartását, üze
meltetését az önkormányzat segítsé
gével a Gyomaendrőd Város Köz
gyűjteményeiért Alapítvány végzi.
Az alapítvány továbbra is várja
mindazok nagylelkű támogatását,
akik szívesen áldoznak településünk
kulturális értékeinek gyarapítására,
megőrzésére.

A kiállítás megtekinthető minden
nap hétfő és kedd kivételével 9- 13
óráig.

A Gyomaendrőd Város Közgyűjte

ményeiért Alapítvány számlaszáma:
MNB: Békéscsaba 269-98370-354

Varga Gyuláné,
az alapítvány kuratóriumának titkára

A Gyomaendrődi Híradó múlt
havi száma képes riportban számolt
be a Vidovszky Béla Helytörténeti
Gyűjtemény ünnepélyes megnyitásá
ról.

Szeretném most a lap olvasóit, a
város lakóit tájékoztatni arról, ho
gyan is jött létre a gyűjtemény, mi
ként működik tovább, s nem utolsó
sorban arról, mit is tekinthet meg az
idelátogató.

Sokan tudják, hogy mintegy har
minc évig élt városunkban egy mél
tatlanul elfeledett, egykor világhírű

festőnő - Corini Margit, aki életmű
vének megmaradt darabjait a város
nak adományozta. A képek elhelye
zése, kiállítása néhány rövidebb
hosszabb időszaktól eltekintve soha
sem volt megnyugtatónak és szak
szerűnek mondható. A gyűjtemény

hányatott sorsa sokakat aggasztott,
akik tudatában voltak igazi értéké
nek.

Az évek múlásával szerencsés mó
don egy másik, csodálatos festmé
nyeket tartalmazó képa
nyag került a város bir- r-----,...--..,.....~:__-....,-..,.....~-T-""'..,.....~'1l;l

tokába.
Láng Miklós, a Vi

dovszky Béla Emlékbi
zottság elnöke kereste
meg a város akkori ve
zetőit és vetette fel a Vi
dovszky-emlékszoba lé
tesítésének gondolatát.

1986-ban a Takarék
szövetkezet egyik helyi
ségében megnyílt az
emlékszoba, amelyben a
festő íróasztala és Pátzay Pálnak a
festőt ábrázoló szoborportréja mellei!
7 festmény, az állandó kiállítás ado
mányokból és vásárlásokból szárma
zó törzsanyaga kapott helyett. Mint
ismeretes, Vidovszky Béfa Gyomán
született 1883-ban, apja Vidovszky
Ferenc itt volt főjegyző. A család
ugyan rövidesen visszaköltözött Bé
késcsabára, de a festő több művének

témájául választotta gyermekkorának
színhelyét. Ezekből kettő (Gyomái
kertből, Szüleim: a gyomai kertben)
látható a kiállításon.

A gyűjtemény - hála a nagylelkű

adakozóknak, a Vidovszky-örökö
söknek és -barátoknak - egyre gya
rapodott, s elhelyezésükre a Takarék..
szövetkezetben már nem volt mód.

Ekkor vásároita meg a tanács a
Kossuth u. 11. sz. alatti épületet kép~
tár kialakítása céljából. Az egyre ne~

hezedő gazdasági helyzet azonban
nem tette lehet6vé, hogy az épület
felújítási munkái elkezdődjenek. E

'Szóban a képtárunkról

Számítástechnikai
oktatás a 2F-fel

ZoQá"'~OC:b"~~~'~'::;
István (97) és felesége, Diószegi Zsófi néni (89) házasságköté.
sének 70. évfordulóját.

Kilenc élő gyermekük (Il született), 22 unokájuk, 21 dédu
nokájuk, 4 ükunokájuk ünnepelte a nem mindennapi jubileu
mot.

Gyomán ismerkedtek meg, itt is élték le életüket.
Pista bácsi földműves, majd tsz-tag volt.
Egészségük - Pista bácsi lábérszűkülete, Zsófi néni térdp

roblémáján kívül - jó.
- Ha a lábam nem vacakolna, elmondhatnám, hogy semmi

bajom és vidáman futkosnék - mondja Zsófi néni. B. K.

Dr. Farkas Zoltán alpolgármester üdvözli az .,ifjú párt".

A 2F saját gyártócéggel rendelkező,

többek között száIIÚtástechnikai oktatást
nyújtó nemzetközi privát iskolahálózat: 18 évvel ezelőtt Fi
renzéből indult el. Ma Nyugat-Európa minden országában
oktatást folytat.

Nálunk' két évvel ezelőtt indult be ez az oktatás szegedi
központtal. Szeged, Gyula és Budapest körzetében terjedt
el eddig mintegy 25 városban. Minden oktatáshoz szüksé
ges könyvet, kelléket biztosítanak diák- és felnőttoktatás

hoz.
Január 18- 20- 24-én 15-től 18 óráig a 617-es Ipari

Szakmunkásképző és Cipőipari Szakközépiskolában, a Se
lyem út 124.-ben várják a tanfolyamra jelentkezni kívánó
diákokat és felnőtteket.

Felvilágosítás a helyszínen; vagy a 2F Iskola 62J325-2ü3-as
telefonján kaphatnak. B. K.
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Tájékoztató a polgári
védelmi feladatokról

Színes filmek kidolgozása

2 nap alatt
Bak János trafikiában.

Gyomaendrőd, Szabadság tér.

A Gyomaendrőd területén lakossági szolgáltatást
végző ipartestületi tagok szaknévsora

(folytatás az előző számból)

A Gyomaendrődi Ipartestület rrtinden olyan kezdő vállalkozót
tagjai sorába vár, aki a válJalkozásához tanácsadást, díjmentes szol
gáltatást igénybe kíván venni....................................................................................................................

Látkóczki László szobafestő-mázoló Kálvin 1. 67.
Szilágyi Imréné férfifodrász Bocskai 21.
Tímár Imréné női szabó Mátyás kir. 14.
Varga Mihály hangoshirdető Zalka M. 34.
Bradák György kőműves Fő út 44/1.
Hanyecz Béla kőműves Mátyás kir. 34/1.
Juhász Islván kőműves Petőfi S. 9.
Kakas Lajos kőműves Fő u. 107.
Klein István kőműves Csokonai 2/2.
Kiss Sándor kőműves .Árpád u. 711.
Porubcsánszki János kőműves Bem 1. 5.
SziJágyi János kőműves Béke u. 3.
Tóth Ferenc kőműves Polányi u. 45/1.
Weigert Lajos kőműves Botond u. I.
Bajics Istvánné női szabó Nap u. 1111.
Gál Mária női szabó Gárdonyi u: 25.
Hidasi Zoltánné női szabó Vásártéri ltp. 32. B/4.
Tímár Lajosné női szabó Bajcsy-Zs. 29/1.
Borbély Sándor rádió-tv-műszerész Bartók B. 7.
Petrovszki János rágcsáló- és féregirtó Ifjúsági ltp. 2.
Adamik Pálné szövő Kató J. l.
Dávid Miklós szűcs Deák F. 14.
Icsa László szekérfuvarozó Attila u. 30.
Tímár László szekérfuvarozó Fő u. 19.
Tónya Imre szekérfuvarozó Tanya V. ker. 67.
Kovács Attila szobafestő-mázoló Ady E. 16.
Kulik Béla szobafestő-mázoló Attila u. 8.
Kruchió Ferenc szobafestő-mázoló Kőrösi Cs. S. 8.
Tímár Vince szobafestő-mázoló Apponyi 38.
Tímár Imre szobafestő-mázoló Fő u. 3.
Sztanyik Zoltán személyszállító (taxi) Kossuth u. 39/1.
Véha István személyszállító (busz) Radnóti u. 5.
Szabó István lÚzifa·fúrészelő Selyem u. 12.
Bukva Vince tehergépjármű-fuvarozó Kodály Z. 17.
Brandtner Pál tehergépjármű-fuvarozó Hősök u. 86.
Dinya Lajos tehergépjármű-fuvarozó Il. ker. Kör út 17.
Felleg László tehergépjármű-fuvarozó Rácz L. u. 10.
Fülöp Mihály teherdarus rakodó Vasvári P. 5.
Gellai László id. tehergépjármű-fuvarozó Micsurin u. l.
Gellai László ifj. tehergépjármű-fuvarozó Tamási Á. 4.
Gellai Béla tehergépjármű-fuvarozó Fő u. 127.
Kozma Mihály lehergépjármű-fuvarozó Fő u. 64.
Kulik Lajos tehergépjármű-fuvarozó II. ker. 351.
Könyves László tehergépjármú-fuvarozó Béke u. 6.
Nándori Miklós tehergépjármű-fuvarozó Besenszegi u. I.
Pólus Lajos tehergépjármú-fuvarozó Rácz Lajos 212.
Szabó Imre tehergépjármű-fuvarozó Hősök u. 30.
Szilágyi János id. tehergépjármú-fuvarozó Baross ll.
Szilágyi János ifj. tehergépjármű-fuvarozó Juhász Gy. 8.
Takács Lajos tehergépjármű-fuvarozó Toronyi u. 10.
Tímár Imre tehergépjármű-fuvarozó Fő u. 130.
Tímár Imre Gábor tehergépjármű-fuvarozó Hősök u. I ll.
Tímár Lajos tehergépjármű-fuvarozó Kilián tér 27.
Varga László tehergépjármű-fuvarozó Korányi F. 6.
Gecsei Sándor üveges Fürst S. u. J.
Pelle Andrásné üveges Bánomkerti u. 16/1.
Pfeifer Györgyné üveges Damjanich u. 17.
Kovács László villanyszerelő Béke u. 14.
Szilágyi Lajos villanyszerelő Csokonai 27.
Tóth Mihály villanyszerelő Apponyi u. 25.

Polgári védelem alakosságért
az európaiság jegyében

Az Európai Közösség Polgári Vé
delmi Bizottsága felhívta a figyelmet a
lakosság polgári védelmi felkészítésé
re, illetve tájékoztatására. Ennek énel
mében 1993. júliustól-+994. júliusig
az Európai Polgári Védelmi Év jegyé
ben or.szágszene pv-rendezvények
megszervezésére kerül sor. Területün
kön alsó- és középfokú iskolák tanulói
részére felmenő rendszerű polgári vé
delmi versenyeket szervezünk. Az is
kolák a versenykiírást megkapták.
Óvodák részére központilag biztosíton
rajzos, mesés füzeteket adtunk ki, a
gyerekrajzok beküldésével énékes
ajándékokat nyerhetnek. Tervezzük to
vábbra területünkön a lakosság polgári
védelmi tájékoztatásának megszerve
zését a helyi lapok útján.

Javaslom a polgári védelmi felada
tokat ir.ínyító szerveknek és a lakos
ságnak is, hogya Magyar Polgári Vé
delem című havonként megjelenő ké
pes folyóiratot lehetőség szerint ren
deljék meg, men folyamatosan hasz
nos szakmai segítséget kaphatnak pol
gári védelmi munkájukhoz.

Biztos vagyok abban, hogy az ed
dig leírtak alapján a feladatrendszer
bonyolultsága mian csak részben tájé
kozódtak közös munkánkról, de az
előttünk ál ló feladatok konkrét végre
hajtása érdekében az önkormányzatok,
a polgári szervek és az állampolgárok
egymás iránti bizalmára, aktív közre
működésére van szükség.

Varga János pv-százados,
körzeti pv-parancsnok

Új és futózott gumiköpenyek
forgalmazása. Gumiszerelés

és kerék-egyensúlyozás.

Varga Béla gumi- és
autószerelő műhelye.

Csokonai u. 37.
Tel.: 66/386-216.

Érd.: 386-216,

Csokonai u. 37.

Gyomaendrőd,

Attila u. 26.

800 mt-es építési

telek eladó.

(Folyruuís a decemberi számból;

Alegfontosabb polgári védelmi
feladatainkról

1992 őszén a területünkön szinte ki
vétel nélkül a polgármesterek irányítá
,ával, megfelelő létszámú polgári vé
delmi alegységekettanottak készenlét
ben egy esetleges avarlÚZ stb. megfé
kezésére, ei oJtására. Dévaványa nagy
községben alkalmazásra került a pv
,zervezet egy kisebb tűzesetnél.

Ezúton is szeretném megköszönni
minden szin!Ú polgári védelmi pa
rancsnok és .állományban lévők, vala
mint aktív közreműködők munkáját.

További feladataink
a következők

Kiadásra kerültek az új területi és
önvédelmi polgári védelmi szerveze
tek létrehozásának szabályai és típus
állománytáblázatai, melyek alapján a
veszélyeztetettségnek megfelelően ke
rülnek a szervezetek megalakílá>ra.

A feladatokat 1993. október l5-én a
körzethez tanozó polgármesterek ré
szére röviden ismenenem.

A következő, viszonylag rövid idő

szakban egyéb feladataink mellen sze
mélyesen is segíteni fogunk a települé
seken kialakításra kerülő pv·parancs
nokságok, szolgálatok és önvédelmi
szervezetek létrehozásában. Ennek ér
dekében megkezdtük a gazdálkodó
egységekkel az egyeztetéseket.

Hasonló feladatokkal az intézmé
nyek stb. vezetői t is, és kérj ük a továb
bi eredményes együttműködést.

Az új polgári védelmi szervezetek
be bevontak szakmai felkészítésére
külön terv szerint az 1994. évben kerül
sor.
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Gyoma~ művelődési

központ
1993. február 12., 18 óra
500 Ft/fő - vacsorával
az orosházi HANGULAT
(5 tagú) együttes

Asztalfoglalás és jegyvásárlás a
gyomai és endrődi művelődési

házban.
Busz indul (ingyen!) az endrődi

művelődési háztól, l2-én este 17
órakor és l7.30-kor.

CA hazaszállítás szintén busszal
történik.)

(Eu a meghívót a Polgánnesteri Hivatal és a

Hlradó hou.ájárulásként, ingyenesenjelemeti meg.)

váUalkozók, figyelem!
A jótékonysági estélyt értékes

tombolatárgyakkal támogathatják,
melyeket az alapítvány javára

felajánlhatriak, amelyeket az est
folyamán kisorsolunk.

Meghívó

'94-ben is szeretettel várjuk kedves
vásárlóinkat!

rendez.

VIDEO

GYOMAENDRŐD

Deák F. u. 15.

BOLDOG ÚJ ÉVET KívAN

Az est fővédnöke és háziasszonya:
Császámé Gyuricza Éva,

az V. számú választókörzet
KDNP képviselójelöltje)

Helye:

Ideje:
Belépő:

Zenekar:

A helyi Kereszténydemokrata
Néppárt (KDNP) kezdeményezésére
létrejött Hittel a holnap ifjúságáért

alapítvány, és a Magyar Keresztény
Vállalkozók Gyomaendrődi

Kamarája

HAGYOMÁNYTEREMT6
FARSANGI JÓTÉKONYSÁGI

ESTÉLYT

Ezt a gyógyító technikát
(REl KIT) sajátíthatják el

az érdeklődők

a művelődési központban
egy kétnapos tréningen.

(február 12---t-3.)

Érdeklődni lehet személyesen
vagy a 386-771-es

telefonszámon.

Jelentkezési határidő:

1994. február 5-ig.

Rel univerzálist jelent, kl pe
dig életenergiát. Vagyis univer
zális életenergiának fordíthat
juk. Minden létező dolog ener
gia, rezgés. Különböző minősé

gű rezgésekből épül föl a látha
tó és nem látható világ, melyek
egymással kapcsolatban van
nak. Azt a technikát, mely lehe
tővé teszi, hogy kapcsolatunkat
ezzel a mindenek alapját képe
ző rezgéssel biztonságosan és
hatékonyan fölerősítsük, elmé
Iyítsük, reikinek nevezzük.

Mindannyiunk testét körülve
szi egy finom anyagú energia
burok, benne mozgunk, mint
valami sokszínű többrétegű

gömb alakú luftballon ban. Az
úgynevezett aura legtöbbünk
számára láthatatlan, de vannak
különleges érzékenységű em
berek, akik olvasnak belőle,

akár egy nyitott könyvből. Le
het bioenergiával is gyógyítani,
de az egészen más, és előbb

utóbb "lemerül" a gyógyító.

Az az energia, amit a reiki
használatakor sugároz az em
ber, az a külvilág rezgései ből
személyesen átalakított Kozmi
kus Életenergia.

Kézenfekvő csodák,
avagy mi az a

~Január27.

.AD" M" 'li'd' ·H'" ...... . '.. ·eryne .nve O.eSI .az
pr?g~:an::aa.j á~la.1:.:c:i,

\ 1?94.január15-tólJebruár IS.ig,

'·i994.januáriS.. 9ór~t6112óráig

. ". aKís~apáI't .
VitaolJpja;:; .

'. Videomozí ..
lskolás9kn~~.····:·

Disco ..
1--:"
; Január28.

január 15-tól február 15-iR.

Belépő: 500 Ft/fő vacsorával.
Asztalfoglalás a művelődési

központban és a Déryné
Művelődési Házban.

Február 12-13.
Reikitanfolyam indul.

Február 10.
AKaliforniai Fittnes Társaság előadása

17 órától.

Február 11.
AKner Imre Gimnázium szalag
avató bálja.

Február 12.
A Hittel a holnap ifjúságáért alapítvány és a

Magyar Keresztény Vállalkozók
Gyomaendrődi Kamarája

A Városi Köriyvtárba~
(Kossuth u. 50.)

1994. január 19-én,
szerdán

Balogh Tamás író

könyvbemutatója lesz
16 óra 17 perckor.

Mindenkit
szeretettel várunk! It;

hagyományteremtőfarsangi
jótékonysági estélyt rendez.

AKatona József
Művelődési Központ

programajánlata

Január 18-23-ig
Szakáll Sándor tusrajzaiból
"Gyomaendrődi alkotásaim" címmel
nyilik kiállítás. Megnyitó l8-án
15 órakor.

Január 19.
Haladó társastánctanfolyam indul.

Január 20.
a Hőtechnikai és Gépipari Kft.
évadnyitó Partner-Party-t rendez.

Január 31-ig
lehet még jelentkezni a
kisvállalkozások gazdasági ügyintézője

tanfolyamra.

Február 5.
Disco
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Kutas Ferenc:

KATONASORS: 1941-1942
I. rész

Vannak olyan napok, melyek örökre be
vésődnek az emberiség emlékezetébe.
Ilyen nap 1939. szeptember elseje is. E
napon kezdődött a II. világháború, amely
eddig nem tapasztalt alantas célokért, soha
nem látott haditechnikával és méretekben
folyt, s felbecsülhetetlen anyagi és ember
áldozatot követelt. 61 állam, 110 millió
ember vett részt a háborúban, s közülük
50 millió pusztult el értelmetlen halállal.

Magyarország 1941. április ll-én kap
csolódott a harcokba. 1945. május 9-ig, az
európai front megszűnéséig a harcok 600
ezer magyar áldozatot követeltek...

Közöttük volt Ipacs József endrődi pa
rasztfiú is. Egy dolog emeli ki őt az isme
retlenségből: a frontról küldött tábori leve
lezőlapjait megőrizte testvére, Barta Já
nosné Ipacs Zsuzsanna.

Szövegük nem több egy katona minden
napi élményeinek rögzítésénél, de a törté
nelem tragédiává formálta őket

(A levelezőlapok szövegét kihagyás
nélkül, eredeti helyesírással közlöm.)

*
Idősebb Ipacs József 1912-ben vette fe-

leségül Fejes Zsuzsannát. 1913-ban meg
született első gyermekük, Emma, 1914
ben a második, Zsuzsanna. A családfő a
jobb megélhetés érdekében Pilisvörösvár
ra vitte családját. Itt bányásznak állt be. Új
foglalkozását nem sokáig gyakorolhatta:
behívták katonának. 1917-ben hadirok
kantként került haza. 1918-ban megszüle
tett harmadik gyermekük, József. 1919
ben - mielőtt még a negyedik gyermek,
Rudolf megszületett volna - az édesapa
meghalt. Az özvegy visszaköltözött End
rődre, szüleihez. 1924-ben férjhez ment
Mezőtúrra. 1926-ban - miután új házas
ságából egy fiúgyermek született - tüdő

bajban elhunyt. A négy Ipacs gyereket Fe
jér Mihály, az endrődi nagyapa vette ma
gához, s mindannyiukat felnevelte.

József, a:harmadik gyermek nyolcéves
volt, amikor végleg visszakerült Endrődre.
A hat elemit a Varjasi iskolában fejezte
be. Kitűnő tanuló volt. Hadrárvaként az
állam taruttatta volna, de a nagyapa nem
akart "urat" nevelni a fiúból, mert az erős

gyerekre szüksége volt a gazdaságban.
Tízéves korában már kaszált, s végezte a
legnehezebb paraszti munkákat. Élte a pa
rasztgyerekek mindennapi életét. Felser
dülése után is a nagyapja 20 kisholdas bir
tokán dolgozott. Barátaival eljárt a bálak
ba, beiratkozott a Katolikus Legényegylet
be, részt vett a helyi színjátszó kör mun
kájában, elvégezte a kötelező leventeokta
tást; tette azt, amit egy hozzá hasonló fa
lusi fiatalembernek tenni kellett.

Zsuzsanna, a második Ipacs árva 1938
ig élt Endrődön. Ekkor férjhez ment Barta
János békésszentandrási gazdához, s férje
falujába költözött.

Ipacs József ragaszkodott testvéreihez:
a katonaságtól is küldte levelezőlapjait.

Az 1941 októberében kelt laptól az 1942
júniusában írott levelezőlapig nyomon kö
vethetjük életének hat hónapját. Ez a hat
hónap akár összegzése is lehet ezrek sor
sának, s mint cseppben a tenger, felvillan
benne sok ezer katona életérzése, érzelem
világa.

1. Levelezőlap
Kelt.: Endrőd, 1941. október
T. Barta János részére,
Békésszentandrás, Szentesi út 10.
Feladó: Ipacs József, Endrőd V. 158.

Kedves Zsuzsikám, Sógor és rokonok!

Ne es kétségbe mindjár, ha nem halasz
hírt felőlünk. Ne légy kicsiny hitű. Tudod
vanak időszakok, mikor elragadják az em
bert az élet viharos küzdelmei. A csoma
got előre is számtalanszor megköszönöm.
Írni azért nem írtam, mert aszt igérted,
hogy a sógor arra jön és be jön, de hijába
vártam. Úgy volt, ha Csabacsűdre me
gyünk, Szarvason alszunk éjjel, de nem
úgy sikerült. A következő héten mentünk

Nagyvárad felé gyakorlatra. Egy hétre
visszajöttünk, asztán Ukrajna felé állt a
szekerünk rúdja. A hanyagságom miat és
a sorsom bizonytalansága miat nem írtam.
És most rám tekintet a szerencse csilag
arany fája. Meg értem aszt, ami még az
álomnak is a szebje: Hogy leszereltem.
Most már lehet új életet kezdeni, és ketes
ben haladni az élet rögös útjain. Na meg
oszt párosával szép az élet még a kisma
dárnak is. Ép az ember ne használná ki
eszt a rövid földi-életet mert a másvilágról
semit nem remélhetünk. No de hagyjuk az
álmokat térjünk a jelenre. Fontos, hogy
megvan a szabadság idehaza is megvan
az öröm. Most már majd máskéb folyik a
munka. Csak egy szorgalmas menyecske
hiányzik ezt kell keríteni. De ez nagyob
gond mint a katonaélet mert hoszab egy
kicsit. Ha csak egy mód lesz, vasárnap el
fogok meni. Mert a személyes találkozás
többet ér száz levélnél is.

Aszt a kislányt, amelyiket Esztike menye
mutatott, szeretném személyesen is meg
látni és közelről meg ösmerkedni vele.·
Nem lehet tudni kit hova adoi a sors. Ami
ről írtál, intézkedni fogok, és meg segítünk
benneteket.

A bököny még mind meg van, de kész
pénzünk most nincsen. A két százas ott van
a Pista bácsiéknál talán soha nem látjuk.
Vetünk egy ketős ekét kész pénzbe 180 P
volt. De fogunk eladni a bökönyből és. ak
kor pénzt is adunk.

Különös újságot nem tudok. Folyik az
ősszi szántás vetés csak eső kéne ismét.
Nekem hihetetlen gyorsan telt az idő. Meg
volt a napi szórakozás csak az volt a fOli
tos, hogy a nap meg ne álljon. Idehaza kü
lönös újság nincs a Hunya Pista vőlegény

és most el viszik katonának. Remélem
onan is hoznak ismét, mert most kilenc
száz nyolcat visznek Mezőtúra. De én nem
bánom, ha két ezret visznek is nekem be
telt megszabadultam. Ukrajnától, az isme
retlen vidéktől, a háború viharaitól. Üd
vözlünk és csókolunk beneteket. Isten vele
tek. (FOLYTATJUK)

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete meghirdeti eladásra
a Gyomaendröd, Pósa Lajos u. 8. sz. alatti

lakóházas ingatlanát.

Az ingatlan területe: 830 m'. Irányár: 650 ezer forint.
A pályázat benyújtásának határideje: 1994. február 15.

Apályázattal kapcsoJatban információt ad Balog Károlyné,
Polgármesteri Hivatallntézményirányító Csoport.

Telefon: 386-122.

8 általánost végzettek részére: betanított varrónő (Gyomaend
rőd) - 10 fő. Középfokú végzettségűek részére: felszolgáló
(szakképzetlen is, Gyomaendrőd) - I fő; varrónő (Gyomaend
rőd) - 15 fő; üzletkötő (lakhely szerinti területen) - 8 fő;

nyomdai művezető (csak férfi) - 1 fő. Felsőfokú végzettségű

ek részére: szociális ügyintéző (Gyomaendrőd) - I fő; adóügyi
ügyintéző (Gyomaendrőd) - l fő.
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TURULCIPÖ"

A városi gondozási központ
december 23-án

karácsonyiünnepségetrendezett
az öregszöl1ősí idősek klubjában.

TÉLI VÁSÁR
RENDKíVÜLI
ÁRENGEDMÉNYEKKEL!

TURUL CIPŐ®

Kezdje az évet a TURUL CIPŐBOLT-ban,

s a szerencséje garantált!

Körömcipők

Utcai cipők

Bőrkesztyűk

Férfibőrkabátok

Női táskák

600 Ft-tól

600 Ft-tól

700 Ft~tól

12 OOO Ft-tól

500 Ft-tól

A kis fenyőfa közös díszítése

A Télapó munkában - Jenei István

A közelmúltban kapott
1956-os emlékérmet
PósztorSélo,
az 56-os forradalom idején
tanúsított hazafias,
példamutató helytállásáért.
A Pásztor Bélával készített
beszélgetésből a későbbiekben

közlünk beszámolót.

TURUL CIPŐBOLT

Gyomaendrőd, Fő út 187.

".

Sajnálatos sajtóhiba miatt a Szóvirág-rejtvény a karácsonyi
különszámban hibásan lett megadva. A helyes betű a virág
közepén ,,0" lett volna. Ezért szíves elnézésüket kérjük!

Az 1993. december havi Híradó-rejtvény helyes megfejté
se: "Mit ettek a molyok, mikor az ember még meztelenül
járt." Szóvirág: Elzenélik, ellenzéki.

A helyes megfejtők közül a következőknek kedvezett sor
solás útján a szerencse: Pál Jánosné, Gyarmati Marianna,
Hornokné Szűcs Elvira, Vasas Renáta, Czikkely István.

A nyertesek postán kapták meg nyereményutalványaikat.
Gratulálunk!

Az 1993. decemberi különszám helyes megfejtése: "A bajt
nem a természet szüli, hanem az emberi vélemény." Szóvirág:
Karácsony Ca sajtóhibás: nyersakác).

Akisorsolt nyertesek nevei: Balla Károlyné - a Kurilla
Béla gyermekdivatüzlet, Joó Judit és Gál Henrik - a Lionne
Shop, Hegedűs Csilla - az ÁFÉSZ, Askó Ildikó - Varga Já
nosné ajándéküzletének ajándékát nyerte.

A nyertesek postán kapják meg az ajándékra jogosító érte
sítést a szerkesztőségünktől. Gratulálunk!
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Gyomaendrőd Vá(os Önkormány

zata kéri mindazoknak a jelentkezé

sét, akiknek hozzátartozóik, ismerőse

ik a II. világháború alatt (fronton,

koncentrációs és hadifogolytáborok

ban vagy mint polgári lakosok) meg

haltak, eltűntek és nevük a szabadság

téri Hősök emlékművén nem szere-

pel, szíveskedjenek eljuttatni az áldo

zatok nevét és az általuk ismert sze

mélyi adatukat a Polgármesteri Hiva

tal intézményirányító csoportjához!

Tímár Tímea

ATARTALOMBÓl:
Rendőrségi tudósítás

(14. oldal)

Megkérdeztük a polgármestert
(4. oldal)

Választási előzetes
(6. oldal)

A gyógyszállóról
(12. oldal)

A gimnázium felvételi rendje
(l0. oldal)

Balogh Tamás...
(16. oldal)

Vállalkozói szemle
(8. oldal)

Az elmúlt évről - dr. Valach
(5. oldal)

Ore . USA)
ömaendro e

.6~ff~Y
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Dr. Frankó Károly

PUERTO RICO - III. RÉSZ

Ahol csak megfordulunk, mindenütt karneváli hangulat. A spanyolok
egyébként is hangosak, vidámak és kedvesek. Élvezik az életet - pedig
biztos itt sem könnyű - mégis valahogy más minden. Ezek itt szeren
csésebbek, élvezik a XX. század végének lehetséges és elérhető csodáit.
Ez nem Kuba (néhány száz kilométerre vagyunk tőle), itt nem "győzött a
szocializmus". No de félre a politikát, hiába is, nem változtat a tényeken.
Más világ, más gondokkal, örömökkel. 5-6 nap után már viseljük a me
leget: nem zavar annyira az állandó izzadás.

Három napra elhagyjuk San Juant. a szép szállodát. Utazunk egy Ma
jagüz nevű városkába a sziget nyugati partjára. A buszon légkondicioná
lás nincs, be.döglött. Ájuldozunk amelegtől, öklömmel nyomom kifelé
az ablakot (így nyílik), így próbálunk hűtést teremteni. A táj szép, egzo
tikus, épülő autósztrádák, csodálatos nyaralók, tengerpart kísér minde
nütt. A szálloda szép - ez régebben épült - késő éjszaka sikerül a szo
bákat elosztani. Van. ahol hatan is laknak egy szobában. Zúg a légkondi
cionáló, zúg a tv, ricsajoznak a gyerekek, a venezuelaiak - velük la
kunk egy szállodában. a Hotel Palmaban.

Másnapra kiderül, Jldikóék egész éjszaka kivilágítva aludtak. így pró
bálták a csótányokat elhessegetni.

Gózon Misiék a mellellünk lévő szobában vannak - 4 vagy 5 főnyi

legénységgel. Valamiért elromlik a szoba ajtózárja - erre akkor derül
fény, mikor másnap a mi szobánkon (állandó társam Tótka Sanyi) ke
resztül vágtatnak, kiemennek az erkélyre, onnan átmásznak az övékére
és úgy be a szobába. A lélegzetem is elállt az attrakciótól. Kolumbusz
nem messze innen szállt partra ötszáz évvel ezelőtt. Mi pedig itt megbó
dÍtjuk egy délután a város főterén a spanyolokat. Buszra, várunk mint
mindig, és a gyerekek szépen beöltözve a venezuelai gyerekekkel a már
vánnyal "téglázott" főtéren "táncházat" produkálnak. Énekelnek, táncol
nak, ismerkednek a lépésekkel. Furcsa látvány a szöszi gyomaendrődi

kislányok között néhány igen barnára sikeredett néger lánykát látni. Jó
kedv, hangos nevetés, és csodálkozó, tapsoló emberek, akik nézik az al
kalmi előadást. Este ugyanitt csodálatos produkciók, igazi karneváli han
gulat, utcabál, kellemes bőmérséklet, és a kóla csak fogy, fogy ...

Majd ismét vissza San Juanba. Újból megkapjuk a szállodánkat, de
most csak hat szobát kapunk az előző kilenchez képest. Nagy művészi

mutatvány, de sikerülIldikónak, Katinak és Évának előzetes helyszíni
szemlék u,tán osztani, szorozni - szóval megtalálni a legjobb szoba
elosztást. Igy aztán nem csoda, hogy Gonda Gabiék szobájában még a
csillár is fogas lesz. A szobák úgy néznek ki, mint egy-egy amerikai kri
miben a házkutatás után.. Jól érezzük magunkat. Új hálótársakat ka
punk. Bécit és Feri!. A nagyágyon jobbra Tótka úr, középen Csapó úr,
szélen Kigyósi úr. Jómagam a pótágyon a sarokban. Feri az egyik éjsza
ka elvéti a fordulót és nagy puffanással a földön köt ki, de nem lett sem
mi baja.

Készülődünk a nagygála estre is - féJ nap próba egy gyönyörű szín
házteremben - majd megfagyunk benne. Másnap este a gála, itt van
mindenki, aki számít a fővárosban. és természetesen a tévé is. Nagyon
szép este volt. Reggel indulás egy csodálatos parkba, ahol fát ültettünk,
majd ez a fa j.elképezi Magyarországot e távoli szigeten. Itt tartják a hi
vatalos záróünnepséget is. De nagyon előre szaladtam az időben. Láttuk
még a NASA állandó kiállítását a Puerto Ricó-i csillagvizsgáló obszer
vatórium parkjában. Csodálatos amerikai űrhajók hordozórakétái mere
deztek az égnek - megálltunk alattuk és fotó, fotó. Azért a legnagyobb
sikert a Vietnamot is megjárt USA-légierő kiállított harci gépei aratták.
És természetesen innen hazatelefonáltunk, mert ennek továbbra is nagy
varázsa volt.

Az utolsó előtti napon végre kijutottunk a tengerpartra a srácokkal.
Busszal vittek ki és otthagytak. Haza majd gyalogolni kell. Látni kellett
volna, ahogy megrohanták a tengert I Mire észhez tértem, ott áltam egye
düi, felöltözve, kezemben a videokamerával, na és a fürdógatyámmal, és
a kutya sem figyelt rám. Mellettem egyasztalnyi ruha, cipő, szatyor és
minden, ami csak elképzelhető. Aztán végre a víz - csodálatos, langyos,
hűsít és nagyon sós és nagyon édes - egyszóval gyönyörű! Futkosok a
parton, és kikiabálom a merészebbeket. Felettünk kis sportrepülők húz
nak el időnként, nagy zajt cS2.pva. Megjelenik a fagylaltos kis kocsijával.
Nekiesünk. J dollár 4 gömb. hideg. sárga és vacak. Mindenesetre hűt.

Van, aki kagylót gyűjt, van aki úszik, van, aki sétálgat és merengve nézi
a habokat - ki tudja hol jár gondolatban?

Jókedvünket egy hirtelen jött zápor vágja ketté. Van, aki rohan a kö
zelben lévő épületekhez. ők l perc alatt bőrig áznak. Mi nébányan a pál
mafáboz támaszkodva, óriási esernyő alatt várjuk, szűnjön az áldás. Ke
véssé ázunk meg. Gonda Gabi teljesen átázva elindul a víz felé - már
úgyis mindegy. Aztán lassan, kb. másfél óráig poroszkálunk hazafelé
úgy torony iránt - nem is tévedtünk el! Mindenesetre amellettünk
hömpölygő autóáradat ablakain csodálkozó szemek figyelik: kik ezek az
őrültek, akik gyalogol nak és a járdát használják? Hát mi voltunk azok.
Még ezen a napon többek lehorgonyoznak a kikötő környékén és bevásá
ral nak.

Holnap indulás haza. Kezdődik a legnehezebb, a pakolás, a lehetetlen
- rendet kell teremteni a szobákban. Elkezdődik a keresgetés. cipők, blú
zok, bugyik, lörölközők keresik gazdáikat. Korán ébredünk, az utolsó
percig reménykedünk, taJán csak kapunk tehertaxit, mert hogy miként
visszük fel az 50 darab bőröndöt és a közel száz darab kisebb cuccot a
buszhoz? Nos, nem lesz taxi, marad a kézi erő - néhány alkalmi bő

röndtartó szerkentyű zörög felfelé a macskaköves hegyoldalon. Rettene
tes. 10-15 métert tudunk egyszerre csak megtenni - nem a súly a
gond. a meleg és a pára. Reggel 8 óra van és döglesztő a hőség. Vala
hogy sikerül. Pihegünk, szentségelek, várjuk a buszt. Jön, de hová? Kb.
200 méter újból a cipekedésből. Fiatal spanyol srác a sofőr - menet köz
ben kiderül, most vezeti először a buszt a reptérre vezető úton. Azonnal
megérkezünk az érkezési oldalra, de nincs visszaút. A busznak rossz a
sebváltója, nem tud hátramenetbe kapcsolni. A sofőr sír, mi dühöngünk,
hisz másfél óra múlva indul a gép - az indulási oldalról. Kiadom a pa
rancsol: - Uram. talán ha mindig csak előre menne... hátha visszatalál
valaboI az indulási oldal hoz vezető útra! Hisz nekem. bátortalanul elin
dul - végül is sikerül! Boldogan mosolyog, végre megérkezünk. A lu
xemburgiak már ott vannak, izgultak értünk, ők látták, hogy mi újból ér
kezni akartunk.

Az egyik légitársaság sztrájkja miatt több ezer amerikai meggondolja
magát és indul haza a hétvégi nyaralásból. Sorbanállás, ülünk a padló
szőnyeggel borított gyönyörű reptér várójában, lökdösődünk és újból
isszuk a kólát, a narancslevet. Látszik az arcokon, a gondolat már vala
hol otthon jár... Még egy izgalmas kaland, sikerül rendezni az egyik el
veszett repülőjegy ügyét. Vár minket a Jumbó - az óriás! Feneketlenül
nyeli az utasokat - II óra itteni idő szerint. 43-as sorban ülök, egy sor
ban 9 ember ül - összesen 51 sor a földszinti és még 100 ülőhely fenn,
az első osztályon. Ennek ellenére könnyedén felemelkedik, csak mintha
sokáig gurult volna... No de semmi rémkép, itt nem történhet baj. Körü
löttünk rágógumit rágnak, újsághegyekbe temetkezve olvasnak és nézik
a mozit a fejükön a hallgatóval. Mi járkálunk, nézzük az alattunk kéken
csillogó óceánt - ismét a Bermuda háromszög felett vagyunk - és
semmi!? Három órás út, közeledik New York. Ereszkedünk, úgy érzem
magam, mimba egy gólya nyakán ülnék és keresnénk azt a bizonyos ké
ményt. Ismét a Kennedy. Átsétálunk, most már rutinosan a Lufthansa
termináljához. Kérjük a beszállási kártyáinkat - l óra múlva indulás
Frankfurtba. Az egyik luft!Jansás kisasszony a pult mögött magyarul szó
lal meg. Mindenki hozzá rohan. Szülei magyarok, ő itt született, tökéle
tesen beszéli anyanyelvét. Nagy sikere van, mindenki nála kéri a helyet.
Ki ablak mellé, ki á megszokott barát, barátnő szomszédságában szeret
ne hazarepülni az óvilágba.

Almási Erzsi kezdi bizonygatni, nincs kedve velünk jönni, de főleg re
pülni. "Akkor maradsz, Erzsi" - mondom, nem hallgatott rám. Ismét az
Aerbusz 420-as, ezzel is jöttünk. Ottbonosan foglaljuk el a helyünket, a
személyzet most más. Nagyon kedvesek. Kitűnő italokkal kezdik. Las
san gurulunk, mellettünk pihen a helyén egy francia Concord - csodá
latosan karcsú, szép. Bőröndjeinkkel nincs gond, egy későbbi géppel
majd hozzák utánunk. Aztán alattunk New York fényei és az óceán. Is
ten veled, Amerika! Az éjszaka gyorsan elszalad, videozunk, tévézünk,
alszunk, eszünk, iszunk. Hajnalodik, valahol Anglia felett járunk már.
Alattunk csillognak az angol városok. Mire világos lesz, már szállunk is
le Frankfurtban - 7 órát repültünk, rövidebb útvonalon jöttünk. Frank-

(folytatás a következő oldalon)
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(Nagy urazás- Pueno Rico III. rész, folytatás az el6zó oldalról)

furtban várnak ránk. 1/2 10-kor már szállunk i.s be a Boing 737-be, ez
visz majd haza. Aztán valamiért délig ülünk a gépben, és várjuk a fel
szállást. Kinn esik a hó, tél van. Hol van már az a nyár? Végre indulunk!
Alattunk hófehér paplanként terül el felhőzet, itt-ott átlátni rajta. Auszt

ria felett látjuk az Alpok csúcsait, 20 perc múlva már "áttörjük" a felhő

ket és valahol Pilismarót felett .megpillantjuk a behavazott tájat. Itthon
vagyunk' Percekig repülünk a főváros felett. Buda, a Margitsziget, Kő
bánya marad el alattunk, és már a földön is vagyunk. Ferihegy kihalt, el

hagyatottnak tűnik. Hó, hó mindenütt. Boldogok vagyunk. Kisebb kál
váriák után itt a busz, és indulunk haza. Fokozódik a jókedvünk, este 5
körül újra itthon, itthon a "nagy csapat". Öröm, örömkönnyek, gyerekek,
szülők, férjek, feleségek várnak. Csodálatos minden. Épségben megjöt
tünk. Csodálatosak voltatok gyerekek' Köszönöm, Ildikó, Sanyi, Kati,
Éva, Tünde, Edit, Lacikám, hogy veletek tarthattam.

Köszönjük mindenkinek, hogyelmehettünk! Óriási élmény volt, fe
ledhetetlen. Megszerettünk, Puerto Rico!

A KÖVETKEZŐ RENDELET FONTOSSÁGÁRA HivJUK FEL MOST A LAKOSSÁG
F1GYELMÉT. BETARTÁSA MINDENKIJ?E KÖTELEZŐ, AKIT ÉRINT!

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének

22/1992. (VII. 1.) KT számú rendeletébőlaholtágakra
és holtágparti telkekre vonatkozó előírások

A rendelet alapján nem lehet állatot tartani a következő holtágak
partján:

Talán csak sértődés
Megyeriné Csapó ildikó kér szót. A Katona J. Művelődé

si Központ vezetője szerint, helytelen az a megállapítás, mi- .
szerint a néptánccsoportnak gyakorlatilag nincs vezetője.

"Aki érdeklődikaz meggyőződik róla, hogy Weigert László
néptáncoktató a múlt év elejétől van főállásban alkalmazva,
hogy a néptánc ügyét szervezze, oktassa, amit ennek rendje
módja szerint végez.

A gyerekeket oktatja is, csak a nagyok valami oknál fog
va nem fogadják el, talán hasonló a kora... De itt is csak né
hány hangadó irigységéről lehet szó, talán Puerto Rico mi
att.

Mivel lesz Szövetkezeti Néptáncfesztivál, erre most küld
tük el a benevezést, valószínűleg részt is fognak venni már
cius közepén tánc'osaink, ez azt jelenti, hogy inkább apró
sértődés az, ami felütötte a fejét. De ez elég ahhoz, hogya
szponzorok, támogatók figyelme ráirányuljon erre a szeren
csétlen helyzetre és esetleg hátrányosan érintse az együttest.
Tehát az egész probléma csak keresett, mert most inagukba
szálltak és belátják, hogy se szereplés, se támogatás
nemigen lesz ilyen elkapkodott lépést követően."

B. K.

L ~

Kedves Szülökl
.j
,

"

HaJ- és vadételekkel, egyedi étel· és
italválasztékkaJ várjuk továbbra is

kedves Vendégeinket.

Legyen Ön is a törzsvendégünk!

NYEREMÉNYAKCIÓ
Felvilágosítás vendéglónkben.

Iparker Kft.

A szűkös anyagi lehetőségeink miatt böl
csődénkben egyre kevesebb pénz jut a fel-

o szereltségre, ezért gondoltuK, hogy játékgyűj

tést szervezünk. Kérjük Önöket, hogya már . !
megunt,de még használható játékokat hoz- !

zák be a gyerekeknek! Szívesen fogadunk i
minden adományt. o!

Köszönettel a bölcsőde dolgozói.

Február 12-in

14 órakor

Kiss János

emléktoma

kezdődik a városi

sportcsamokban..

Mindenkit

szeretettel várunk! ,;

~-----------------------------~Az új vállalkozóknál a vállalkozói igazolvány kiváltásával

kapcsolatos jogszabály módosult. Ezzel kapcsolatos kérdé

sekkel forduljanak bizalommal a polgármesteri hivatalhoz!

Az adószámot az egyéni vállalkozói igazolványba való be

jegyzés végett a vállalkozói igazolványt kiállító jegyzőhöz

köteles bejelenteni a törvény hatálybalépését követően leg

később 1994. június 30-ig.

A cégbejegyzésre kötelezett adózók adószámát az állami

adóhatóság adja át 1994. június 30-ig a cégbíróságoknak.

3.§

(1) A holtágak mindennemű fertőzése és káros szennyezése ti
los. A vizeket minden olyan behatástól védeni kell, amely
azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságát, természetes
minőségét és öntisztulási képességét htárányosan megváltoz
tatja,

(2) Nem megengedett az állattartás a belterületi holtágak partjá
tól számított 20 m-en belül, valamint az állattartásról szóló
rendeletének l. számú mellékletében felsorolt holtágaknál.

Templom-zug
Torzság-zug
Bónom-zug
Sóczó-zug
Kecsegés-zug
Rév-zug
Fűzfás-zug

Papp-zug
(Nem minősül tiltott állattartásnak ezeken a területeken a kutya,
a macska, a 25 db-ot meg nem haladó baromfiféle, ha azt ólban
vagy ketrecben tartják az előírásoknak megfelelően.)

Ahol az állattartás megengedett, ott a következőket kell figye
lembe venni:
- 20 m-re a vízparttóllehet nagytestű háziállatok ólját elhelyez

ni (sertés, szarvasmarha stb.);
- apró háziállatok (baromfi) csak ketrecben vagy zárt ólban, a

vízparttól 10 ID-re tarthatók;
- az állatok elhelyezésére szolgáló új épület létesítése építési

engedély-köteles;
- a trágya tárolására szivárgásmentes, fedlappal ellátott zárt ak

nát köteles a tulajdonos építeni a partéltől 20 m-re;
- az állatok tartására szolgáló ólakat a tulajdonos naponta köte-

les takarítani, tisztán tartani, fertőtleníteni.

Akik a felsorolt előírásokat nem tartják be, szabálysértést követ
nek el, és 10 OOO Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatók.
A helyszíni bírságolásra, illetve a szabálysértés elbírálására a
polgármesteri hivatal erre a feladatra kijelölt dolgozói jogosul
tak.
A polgármesteri hivatal területfelügyelői a helyszíni szemléket
folyamatosan végzik, és 1993. július l-jétől a szabálysértések
esetében a bírságolást megkezdik.
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Megkérdeztük a polgármestert
- Hogy áll a Déli autópálya ügye,

milyen hatást gyakorolna ez majdan
Gyomaendrődéletére?

- Jó úton halad az autópálya meg
valósításának lehetősége. Meg van az
esély arra, hogy a kormányzat kiírja a
koncessziót, és akkor elkezdődhet a
teljesen külföldi tőke által támogatott
építkezés. Még ebben az évtizedben
készen is lenne... Legközelebbi pontja
kb. 18 km-re lesz tőlünk. Az idegen
forgalom és az ezzel együtt járó beru
házások hatását biztosan érezni fog
juk, de ezt megelőzően az építkezés
munkalehetőségeketis biztosíthat.

- Hogyan látja a Körös Menti
Néptáncegyiittes helyzetét, ezek után
is lehet még téma a különválás?

- Annyiban igaza van Megyeriné
nek, hogy ha nagy port ver fel a do
log, a szponzorok, a támogatók rosz
szul értelmezhetik. Azt azonban látni
kell, hogy a táncegyüttes a kultúrhá
zak jelenlegi pénzügyi keretei között
megfelelő módon nem tud működni.

- Az egészségügy küszöbönálló át
rendezése Ön szerint milyen hatással
fogfunkcionálni?

- Mindenféleképpen pozitívan kell
hogy érintsen mindenkit. Mióta a fő

orvosi státus megszűnt, így szakmai
lag nincs kézben ez az ügy. E pályá
zattal a létrehozandó városi Egészség
ügyi Intézmény élére kerülő főorvos

jó gazdája kell hogy legyen a városi
egészségügynek.

- Hogyan reagál az utóbbi időben

felélénk'ült, a polgármesteri hivatalt és
a polgármester személyét célzó, eset
leg bíráló sajtótermékekre?

- Szomorúan kell megállapítanom,
hogy a helyi sajtó - és itt a Szó-Be
széd egyes írásaira célzok, sokszor tá
jékozatlansága, öncélúsága miatt so-

. A Híradó januári számában, a ha
lálesetek között szerepelt Rácz
Vendelné neve hibás volt. A he
lyes név: Róza Vendelné.

kat próbál ártani, aláásni a hivatal
munkáját. Meg kell állapítani, hogy e
lap színvonala sajnos kívánnivalót
hagy maga után, hiszen megpróbálja
lejáratni a testületet, nemegyszer a
polgármestert.

Úgy hiszem, nagy toleranciával vi
selem, amit velem immár .három éve
művelnek. Úgy gondolom, nem érde
melném meg ezt a stílust.

Kitérnék arra, amit Latorczai mi
niszter úrnak "üzentek", hogy bejárta
már a fél országot, de Gyomaendrő

dön még nem fordult meg.

A miniszter úr sokkal többször for
dul meg városunkban, mint azt a tisz
telt újságírók gondolnák. Igenis több
ször járt itthon, néhány képviselő be
szélgetett vele magánemberként, és
segít is a városon. Ő háttérbe húzódik,
mi pedig nem verjük nagydobra az
eseményeket, de igenis szoros a kap
csolatunk vele.

- Mint első polgármester, hogyan
értékeli az eddigi eltelt időszakot?

- A '93-as év eredményes eszten
dő volt, az ún. városfejlesztési progra
munk legtöbb látványos ügye megva
lósult.

Említhetném a közvilágítás javulá
sát, a kerékpárutat, az új piacot - az
üzletsorok ez évben készülnek eL Lét
rehoztuk a képtárat, ami egy nagysze
rű kulturális ügy. Jó néhány utcában
megszűnt a sártenger. Általában nehéz
körülmények között, de a város mű

ködőképes volt. Elkezdtünk jó néhány
ügyet, pl. szennyvíztisztító, helyi au
tóbusz-közlekedés, tűzoltóügyelet 
autó megszervezése, megszerzése.

Az idei esztendőre is jut azért tenni
valóbőven!

- Köszönöm a beszé'igetést.

Helytelenül jelent meg, hogy a
KDNP-n belül megalakult a Keresz
tény Vállalkozók Kamarája. Ez a
KDNP segítő szervezésével jött létre.

SZÜLETÉSNA'...
1994. február l-jén ünnepelte a

Spartacus Testnevelési Kör atléti
ka-szakosztálya az l éves fennál
lásának évfordulóját. Ezúton sze
retnék köszönetet mondani minda
zoknak, akik. segítettek megalakul
ni, fennmaradni, működni: Halász
István, Cs. Nagy Lajos, testneve
lők, Ádám Gyöngyi, az SE ügyin"
tézője, akik nélkül nem tudtunk
volna megalakulni, a 2. sz. általá
nos iskola, ahol kedd és csütörtök
délutánonként rossz idő esetén
edzhetünk, a Kner Imre Gimnázi
um, ahol az atléták a magasugrást
gyakorolhatják, a Futball Club,
akikkel közösen használjuk az Er
zsébet liget mögötti sporttelepet,
Vass Ignác, aki biztosította szá
munkra edzések idejére az ingye
nes fürdőbelépőt, végül, de nem
utolsó sorban a szülőknek szeret
nék köszönetet mondani, akik
anyagilag és erkölcsileg is támo
gatják a szakosztályt.

KRUCHIÓ ILONA
edző, szakosztályvezető

~ A ~

Spartacus
Testnevelési .<ör

1994. március 5-én
(szombat)

.SPORTBÁLAT
rendez.

Program:
táncbemutató,

vacsora,
tombolasorsolás .

A belépőjegy ára:
300 ft/fő.

Érdeklődni lehet
a sportkör irodájában,
Kossuth u. 3., vagy

telefonon a 386-120-as
számon.

~ Helye: Körös Étterem A
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AZ ELMÚLT ÉVRŐL
Bődi János

programismertetéséből

- DR. VALACH BÉLA -

l fő

3fő

l fő

15 fő

Bődi János, az SZDSZ és a Köztár
saság Párt közös országgyűlésiképvi
selőjelöltje a Híradó azon kérdésére,
hogy milyen szempontok, okok sze
rint kívánná képviselni megválasztása
esetén Gyomaendrőd és környékének
ügyét, a következőket nyilatkozta:

"Megválasztásom esetén meg sze
retném oldani Gyomaendrőd jó ivó
vízzel való ellátását. Akisközségek
gázellátását a vezetékes hálózaton ke
resztül. A kritikus, közismerten rossz
telefonhelyzet fejlesztését. Hunya
jobb megközelíthetőségének biztosí
tását, infrastruktúrájának jobb kialakí
tását. A turizmus fellendítését. A me
zőgazdaságoknak, gazdálkodóknak
termelési biztonságot, stabil szabályo
zást. A társadalombiztosítási járulék
mértékének csökkentését, a rninimál
adó eltörlését. Rugalmas hitelt, térsé
gi dotációkat. A nagy multú szövetke
zet mozgalmának megőrzését, to
vábbfejlesztését. A munkanélküliség
oldására a térség infrastruktúrafejlesz
tése mellett hazai és külföldi tőkét

csábítanék körzetünkbe."

Egy negyvenes asszony:
"Már nem várom a herceget,
de talán a ló még felbukkan ..."

B. K.

Középfokú végzettségűekrészére:

Felszolgáló (szakképzetlen is,
Gyomaendrőd)

Varrónő (Gyomaendrőd)

Nyomdai művezető
(csak férfi)

Szervező, képviselő,

adatlapgyűjtő

Védőnő

(szakképzett, Dévaványa) l főL _

r------------,
GYOMAENDRŐDÖN

ÉS KÖRZETÉBEN
BETÖlTÉSRE VÁRÓ

ÁLLÁSHELYEK

B. K.

- Elégedetlenek és olyanok, akik
másként látják a város érdekeit, sajnos
vannak, ez a nagy számok törvényé
ből is adódik, ez természetes. Az ivó
víz problémájához azt tudom fűzni,

hogy beléptünk a Békés Megyei Víz
és Csatornamű Rt.-be. Az adatok sze
rint az ivóvíznek 100 Ft felett van a
mJ-es önköltsége, de aszennyvíznek
is.

Gyomaendrődön teljesen mindegy,
hogy rt.-ben vagy külön üzemelte
tünk, ezzel a víz minősége jobb nem
lesz. Ugyanis megoldatlan a 100%-os
tisztítás. 60 milliós (két évvel ezelőtti

ár) berendezéssel valamit tudtunk vol
na javítani, de a vezetékrendszer élet
kora magas, vízminőséget rontó bak
tériumokkal fertőzött. Mikor tervsze
rűen takarítják a rendszert, ilyenkor a
víz zavaros, ihatatlan, ez igaz. Az üze
meltetési költség a rendszer kora miatt
is igen magas. A készenléti javítóbri
gád fenntartása nem biztos, hogy gaz
daságos. Árcsökkenést, vagy szinten
tartást nem eredményezne, de vízmi
nőség-javulást egyáltalán nem.

Az említett rt.-ben viszont remé
nyünk lehet, hogy valamikor majd a
Békés Megyei Regionális Vízműre rá
tudunk csatlakozni. Az előzetes

egyeztetések, tervek elkészültek.

(Az útépítés is ezért állt le például,
de a csatornázás problematikusabbá
vált, nonszensz helyzet alakult ki.)

A Gyoma-Endrőd problémát nem
tekintem igazán annak, nem is téma!
Persze vannak - kevesen - szélső

ségesek mindkét oldalon, akik szítják
e problémát, vagy legalábbis nosztal
giáznak rajta. Úgy gondolom, hogy az
"együtt egymásért" elv érvényesíthető

itt, hiszen minden közös. Egyébként a
városi intézmények működtek, jelen
tősebb korlátozásokra nem került sor,
az igen nehéz gazdasági év ellenére
sem.

Eredménynek tartom a Gyomaend-·
rődi Híradó újraindulását is."

Bár már új évet írunk, de az elmúlt
év gazdasági, politikai mérlegelése
még tart.

Megkérdeztük dr. Valach Bélát, a
városfenntartó és -fejlesztő, környe
zetvédő bizottság elnökét, önkor
mányzati képviselőt, hogyan értékeli a
'93-as évet.

"Mint a városfejlesztő bizottság el-
. nöke a '93-as évet a megkezdett prog
ram folytatásának tekintem. Egy átla
gos év volt és mint ilyen, szerintem
egyértelműen a város fejlődését szol
gálta. Jó lenne, ha minden év hasonló
tendenciát mutatna.

A fákkal és közterületekkel kapcso
latban is bírálatok hangoztak el.
Azonban meg kell mondanom, hogy
nem vagyunk mindig azonos hullám
hosszon a Gyomaszolggal mint a fel
adatok végrehajtójával. Talán nem is a
cég vezetésében van a hiba, inkább az
embereknek a munkához való hozzá
állásában. Ebből adódik az, hogy talán
kicsit többet várnánk. A másik olda
lon a Gyomaszolg egy önálló kft., ne
kik más üzelti érdekeik vannak (ami
ből a problémák adódhatnak) - mi
megrendelők,ők vállalkozók. A testü
letről azt kell mondanom, hogy az fel
vállalja a város gondjait, igyekszik
mindent megtenni, hogy úgy a köz
hangulatot, mint a rendelkezésre álló
pénzt a legmegfelelőbben kezelje 
mondja dr. Valach Béla.
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VÁLASZTÁSI FELKÉSZÜLÉS II.
Mostani számunkban az alábbi pártok képviselői nyilatkoztak a Híradónak:

Dávid István,
a Munkáspárt endrődi

alapszervezetének titkára:
"A '90-es pártszakadáskor a Mun

káspárt sajnos nem tudott képviselő

jelöltet állítani az S. sz. választási ke
rületben. '94-re szerencsére megválto
zott az arculata, a neve, és a Munkás
párt jelöltjeként egy jó képességű bé
késszentandrási származású jelöltet
tudunk állítani Gezsó István 47 éves
műbútorasztalos személyében.

Tudjuk, hogy jelenleg a parlament
ben a munkások érdekei nincsenek
képviselve.

A Munkáspárt nem tagolja földraj
zilag a képviselők hovatartozását, hi
szen egy az érdekünk az egész ország
ban.

Kiválasztásukkor több jelölt között
tudtunk választani. Itt politikai kérdés
merülhetett volna fel esetleg gyomai,
vagy endrődi képviselő esetében,
ezért ezt nem forszíroztuk. Mind a
176 országos választókerületben állí
tott a párt kévpiselőjelöltet.

A Munkáspárt eséllyel készül a vá
lasztásokra, hiszen ha a munkások
megismerik programunkat, akkor tá
mogatni fogják azt.

Minden párttal, személlyel koalició
ba tudunk lépni, ha az a munkások ér
dekeit kivánja szolgálni.

Csak saját anyagi erőnkre támasz
kodhatunk, ami nem nyújt gazdag le
hetőséget a választásokhoz."

B. K.

Dezső Zoltán,
a Fidesz helyi szervezete
nevében:

"Pillanatnyilag a jelöltünk gyoma
endrődi. Még körülbelül két héti a nemb

kivánjuk megnevezni, különböző

okok miatt. A Fidesznek lenne szarva
si jelöltje, de mi ragaszkodnánk helyi
jelölthöz, hiszen csak egy ilyen képvi
selő képes Gyomaendrőd érdekeiért
kiállni.

Sajnálattal veszem, hogy más pártok
nem találtak helyi jelöltet. Progra
munk, amit szeretnénk városunkra vo
natkozóan megoldani, véghezvinni, az
a környezetvédelem, turisztika, gazda
sági fejlesztés, vállalkozói támogatás,
a mezőgazdaság fejlesztése.

Anyagi lehetőségeink szűkösek.

Tagdíj és központi támogatás, kam
pánypénz. Tehát ezen az alapon nem
nagyon tudnánk versenyezni."

B. K.

Fekete László,
az MSZP nevében:

"Szarvason, Csabacsűdön, Kondo
roson, Békésszentandráson, Hunyán
és Gyomaendrődön alapszervezettel,
Kardoson és Örménykúton szimpati
zánsokkal dolgozunk. Körzetünkben a
mezőgazdaság visszafejlődése, elma
radottsága miatt a többi alapszervezet
tel egyetértésben ilyen irányú program
képviseletétől, felvállalásától elállunk.

Inkább egy közismert politikust vá
lasztottunk, aki növelné az MSZP vá
lasztási esélyeit. Az érdekvédelmi
munka, a szakszervezetek fontosságá
nak, hangsúlyozásának előtérbe kerü
lése felvetette Szőllősi Istvánné sze
mélyét. Itt térségi ellentétek nem me
rülhetnek fel.

A "kijáró képviselők" szerepe csök
kent. A kétkamarás parlament létrejöt
téig a helyi érdekek parlamenti képvi
seltetése tehát az érdekvédelemben
szereplő képviselők személyében tör
ténhet.

Csak tagdíjakból nem telne a költsé
ges választási kampányra, szükség
van a körzetközpont támogatására, de
ennek mindenképpen költségkiméIő

nek kell lennie.

Helyi programunk egyike a telepü
lés együtt tartása, fejlesztése igazsá
gos önkormányzati vezetéssel.

Az önkormányzati munkában való
részvételt a jövőben is folytatni sze
retnénk, de elvárunk egy politikailag
semleges önkormányzatot, ahol vi-

szont figyelembe veszik a politikai
pártok véleményét."

B. K.

Kiszely István,
a Magyar Néppárt vezetője:

"Több szempont elvárása alapján
fog fennmaradni majd a leendő képvi
selőjelöltünk. Az alapvető elvárás a
megfelelő közgazdasági szemlélet, a
tudás, ennek gyakorlatba való átépíté
sének készsége.

Körzetünkben élő egyszerű emberek
sorsa, körülményei rendkivül romló
ak. Ezt a fordulatot meg kell állitani,
még végzetes következménye nem
lesz. Gyalázat az, hogy magos vezető

ink kimutaják, hogy kb. 20 Ft-os óra
bérért dolgozik a magyar paraszt.

Hogy a parasztságot egy évszáza
don belül négyszer félrevezették, eh
hez kellene megfelelő ember, aki tenni
tudna és változtatni.

A jelöltünk személye hamarosan ki
derül. Még nem késő, kapkodni nem
akarunk.

Békéscsabán, Szarvason, Oroshá
zán, Gyomaendrődön vannak pártkép
viselőink. Egyik fontos felvetésünk a
parasztság nyugdíjjogosultságának
rendezése. Anyagi hátteret csak saját
erőből tudunk állítani."

- Elképzelhető gyomaendrődi kép
viselőjelölt?

- Igen.
B. K.

Dr. Csizmadia László,
a Konzervatív Párt elnöke:

"Elkészült a párt választási prog
ramja. Meglátásunk szerint a pártok
programjai között elsősorban a biza
lom, a szavahihetőség fog dönteni. Az
a véleményünk, hogy '90-ben nem az
első, hanem a nulladik szabad parla
menti választás történt meg hazánk
ban, s '94-ben lesz az első, amikor a
választók tényleg választani és dönte
ni tudnának.
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AnyakönYVI
híradó

Halálozás:
Galai Balázsné
Tóth Etei 86 éves,
Simon Vince 81 éves.
Nyikos Karoly,
Zöld Janos,
Kajla Józsefné.

Házasságkötés:
Racz József és
Fülöp Judit Márla,
gyomaendródiek

Rovatunkban csak
azok az anyakönyvi
változások jelenhet
nek meg, amikhez
az érintettek csalad
ja, környezete hoz
zajárult.

ahhoz, hogy megfelelő súllyal bírjon,
meg kell erősödnie. A megerősödést

csak azáltal lehet elérni, ha minél töb·
ben csatlakoznak a kamarához. Akik
kívül maradnak, azok érdekeit senki
nem fogja védeni.
Felvetődött a kérdés, hogy mivel a

Keresztény Vállalkozói Kamara a
KDNP szervezésével jött létre, nem
akarja-e majd a párt befolyását érvé
nyesíteni? Hunya István elnök adta
meg a választ azzal, hogy a kamara
nem a kereszténydemokrata párt vál
lalkozói kamarája, hanem keresztény
vállalkozói kamara. Ahol a keresztény
szó a keresztény értékrendet, ha úgy
tetszik, a tízparancsolat útmutatásait
jelenti, és annak átültetését a gazdasá
gi életbe Ca becsületes, tisztességes pi
aci versenyt, a minőség garantálását, a
becsületesen elvégzett munka megfe
lelő díjazását, a munkásvédelmet, a
szociális ellátást stb.) - fejezte be az
elnök, megnyugtatván a tagságot.

Majd felolvasták az alapító okiratot
és annak célkitűzéseit, és azt 35 alapí
tó tag aláírásával elfogadta, és mege~

rősítette a megválasztott vezetőséget.

Megegyeztek az évi tagsági díjban,
amelynek 40%-a az országos kasszá
ba folyik be, mert csak így tudják ma
gukat függetleníteni a kormányzattól.

Végezetül Ungvölgyi János titkár
emlékeztette a tagságot a küszöbön
álló műso(Os estre. VASZKÓ ANDRÁS

1994. január 27·én a Katona Józsel Müveladésl Központban a 517-es Ipari Szakmunkáskép
za és Cipoipari Szakközépiskola szfnjátszól az országos Diák Szlnjátszó Találkozóra készül
vén eloadták Kocsonya Mihály házassága clmü komédlát. írója egy Ferenc·rendl szerzetes a
XVI. századból. Ez a találkozó valószlnüleg városunkban lesz március végén. A diák szlnját·
szók rendezoje, vezet6je Hajdú László immár 3 éve, az alakulástól. A repertoárjukban jelen·

leg a Helység kalapácsa, Tanár Úr kérem és a Kocsonya Mihály házassága lalálható. B. K-

Ezzel a kossuthi idézettel kezdte be-. .
szédét dr. Vénusz Gyula, az Országos
Keresztény Vállalkozói Kamara elnö
ke január 29-én az Ipartestület székhá
zában megtartott helyi Keresztény
Vállalkozói Kamara első közgyűlé

sén. Hangsúlyozva azt a tényt, hogy
ez a helyi érdek-képviseleti kamara
minden felső nyomás és propaganda
nélkül, spontán módon jött létre. Ez
azt mutatja, hogy' a gyomaendrődi

vállalkozók hisznek és bíznak azok
ban a folyamatokban, amelyek előre

mutatnak a: gazdasági élet beindulásá
hoz. Tehát elérkezettnek látj ák az időt

érdekeik megvédésére, valamint el
gondolásaik megvalósítására. Nagyon
jól tudjuk, hogy mindezeket csak ösz
szefogva, és csak közös elhatározással
lehet véghezvinni.

Császárné Gyuricza Éva, a KDNP
kévpiselőjelöltje, aki lángra lobban
totta a lappangó parazsat, szintén an
nak a meggyőződésének adott hangot,
hogy az ipari termelés mutatója 
amely eddig lefele haladt - megállt,
sőt, elindult az ellenkező irányba. Ki
fogásolta, hogy az a külföldi tőke,

amely a térségbe, pontosabban ha
zánkba irányul, annak jó része a fővá

rosban és a nyugati országrészben ma
rad. Csak egész kis százalék éri el a
keleti megyéket. Már ennek elosztásá
ban is nagy szerepet tud játszani a Ke
resztény Vállalkozók Kamarája, csak

GYOMAENDRŐDIHíRADÓ1994. FEBRUÁR

A vállalkozók és gazdák képvisele
tét kívánjuk felvállalni. Szervezetünk
teljesen a párt tagjainak adományából
és a tagdíjakból működik. Amegye 5.
sz. választókerületéberr Homok Lajos,
regionális elnökünk indul. Több évti
zedig élt Gyomán és Endrődön, napi
kapcsolatai révén szívesen viseli e
térség problémáit. Homok Lajos
többdiplomás közgazdász, nyelveket
beszélő gazdasági szakember. Össze
sen kilenc évi tapasztalatot szerzett
külföldön, amit jól hasznosít közéle
tünkben."

B. K.

Dr. Tóth Lajos,
az Agrárszövetség
valószínű képviselőjelöltje:

Dr. Tóth Lajos már szinte itteninek
szánút, hiszen 15 éve él városunkban.

Szerinte fontos az, hogy a képviselő

egyáltalán ne szakadjon el azoktól,
akiket képviselni kíván.

"A képviseleti munkára vonatkozó
an is az elvem az, hogy világos elkép
zelések legyenek. Menet közben pon
tosan tudjuk mérni, hol tartunk, szá
mon lehessen kérni, már ezt meg
szoktam így.

Az is még aktuális, hogy bármely
formát választván gazdálkodjon is va
laki, de az legyen jövedelmező.

Bármely ágazatnak van közvetett,
közvetlen kapcsolata, hatása a mező

gazdaságra és fordítva. Fejlesztése te
hát az egész ország fellendülését von
ná maga után.

A közös piaci egyesülés nagy lehe
tőségeket kínálna, hiszen adottsága
ink évszázadok óta elvitathatatlanok.
Termékeinkre van és lesz is kereslet.
Az önkormányzatokról alakult véle
ményemet szeretném itt pontosítani:
az önkormányzatok egy teljesen új as
pektusból indultak, járatlan utakon, új
törvények által megkötve. Ez azt je
lenti tehát, hogy itt nem is lehetett
szakmai tapasztalatot eddig megsze
rezni. Az egyes csoportok szakérteI
mét nem vonnám kétségbe,· hiszen ál
landóan változó törvények nem képe
sek stabil alapot adni munkájukhoz."

B. K.
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Vállalkozói szemle . .

Fullasztó terhek

Az alakulás körülményeiről, az
Iparker Kft. tevékenységéről kérdezte
a Híradó Jenei Lászlót, a kft. ügyve
zetőjét.

- 1991. december 19-én alakul
tunk. Az alakitók között vol Horst Di
eter Reiter osztrák vállalkozó is. A
Praktik Kisszövetkezet és négy sze
mély, köztük egy Székesfehérvárról,
egy magyar-svájci vegyes vállalat
magyarországi képviselője.

Célunk egy korszerű szervezeti for
májú vállalkozás létrehozása volt,
hogy életképesen és gazdaságosan
tudjon a jelenlegi körülmények között
működni. Ugyanis gyakorlatilag bebi
zonyosodott, hogy a vállalkozókat
sújtó adók és egyéb terhek mellett a
korábbi kisszövetkezeti forma nem
volt jó. Valamivel nagyobb tőkével

hatékonyabb szervezetet tudtunk kia
lakítani.

A '93-as évben nálunk már három
fő terület azonos súllyal szerepelt. Az
ipar - fa- és fémipar; ipari, mezőgaz
dasági göngyöleg és a Hőtechnikai

Vállalatnak kazánelemeket, égőfeje
ket gyártunk, másik kettőben a kiske
reskedelmi 5 üzletünk és a vendéglá
tásban 2 egységünk vesz részt.

Úgy húsz fővel kezdtük, jelenleg
negyven alkalmazottunk van. Az első

évben 24 millió nettó árbevételt pro
dukáltunk. Most ('93-ban) kb. 40 mil
liót értünk el. Ha olyan közgazdasági
körülmények lennének, akkor további
20 fő felvételével 80 milliós bevételt
is elérhetnénk. ..

- Jövőbeli célkitűzéseik, terveik?
-. Rendkívül gyors fejlesztésünk

v.olr. Ezt '92-ben hitel nélkül tudtuk
finanszírozni. '93-ban már nem, mert
a Halászkert, a Pirosmalom és a ter
meléshez gépek beruházása kimerítet~

te pénzügyileg cégünket, így hitel fel
vétele szükséges volt. '94-ben, ha az
osztrák partner nem fogja patronálni a
fejlesztést, akkor jelentősebb fejlesz
tést nem csin::íJunk., inkább a hitel
visszafizetését próbáljuk megoldani.
Amit fejlesztünk, az csak a piactéri
elárusítóhely, ha az önkormányzat
eladja a Fő úti üzlethelyiséget, akkor
ezt szedjük rendbe, valamint az autó
kereskedés körüli helyzetet, körülmé
nyeket korszerűsítjük.

- Nálunk kifejezetten teljesítmény
hez kötött a bérezés, minek alapja az
anyagmentes árbevétel. Ha a költség
alacsony, többet keresnek az emberek.

Szeretnénk radikális,,,tőkés" mód
szerekkel gazdálkodni, ami eredmé
nyekhez vezet. Ezt meg kell tanul
nunk, és nem csak nekünk! A .pénz
szűke a legnagyobb probléma. Megfe
lelő hitelliez jutni normális feltételek
kel szinte lehetetlen. A Foglalkoztatá
si Alapnál egy támogatási kérvényünk
van. Ha azt megkapnánk - kb. 7 mil
lió Ft -, akkor az összes gondunk
úgymond megoldódna.

- Szerintem a vállalkozókat maga
sabb szinten jobban kellene támogat
ni, nem elvoni tőlünk, hiszen akkor
tudnánk munkahelyet teremteni.

Jenei László szerint is az önkor
mányzat a vállalkozókkal való foglal
kozást a "perifériákra helyezi".

- Szponzorálást, támogatást nyújt-e
az [parker, ha valaki felkeresi ezzel a
kéréssel?

- '93 márciusáig tőlünk üres kéz
zel senki nem ment el. De beszüntet
tük ezt, mikor vitatható módon dön
töttek a szabad strand pályázatáról.
Csak kizárólag üzleti alapon adunk tá
mogatást, valamit valamiért. A prob
lémáinkat viszont magunknak kell
megoldanunk, ezt már megtanultuk.

Papírdobozgyártást,
szitázást vállalok.

Bórmilyen méretben, rövid hatóridővel.

Rózo Söndor, Gyomoendrőd, Munköcsy 2/0.,
a spartpólyónól.

Tel.: 66/386-289, Fax/TeL: 66/321-409

~- ." .. , ...... ,,~

li A Vöröskereszt il
! városi véradó n~pot s~ervez il
II 1994. februar 16-an II
I 8-12 óra között ~l

I a Katona József Művelődési ri
I Központban, melyre minden ~

l véradóját szeretettel várja. Il
II A véradók között ill
ll. ajándékokat sorsolunk ki. l
~= ~._="~:~::J~::~

BIZALOM É MORÁL
Felliáborodott hangú levelet juttatott

el hozzánk egy önérzetében sértett olva
sónk. Ebben leírja a történteket, mit
hely hiány miatt sajnos nem tudunk
közreadni. Röviden: az egyik kis üzlet
ben kívánt vásárolni ismételten pana
szosunk. Ott kétértelmű hangsúllyal fel
kérték, hogy legközelebb táskáját hagy
ja a bejáratnái, mert előző hónapban el
tűnt egy Bounty csokoládé. Mindez
azért jelentős, mert az olvasónk jelen
volt azon a bizonyos eltűnési napon is
az üzletben. Kompromittálva érezte ma
gát. Táskáját megmutatván kérte a pa
naszkönyvet, de azt pillanatnyilag nem
találták (!), csak délutánra lett meg. El
nézést senki sem kért a vevőtől - olva
sónktól, ezért rendkívül kellemetlenül
érezte magát a többi vevő előtt.

A panaszkönyvbe végül is belekerült
a vevő sérelme, megjegyzése. Javasolta,
hogy rendezzék át az üzletet, hogy job
ban áttekinthetóöb legyen az eladóknak.
Az üzlet küldött egy elnéző levelet a
sértettnek, de ezzel nincs az ügy elin
tézve, mert olvasónkat nem nyilvánosan
követték meg, ezzel a becsülete nincs
tisztára mosva.

Életében még soha semmit nem lo
pott el. Megbecsült a munkahelyén és
kifogásolja a módszert, ahogyan a ne
vezett üzletben a vevőket fogadják. És
úgy bocsájtják el az általában tisztessé
ges vevőket, hogy nem is köszönik meg
a vásárlást. B. K.

~ ''"l,:'

Lakótelepi bútorozott lakást keresek, 1 vagy 1,5 szobása~. Ajánla~okatGyoma~ ApolIon üzletben kérek. Fő út 2/2.
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IOREGONBÓL (USA) GYOMAENDRŐDREl A Katonajózsef
MűvelődésiKözpont

programajánlata
1994. február 20.-március 20.

Február 19.: II órától E junior L-II.
és D junior II. és felnőtt korosz
tályban standard és latin-amerikai
táncok versenye.

Február 21-25.: Prof. 1. Csisztya
kov csontkovács ismét rendel
GyomaendrőMn. Minden este
ETKA-JÓGA.

Február .26.: A gyomai Horgász
egyesület közgyűlése 9 órától.

Március 4.: 617. Sz. Ipari Szakkö
zépiskola Szalagavató bálja 18
órától. .

Március 16.: Az állatok olimpiája
címmel a szegedi Mini színpad
gyermek színházi előadása.

A Déryné Művelődési Ház
programajánlata:

Február 20.: A gyomavégi iskola
Farsangi ünnepsége 13 órától.

Fe~ruár 26.: Farsangi randevú,
üregek bálja 19 órától.

Február 28.: A Munkáspárt gyűlése

16 órától.

Március 7-8.: Nőnapi virágvásár.

A Békés Megyei Hírlapban jelent meg
január 19-én, hogy Békéscsabán
minden negyedik pedagógus F kate
góriás. Gyomaendrődön a január
ll-i testületi ülésen a szabad F kate
góriát tárgyalta a testület. Ebből kide
rült, hogy városunkban viszont min
den harmadik pedagógus számítható
ebbe a bizonyos F kategóriába.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a Gyomaendrőd VII. kerületében lévő

volt ÁFÉSZ-hizlaldát
(14 701/1 hrsz. 9905 m2

)

értékesítésre ajánlja föl.
Érdeklődni:

a polgármesteri hivatal
vagyongazdálkodási csoportvezetőjénél

A pályázatok benyújtásának határideje:
1994. március 15-ig.

B. K.

golt tanít kommunikatív módszerrel. Ez
azt jelenti nagyjából;hogy nem sok ma
gyar szó hangzik el óráin a teremben, de
a folyosón sem.

Maga a tanárság is izgalmas kezdet
volt, hiszen ,,nem is vagyok tanár, de a
gyerekek segítségével szépen lerende
ződött minden." A Béke Szolgálat kez
deményezésére tanulmányi verseny in
dult angol nyelven. Paróczai Tibor,
Varj ú Eszter helyezéseket értek el ezen.
Egy Tolnán szerkesztett, diákok 'által
Írott lapban rendszeresen részt kérnek
maguknak a gimnázium tanulói is.

A tanul6k által, Dyna vezetésével an
gblra fordított magyar népmesék előa

dásával nemsoká részt vesznek majd
egy drámafesztiválon.

SZlvesen vendégül látja kollégáit, di
ákjait lakótelepi lakásában, amit az ön
kormányzat biztosít számára.

A kezdeti időszakban magányát sport
tal és zongoraleckékkel próbálta elütni.
Közben kellemetlen élménye is adódott:
egyszer ellopták kerékpárját, máskor
meg valaki a sötétben fenyegetően kö
vette a néptelen utcán, amivel alaposan
megijesztette.

Férjhez menésre nem gondol, míg a
második diplomáját meg nem szerzi
majd otthon, Amerikában.

Maryland Államban született, majd
családi okok miatt Oregonba költözött.
Az ottani egyetemen nemzetközi kap
csolatokat, szociális, nyelvi és egyéb,
Közép-Európára is vonatkozó témákat
hallgatott.

"Meglehet, hogy egyszer majd egy
amerikai cég képviseletében újra Ma
gyarországra jövök, és talán Gyoma
endrődre is!"

Thank you, Dyna!

Talán nem sokan tudják, de van váro
sunkban egy kedves, amerikai lány. Itt
tanít a Kner L Gimnáziumban - an
golt.

Szülei nem magyarok, Európához
való viszonya édesanyján keresztül van,
aki Lettországi. Talán ez adta az érdek
lődését vén kontinensünk felé, és végül
elhatározását, hogy körülnéz a világnak
ezen oldalán.

1988-ban mint cserediák jött Magyar
országra. A József Attila Tudomány
Egyetemen kezdett - magyart is - ta
nulni.

1990-ben jelen tkezett a Peace Corps
hoz (Béke Szolgálat). Ezt Bush kor
mányzása idején hozták létre. Kész
pénztámogatás ellenértékeként. Ugyanis
előfordulhat, hogy a pénz néha nem jut
el az eredetileg a mecénás által támo
gatni kívánt végállomáshoz, valahol el
túnil<. A szolgálat viszont speciális fela
datokat képes támogatni, segíteni. Dyna
Goff tehát mint önkéntes került hoz
zánk.

Az első idők rendkivül nehezek vol
tak. Ismerősök, barátok nélkül, sokszor
tanácstalanul és talán kétségek között is,
de eltelt egy év. Mára már,
hál'istennek, talán a magya
ros vendéglátás is feloldotta
Dynát és a legjobb úton van
a beilleszkedéshez, ha...

Ha nem kellene eltávoznia
- a Corps szabályainak
megfelelően - egy másik,
igaz magyarországi állomás
helyre, valószínűleg Pécsre.

Az eltelt idő alatt Dyna
nem volt tétlen. Óriási elán
nal vetette be magát fiatalja
ink életébe, munkájába. An-
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Felvételik előtt

1994. FEBRUÁR

A Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola 1994. január 12-én nyílt
napot rendezett, melyen a helyi érdeklődő

szül6kön és tanulókon kívül a környező tele
pülésekről is nagyszámú vendég érkezett.
Tájékoztatást kaptak az itt folyó oktató-ne
velő munkáról, a felvételiről. Megtekintették
a kollégiumot, az iskolaboltot, majd érdeklő

désük alapján óralátogatásokon vehettek
részt.

A nyilt napot követően naponta több szülő

keres meg telefonon, vagy személyesen.
Kérdéseik főként a felvételire, a bejutás le
hetőségeire vonatkoznak. Jelen tájékozta
tónk célja, hogy informálja Gyomaendrőd

polgárait, másrészt eloszlassan olyan félel
meket, melyek a Pályaválasztási Tájékozta
tót olvasva néhány szülőben bizonytalansá
got keltettek.

A Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola felvételi rendje 1994-ben:

- február 19. - kereskedelmi szakközé-
piskola;

- február 26. - 4 osztályos gimnázium;
- március 5. - 6 osztályos gimnázium.
Mindhárom iskolatípusba a hozott pont

szám (60 pont max.) és a felvételin szerzett
pontszám (60 pont max.) összege adja a
rangsort. A gimnáziumba a legtöbb pontot
elért 32-32 tanulót, kereskedelmibe a felvé
telin legjobban szerepelt 36 tanulót áll mó
dunkban felvenni.

A hozott pontszám az általános iskola 5-6-
7. osztályos év végi és a 8. félévi eredmé
nyekből áll. A 6 osztályos gimnázium eseté
ben az 5. osztályos év végi és a 6. félévi
eredmény a szárrútás alapja.

A felvételi írásbeli és szóbeli részből áll.
Írásbeli (mindhárom iskolatípusnál) helyesí
rásból (max. 20 pont) és matematikából
(max. 20 pont) lesz. Ezt követően szóbeli el
beszélgetésen (még aznap) van lehetőség

újabb (max. 20 pont) pontokat szerezni. Az

elbeszélgetés általános tájékozódást, más
tárgyak alapismereteit, a gyermek talprae
settségét, érdeklődési körét, céljait hivatott
feltérképezni.

Miért a felvételi, miért ez az első olvasatra
talán bonyolultnak tűnő, ám valójában egy
szeru és igazságos felvételi procedúra?

Évtizedes tapasztalataink bizonyítják,
hogy egyes iskolák 3,8-as tanulói nagyobb
tudásszinttel rendelkeznek, mint más iskolák
4,l-es tanulói. Ha most felvételi nélkül 4,0
nál húznánk meg a határt, akkor esetleg a te
hetségesebb gyereket zárnánk ki sorainkból.

A Pályaválasztási Tájékoztatóban úgy fo
galmaztunk, hogy 4,0 fölötti gyerekeket vá
runk. Természetesen, mint minden gimnázi
umban. Viszont, ahogy a közmondás mond
ja: "Kinek milyen kalapja van, olyannal kö
szön." Ezért aztán tavaly is került be 4,0
alatti tanuló, idén is biztosan fog a 32 felvett
közé. Egyszeruen nincs annyi kiváló tanuló.
Másrészt, ahogy Csingacsguk mondotta,
nem a leggyorsabb szarvas jut a leg
messzebbre.

Tehát, kedves Szülők, bátran próbálkozza
nak!

Befejezésként néhány gondolat az intéz
ményről. A Kner Imre Gimnázium, mely
idén lesz 40 éves, az általános tantefVŰ 4
osztályos gimnáziumi oktatású osztályában
nagy súlyt fektet az idegennyelv-oktatásra
(angol, német, francia, orosz). Kiemeit óra
számban + fakultációban tanulhatják a vá
lasztott nyelvet. Eredményességre bizonyí
ték a sok alap- és középfokú nyelvvizsgát
tett tanulónk, az eredményes idegen nyelvű

főiskolai felvételi eredmények, az országos
tanulmányi versenyek dobogós helyei.

Napjainkban másik exponált terület a szá
mításteclmika. Két kiválóan képzett szakta
nárunk, szárrútógépparkunk biztosítja, hogy
az ide felvett gyerekek számítógép-kezelői

ismereteket szerezzenek, és közülük, akik

komolyan érdeklődnek, olyan középfokú
szárrútógépes képzést kapnak, melyért más
hol vagyonokat kell kifizetni.

A kereskedelrhi-vállalkozó szakközépis
kolai osztályunkban olyan korszeru vállalko
zói, közgazdasági tantárgyakat tanulnak,
melyek a kötelezően megszerzendő nyelvi
érettségivel és a számítógép-kezelői ismere
tekkel bátran felvértezik 6ket az életre mint
vállalkozókat, de a továbbtanulásra is jó ala
pot teremtenek. Az ÁFÉSZ és saját tanbol
tunk a gyakorlati képzésre jó lehetőséget

biztosít.

A 6 osztályos gimnázium az egyik legú
jabb, legjobb vívmányunk, amit bátran ajánl
hatunk a tanulni, továbbtanulni vágyó tanu
lóknak. A 6 év nyugodtabb tempója, az élet
kori sajátosságokat maximálisan figyelembe
vevő tantárgyfelosztása itt olyan közösséget
teremt, amely tanulni, kulturáltan szórakozni
vágyó gyerekekből áll, s akik számára az is
kolai munka időbeosztása mindezt lehetővé

teszi más oktatási formákkal szemben. Ezért
tartjuk ezt a legkorszerubb oktatási tipusunk
nak. Hogy nem mindenkiben vált ki általá
nos tetszést, az természetes.

Gondoljanak csak arra a 6.-os osztályfő

nökre, akinek 23-as osztályából a legjobb 3
gyerek esetleg hozzánk jön. Természetes,
hogy ott érdeket sértünk. A mi érdekünk
más. De elsősorban a gyerek érdeke kell,
hogy a döntő legyen.

Remélem, hogy néhány szülőnek segítsé
gére lehettem. Bármilyen, felvételivel kap
csolatos kérdésben állok rendelkezésükre
személyesen, vagy a 386-803-as telefonon.
Végül sikeres felvételit kívánok minden
egyes gyomaendrődi diáknak, történjék az
az ország bármely k6zépiskolájában.

Dr. Kovács Béla
igazgató

Endrődi Gazdakör ülése
A 120 főt számláló Endrődi

Gazdakör január 19-én összejö
vetelt tartott. Itt vendég volt Sző
ke Kiss Zoltán, a Vetőmag Ke
reskedőház békéscsabai üzletá
gának vezetője. Az összegyűltek

hez cége ajánlatairól szólt (lásd
külön cikkünket).

Hunya Lajos, az Endrődi Gaz
dakör elnöke beszédében emlí
tést tett az országos gazdaköri ér
tekezleten felvetettekról is. Töb
bek között a következőkról:

- A kárpótlási törvény módosí
tásáról; hogy 1994. február 15
tól március IS-ig mindenki be
nyújthatja igényét, aki eddig nem
tette volna azt meg.

. A Falugazda pályázatra a he
lyi szervezet javaslata alapján
néhány név már felmerül t. Lehe
tőség szerint ezt az ügyet február
folyamán Je kell bonyolítani.

- A yálasztások előtt fel kell
állitani az ún. "erkölcsi-garancia
rendszert", a hitelkérelmek segí
tésére és valószínűleg beindul
majd a Gazdabankok hálózata is.

- A Földművelési Minisztéri
um a közeljövőben meg kívánja
teremteni a Föld- és Szövetkezeti
törvényt. (A szövetkezeti név
nem a terrnelőszövetkezetekre

utal!)

- Említést érdemel az 500 ezer
Ft-os vissza nem térítendő támo
gatás, ami vál!alkozóknak jár és
kiegészítő jellegű.

- A saját székház szerzése
nagy gondot okoz. Pillanatnyi
lag a Déryné kultúrház egyik
szárnyépületéről lehetne szó
mint lehetőség.

·B. K.

A GYOMAFARM Kft. kínál
kerti magvakat

nagy választékban~

22 Ft/tasak - 36 Ft/tasak.

Megérkeztek a lemosó permetezőszerek:

NEV/KÉN, AGROL, NOVENDA.

Kapható a burgonyabogarak ellen a
Bancol készítmény 3 féle kiszerelésben.

Gazdasági magvak kaphatók illetve
előjegyzéstfelveszünk.

GAZDABOLT, Apponyi u. 3.

GAZDA KISÁRUHÁZ Pásztor J. út 39.
(új piac mellett)
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GyomaendrődVáros Képviselő-testülete

pályázatot hirdet igazgatói állások betöltésére

B. K.

Polgármesteri Hivatal
Dr. Frankó Károly

polgármester
5500 Gyomaendrőd,

Szabadság tér l.

A pályázat benyújtásásnak határideje a
Művelődési Közlönyben való megjele

nést követő 30. nap. A pályázatokat a kö
vetkező címre kérjük:

".. .Lelki örömök boldogsága a rossz
ellen..." és ilyen szavakkal illette Vág
réti János festőművész Diószeginé Bíró
Ilona kiállított képeit megnyitó beszé
dében, a békéscsabai ifjúsági házban
január 24-én. Hatvan képből válogatták
akiállitás 22 képanyagát. Diószeginé
Bíró Ilonának ez az első önálló kiállítá
sa.

Művészet a szemnek...

Adóhatóság

Figyelem!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának adóhatósága ismételten
szeretné felliívni

a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek,
vállalkozók, kft-k, kkt-k, bt-k egyszóval: a vállalkozói kom
munális adó hatálya alá tartozó adózók figyeImét arra, hogy
az 1993. évi végeIszámolás és az 1994. évi adóelőleg

megállapításáról kiállított bevallás benyújtási határideje:
1994. február 28.,

továbbá

minden adófizető polgár figyeImét arra, hogy valamennyi
helyi adó és a gépjárműadó r. félévi részletét 1994. március
IS-ig lehet késedelmipótlék-mentesen befizetni.

Gyomaendrőd, 1994. február 4.

1. Sz. Általános Iskola, Gyomaendrőd,

Fő út 181. Vezetői pótlék: 16 800 Ft.

2. Sz. Általállos Iskola, Gyomaendrőd,

Hősök útja 45. Vezetői pótlék: 18 400 Ft.

Város Zeneiskola, Gyomaendrőd,

Rákóczi út 17. Vezetői pótlék: 16 OOO Ft.

Pályázati feltételek az 1993 éVl
LXXIX közoktatási törvény 18. §-a és a
2/1992. (III. 4.) MKM-rendelet alapján.

Értesítjük abevonuló hadköteleseket,
hogy a bevonulási segélyt Gyomaendrőd
Város Polgármesteri Hivatal szociális
egészségügyi csoportjáoál lehet igényel
ill, behívóparanccsal.

Értesítjük a 3 - és több - kiskorú gyer
meket nevelő anyákat. hogy a gyermek
nevelési támogatás feltételeiben 1994.
február l-jétől változás történt - az ellá
tottak köre bővült. Ezzel kapcsolatos fel
világosítást a szociális-egészségügyi cso
portnál kaphatnak.

Hitel-vagyoni garancia nélkül
- Itt van a legnagyobb

piaci területünk. A leg
több gazda ezen a terü·
leten található. A 44 bol
tunkból a legjobb a gyo
maendrődi - mondja
Szőke Kiss Zoltán a Ve
tőmag Kereskedőház Rt.
békéscsabai üzletágának
vezetője.

A vállalat 1993. feb
ruár hónapjában alakult.
központja békéscsabán
az Alsó-körös sor 2. sz.
alatt található. (Tel.:
66/445-104,445-767, fax: 66/441-606)

-10-15 fős gárdánk van. Fő működési te
rületünk a földhöz jutott gazdák. termelésének
szervezése. Vetőmagellátás, termeltetés,
visszavásárlás stb.

A profilba tartozik még minden olyan ipari
anyag, amely a mezőgazdaságban felhasznál
ható, használatos. Ezek például: műtrágyák,

növényvédő szerek, alkatrészek, gépek, kerti
gépek, eszközök.

- Célunk az, hogy ezzel a mezőgazdasági

ún. középréteggel kapcsolatunk minél inkább
szélesedjen, gazdagodjon.

Mivel ez a kereskedőház többségében állami
tulajdonú rt., az áraink garantáltak, és a ter
mesztés gazdaságos, jövedelmező legyen a
gazdáknak. Talán mások jobb árakat tudnak kí
nálni, de biztonságosabbakat aligha.

- Hitelekel, gaz.dasági könnyílést IUdnak-e
ajánlani?

- Igen. Segélyeink a gazdákhoz jutnak el.
Leginkább a napraforgó-termesztésben. 15- 20
ezer Ft közötti összeget tudunk finanszírozni
hektáronként. Ezért vagyoill garanciát nem kö
vetelünk, csak a tulajdonában lévő földterület
helyrajzi számát, nagyságát és a szerződés aláí
rását. Így ez a vetési évet finanszírozza. Ka
matja 26-27%-os, melyből 10% kamatprefe
renciállevonva 16-17%-os a hitel.

1993 tíz hónapja alatt közel 100 millió Ft
forgaimat bonyolítottunk le. Szeretnénk a for
galmunkat két és félszeresére növeIni és ezzel
az eredményünket is növelill. A mostani
3-4%-os árrésünket nem óhajtjuk növelni.

B. K.
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Gyógyszálló Rt.?
A polgármesteri hivatal end

rődi kirendeltségének épületé
ben tartotta együttes alapítói és
kurátori ülését január 22-én a
Kisréti Gyógyszállóért Alapít
vány. Az ezt követő sajtóérte
kezleten a következőket hoztá
ka a Híradó tudomására:

Megtörtént az elmúlt év
pénzügyi és egyéb tevékenysé
gét, eredményeit, a következő

időszak elvégzendő feladatait
lefektető egyeztetés.

Az alapítvány célja volt
megteremteni egy részvénytár
saság megalapításának feltéte
leit. Ez most megtörtént, to
vább kell lépni. Kibővítették

az alapszabályt azzal, hogy az
alapítvány részben felvállalja
az rt. szervezésének megkez
dését. Az eddigi társadalmi te
vékenységet profibb módon
kell végezni. Az rt. létrehozása
valószínűleg ez évben meg fog
történni.

- A kétéves múltunk, a vá
ros lakóinak bizonyos önfelál
dozásárói tett tanubizonyságot
- mondja Császár Ferenc, az
alapítvány titkára.

- Igaz, hogy voltak külső,

bel- és külföldi hozzájárulók
is, de az eredmény így is óriá
si, bizonyos médiák rosszindu
latú szemlélete ellenére is.
Nem csak pénzügyi vagyon
keletkezett a két év alatt, de

eszmei is. A földterület 90%
ával is rendelkeznek a Gyógy
szálló építéséhez. Tehát zömé
ben megalapozott már az épí
tés szervezése, a konkrétabb
előrelépés. Az rL külföldi ér
deklődővel is számol.

Az alapítvány is alapítója a
részvénytársaságnak, ezzel a
helyi rászorulók érdekében
lépne fel. Az alap célja továb
bá, hogy Békés megye e kör
zetében előmozdítsa a gyógy
idegenforgalmi turizmust és a
lakosság magas színvonalú
egészségügyi ellátását. A
munkahely-teremtési lehető

ség sem lényegtelen. A felépí
tett szállóban előreláthatólag

300 embert fognak foglalkoz
tatni. A járulékos létesítmé
nyekkel, szolgáltatásokkal ez a
szám a 600-at is elérheti.

Az alapítvány székhelye
Gyomaéndrődre került.

A tájékoztatást dr. Varjú
László, Császár Ferenc, Gellai
József és dr. Valah Béla adta.

Az alapítvány az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezetnél
nyitott számlát, amelyre várjuk
befizetéseiket. Csekk a város
házán, a kirendeHségen, és a
takarék szövetkezetnél kapha
tó.

B. K.

Tájékoztatás
Az önkormányzat városfenntartó és -fejlesztő, környezetvédel

mi bizottsága a közkifolyók számának további csökkenését hatá
rozta el 1994. április l-jétől kezdődően. A megmaradó kutak
száma kb. 100 db lesz.

A m€gszűnésre kijelölt kutakra a "MEGSZÜNT" jelzés kerül
felfestésre.

A kutak leszerelésével megtakarított összeget (vízdíjat) az ön
kormányzat a megszűnt kutak közelében levő, még a vízvezeték
hálózatba be nem kötött lakások vízbekötési munkáinak támoga
tására fordítja.

A támogatás igényléséhez kérelmet kell beadni a Polgármeste
ri hivatal műszaki csoportjához.

Polgármesteri hivatal

1994. január 18-án Kondoroson közönségi fórumot
tarott az MSZP, ahol Hom Gyula és Szőllősi Istvánné
is részt vett. A felvetett témákból: közéletünkbe több
nő kellene. A mezőgazdaság és az elveszett keleti piac
fontosságát, visszaszerzését szorgalmazzák.

Külpolitikánkban fontos lenne rendezni viszonyun
kat a szomszédainkkal, akkor a nyugat is jobban támo
gatna bennünket.

Szőllősi Istvánné válaszolt a közalkalmazotti bértáb-
la bevezetésére: "Az érdekegyeztetés kikefÜlésével

született ez a tör
vénymódosítás.
A törvény rossz,
alkotmányos jo
got sért. A meg
oldás az lenne,
ha felülvizsgál
nák ezt, a szak
szervezetekkel
egyeztetnék és
így hoznának
megállapodást."

B. K.

- Harminc év után vége lett
Petra és Kálmán boldogságának!

- Mi történt? Csak nem haltak
meg?

- Nem. Összetalálkoztak.

A skót nem látta már a
testvéreit tíz éve. Alig ismerte
meg őket az állomáson:

- Jó ég! Miért van ilyen
rettenetes szakállatok?

- Te szerencsétlen- mondják
a testvérei -, magaddal vitted a
borotvát...
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----Testületi----
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Az 1994. február 8-i képviselő-testületi ülésen
elhangzott többek között:
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A köztisztaság mindenkinek érdeke, ér
deke kell hogy legyen.

A város tisztaságáért, kulturált emberi
környezet megőrzése érdekében felhívás
sal fordulunk azon vállalkozók, szövetke
zetek, szolgáltatók, üzeme~ intézmények
felé, akiknek tevékenységi munkájuk sze
mélyi forgalommal jár, hogy segítsék és
támogassák köztisztasági elképezlésün
ket.

Felhívjuk a figyelmet, hogya köztisz
taságról alkotott 23/1992. (VII.!.) KT
számú rendelet kötelezi nem csak a szi
lárd burkolatú utak mellett lakókat, ha
nem a fent említetteket is arra, hogya ke
reskedelmi, szolgáltató-, vendéglátóépü
letek előtti közterületen, azok üzemeltető

je köteles hulladékgyűjtők elhelyezéséről,

ürítéséről, tisztán tartásáról, pótlásár61, a
járdák és árkok tisztán tartásáról gondos
kodni.

Az egységes városutcaképet nem rontó
szemétgyűjt6k elhelyezése érdekében ja
vasoljuk, hogy keressék fel a "Gyoma
szolg" Kft., mint szeI?étszálIító-kezelő

szolgáltatót, ahol segítséget fognak nyúj
tani e gond megoldásában.

A közterület-felügyelők útján foko
zott ellenőrzést tartunk. Előzze meg azt a
kellemetlenséget, hogy a köztisztasági
rendelet be nem tartása miatt esetleges
szabálysértési eljárás indítását kezdemé
nyezzék!

Tudjuk, hogy e felhívásunkkal nem
szűnik meg a városban a szemetelés, de
hozzáj árul a köztisztasági állapot javításá
hoz.

Polgármesteri hivatal

- Beszámoló a Gyomaendrődi

Rendőrörs elmúlt időszakának mun

kájáról. A statisztikailag csökkenő

tendenciájú bűnügyi helyzetről, mi
nek oka lehet a jogszabály változás

is, ami a vagyon elleni cselekmé

nyek értékhatárát 5000 Ft-ra emelte.

Gondot okoznak az üdülőterületeken

történő bűncselekmények. A KGST

piac kiköltözése pozitívum. Válto

zatlanul kevés a szolgálatot teljesítők

létszáma. Az éjszakai randalírozások

a rendőrség szerint a szülők felelős

sége is! Az italmérések személyzeté

nek . aktívabb együttműködésére is

szükség lenne. '93-ban 38 balesetből

2 halállal végződött.

- A költségvetés végleges vitája

megtörtént. Az egyensúlyba került

költségvetést zömében elfogadták és

úgy jellemzik, hogy a jövőben szigo

rúbb szempontok szerint kell lefek

tetni. A Pénzügyi Bizottság elnöke,

Szerető Béla tartózkodott a szava

zástól, mert "nem a költségvetés

szakmai előkészítésével, hanem aho-

gyan az a végszavazásig eljutott, en

nek módjával nem értek egyet".

- A Városi Gondozási Központ

intézményvezetői állására kiút pá

lyázatot Gonda Edit nyerte el. A

miskolci Semmelweis Kórházban

dolgozik, a pécsi Janus Pannonius

Tudományi Egyetemre jár humán

szervező szakra.

- 4 oktatási intézmény igazgató

ját az "F" kategóriába sorolták be:

Gubucz Józsefet, R. Nagy Jánost,

Kovács Gábort és Farkas Istvánnét.

- A piacra vonatkozó bérleti és

egyéb díj ainak új megállapítása.

- A Testület a Pásztor J. u. 46.

sz. főút csomópontjának átépítésére

pályázatot nyújt be.

- Kutas Ferenc, az MSZDP 5. sz.

v. k. képviselőjelölt je bemutatkozott

a testületi ülésen. A szarvasi taná

rember, újságíró, tv-tudósító Gyo

maendrőd ügyét szívén viseli, élő

kapcsolatokat tart fennt.

B. K.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Egyészségügyi Intézmény

igazgató főorvosi állására pályázatot hirdet
az alábbiak szerint:

A pályázatot meghirdető Munkahely és a munkakör Pályázati feltételek Juttatások, egyéb
szerv neve, címe megjelölése információk

GyomaendrődVáros Kép- Városi Egészségügyi Intéz- orvosi egyetemi 1994. április l-jétől napi 4
viselő~testülete Polgármes- mény igazgató főorvosa .végzettség, szakmai órában.
teri Hivatal önéletrajz, Bérezés: a pályázó jelenle-
Gyomaendrőd5500 erkölcsi bizonyítvány gi közalkalmazotti alapbé-
Szabadság tér 1. rének 50%-a + a magasabb

vezetői pótlék 50%-a.
Információ: 66/386-122,
Dr. Frankó Károly
polgármester.

A pályázat határideje: a Népjóléti Közlöny megjelenésétől számított 30 nap.
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Tájékoztató a mozgássérülteknek!
1994. FEBRUÁR

A Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hi

vatal szociális és egészségügyi csoportja fel

hívja a lakosság figyelmét. hogya mozgás

korlátozottak közlekedési támogatásáról szó
ló 53/1992. (HI. 21.) korm.-rendeleteta kor

mány a 177/1993. (XII. 29.) sz. rendeletével

hatályon kívül helyezte.

Röviden a változásokról:

- A régi típusú szakvélemények érvényes

ségre való tekintet nélkül érvényüket

vesztették!

- A kormány minden mozgáskorlátozott

személynek elrendelte az újbóli vizsgála

tát. Az új szakvizsgálatot a háziorvos.

házi-gyermekorvos végzi el. A vizsgálat, a

rendelet értelmezése szerint díjköteles.

(Ezzel kapcsolatosao a végrehajtási utasí
tás még nem jelent meg.)

- A háziorvos szakvéleményében nyilatko-.
zik a beteg állapotáról. illetve a mozgássé
rültség milyen kategóriába tartozik. (Ha a
beteg tömegközlekedési eszközt nem tud
igénybe venni, akkor megállapítja a súlyos
mozgáskorlátozottság tényét, ha a beteg
nagy nehézségek árán igénybe tudja venni
a tömegközlekedési eszközt. illetve jelen
tős távolságra nem képes gyalogolni. ak
kor a mozgáskorlátozottságot vélelmezi.)

- A súlyos mozgássérültnek az alábbi ked
vezmény adható:

- szerzési támogatás.
- átalakítási támogatás.
- parkolási engedély.

- közlekedési támogatás.
A közlekedési támogatás összege a követ

kező (súlyos mozgássérültek esetében):
a) 60 év felett és 3-18 életév között a köz

lekedési támogatás összege: 6000 Fl/év.
b) 18-60 életév között a támogatás 12 OOO

Fl/év.
- A mozgássérültnek - nem súlyos mozgás

sérült - csak parkolási engedély adható.
- Az 1993-ban kiadott felelősségbiztosítási

tárl10gatás 1994. március 31-ig érvényesít
hető. A további támogatást az új rendele
t megszüntette.

Az új jogszabály tömören a fentieket tartal
mazza. Amennyiben további információra
van szükségük, forduljanak a szociális és
egészségügyi csoporthoz!

C-64-es számítógép.
magnóval. floppyval

játékokkal eladó.
Látkóczki László
Kálvin 0. út 67.

Érdeklődni:

Vásártéri-Itp. 33.
Vásári István

A Bethlen G. u.
43. sz. alatti

családi ház eladó.

Falbontás
nélküli

dUfJuláselhárítás.
Rideg Zoltán, Gyomaendrőd,

Hősök útja 911.

Tel.: 386-899

• I • I

Gyomaendrődi Rendőrőrs

Az elmúlt hónapban négy közlekedési baleset
történt a gyomaendrődi rendőrőrs működési terü
letén. ebből kenő a városban, melyek könnyű sé- .
rüléssel jártak.

Több bűncselekmény t követtek el az elmúlt
idében magánszemélyek sérelmére hasonló mód
szerrel.

Az ez idáig még ismeretlen elkövető feltehető

en alapos helyismerettel rendelkezik.
Elkövetési módszere:
A család.i házban lakók éberségét kijátszva, az

esti, éjszakai órákban bebatol az általában nyitott
állapotban lévő hátsó kamrába és onnan főként

hentesárut tulajdolÚt el, illetve az on lévő gázpa
lackot.
Ké~ük azok jelentkezését. akiknek az utóbbi

időben gyanús körülmények között. illetve fel tű
nően az értéke alatt húsárut. gázpalackot. kínál

.tak fel megvételre. valamint azokét, akik az ügy
gyel kapcsolatban bármilyen érdemleges infor
mációval tudnak szolgálni.

Több személyt fogtak el és állítottak elő a
rendőrök január hónapban, akik a munkaidő vé
geztével munkahelyükről kisebb-nagyobb értéke
ket tulajdolÚtottalc el.

Nem biztos, hogy érdemes kockáztatni a meg
lévő munkahelyeket azzal, hogy pár ezer forint
nyi értéket kéviseJő dolgokat szerezzenek jogta
lanul a dolgozók.

Tóth Mihály r. ez/s., órsparancsnok

--,...--.- Mindenki is-
meri Gyoma
endrőd ivóvíz
problémáját.
Az sem titok,
hogy sokan

szeretnének megoldást találni, iható vizet
fogyasztani. Jó hír ezzel kapcsolatban:
megjelent egy szúrő. több változatban. A
vízben levő baktériumokat (kolera, szal
monella, coli stb.), klór, fluor kellemetlen
ízeket, szagokat, mérgező fémeket, orga
nikus szennyeződéseket. parazitákat és
véglényeket, azbesztet és más részecs
kéket eltávolítja. Az újdonság iránt ér
deklődni lehet:

LIMBÓ AUTÓ, Szetteli Béla
Fő út 161.

A Gyomaendrőd Szül6fóld Baráti kör találko
zójának legközelebbi programja március l-jén.
17 órakor a kereskedelem múltjáról. jelenéről és
jövőjéről.

A múltról megemlékezik Marjainé, Rózsika
néni, a jelen kereskedelméről előadást tart Ladá
nyi Gábor, a gimnázium ker. tag. szervező taná
ra. Tisztelettel várunk mindenkit az önkormány
zat épületében.

Nem aktív szénnel...

FEKETE LÁszL6. ügyvezetőelnök

CASABELLA

RENDHAGYÓ BÚTORVÁSÁR
Gyomaendrődöna

GLÓRIA BÚTORBOLTBAN
1994. február 21. -március 19-ig.

Bemutatásra kerülnek a szegedi
CA8ABELLA áruház modern olasz bútorai.

A vásár ideje alatt minden egyéb bútorra
10% engedményt adunk.

Nyitva: hétköznap 9-18-ig, szombaton 8-12-ig
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-Attila-

***

Hőség tombolt a magyar fővárosban,

amikor Attila vonata augusztus 20-án déle
lőtt megérkezett a Tiszántúlról a Keleti pá
lyaudvarra.

- Attila! Itt van az Attila! Attila Buda
pesten! Megérkezett Attila! Bemutató ma
estel - kiabálta egy férfi, és közben szóró
lapokat osztogatott a vonatról leszállóknalc
Attila odament hozzá - ő is kapott egyet.

A színes lapra egy díszes kard markolata
volt nyomtatva, fölötte nagy betűkkel,

hogy ATTILA - ISTEN KARDJA.
- Hm. De hát én Isten ostora vagyok 

morogta a hun király. Szólni akart a férfi
nek, hogy hibás a szöveg, de az addigra
már továbbment. - De mit ír még ez a pa
pír? Itt és itt, ekkor és ekkor leszek bemu
tatva a nagyközönségnek. Jó. De honnan
tudták, hogy ma jövök? És ki találta ki,
hogy be akarok mutatkozni a magyarok
nak?

Ezekkel a kérdésekkel ment ki az utcára.
Amerre nézett, mindenhol hatalmas plaká
tok hirdették őt. Elhatározta, hogy oda
megy.

Még világos volt, amikor a stadioohoz
ért. Rengeteg embert látott maga körül be
felé áramlani.

- Fáradjon be, művész úri
- Köszönöm - felelte Attila. Elcsodálko-

zott, miért nevezik őt művésznek? Ő ki
rály. A legnagyobb I Aki egyesíteni akarta
egész Európát. Aki látta az Atlanti-óceánt.
Akit hármas koporsóba temettek, de feltá
madt hamvaiból, amikor látta, mi a helyzet
egykori birodalmában. Hangokat hallott
maga mögül. Az a jegyszedő szólt a társá
nak. aki leművészezte őt.

- Láttad? Biztos az egyik színész. Nekik
vannak ilyen ruháik. Attila végignézett ma

(folywl<Ís o küverkezú oldalon)

Amerika elutasítja az
UFO-bizonyítékoka

Nem egy amerikai űrhajós állítja, hogy kint a vi
lágűrben követték őket az UFO-k.

Megint mások azt mondják, hogy személyes
kapcsolatuk volt ismeretlen lényekkel. több filmre
is vették ezeket. E felvételeket az amerikai hatósá
gok megtiltották nyilvánosságra hozni, így a titokzatosság burkában maradtak az UFO
témálk.

Dokumentumfilmeket állítottak le, vagy többeket kényszerítettek átími, fedőtörténe

tekkel takarni a valóságot. A hatóságok ilyen és hasonló viselkedése, ha lehet, még in
kább misztikusabbá teszi a ködösített igazságot. Mint ahogy 1947-ben, mikor egy UFO
lezuhant Új-Mexikóban. Ekkor, szinte azonnal utasítást adtak magasabb helyről, hogy
ez az esemény semmilyen körülmények között sem szivároghat ki, annak ellenére,
hogy világos bizonyítékak voltak annak alátámasztására, hogy a Föld látogatókat foga
dott más planétáról.

Mindez egy lv-programból derült ki Amerikában, minek címe: "UFO: az ismeretlen
csodája."

EI is gyüttek. Összetartott a rokonság, ezt tanul
tuk aszüleinktől.

A családi kapcsolatok ápolása mellett volt
még egy funkciója a farsangnak: akkor vol
t a lánynéző ideje is. - Menjünk ki Vaszkó Pá
lékhoz, mer majd este átgyünnek Ugrin Vende
lék, oszt áthozzák EteJ jányukot is. Vagy: 
Menjünk ki Sártóba Cservenékhö, mer majd Mi
hályék átgyünnek az este, ott három jány is van
eladó. Úgyhogy a jányok meg a legények össze
tudtak ismerkedni. Erre való volt az összes far
sangi bál is, meg a cuhárék. Vasárnap délután,
ahun többen vótunk jányok, kikönyörögtük éde
sapámtú, hogy nálunk legyen a cuháré. Édesa
nyám is segített: - Nagyon rossz mán a ház
(szoba) fődje, meg kéne javítani. Mer a cuháré,
az olyan vót, hogy egy üst forró vízzel leforráz
tuk a ház fődijét, akkor szórtunk rá töreket, ezt
beletáncoltuk a fődbe.

Elgyüttek a jánypajtások meg a legények, elő·

került a citera is, táncoltunk. Olyan lett a ház főd

je, mint a tükör. Másnap csak fel kellett mázolni.
Bál volt Endrődön vagy húsz helyen: a Koroná
ban, a Gazdakörben, a Népházban, al<.kor Ke·
nyernél a Nagyutcán, a Kertekben két helyen is,
meg a tanyán minden olvasókörben. A batyusbá
lat is maguk szen'ezték az emberek.

Volt cigánybál, volt Vöröskeresztes bál, volt
bál a tűzoltóknak. Nagy volt a vidámság.

Farsang "farkán", kedden éjfélkor azután a ze
nekar elhúzta a bolondost (polka), a Rákóczi in
dulót, és éjfélkor mindenkinek haza kellett men
ni. Ettől kezdve húsvétig nem volt bál. Ez a kedd
volt a húshagyó kedd, ekkor az asszonyok kisú
rolták a kotlárokat, eltették, csak böjti ételeket
volt szabad enni. A böjt negyven napig tartott,
húsvétkor ért véget.

A farsang ideje alatt igen sok fiatal megtalálta
a pálját. Amelyik lánynak ez mégsem sikerült.
hát várta a húsvéti bálakat. De közben bizony
könnyen megkapta a csúfolódás! a fiúktól:

- Húshagyó, húshagyó, a jányt pártába ha
gyó lll

Persze, a lányok sem mentek a szomszédba a
válaszért:

- Rönköt emelj, szakadj meg, mér' nem há
zasodtál meg! II

Jó farsang "farkát" kívánunk nlinden kedve,
olvasónaki

Vízkereszt napjától hamvazószerdáig tanó idószak
(I 994-ben: január 6.·február 15.).

Farsangh"romnap: a farsang utolsó három napja. a
farsang ..fark,,": vas"rnap. hérfó. kedd.

F'lfsangolús: a távolabb éló rokon családok kölcsönö
sen meglátogallák egymást. A fiatalok már alig ismerik a
szónak eZI a tartalmár. Hogyan ismernék. amikor egyre
ritkábban fordul eló. hogy a családok elmennek egymás
hoz ..farsangolni".

Régen a farsang volt a rokonlátogatások ideje.
Ha máskor nem, de farsangkor okvetlen elmen
tek egymáshoz a távolabb élő rokonok is. Más
munka nemigen volt - az embereknek a jószág,
az asszonyoknak a fonás - ilyenkor, farsang
idején.

Édesapám kijelentette: - Most elmegyünk
Hunyára farsangolni. Ott volt édesapámnak két
testvére is, meg annak a családjai. Szerettük
őköt. Akkor egyik nap az egyik testvérnél vol
tunk, másik nap meg a másik testvérnél. Majd
oszt elgyüttek ők is mihozzánk, Polyákhalomra.
Azután meg kimentünk Csejtre is farsangolni,
édesanyám rokonságához, ott is aludtunk.

Édesapám befogott a szánkóba, csengőt tett a
lovak nyakába. Ez fontos volt, mert a határban,
sokszor olyan köd meg sötét volt, jelezni kellett,
merre megy a szánkó. Leterítettük a nagy bundát
a szánkóra, édesanyám téglát melegített a lábunk
alá, bebugyoláIt bennünköt a nagykendővel. A
kisebb gyerekek körbe felültek a szánkó szélire,
húzták a lábukkal a sávot a havon. Mindenütt le·
hetett farsangolókkal találkozni a határban: 
Hova mentek? - Mink Csejtre megyünk. Hát
tik? - Mink meg Póhalomra, onnat meg Balára.

A tanya felől már figyelték: - Nézzétek, arról
gyünnek, hátha mihozzánk gyünnek!! Megérkez
tünk, akkor nagy beszéd volt, a fehérnép hátul te
relte a gyerekeket, a gazda meg fogadta a vendé
geket: - Isten hozott benneteket! - Magunk is
igyekeztünk. A vidámabbak nótával fordultak be
a tanyaudvarra: - Ki tanyája ez a nyárfás ...
Nyárfa ugyan nem volt egy sem, de nem baj volt,
ez is ok volt a nevetésre. A másik ember meg a
tornácon köszöntötte a farsangot: - Elhozta az
Isten vidám farsang napját... Akkor a házi
asszony hozta a kalácsot. az ember meg a bort.
De már meg volt készítve a jó töltött káposzta is,
csak be kellett tenni a kemencébe. Csináltak
nyújtott rétest is; volt ez a bánk.-úti búza, ennek a
lisztjéből ami tésztát csinált, azt el tudta nyújtaru
olyan vékonyra, mint a papír. Tett bele túrót, vá·
szonabrosszal összetekerte, tepsire tette, kivitte a
hidegre, mikor kellett, csak betette a kemenc-ébe.
Ott főtt a vászoufazekakban a szemes kukorica
is. Mikor megfőtt, tettek a gyerekeknek egy kis
tálba, megcukrozták, a gyerekek kissámlival kö·
rülülték. Sütöttek még herőcét is: felhólyagzott,
jó ropogós volt. Meg a fánk! Egy nagy vajling
fánk semeddig se tartott annyi embemek. Micso
da illata volt I Az emberek leültek kártyázni az
asztalboz, az asszonyok meg a kemencepadkánál
fontak, beszélgettek, a gyerekek játszottak. Este
aztán leterítettük anagybundát: - No, most mán
aludni! De nem aludtunk, mer valaki mindig be·
lekezdett egy vidám történetbe - hogy lopta el
Hadadi a libát -, nagyokat nevettünk. Azután kö·
vetkeztek az ijesztgetések a hazajáró lélekről, a
gyerekek csak füleltek. másnap vagy harmadnap
hazarnenlünk, de a lelkükre kötöttük a testvérek
nek:'- Menné hamarabb elvárunk benneteket is!
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Derült égből 
balegyenes!

Balogh Tamás ifjú író sztorija a Szó
Beszéd novemberi számában jelent meg.
Nem sokkal ez után máris afférja keletke
zett egy volt iskolatársával. Ez a haver, a
volt ballagtatója a gimiben, az utcán
nyomdafestéket nem túrő szavakkal illette
az ifjú, újságírónak tanuló írót. Talán Ba
logh Tamás korai siker'ei nem tetszenek
ennek az ifjú brigantinak, de tény, hogy
meglendü It a keze és a szavakat, mintegy
nyomatékkal kiegészítvén egy jól ülő ba
legyenest vitt be "barátja" arcára.

Hja, kérem, a népszerűség árnyoldala....

Gyomaendrőd,

Rákóczi 31/1.

Fogsorjavítás és -tisztítás
1 munkanap alatt.

SATÁRI ÉS SCHAUER

Január 19-én a Városi Könyvtárban
megtartott Egy füzet magánélete c. köny
ve bemutatójának apropóján, nagyon ked
ves jelenetekkel, felolvasással - sőt egy
videón, a TV2 által sugárzott, dramatizált
írását is megnézhették a vendégek.

- Milyen kár, hogy alig ismertem rá és
sok a különbség az általam írt és az elját
szásra került, dramatizált darab között 
mondta ezt követően a kicsit felkavart, de
rendkívül jó, friss humorú írónk.

Egyébként mindenki ítélje meg ezt
maga, elolvasván az Egy füzet magánéle
te c. könyvet.

A műsorban Polányi Éva tanárnő, Sipos
Ágnes, Papp Lilla, Roósz Ádám és Mé
száros Tibor lépett fel.

Nemrég megjelent Egy füzet magánéle
te című kötetembe önhibámból és mások
tévedéséből becsúszott pár értelemzavaró
elírás, kihagyás:

- Hiányzik az 58. oldal utolsó sora. A
szöveg helyesen: Nos, az az igazság,
hogy felkerestem egy kuruzslót, kértem,
próbálja meg kisebbé tenni szervemet. ..

- A 62. oldal utolsó sorai megismét
lődnek - a 63. oldal utolsó két sora vi
szont lemaradt. A szöveg helyesen: Hi
szen most már tényleg megkaphatta volna
a lányt, akit igazán szeret. De amikor már
együtt éltek, a roham ismét rátört a férfi
re, és bevallotta a lánynak, hogy csak a
vagyona és a teste miatt él vele.

- A 91. oldal 5. sorában Aki beszél
helyett Aki lát-ot írtam. Saját hibám.

- A 130. oldalon 12 óra 21 perc lett az
5 óra 15 percből. Akár tréfa is lehetne.

A legzavaróbb hiba a hátlapra került:
Faludy György nevét i betűvel nyomtat- .
ták. A költőmestertől - és az olvasóktól
- az alábbi idézettel kérek elnézést:

"Nyomdahiba azóta van, amióta Guten
berg kinyomtatta negyvenkét soros bibliá
ját. Szeretettel gondolunk a nyomdászok
ra, a hibák mögött egy pillanatra meglát
tuk emberi arcukat." (Galaktika Baráti
Kör Könyvklub - 1987)

Balogh Tamás

Közlemény(Alt/lu. FU/YIUt<ís uz e/űzű u/dll/ról.)

gán. Még mindig a temetési díszruha volt
rajta. Hát ezért hihették róla, hogy színész.
De miért lennének itt színészek? Biztos
előadnak valamit a tiszteletére.

- Megjöttem - mondta az egyik öltönybe
öltözött alaknak, aki a színpadon babrált
valamit, és akiről gyanította, hogya rende
zőséghez tartozik.

- Azt látom. Mi a szerepe?
- Én vagyok Attila.

- Az Vikidál. Velem ne szórakozzon'
Vagy mondja meg, kicsoda, vagy ...

- Én vagyok Attila...
- Vagy menjen innen! Gyerünk' Menjen,

üljön le a helyére! Mindjárt kezdünk'
Attila nem tudta, mit tegyen. Leült hát

egy szabad helyre. Már elkezdődött az
előadás, amikor egy későn jött szakállas
férfi telepedett mellé.

- Adjon Isten, bátyám! Látom, maga is
visszatért.

- Kicsoda maga? Ismer engem?
- Egy utódja vagyok, bátyám. István.

Szintén király voltam.
- Semmit nem hallottam felőled. De hi

szek neked. Mondd, István fiam, kik ezek,
akik itt ugrálnak a színpadon? Ki ez a férfi;
aki azt hiszi, ő én?

- Ezek színészek. Az pedig a Vikidál
Gyula. Ő volt Koppány is. Akit megölet
tem annak idején.

- De hát hazudnak. Nem is így nézek ki.
Hát szerinted hasonlít rám az a fickó? Itt
senki sem hasonlít az ismerőseimre. Jó, jól
énekel a férfi, jobb hangja van, mint ne
kem, de akkor is ... Felliáborító'

- Ugyan, bátyám. Csak először. Egyéb
ként igaza van, nem minden klappol. De
hát ez velem is így volt, évekkel ezelőtt,

amikor...

És kiderült, hogy István király is ugyan
úgy járt, mint Attila. Közösen végignézték
a rockoperát, majd elmentek sörözni. A
vendéglőben Attila rájött, hogy ő nem is
hun, hanem magyar. István, aki már régebb
óta élt Magyarországon, részletesen elme
sélte, mi történt Attila, illetve saját halála
óta.

Jókedvűen énekelgettek, amikor záróra
kor elzavarták őket. Egymást átölelve ban
dukoltak a sötét utcákon. Az egyikben
összefutottak Julianus baráttal, megkínál
ták pálinkával, csak úgy, üvegből. Hárman
mentek tovább.

Másnap mindannyian visszafeküdtek sír
jukba. Előtte azonban megbeszélték, mikor
és hol fognak újra találkozni.

B.T.
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Önkormányzati képviselők'

Dr. Koleszár József

_ MEGKÉRDEZTÜK_
a polgármestert ,"" ." .~~"

Ritka és feledhetetlen pillanatok vol
tak. Vastapsot kapott a város! Az Or
szágos Diákszínjátszó Napokat ebben
az évben itt rendezték meg - elnyertük
a rendezés jogát. Végre egy esemény,
melyre oda kell, kellett figyelni.

Az ország legtávolabbi zugából is jöt
tek középiskolások, tanáraikkal, hozták
a kellékeket, maskarákat, merthogy
színházi előadások születtek a gyomai
művelődési házban.

Három napon át zsúfolt nézőtér,

nagyszerű hangulat, öröm, taps, vidám
ság költözött a házba. Bevették a vá
rost, sétáltak, ismerkedtek, igazi feszti
vál volt a javából.

Vasárnap délben az eredményhirde
téskor derült ki, miért is avastaps, mely
már sejthető volt a helyi ipari szakkö
zépiskola Komédiás Körének előadásán

is. Már itt nyílt színi taps volt, és a vé
gén ritkán látott, hallott óriási sikert
arattak a gyerekeink.

Aranydiplomát kaptak, Hainfari Lilla
elnyerte a legjobb női alakítás díját, kö
zönségdíjat nyertek, és tanáruk, rende
zőjük, Hajdú László munkájáért és a
szervezésért a legjobb rendezői díjat
kapta a zsűritől.

A vendéglátásélt, a szervezésért, az
ügy szeretetéért zúgó, percekig t<utó
tapsot kapott a fiataloktól a város is.
Ritka pillanatok.

Tisztelet és elismerés Hajdú László
tanár úrnak a sikerekért! Köszönet a te
hetséges gyerekeknek, köszönet a ren
dezőknek, egyszóval mindenkinek, aki
munkájával elismerést váltott ki, anya
giakkal segítette az ügyet! Végre történt
valami, ami valóban kivívta az elisme
rést, növelte a város jó hírét, és léptÜnk
egyet előre.

Aki pedig nem látta az előadásokat,

sajnálhatja! Csak félve kérdem, hol vol
tak a gyomaendrődi pedagógus hölgyek
és urak? (Mert voltak néhányan!) Hol
voltak a gyomai és endrődi gyerekek?
Hol voltak a különböző szellemi műhe
lyek ismert alakjai? Félve mondom ki
- sehol!

Az a néhány tucat helybéli, aki eljött,
talán igazat ad nekem.

Mi, akik végigültük a három nap
előadásait, e szerény kisebbség, ismé
telten szívből gratulálunk! Nagyszerűek

voltatok, gyerekek, büszkék vagyunk
rátok! Csak így tovább!

DR. FRANKÓ KAROL y
POLGÁRMESTER

Így aztán nagyon sajnálom, hogy Bá
thori, dr. Kulcsár és Szerető képviselő

urak jóvoltából olyan emberek nem kap
hatták meg méltó elismerésüket, mint az
Enci alapítója, Sárhelyi úr, vagy Soly
mosi Jánosné tanámő, Madarász László
mérnök úr, Puskás László tanító úr,
vagyis gyomaiakat ütöttek ki gyomaiak!

Most pedig amolyan Erzsébet-díjra
emlékeztető játék folyik - ki kit java
sol. És az új neveket milyen ismérvek
alapján fogjuk méltónak találni a kitün
tetésre') Remélem, Szabó Gyuri bácsi
holtában legalább elismerést kaphat
majd I

Ez a képviselő-testület egyébként,
összehasonlítva bármely más testülettel,

. alTa, amire hivatott volt, azt elvégezte,
kevés támadási felületet hagyott szaba
dön.

A képviselők munkájukban re város
részeknek lobbyzzanak, hanem Gyoma
endrőd érdekeit lássák szemük előtt! Ez
üzenet is lehetne a következő képviselő

testület tagjainak.
- Ön, mint állatorvos, az állategész

ségügyben milyen problémákkal talál
kozik?

- Az állatorvosi feladatokat jelenleg
öt aktív állatorvos látja lel a városban.
Ebből két állami szolgálatban van és
van biztos megélhetése, három pedig
magánállatorvosként osztozik a lecsök
kent feladatokon kicsi körzetekkel, mi
vel a tsz-ek megszűntek.

Igaz, szabad állatorvos-választás van,
mindenki azt választja, amelyiküket
ak<uja. De az ún. hatósági körzeteket be
kell tartani. A város összes állatorvosa
ugyanolyan hatósági jogosítvánnyal
rendelkezik, tehát a régi köztudattal el
lentétben nem csak a községi állatorvo
sokat lehet kihívni ... Egyenlő jogokkal
bírunk, mindannyian vállalkozók va
gyunk.

Mi állatorvosok bizakodunk abban,
hogy ez csak egy átmeneti állapot,
gondjainkat a város állatszerető, állat
t<utó polgárai fogják megoldani.

E havi vendégünk dr. Koleszár Józse!
képviselő-testületi tag és a mezőgazda

sági, ipari, kereskedelmi és szolgáltató
bizottság elnöke.

- Kérjük. értékelje röviden az elmúlt
év JJlunkáját!

- Az elmúlt évre természetesen rá
nyomta bélyegét a rendszerváltás folya
mata és a privatizáció beindulása. Tehát
a bizottság feladatai zömében ezzel vol
tak kapcsolatosak: tulajdonszerzésre,
bérletekre, vállalkozásokra teljedt ki.

Dyen tranzakciókba az ügyeskedés,
személyes kapcsolatok belenyúlnak,
amit nehéz kiszűrni, amire a bizottság
nem tud hatni. Hiszen. az ember saját
véleményét nem tudja úgy szintetizálni,
hogy az valóban csak egy közösséget
szolgáljon. Mindenki a saját vélemé
nyét, egyéniségét viszi bele a dolgokba:
A köz szolgálata kimondottan nehéz
ügy, hiszen valamilyen egyéni érdek is
mögötte van. A bizottságnak, melyet
vezetek, ma koránt sincs akkora szere
pe, mint korábban volt, de az emberek
tudatában mégis úgy él.

- A képviselő-testület a település ér
dekeit lehetősége szerint továbbépítette,
a rengeteg kritika ellenére. Itt mondom
el, hogy ha a kritizálók egyszer bekerül
nének a képviselő-testületbe, helyet cse
rélnénk, akkor én is könnyen élnék a
kritizálás kényelmes módszerével.

A testületi ülésen úgy tűnt, az emlék
plakettek odaítélésében a testülettel
bomlokegyenest ellenkező véleménye
volt, ezt igazolják a szavazatai is.

Igen. Kellemetlenül éreztem magam.
Több mint két óra hosszát mellébeszél
tek. Látni kell, bogy néhányan nem me
rik kimondani a véleményüket. Mennyi
vel egyszerűbb lett volna: nem értek
egyet Jenei Bálint jelölésével, vagy
Gonda Károly nevével, ezélt és ezért...
Helyette mindenféle közösségre, parag
rafusokra hivatkozva körbetáncolták az
ügyet, de mindenki tudta, érezte, hogy
en'ől van SZÓl
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l(oSSUTH LAJOS És GYOMAENDRŐD
Minap rendkivül érdekes küldeményt kézbesített a posta. Cs. Szabó István tiszteletteljes figyelmességgel Békéscsabáról - de ő valószínüleg
gyomai elszármazott - gyüjteményéből fénymásolt dokumentumot küldött szerkesztőségünknek.

Kedves Szerkesztő Úr.'
Van szerencsém megküldeni másolatban egy nálam lévő archív gyújteményMl, Kossuth Lajos Kormányzó Úr halála alkalmából írott

nekrológot. Ebben az esztendőben aktualitása van. AJTól nem is beszélve, hogy Gyomának ezzel kapcsolatban más teendői is lennének,
ti. kiderül az imtból, hogy Kossuth Lajos Gyoma váTOS (1872-ig város, de jure) dísZfJolgára volt. A nekrológ egy magáng)'Újteményben
lévő dokumentumból /,észült, mel)' két kötetben a hajdani "Alsó-részi polgári olvasóegylet közgyúlési jegyzőkönyve alapítva; 1869. au
gusztus 8-án" dolgait rögzíti 1896-ig. Soha nem szoktam mások munhájába beleavatkozni, küZónösen nem egy újság szerkesztésébe.
Most mégis aJTa kérem tisztelettel Szerkesztő Urat, hogy tegye lehetővé a Gyomaendrődi Hira.dóban amellékelt copia közlését. Természe
tesen a !wmmentálás Szerkesztő Úr kompetenciája. Azért merem kérni erre, mert maga a tény, az imt nyelvezete, fogalmazása, érzelmi
indulata sivár világunkban, a gyaekkoromban még iható "Folyó Körös" vízének tisztaságára emlékeztet (ennél líraibbat most nem is
tudnék leírni). Szíves megértésében bízva, jó egészséget, munkájához sok sikert kívánva.

A fénymásolt jegyzőkönyv ívei a birtokunkban vannak. A másolt anyag tartaimát közöljük, hiszen ez valóban kivételes tartalommal bír, de a
fénymásolt anyag újabb másolása nem kecsegtet jó eredménnyel, ezért eltekintünk ettől.

A jegyzőkönyv (korabeli írásjellegét nem változtatj uk meg):
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Valami háttérféléről szeretnék Irnl,

olyanról, amelyről az emberek általában

nem tudnak. A március 24-27. között

városunkban megrendezett Országos

Diákszínjátszó Találkozón is volt ilyen.

Van egy ember, aki tavaly érettségizett
városunk legkedveltebb gimnáziumában, és
aki jelenleg a 617. Sz. Ipari Szakmunkás
képző Intézet és Szakközépiskola bőrdisz

műves hallgatója. Bevallottan nem rajong
érte: igaz, nem is e szakma elsajátítása az
életcélja.

Szerda délutánonként, az utolsó, fél hatos
vonattal Szegedre utazik, hogy ott csütörtö
kön, egész nap rendszerprogramozásI. tanul
jon. Ezeket az - indokolt - hiányzásokat
R. Nagy János, az intézmény igazgatója jó
váhagyta. A gyakorlatoktató tanárnő viszont
nem: pedagógiailag rossz példának tartja,
hiszen ezek úgymond megfertőzhetik a töb
bieket, és akkor ki fogja elsajátítani a bőr

díszműves szakma szépségeit, a köszörülést,
a fenést, a szabást, a tűzés t, s nem varrást, a
díszítést stb. Magyarán szólva a hölgy kife
jezetten utálja, hogy barátunk nincs ott.

Szeptember óta a helyzet fokozatosan el
mérgesedett: emberünket azóta kirúgással
fenyegették meg.

De előtte még nem ártana, ha elkészítené
az iskola által megrendezett találkozó összes
demonstratív anyagát. Ha rááll, esetleg ma
radhat.

Egyszeru az egész, nem nagy meló: meg
kell tervezni a betúket, melyeket azután
csak rá kell festeni a húsz méternyi anyagra,
hogy utána a Kossuth út felé kifeszítve tájé
koztasson arról minden érdeklődőt, mi, hol,
mikor lesz. Meg akkor csinálhat már egy
másikat is, amely a résztvevőket üdvözli: de
ez már kisebb méretű. És milyen potom fe
ladat már ezek után elkészíteni a szponzo
rok "félfalas" listáját!

A végtermékeket mindenki láthatta.
Mint ahogy a találkozó emblémáját, a táb

lát tartó két bohócot is. Ezt hősünk öccse,
egy művészeti szakközépiskola elsőéves ta
nulója alkotta meg. Büszke lehet magára,
hisz műve az összes plakáton, műsorismer

tetőn egyaránt megjelenik, nemcsak a részt
vevők és szervezők fityegő névtábláján,
amihez megrendelték.

ARENDSZERPROGRAMOZÓ
BŐRDÍSZMŰVES

KÓBOR ÁRPÁD

A találkozó véget ért, és most emberünk
azon gondolkozhat, ha mégis eltanácsolják
az oktatási intézményből, mert, teszem azt,
kevés szemüvegtokot, pénztárcát vagy tás
kát csinált, benyújtsa-e a számlát az elvég
zett munkáért. Ha igen, kinek? És mekko
rát?

* * *

indulás útján halad. Hiszen a havi forga
lom a mostani 2-3 millióval szemben a
múltban 8-10 milliót tett ki, avevők

száma is majdnem a harmadára esett
vissza. Az egyik legnagyobb gond a fi
zetőképes vevők mánya.

A Matróz Kft. igyekezett a rászoruló
kat mindig támogatni, szponzorálni.
Úgy szervezetek, iskolákat, mint a Nép
táncegyüttest, a sportköröket. Ma már
sajnos ez a lehetőség is sokkal szűkö

sebb.

Ismert, hogy Ördögh Józse! a Beth
len-alapítvány egyik törzsalapítója. A
romániai Nagyenyeden lévő üzleti kap
csolatai révén adódott az ötlet a testvér
városi kapcsolat kialakítására a két vá
ros között. Ezt meg is valósították a
múlt év őszén, októberben.

A nagyenyedi közös kft. társ, a Tech
nocon SLR szánútógép- és parabolaan
tenna-rendszer forgalmazásával is fog
lalkozik.

Gyomaendrődön a polgármesteri m
vatallal a lehető legjobb a kapcsolatuk,
viszonyuk.

- A jelenlegi kedvezőtlen viszonyok
letörik-e az ügyvezető üzleti kedvét?

- Mindent elkövetünk a talponmara
dáshoz. Talán a külkereskedeltm lesz a
jövőben a hangsúlyosabb, jobban menő

vállalkozás, tehát ilyen irányba lesz ér
demes elindulni - teszi hozzá végeze
tül Ördögh József

1994. február 25-én óvodánkban nyílt farsangol. tartottunk a szü
lők részére, amely már évek óta hagyomány.

A gyermekek jelmezbe öltözött műsorral kedveskedtek szüleik
nek.

A "Család éve" alkalmából felhívással fordultunk a jelenlévőkböz.

Ruhaneműgyűjtést szerveztünk, amelyet a rászoruló gyermekek
között osztottunk szét.

Köszönetet mondok azoknak a szülőknek és óvodai dolgozóknak,
akik együttérző megértéssel segítették ennek a célnak a megvalósu
lását!

Paróczai Péterné tagóvoda-vezető és a gyermekek - Szabadság úti óvoda

VÁLLALKOZÓi SZEMLE

Sorozatunk következő vendége
Ördögh Józse" aMatróz Kft.
résztulajdonosa és ügyvezetője.

A Matróz Kft. ital-viszonteladással,
nagykereskedéssel foglalkozik. 1990
áprilisában jött létre tizenhárom fővel,

mint alapítótaggal. Ebből tíz magán- és
három jogi személy volt. Maga a Mat
róz Kft. nyolc alkalmazottal indult.

Békés megye északi telületén fejti ki
tevékenységét, a víztől az égetett sze
szig mindenféle italáruval kereskednek.
Az alakulást követően mintegy 200 ve
vőt láttak el.

Sajnos '93-tól jelentősen megcsap
pant a forgalom, ami a vevők közel két
harmadának elvesztésével járt. A Borso
di Sör, a Coca-Cola Amati!, a Zwack
Likőripari Vállalat betörése a körzet pi
acára okozta valójában a visszaesést.
Ezek a tőkeerős cégek lóhalálában letö
rik a kisebb vállalkozókat.

Ennek ellenére az alkalmazottak béré
ben itt is igyekeznek kompenzálni az
infláció hatását, bár igaz, hogy három
alkalmazottól meg kellett válni közben.
Időközben a Matróz Kft. is rádöbbent,
hogy nem elég bízni a monomarket si
kerében, más, új lehetőségek után kell
nézni, ha a mai nehéz viszonyok között
fenn akar maradni a kft. Az ötlet ezzel
kapcsolatban már a kidolgozás és a be-
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ANYAKONYVI HIRADO
Születés: Demeter József és Pónya Zsu

zsanna fia József (febr. 15.), Gellai Zoltán
és Nagy Mária leánya Ágnes (febr. 11.),
Nándori László és Klein Ilona fia Nándor
(márc. 8.), Csuvár Mihály és Gyebnár Gab
riella leánya Bernadett (márc. 10.), Galam
bos Zoltán és Szurovecz Katalin fia Zoltán
(márc. 16.), Tóth Gellért és Rojik Edit leá
nya Brigitta (márc. 17.), Lakatos Attila és
Rácz Erzsébet fia Attila (márc. 20.), Rafael
Róbert és Váczi Tünde leánya Kitti Tünde
(márc. 29.), Miklya Zsolt és Luzsányi M6ni
ka fia Attila (márc. 26.)

Házasságkötés: Víg Imre és Vinkovics
Szilvia, Vass Imre és Rupcsó Zsuzsanna
Etelka

Elhalálozás: Szabadi Sándor 78, Soczó
Bálint 73, Szász Gáborné 82, Kiss Imre 42,
Borbíró Sándor 75, Par6czai Mihály 55, Bo
don Dániel 82, Hanyecz Imre Lászlóné 75,
Szilágyi Istvánné 85, Jakó László 81, Klim6
Vince és Adarnik József 46 éves korában

..

F'ELHÍVÁS!.
Gyomaendrőd Város Önkormányza
ta felhívja a településen működő vál
lalkozók és a munkahelyteremtést
tervező potenciális beruházók figyel
mét, hogy a Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztérium

pályázati felhívást
tett közzé,

mely a Területfejlesztési Alap
tárnogatásainak elnyerésére irányul.

A pályázatok elkészítéséhez alapul
szolgáló útmutatót és segédletet a
polgármesteri hivatal igazgatási cso
portjánál lehet megtekinteni Giricz
Imréné előadónál, vagy a 386-122-es
telefonszárnon lehet érdeklődni.

Csorba Csaba jegyző

......

ÉRTESíTÉS
A Bútoripari Szövetkezet Igazgatósá
ga tájékoztatja a szövetkezet tisztelet
beli tagjait, valamint kívülálló üzlet
rész-tulajdonosait, hogy 1994. márci
us 12-én a közgyűlés döntött az 1993.
évi adózott nyereség felhasználásáról.

A döntés alapján osztalékat fizetünk:
részjegyre 60 % -ot,
üzletrészre 3 % ·ot.

Az osztalékból az SZJA-törvény sze
rint 10% adót levon unk.

Az érdekeltek szövetkezetünk pénztá
rában fel vehetik az osztalékot, mun
kanapokon 8- 15 óráig.

IGAZGATÓSÁG

5

A lakosság megteheti észrevételét az endrődi kirendeltségen,

vagy a polgáImesteri hivatalban 1994. április 30-ig.

, ..
FENNMARADASRA KIJELOLT,

KUTAK LISTAJA
Kilián tér 19.
Mikes K. u. 18.
Halász u. 18.
Toronyi u. 21.
Polányi u. 65.
Toronyi u. 20.

Selyem u. 55.
Endrődi u. 20.

Fő út 56.
Sportpálya
Fazekasi u. 10.
Selyem u. 33.
Bartók B. u. 15.
Tamási u. 14.
Semmelweis u. 10.
Damjanich tér
Kálvin 1. u. 23.
Bocskai u. 53.
Kazinczy u. 3.

Budai u. 41.
Gyóni G. u. 42.
Rózsa F. u. 9.

Fáy u. 25.
Béke u. 9.
Arany J. u. 7.

Mátyás k. u. 1512.
Fő u. 190.
Madách u. l.
Zalka u. 19.

Kőrösi Cs. S. u. 43.
Hősök u. l.

Bocskai u. 15.

Micsurin u. 29.
Táncsics u. 22.
Dobi u. 10.
Juhász Gy. u. 22.
Tamási Á. u. 2.
Tulipán u. 8.

Apponyi u. 34.
Baross u. 28.

Temető u. 16.
Köztemető

Polányi u. 16.
Bartók B. u. 23.
Korányi u. l.
Bethlen G. u. l.
Mirhóháti u. 9/1.
Kató 1. u. 4.
Mikszáth u. 2.
Vörösmarty u. l.
Bajcsy-Zs. u. 108.

Lehel u. 10/1.
Katona J. u. 20.
Toldi u. 4.
Pásztor 1. u. 27/1.
Batthyány u. l.
Rákóczi u. l.
Attila u. 17.
Fő u. 180.
Balassi u. 22.
Ady u. 45.
Hantoskert u. 10.

Fegyvernek u. 35.

Köztemető

Könyves K. u. 3.
Kárász u. 6.
Bem u. 8.
Napkeleti u. 9.
Gábor Á. u. 10/1.
Sugár u. 69.
Fő út 27.

Juhász Gy. 8.
Zrínyi L u. 30.

Selyem u. l.
Hídfő u. 16.
Babits u. 31.
Tamási u. 30/1.
Rácz L. u. l.
MÁV Állomás
Kölcsey u. l.
Kálvin J. u. 55.
Kisréti u. 9.
Körgát u. 33.

Mikszáth u. 55.
Széchenyi u. 2.
Losonczi u. 21.
Bánomkert u. 2.
Kiss B. u. ll.
Árpád u. 15/1.
Petőfi S. u. 2.
Fő u. 143.
Tanács u. 28.
Ady E. u. 3.
Szabó D. u. 23.
Ságvári u. 25.

Endrőd, Fő út 21. szám alatt
(a volt Lenin Tsz. székházának udvarán)

ffl w@~0110W

mJéÜOWillill~~@[?@0~@cfI~0Q

Lakosság és viszonteladók
nagykereskedelmi áron vásáro/hatnak:

·üdítőket,

söröket. ,
borokata

ÉRTESíTJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY 1994. ÁPRILIS 18-Ár~ ÉS 19-ÉN

LOMTflLANíTÁ'SI AKCiÓT
SZERVEZÜNK GYOMAENDRŐD EGÉSZ TERÜLETÉN.

Kérjük, hogy l 8-án reggel 8 óráig a kapuk elé készítsék ki a ház
tartási szemetet és lomot, kötegelve, illetve zsákokban. Eső ese
tén szilárd burkolalú út mellé kérjük a szemetet kirakni.

Ömlesztett anyagot, trágyát az akció keretében nem szállítunk el'

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a legközelebbi lomta
lanítási akció 1994 őszén lesz, közbenső időpontban szemetet,
lomot elhelyezni tilos I

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Helyreigazítás! Márciusi számunkban, az 5. oldalon a Gyermekorvosi
köszönet cimú cikkben félreértések merülhetlek fel egyes olvasókban az
adományozó, Szeretö Béla minöségét illetöen. A kételkedöknek megerösit
júk, hogy Szeretö Béla mint magánember gyakorolt nemes gesztust, dr. Fe
kécs Tünde gyomaendrödi gyermekorvos szorult helyzetén enyhitendö.
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Föld Napja 1994PROGRAM
AJÁNLAT

ÁPRILIS tO.-MÁJUS tO.

KATONA J. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Április ll. 14 órától
Politikai fórum a Békés megye 5. sz.
választókerületben induló képviselője

löltekkel.

Április 12. 14 órától
A költészet napja alkalmából városi
szavalóverseny .

Április 15.
Bemutatkozik a gyomai 2. Sz. Általá
nos Iskola.

Április 20.
Fáncsi-Durcsi és cipővásár.

Április 21. 14 órától
A Föld napja alkalmából városi rendez
vény.

Április 23. 10 órától
Horgászközgyűlés.

Április 24.
"Emese álma" történelmi vetélkedő me
gyei döntője.

Április 25. 9-17 óráig
A Domina GMK cipővására.

Április 26.
Az SZDSZ politikai gyűlése.

Április 28.
"Éneklő ifjúság" kórusok és zenei isko
lások seregszemléje.

Április 30. 18 órától
"Gyomaendrőd 5 éve város" - ünnepi
músor.

MÁJUSI ELŐZETES
2-án 17 órától "Választási esélylatolga

tó" címmel Lengyel László poli
tológus és közíró előadása.

ll-én Telmészetgyógyászati és Egész-
ségvédelmi Nap.

DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁz
25-én DOMINA - GMK.
26-án 18 órától NYILVÁNOSSÁG

KLUB alakuló estje.

Április 29-én az endrődi kirendelt

ség épületében a Múzeumbarátok

Köre kiállításának megnyitója lesz 17

órakor. Mindenkit szereteael várunk.

Szerkesztőségünk egy nyílt levelet kapott
Farkas Sándor gyomaendrődi lakostól,
azzal, hogy közöljük le a Híradóban. En
nek eleget is tennénk, de időközben az
említett levél napvilágot látott a Szó
Beszéd hasábjain, így aktualitását vesz
tette, közlésétől eltekintünk.

A Katona Józse! Művelődési Köz
pont és a Kner Imre Gimnázium kö
zös rendezésében április 21-én 14
órakor a művelődési központ szín
háztermében.

PROGRAM

14 órától

Környezetvédelmi kiállítás megnyi
tója.
Irodalmi összeállítással közreműköd
nek a Kner Imre Gimnázium diákjai.

• A Hortobágyi Nemzeti Park címmel
vetítéses előadás. Előadó: dr. Kovács
Gábor környezetvédelmi felügyelő.

• Faültetés a Kolman-telepen.

PÁLYÁZAT I.

A Katona József Művelődési Köz
pont és a Kner Imre Gimnázium a
FÖLD NAPJA alkalmából "KÖR
NYEZETVÉDELMI PLAKÁT" pá
lyázatot hirdet általános iskola felső ta
gozatos és középiskolás diákok részére.

A tetszőleges méretben és tetszőleges

rajztechnikával készített pályamunkákat
a FÖLD NAPJA rendezvényen kiállítá
son mutatjuk be.

PÁLYÁZAT II.

"TELEPÜLÉSÜNK LEGÉGE-
TŐBB KÖRNYEZETI PROBLÉ
MÁI"

Feladat: Illegális szemétlerakóhelyek
és egyéb megoldatlan problémák felku
tatása. Olyanoké, amelyek környezetká
rosító hatásuk mellett rontják a városké
pet, rossz benyomást keltenek az idelá
togató idegenekben.

FOTÓ
a GRÁCIA cip6boltban

(Hősök útja)

március 22~től.

Nyitva tartás:
kedd, szerda, csütörtök 9- 17-ig.

Cégtulajdonos:
Uhrin Erzsébet fényképész.

PÁLYÁZAT III.
ÍGY IS LEHET címmel mutasd be

településünk leggondozottabb utcáit,
városrészleteit, ahol véleményed szerint
az ott élők különösen sok energiát, fi
gyelmet szentelnek lakókömyezetük
szépítésének, s ez mások számára is
példamutató lehet.

A kutatómunkát igénylő II. és III. pá
lyázat fotókkal illusztrálható.

A pályázatok két korcsoportban (10
14 év és 14-18 év) kerülnek elbírálásra.

A legeredményesebb pályázók érté
kes könyvvásárlási utalványt nyernek.

A pályamunkákat április 15-ig kell
benyújtani a művelődési központhoz,
melyeket szakmai zsúri bírál el.

Eredményhirdetés április 21-én a
FÖLD NAPJA rendezvényen.

A RENDEZVÉNY A MŰVÉSZETI

ÉS SZABADMŰVELŐDÉSI ALA
piTVÁNY TÁMOGATÁSÁ VAL JÖTT
LÉTRE!

Tisztelt Választó!
Baloldali Barátunk!

Hazánk ismét válságos helyzetben áll a par
lamenti választások küszöbén. A 1990-ben
hatalomra jutottak, rosszul irányították és
rossz irányba vitték az országot. A jobbat
akarók csalódtak. Ma rosszabbul élünk,
mint négy éve. A hatalom mai birtoklói ab
ban érdekeltek, hogy a rendszerváltás kár
vallottjai, az alul lévők, a kisernmízettek be
letörődjenek sorsukba.

Érdemes-e elmenni szavazni?
Igen, mert demokratikus választásokon le
kell váltanunk a jelenlegi jobboldali kor
mányt!
Igen, mert demokratikus, baloldali irány
ba kell igazítanunk az ország fejlődését!

Igen, mert itt az ideje, hogy jövőt vá
lasszunk magunknak!

Érdemes-e a Munkáspártra szavazni?
Igen, mert ezzel a dolgozó emberek politi
kai képviselethez jutnak. Ma a munkásokat,
a parasztokat, a dolgozó értelmiséget nem
képviselik a parlamentben.
Igen, mert ezzel a dolgozó emberek lehető

séget kapnak a parlament ellenőrzésére, a
dolgozóellenes törvények megakadályozá
sára.
Igen, mert a Munkáspárt nélkül a parla
mentben nem lesz következetes baloldal,
nem lesz igazi munkáspárt!

SlAlMZZON AMUNKÁSPÁJffRM
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GYOMAENDRŐDÖN ÉS
KÖRZETÉSEN SETÖLTÉSRE

VÁRÓ ÁLLÁSHELYEK

Középfokú végzettségűekrészére:
Nyomdai művezető(csakfé/fi) 1fő

Szervező, képviseló; adatLapgytíjtő 3fő

Tehergépkocsivezető (T1R + ADR
vizsga, Gyomaendrőd) 1fő

Felszolgáló (Gyomaendrőd, SHELL
kút) 1jO

Élelmiszerbolti eladó (szakképzett,
Gyomaendrőd) 1fő

Asztalos (budapesti munkahely) 3fő

Élelmiszeripari betanított munkás
(Gyomaendrőd) 3fő

Felsőfokú végzettségűek részére:

Munkavezető műszaki végzettséggel.
féifi (Gyomaendrőd) 1fő

A helyezéseket kihirdette Kaposi József, a
zsűri elnöke.

Bronz fokozatú minősítéstkapott:
- Seregélyesi Színjátszó Kör
- Madách Imre SZMK és Középiskolai Kol-

légium, Balassagyarmat
- Kereskedelmi SZMK és SZK!, Mezőtúr
- Terézvárosi Kereskedelmi SZMK és SZK

Vadvirág Színjátszó Kör
- Gregus Máté Mezőgazdasági SZK, Hód
mezővásárhely "Nullás" vércsoport

- 625. Sz. SZMK, Kisújszállás Csónak Szín-
pad

Ezüst fokozatú minősítéstkapott:
- Kamasz Színpad, Mosonl'Qagy'arovár
- Közgazdasági SZK, Pestszentlőrinc,Szín-

játszó Kör

Arany fokozatú minősítéstkapott:
- Heli J. K. SZK! és SZMK, Esztergom-

Kertváros
- Komédiáskör, Gyomaendrőd

Különdíjak
A legszebb látványt nyújtó darab:

Kamasz Színpad, Mosonmagyaróvár
Moliére: Kényeskedők

A legjobb női epizódszereplő:

Kötél Móoika - Mezőtúr
A legjobb férfi epizódszereplő:

Kárász Sándor - Balassagyarmat
Ötletdíjat kapott:

Gregus Máté MezőgazdaságiSZK Hód
mezővásárhely, ,.Nullás vércsoport" Szín
játszó Köre

A legjobb színp~dra állításért:
Soósné Fecske Málta A kis herceg címú
darabért

A legjobb női szereplő:

Hainfart Lilla - Gyomaendrőd
A legjobb férfi szereplő:

Kalácska Gábor - Kazincbarcika

Határ Győző 20 OOO Ft-ot ajánlott fel a

legszebben beszélő színjátszóknak

Megosztva kapták:

- Sipos Katalin - Mezőtúr

- Kondor Krisztina - Mosonmagyaróvár

- Hámos László - Esztergom-Kertváros

- Huszár Gábor és Goda Gábor Mosonma-

gyaróvár

A legjobb rendezés díját:

Hajdú László a Kocsonya Mihály házas

sága című darabot rendezéséért

Nívódíjat kapott

Irinyi János SZK!, Kazincbarcika K3

Színpada

A közönség díját

a gyomaendrődi Komédiáskör nyerte el

Hujdú László ótveszi ujól megérdemeli dUól

értesíti t. I/ásárlóit, hogy a jobb
ellátás érdekében megnyitotta

Nagykereskedelmi Zöldség-Gyümölc$
Déligyumölcsdiszkontlerakatát

Gyomaeodtödön,
Blaha l. Il .12/1. alatt, ahol kis- es

nagy tételben, ked\'ezo árakon
lakosság és közületek egyatánt

vásárolha~nak.

A"~lt'VÁT" Zllldséi~yii",fjlcs a
lakosságért mindenna~ friss árUI/ai!

- Mil mOl1dOll upód, mikor leesell cl

pudlósról'

- Átugorjam a csúnya szavakat1

• Hogyne.'

- Akkor semmit sem mondott.
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A Konzervatív Párt ismeri a nemzet nyomasztó bajait, a kikerülhetetlen kényszerpályákat,

a lehetséges megoldások súlyos árát. Azért merjük megszólítani Önt, mert úgy gondoljuk, hogy nemcsak

a helyzetet vagyunk képesek leírni, hanem a lehetséges válaszlépések meghatározására is vállalkozhatunk.

Az adórendszerről:

A leghasználatosabb elemei évenként, az állam éhségének, szervezet
lenségének és pazarlásainak megfelelően változtak. Ez aláásta komoly
ságát, így az adócsalás, a feketegazdasági tevékenység nemzeti
sporttá vált, amelyek miatt is komoly esélyegyenlőtlenségekkelet
keztek.

A minimálbér és nyugdíj legyen évi 140 ezer forint.

Az adórendszer célja elsődlegesen a gazdasági stabilitás, a helyes
orientáció, az élet- majd a versenyképesség segítése legyen, s
csak másodlagosan az államháztartás feltöltése.

1994-től az adóellenőrzést folyamatosan nyugat-eur6pai szigorúsággal
kell működtetni.

Az adórendszer egy cikluson belül ne változzon!

Az államháztartásról:
A jelenlegi kormánya sok elmulasztott lehetőség mellett kifejezetten
gyávának mutatkozott a tervgazdasági, állampárti rendszer költ
ségvetési rendszerének megváltoztatására.

így kerül jóval többe a népnek, ami elkerülhetetlen, s válik egyre keser
vesebbé.

Az állam ma sok, funkciójához nem illő tevékenység költségét fedezi a
központi költségvetésből, s a szükséges reform elsősorban azt jelenti.
hogy kivonul ezek finanszírozásából, de nem szedi be fiskális módsze
reivel az erre szánt forrásokat.

Ezáltal felerősödik a civil szerveztek szerepe, (kamarák, alapítványok
stb.) amelyek lényeges hatékonyságjavulást produkálnak ezen felada
tok ellátásában.

A kormányzati munka átalakítása lényeges célunk. Mindezért azt
javasoljuk, hogya kormányzás minél kevésbé legyen politikai vagy párt
kormány, és jellege minél inkább tol6djon el egy közszolgálati kormány
irányába. A közszolgálati kormány azonban nem működhet úgy, hogy
ebben privilegizált szerepe van a kormányfőnek, miközben a minisz
teri felelősség minimális. Ezért javasoljuk a miniszteri felelősség vissza
állítását.

Önkormányzatokról:

Programunkb61 következően jelentős mértékben növelnénk az önkor
mányzatok mozgásterét.

A polgármestert minden településtípusban közvetlen választással
kell megválasztani, és ezáltal mozgásterét növeini.

Oktatásról:

Az elemí képzés államí feladat. A középfokú képzés működhet egyházi,
vállalkozási, állami és alapítványi formában. A felsőfokú képzés kialakí
tásában az állami egyetemek mellett létre kell hozni más oktatási formá
kat is. A felsőfokú képzést a többszörösére kell növelni, miközben a mi
nőséget nagymértékben javítjuk.

A felsőfokú oktatás tandíjköteles, de finanszírozási rendszerét a családi

adópolitika megteremtésével, speciális hitelek és ösztöndíjak segítségé
vel meg kell teremteni.

A privatizációról:
A rendszerváltás után az eddigi privatizáció zömmel a külföldi befekte
tőknek és ügyeskedőknek kedvezett. A koncepciótlan, értelmetlen,
önpusztító privatizáció sokat segített a gazdasági válság elmélyü
lésében és helyrehozhatatlan sebeket ütött a magyar gazdaságon.

Erős és tisztességes úton gazdagodó magyar tulajdonosi réteget aka
runk. Ehhez a privatizációt áttekinthetővé, megismerhetőbbé, a tulaj
donszerzést pedig mindenki számára egyformán lehetségessé kívánjuk
tenní. Az állami tulajdon semmilyen előjoggal nem rendelkezhet,
ezért a privatizációt irányító személy nem lehet a kormány tagja.

Nyilvánosságra kell hozni kik és milyen feltételekkel jutottak tulajdon
hoz, a korrupci6ban részt vevő személyeket (akikről bizonyíthat6) meg
kell nevezni, és a törvények adta lehetőséggel felelősségre vonni.
A még hátralévő privatizácíót a gazdasági fellendülés, a hatékonyság
javulása és a magyar állampolgárok új egzisztenciájának megteremté
se eszközévé kell tenni.

Igenis valljuk, a magyar népnek joga és köze van a magyar állami
vagyonhoz!

Az új mezőgazdaságról:

Először is j6vá kell tenni az elmúlt években az agrárszférában elkövetett
bűnöket:

- Az államnak érdemi szerepet kell vállalnia az élelmiszer-gazdaság
feltámasztásában.

- Határozottan meg kell védeni a belső piacot és a termelőket a jogta
lan előnyöket élvező, és hovatovább monopolhelyzetbe jutó importtal
szemben.

- Olyan törvények alkotását kezdeményezzük, amelyek biztosítják az
élelmiszer-gazdaság hitelezhetőségét, egyben mérséklik az adósság
és kamatterheket.

- Javasoljuk a földhitelintézet létrehozását. Lehetővé tesszük a földjel-
zálog-intézmény gyakorlati alkalmazását a kárpótlási földekre.

- A kárpótlás megtörténte után rendezni kell a birtokviszonyokat.

- A magántulajdon alapján támogatjuk a szövetkezeti formákat.

- Fokozatosan növeljük a mezőgazdaság támogatását.

- Elősegítjük, hogy minél több agrártermék legyen exportálható a kö-
zöspiaci országokba.

- Szorgalmazzuk az EGK-ba történő belépést.

Az agrárágazat nagyon fontos, mert termékei ismét felértékelődnek,

stratégiai termékekké válnak, s a magyar agrárgazdaságból többen éi
nek, mint a hasonló fejlett országokban.

Újra kell gondolni az agrárgazdasági vertikumot, a protekcionista maga
tartás mellett erős exportot kell elémi a hagyományosan jó hírű élelmi
szer-ipari termékekből.

Élhessen meg a magyar gazda a magyar földből!

Kedves Hölgyem, Uram!

1994. május 8-án tiszteljen meg bizalmával, szavazzon rám, valamint az új Alkotmányra,

a miniszteri felelősség intézményesítésére, a képviselők visszahívhatóságára, a szakértelem tiszteletére,

a "packázó" bürökrácia számŰ2etésére!

Politikai cirkuszok helyett a "kenyérre"!

Meleg szeretettel üdvözlöm: ~~l~ (~
HORNOK LAJOS

képviselőjelölt .
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GAZDÁK ÉS POLGÁROK SZÖVETSÉGE

A KONZERVATÍV PÁRT EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖlTJE:

HORNOK LAJOS

"Sokan azt mondják, Magyarország volt,
én azt szeretném hinni, lesz. "

(Széchenyi István)

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

&~ú~a,ta~~. ame4
~~~úCltéH,~tdtöt

te~. Ú adta át. c:n~ a~~ fflUJ

~.

Köszönettel: ':a"'~ b
HORNOK LAJOS

országgyülési képviselójelöJI .

Az Ön jelöltjének életútja:

Homok Béla 1948-ban született Dévaványán. Általános
iskoláit Endrődön, a középiskolát Gyomán végezte.

Édesanyja 1962-ben özvegyen maradt, egyedül nevelte
három gyermekét. Szakmai alapképzettsége cipész, első

munkahelye az Endrődi Cipészszövetkezet volt. 1968-ban
az NDK-ba utazott, ahol egy év megszakítással 1975-ig dol
gozott. Megtanult németül, s forgácsoló szakmunkás lett.

1975-ben megnősült, s 1979-ben nappali ösztöndíjasként a
pénzügyi és számviteli főiskolára került, itt 1982-beo vég
zett kitűnő eredménnyel. Az Amfora pénzügyi osztályveze
tője lett, majd pályázat alapján Algériába került. Közben a
közgazdasági egyetemre járt.

1985-től a Vasért vállalat dolgozója lett, főosztályvezető,

vezérigazgató-helyettes, majd vezérigazgató.

Közben másoddiplomás képzés keretében elvégezte a kül
kereskedelmi főiskola áruforgalmi szakát, jeles ered
ménnyel.

Angol és német nyelvvizsgával rendelkezik, beszél franci
ául is.

1988-89-ben a Vasért-munkaviszonyt megszakítva a
Semperit Ag. vegyesvállalati igazgatója volt. Két leánya
van, Éva 16, Ildikó 13 éves.

A Konzervatív Párt Békés megyei 5. sz. választókörzeté
nek egyéni jelöltje.

Bemutatkozik a párt!
A Konzervatív Párt a Nyugat-Európában meggyökerezett haladó konzer

vativizmust képviselő párt Magyarországon, a már bejegyzett 5200 tag és
szimpatizánsai azok, akik a haladó konzervativizmus alappil/éreit maguké
nak val/ják. Ezek a nemzet, a család, a polgárosodás és a magántulajdon.

A haladó konzervativizmus magyarországi sajátosságait a magyar nem
zet, a magyar család, a magyar polgár története és jövője határozza meg.
Ahaladó konzervativizmus napról napra tettekkel válaszol a felmerülő gaz
dasági és politikai problémákra.

Ahaladó konzervativizmus nemcsak ideológia: elsősorban életforma, vi
selkedési és magatartási rendszer, lényege az egyéni és csoportszabadsá
got garatnáló jogáI/amban a közjóért cselekvés.

Akonzervatív ember mindig azt teszi, ami a közerkölcs szerint jó és he
lyes!

A Konzervatív Párt ismeri a nemzet nyomasztó bajait, a kikerülhetetlen
kényszerpályákat, a lehetséges megoldások súlyos árát. A párt nemcsak a
tények elemzésében erős, hanem abban is, hogy változtasson, javítson és
lehetőleg mindent helyrehozzon, majd biztosítsa a folyamatos fejlődést.

Pártunk szerint az igazi polgár az, aki az anyagi tulajdon mel/ett rendel
kezik szel/emi, társadalmi és politikai tulajdonnal is. Ezért társadalompoli
tikánk központi célja és értéke: a civil polgár.

AKonzervatív Párt politikájának kiemeit célja a közösségi jogok szolgá
lata és az önkéntes közösségi szervezódések támogatása.

Hazánkban változatlanul hiányzik sok ezer kisebb-nagyobb közösség!
Apolgárosodás értelme a közjó szolgálata. A közjót azonban nem lehet

úgy szolgálni, hogy mindenki csak egyéni, individuális érdekeiért hajlandó
harcolni!

Tisztelt Választópolgár!

n.!j)~"
~ #~U

~{jflt~,
A Konzervatív Párt,

és Hornok Lajos
szeretné hozzásegíteni Önt

a jó választáshoz.

If
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Hiszen a törvény sem biztosítja a megta
láló méltányos díjazását.

Elhatározták a gyomaendrődi Múzeumba
rátok Köre tagjai, hogy valahol városunkban
egy őrzött helyet fognak kialakítani és· mú
zeumot alakítanak értékeink megóv~&a, őr

zése céljára. A helyiség a volt endrődi 'ta-'
nácsháza egyik szárnyában kapna helyet.

"Legyen annyi felelősség a saját tulajdo
nunk iránt, hogy azokat a gazdag értékeket
ne kótyavetyéljük el" - mondja Gellai Ist
ván.

A Múzeumbarátok Köre szívesen lát min
den jelentkezőt.

Tulajdonképpen a majdani múzeum már
rengeteg anyaggal rendelkezik, hiszen ígéret
van arra, hogy az innen elszármazott értékek
visszakerülnek Gyomaendrődre, mihelyt a
múzeum nyitásra kész.

A feltárás szintén véletlenül kialakult körülmények között indult
meg, egy bányagödör oldalában. A békéscsabai múzeum leállította
az ott folyó munkálatokat a régészeti terület biztosítása érdekében.
A talált sírt Gellai István szabályosan visszatemette, míg az értesített
nemzeti múzeumi szakértő folytathatja a munkálatokat. Közben egy
régésznő felszedte a sírt, de nem biztos, hogy dokumentálta a talált
leletet, ami el is tlínt szőrén szálán.

Amit esetleg munkagépek fordítanak ki a földből, senki sem érzi
kötelességének bejelenteni, ezért aztán a zsebekbe vándorolhat, vagy
a feketepiacon kelnek el..

Egyébkén a Tudományos Akadémia, a Nemzeti Múzeum és a me
gyei múzeumok kapcsolata sokszor nincs összehangolva és a renge
teg kincs, lelet nincs biztonságban. Nem ritkán eltlínnek értékes lele
tek. Csak Gyomaendrőd körzetéből felbecsülhetetlen értékek kelnek
lábra, sokszor szerencsevadászok zsebéoen.

Gellai úr nagyon felháborítónak és tlírhetetlennek minősíti a lelő

helyek és kincsek ilyenféle kezelését. A nyerészkedés sajnos túl el
terjedt és nem is lehet szinte ellenőrizni. Ellene tenni is rendkívül
nagy gondot jelent. Viszont a kincseket külföldre is menekíthetik
vagy illetéktelenek által elkallódik.

10

1972-ben már szarmata sírokat tárt fel. Itt talált például kerámia
áldozati korsót. Ezt az elhalt bokái közé helyezték a sírba, hogya
lúlvilágon ne szenvedjen hiányt. Békéscsabáról kért segítséget, hogy
mentsék, ami menthető, hiszen 90%-nyi leletet egyszerűen a gépek
tettek tönkre.

A szerencsére mindig szüksége van egy feltáró régésznek. Ha pél
dául a feltárandó terület egy gátépítés helyén van, nagy veszélyt je
lentenek a munkagépek, mert nem kell sok ahhoz, hogy egy lelet,
örökre megsemmisüljön, amit még a föld eltakar a szakember elől.

Legjobb, ha egy múzeum, vagy szakember van jelen és irányítja az
üsatásokat.

Előfordult. hogy a lelet a gátoldalban fekszik, netán a tavaszi ára
dás előtt t:u'ják fel, mikor az áradás bármely percben fenyegethet,
akkor az egyébként is izgatott, feszült régész duplán idegeskedhet...

Gellai István, rokkantnyugdíjas, amatőr régész, egyébként kőmű
ves volt, legnagyobb szerelme a régészeti feltárás. Néha munkája ro
vására is ment ez a múltban. Semmihez nem hasonlítható az az ér
zés. mikor először kezébe vesz az ember egy sajátmaga által kiásott
régi leletet, mondja Gellai. Megszámlálhatatlan értékes lelettel gaz
dagította Gellai István a Magyarország történetét, de az azt megelő

ző korokból származó Gyoma-Endrőd és környékén élt emberek
emlékeit, maradványait feltáró, összegyűjtő

munkájával a múzeumokat és a történelmet
kutatókat.

Nem mindig sima és gondtalan azonban
egy feltáró-régész munkája sem. 1972-ben
történt. Ekkor egy hasonló gátátültésnél Gel
lai úr egy avar sín talált, benne egy nő ma
radványaival. 2 nagy gömbös arany fülbeva
lóval. 3 aranygombbal, és egy medáUal a
nyakában. 2 kürtősvégű karkötővel kezein.
Egy munkagép valamelyest tönkretette a sírt,
de azért feltárható volt. A halott lábánál egy
lókoponya volt, egy napkorongot ábrázoló 6
cm átmérőjű ezüst verettel a homlokán.
(Egész lovat csak nagyobb uralkodókhoz te
mettek, esetleg megfojtott szolgákkal.)

Azonban a leleteknek mára, hogy, hogy
nem eltlínt egy része. A mai napig nem tisz
Iázott hollétük.

1992-ben egy zsugorított temetkezést talált
Gellai úr cgy sírban, az i.e. 6000-böl, a Kö
rös-kLIllúrához tartozó korai korból.
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A Magyarországi Szociáldemokrata Párt
(az MSZDP) képviselőjelöltje

az S. sz. választókerületben

DR. KUTAS FERENC
középiskolai tanár

Ha képvisell,/ válasZ/l/nak, nézzék meg a világról alkolOlI néze/eit.: o/lho
nút: rende/ /lu/·e maga körül; munkahelyé/: hogyan végzi munkáját; erkölcsi
tar/úsát; s az/, hogy mennyi/ markol/ az anyagi javakból.

Meri nem elsősorban a programok, hanem a Parlamen/be keriilő emberek
hwúrozzúk majd meg a politikát. (Tartalmi idézet Göncz Árpúd besz':d':ből.)

Honnanjöttem? Ki vagyok? Merre tartok?
Család és otthon

1940-ben születtem. Édesapám szabó, édesanyám könyvkötő. Mindketten
nyugdíjasok. Feleségem tanárnő, fiam üzernmérnök. lányom egyetemi hall
gató. Sajátkezűleg, családtagok segítségével épült családi házban lakom.
Szakma

Szarvason érettségiztem. majd Szegeden szereztem előbb tanítói, majd
magyar-történ~lem szakos középiskolai tanári oklevelet, 1971-ben bölcsész
doktori diplomát.

Tanyai iskolák alsó, később febő tagozatában tanítottam 1971-ig. Azóta a
Vajda Péter Gimnázium tanára. 1975-től a Békés megyei középiskolai ma
gyartanítás irányítója is vagyok.
Közélet

1971-t61 veszek részt a város közéletében - elsősorban a kultúra terüle
tén. Alapításától munkatársa vagyok a Szarvas és Vidékének és a Szarvasi
Knínikának. Ez utóbbinak 1989 óta felelős szerkesztője. Ugyancsak szer
k~sztője a Szarvasi Kalauz című útikönyv nek. )989-től a Szeg~di Rádió Bé
kés megy~j tudósítója. Átmenetileg szerkesztője voltam a Városi Televízió
nak. Videofilmekkel ma is szerepelek fesztiválokon.

A politikával újságírói tevék~nységem során kerültem kapcsolatba.
Erkölcsi alapelveim

Racionalistának tartom magam: a világ jelenségeit az ésszerűség oldaláról
vizsgálom. Elutasítom az agresszivitást, bármilyen köntösben jelentkezik.

A legrokonszenvesebb tulajdonságnak a nyíltságot, a tisztességet és a meg
bízhatóságot tartom. Embereszményem a hasznos célokért küzdő. a közösségi
és egyéni érdekeket összeegyeztetni tudó, kitartó munkára képes EMBER.
Miért az M5ZDP-t képviselem?
Mert a párt 103 éves múltjában mindig a kisemberekért küzdött;
- mert ma is a nyuudíjasok a munkavállalók és a kisvállalkozók érdekeit képviseli:
- m~rt mai programjával egyetértek;
- mert sz~retném, ha a párt ismét talpra állna;
- mert olyan politikus az ~Inöke, mint Király Zoltán.
Miért vállaltam ajelöltséget?
M~rt viJágnézetem, egyéniségem, közéleti t~vékenységem alapvetően külön
bözik jelölttársai métól;
- mert a passzív (újságírói) politikai tevékenységet szeretném aktívra cserélni:
- mert hiszek abban, hogy a politikát lehet tisztábban és eredményesebben művelni:

- mert hiszem, hogy fel tudok nőni ehhez a feladathoz.

Néhány közveúen szó
Gyomllendrődhijz napjainki!!, szoros szúlakfiiznek:
- 1975 ríw reluL\'zereselJ lú/(Jga/(Jm a vlÍros kiizépiskolúil, s jIí munlwkapcsolwbalJ

vUKyok a maKYw' szukos runárokka/ és az iskolúk igaz!lauiiva/.
- 1990 IÍru !<övelern figyelemmel a képviselőlej'fÜlet ii/éseil. TudlÍsÍ/ókénl lújékozru

lom Dél-MagYllrorszúg rúdiólwl/gwríi/a vúros je/emlís eseményeirő/.

-A Szegedi RúdióiJan rendlzeresen szem/ézem II CymnaelJdrt,di HíradlÍt.
- Rokonszenvvel köve/em a Honismereli Kör érréknrellll' munktljú/. Az ElJdJiídí fiize-

tek megjelelJésére recenziókklll és kiinyv.lzemlékke/ hívom fel az újsúgolvasrík é,'
rúdiúhall/ialúkjigyelmét.

- Fi/met kéSZÍ/enem Endrádi szál/esek és A múl/ szilúnkjui címmel az Endrádi /újhúz
unY(lgúní/.

MOllú: Minden program ",myit ér, amennyi/ végre lehet hajwni belóle'

Cselekvési program - Országgyűlési munka
Alapelvek

I. Az országgyűlési képviselő nem érthet mind~n szakte/Ülethez. Ezekben a kér·
dés~kben a szakemberek tanácsait követve mond "igen" vagy .,n~m"-et.

2. Kell, hogy legy~n néhány szakteliilete.
Programpontok

Szakterületemen kívül .,igen"-t mondok minden olyan java~latrd. amely:
- a külső és belső eladósodást csökkenti;
- megállítja az ipari termelés csökkenését;
- r~ndezi a mezőgazdasági tulajdon- és termelési viszonyokat;
- segíti mindazokat, akik eredményesen gazdálkodnak (szektorsemlegesség):
- szigorú. de a termelést nem gátló adórendszert akar;
- csökkenti a munkanélküliséget;
- s~gíti a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését;

- segíti a támogatásra valóban rászorulókat:
- m~gakadá1yozza a korrupciót, a privatizációs visszaéléseket;
- növ~li az önkormányzatok bevételeit.

Szakterületemül választom:
- az oktatáspolitikát; a szociálpolitikát; a Iúrközlést.
E területek~n kíváook részt venni a bizottsági és törvényelőkészítő munkában.

Helyi programok
Alapelvek

I. Csak végrehajtható programot szabad tervezni.
2. A helyi programot csak vállalati, vállalkozói, önkormányzati, lakossági és

képviselői összefogással lehet végrehajtani.
Településpolitika:

(Békésszentandrás, Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas)
- Állandó kapcsolattartás az önkormányzatokkal. polgármesterekkel.
- A lakosság állandó tájékoztatása az országgyűlés és a képviselő munkájáról.
- Információszerzés a Jakosságtól (fórumok, helyi sajtó).
- Az útépítési program folYIatása - magasabb minőségi szinten (burkolat, kitérők.

szegély).
- A csatornahálózat továbbépítése (kistelepüléseken tervezése).
- A csapadékelvezető rendszer rendezése.
- Az idegenforgalom (falusi turizmus) hátterének megteremtés~ (szállás, ellátás.

szórakoztatás).
- A tanyacsoportok fejlesztése, út-, vízhálózat, elektromos hálózat felújítása. a

kereskedelmi ellátás és közlekedés javítása. támogatása. (Az egyedi szükségJ~

tek szeriot.)
- AKörös-holtágak vízminőségének megóvása, javítása központi és helyi eszközökkel.

Kultúr- és szociálpolitika
Pénzügyi alapok létrehozása és elkülönítése:
- az ifjúsági lakásépítés táJnogatására,
- az idősek és az arra rászorulók ellátására,
- az önálló civil szerveződések (nyugdíjas-, rokkant-o ifjúsági, kulturális és SpOrt~-

gyesületek) támogatására.
Egyed.i programok
Békésszentandrás - Aszeméttelep áthelyezésének megoldása. Ivóvíztisztító létesí-

tése. A szennyvíztisztító kapacitásának növelése.
Kondoros - A szennyviztisztító bővítése. A nagyközség külső képének javítása.
Hunya - A közlekedés javítása Uáratsűrűség).

Örménykút - Az iskolakérdés (kevés tanuló) rendezése.
Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos, Örménykút (közös program) - A gáz

program megvalósítási lehetőségének felkutatása.
Gyomaendrőd - A Kisrétj Gyógyszálló megvalósítási lehetőségeinek keresése. Az

új városközpont lassú, terv~zerű kialakítása, a városrészek jellegének megőrzése.

A kábehévé-hálózal kiépítése mindkét városrészben.
Szarvas - Egy korszerű, látványos városközpont kiépítésének megkezdése (tervek, la

kossági vita). Távlatokban: szolgáltató, kereskedelmi és pihenóközpontok kialakítá
sa. A helyi hírközlés egységesítése és függetlenítése. Városi tévéstúdió létrehozása.
Városi számítógép-hálózat kialakítása, bekapcsolása az országos hálózatba.

- Ugyuncsak videofilmben dolgoZ/ilmfelipacs Józ-,'ej, a trllgikr<\' sorsú endrődi ka/(J
1111 éle/élJek uru/srí hrínapjair. Ennek íroll vúlruzi1lút olvashanúkfolywuíso!dJan a
Cyomaendnídi Híradó legutríbbi szúmaibarI.

- Tallúrkélll éveille lúlOga/(Jm runulríimmala peres i sziva{{yúhúz úl/alldó kiúl/íUÍ.l'Út
és a Kner Múzeltlnot (kerékpúrrúra kere/ében).

- Mugúllemberkénr - milli a Kiiriisük szerelmese - Iwjaknlrúlwn júrom II holtúgakat,
így u Pere,\'i-holtú!iat is.

- A vúlu.lZlúsi "",készüle/ek sOlún ismertem meg az MSZDP gyomaendrődi rajgai!.
Önzelien iJurórukra raló/ram bennük.

Ha bemulUlkozú írúsom és programom alupjúlJ a/kalmasnak lUr1l1ll1lk képviselőnek,

kérem bizalmukar. Nem fogok visszaélni vele.
Dr. Kutas Ferenc

uz MSZDP képviselője/iii/je
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Fogsorjavítás és -tisztítás
1 munkanap alatt.

BATÁRI ÉS SCHAUER

Gyomaendrőd,

Rákóczi 31/1.

Kőröstarcsa.i
takarmány

keverékek árai:
A Keret Kft. Gyomaendrődön2 ter

ményboltjában az alábbi árakon vásá
rolhat szemes és takarmánykeveréket:

- Szabadság tér 4. sz. -
- Fő út 147. sz. -

Tejporos malac-takarmánykeverék
................................................. 3000 Ftlq

K-812 Sertésnevelő konci 3900 Ftlq
T-egységes sertés-takarmánykeverék

................................................. ISOO Ftlq
Takarmány abrakkeverék 1900 Ftlq
T-311 C Köz. indító b.r. 2620 Ftlq
T-315 c Baromfinevelő 2540 Ftlq
T-812 Sertésnevelőgran 2380 Ftlq
T-S12 Sertésnevelő dercés 2320 Ftlq
Háztáji hízó T-8179 HT 2040 Ftlq
T-8109 H Malac starten gran 2540 Ftlq
T-8099 H Malac starten dercés

.................................................2460 Ftlq
T-962 HTO Hízó nyúl... 2040 Ftlq
T-2057 Tojó takarmánykeverék

........................................2340 Ftlq
Kukoríca 16 Ftlkg
Búza 16 Ftlkg
Árpa... . J6 Ftlkg
Zab 16 Ftlkg
Borsó 26 Ftlkg
Rizs, apró 29 Ftlkg
Rizs, tör!... 35 Ftlkg
Kukoricadara 16,SO Ftlkg
Búzadara 17,30 Ftlkg
Árpadara J6,SO Ftlkg
Szójadara 35,SO Ftlkg
Napraforgó 20 Ftlkg
Heredara 14 Ftlkg
BT Iisztes korpa J7 Ftlkg
Búzakorpa 15,80 Ftlkg
Takarmánymész 1OFtlkg
Zeo lil 12 Ftlkg
Nyalósó 120 Ftldb
Tejporos malac 32 Ftlkg

Kondorosi Agrimill keverő árai:
Baromfi indító 26,60 Ftlkg
Baromfi nevelő 23,20 Ftlkg
Baromfi befejező 21 ,60 Ftlkg
Baromfi tojó 21 ,60 Ftlkg
Gyógy. malac gran 39 Ftlkg
Malac gran 24,60 Ftlkg
Malac dercés 23,60 Ftlkg
Süldő táp 20,60 Ftlkg
Hízó táp 19,40 Ftlkg
Kondorosi sertés k 18,90 Ftlkg
Vemhes koca táp .
Szoptatós koca táp 20 Ftlkg
Nyúltáp 21 Ftlkg
Süldő malac konc 39 Ftlkg

Március 10-én az Endrődi

Gazdakör rendezésében kép

viselőjelölt-bemutatkozást ta

rottak, kis nőnapi ünnepséggel

egybekötve.

Császárné Gyuricza Éva a

KDNP, Szabó Imre az Egye

sült J(jsgazdapárt kévpiselője

löItjeinek rövid bemutatkozá

sa után az APEH képviseleté

ben Dománé tanácsadással

szolgált az adózás kérdéseivel

kapcsolatban. Az ünnepségen

Hunya Lajos üdvözölte a ven

dégeket és képviselőjelölteket.

Felvettük a kapcsolatot a Bethlen Gábor Mező
gazdasági Szak.iskolával. Célunk a későbbiekben

szakmai bemutatók és szakmai oktatások szerve

zése.
Hosszan lehetne még részletezni, hogy mi min

den lenne a feladatunk.
Tömören annyit: korrekt módon útba igazítani

a hozzánk fordulókat. Ezúton értesítjük a lakossá

got fogadóóráinkróJ.
Thury György:
Hétfő 8-ll Hunya Polgármesteri Hivatal

Kedd 8- I I Endrőd volt Községháza
CsülÖl1ök 8-I I Hunya Polgármesteri Hivatal

Várfi András:

Hétfő 8-12 Gyoma Gazda Kisáruház Iroda
Kedd 8-12 Gyoma Gazda Kisáruház Iroda
Csütörtök 8-II Endrőd volt könyvtára

Sikeres lIlez.ógaz.dasági ével kíván
Várfi András vállalkoz.ó

fIGYELEMI
Nézzenek be hozzám!

Kc~dvc:zö áron kaphaLók C61LL/\QOK. ÁLLÓLÁMPÁK. fi\LIK.i\QOK.
TOV3bb3 meörcnddhdök olasz müany3ö kcrubúLorok olcro áron.

Lak3sfelszerelési és ajándéklároyak széles válaszlékilvaJ
\. várom a kedves vásárlókal'--__---'-_--J

1.'1k,1~lcl."7.CrelLc,~i. t\jéndék c3hop C)'omöcndröcl. I"ő uL 208 Telefon: 386-560

••
Endrődi Gazdakör - Nőnapi Unnepség

Bemutatkoznak a falugazdászok
M,írcius elseJén megkezurük falugazdászi tevé

kcnys':günkct Gyomaendrődön és Hunyán.

Munk,ínk a gyakorló parasztemberek és kezdő

vállalkozók számára inlormációk adása. de
ugy~l1úgy feladatunk az FM-Hivatal felé adatok

szolg,íltal<'lsa is.

Mi inlézzük ezen lúl a vetésekkel kapcsolatos
1:llnogatásokat. val,\lnint részt veszünk az MFA

pályázalok benyújtás:mál is.

Még ez évben el kell készítenünk az úgyneve

zett gazdakalasztert. mell' képet ad Gyomaendrőd

és Hunya gazd:tlkodóinak jellemzőiről.

Együ llmííköuve cl helyi gazdakörökkel a gaz
dakör munkába bekapesolódva kívánjuk segíteni

J gazdáka!.

Az önkormányzat mezőgazdasági bizottsága

iiléseire meghív bennünket. így a város mezőgaz

das<'lgi problémáihoz még közelebb kerüliink.



1994. ÁPRILIS GYOMAENDRŐDIHíRADÓ 13

"AT'YA" EMLÉKÉRERENDDRSÉGI f,

~__,~":~,\ HíRADÓ
1994. március 2-ről 3-ra virradó éj

szaka ismeretlen tettes betöréses lopást
követett el az Október 6. ltp-en lévő

Kunság ABC sére1mére és onnan kb.
200 OOO Ft értékben árucikkeket tulaj
donított el. Az eltelt időszakban az el
követőt sikerült felderíteni, ügyében a
nyomozás előzetes letartóztatása mellett
folyamatban van.

Március 4-én ismételten betörők láto
gattak az Október 6. ltp-re, most a vál
tozatosság kedvéért a Törpilla büfé volt
a célpont (nem először). A rendőrjárőr

tetten érte és elfogta azt a két fiatalem
bert, akik közül egyikkel szemben gu
mibotot kellett használni, mivel táma
dást kísérelt meg az őt üldöző rendőrrel

szemben.

Az elmúlt időszakban is több kisebb
nagyobb közlekedési baleset történt a
város területén, melyben ismételten sze
repe volt az elfogyasztott alkoholnak,
az ittas állapotban történő gépjármúve
zetésnek. Történt mindez annak ellené
re, hogy március hónapban 6 alkalom
mal intézkedtek a rendőrök olyan eset
ben gépjármúvezetővel, amikor az in
tézkedést a vezetői engedély elvéteiével
fejezték be. (Ez a 6 személy nem oko
zott balesetet.)

"Vándor, ki elhaladsz mellettem,
ne emelj rám kezet!"
Én vagyok tűzhelyed melege
hideg téli éjszakákon.
Én vagyok tornácod
barátságos fedele,
melynek ámyékába menekülsz
a tűző nap elől,

és gyümölcsöm oltja szomjadat
Én vagyok a gerenda,
mely házad tartja,
Én vagyok asztalod lapja,
És én vagyok az ágy,
melyben fekszel

Én vagyok a deszka,
melyből csónakod építed,
Én vagyok házad ajtaja,
bölcsőd fája, koporsód fedele
"Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd
a kérésem
NE BÁNTS!

Búcsúzunk egy feledhetetlen, nem min
dennapi embertől, Jakó Lászlótól, akit
nem mindennapi képességekkel áldott
meg a természet. Egyszerre volt egyszerű
és különc, békés és elégedetlen, bölcs és
csökönyös, de ami miatt kitűnt a hétközna
pi emberek közül: mérhetetlen rajongása
a természetért, a gyerekekért, asportért,
hihetetlen közvetlensége, segítőkészsége,

becsületessége, szeretete az emberek
iránt. Ö, aki annyira ízig-vérig magyar volt,
hogy március 15-én elsőként tette ki a

nemzeti zászlót házának falára, aki imádta
szülőfaluját, Gyomát, aki csodálatos, az
országban egyedülálló motorkerékpá~ával

bejárta Magyarország legeldugottabb zu
gát, bebarangolta festöien szép tájait, fel
fedezte féltve őrzött természeti kincsein
ket, 'kulturális és történelmi értékeinket 
elhagyott végérvényesen bennünket.

Az országban bárhová is tévedt be,
mindenhol kedvesen fogadták, szívükbe
zárták és visszavárták, nem sejtve, hogy
már soha többé nem tér vissza. Nem cso
dálják meg fantasztikus motorkerékpárját,
nem hallatják tréfás anekdotáit, nem fo
gadhatják meg bölcs tanácsait. Nem látjuk
többet a st~dionokban, a lelátókon, az
autó- és motorversenyeken, ahol oly sok
szor megfordult.

Árván maradt egy nevezetes pad Gyo
maer:ldrőd főterén, ahová minden este ki
ült nézelődni, beszélgetni Gyoma polgára
ival, a turistákkal.

Elment egy vándor, egy nagy utazó.

Koltai Róbert filmje jut eszembe. "Sose
halunk meg", igen "Atya" olyan elpusztít
hatatlan, erős, egészséges volt, hogy sen
ki sem gondolta, hogy legyőzi a halál.

Számunkra oly hihetetlen, hogy nincs töb
bé, nagyon hiányozni fog a Körös színes
élóvilágának, az Erzsébet-liget énekes ma
darainak, a végtelen róna védtelen növénye
inek és állatainak, és nem utolsósorban ne
künk, barátainak, sporttársainak, akik annyi
ra szerették, tisztelték és becsülték.

lsten veled, ,,Atya"!

Tisztelettel és szeretettel várom fenti rendezvényeinkre Önöket is!

AKonzervatív Pári rendezvényei az 5. sz. válaszlól(örzelben
!
~ .

APRILIS

HORNOK BÉLA
ké lő' lölt

MAJUS

3. 18 óra: Kondoros (Mozi)
4. 18 óra: Endrőd (Déryné Művelődési Ház)
5. 17 óra: Szarvas (MűvelődésiHáz)
6. 18 óra: Gyoma (Katona József MűvelődésiHáz)

1. 19 óra: Örménykút
2. 19 óra: Öregszőlő

11. 17 óra: Gyoma (Katona József MűvelődésiHáz)
12. 18 óra: Szarvas
26. 19 óra: Nagylapos
27. 19 óra: Hunya
28. 19 óra: Csabacsűd
29. 19 óra: Békésszentandrás (Faluház)
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A MOZGÁSKORLÁTOZOTYAKNAK!

A Polgármesteri Hivatal Szociális és
Egészségügyi Csoportja tájékoztatja a
mozgáskorlátozonakat, hogy a kormány
ismételten megváltoztana a mozgáskorlá
tozottak közlekedési támogatására vonat
kozó rendeletét (26/1994. (II. 27.)).

A módosító rendelet bevezette új támo
gatási formaként a gépjármű-fenntartási

támogatást. A támogatást - mint minden
más kedvezményt - csak a súlyos moz
gáskorlátozott személy, továbbá a házas
társu, és szülője kérheti, ha 1610 cm' lö
kettérfogatú benzinüzemű vagy 2000 cm'
lökettérfogatú dieselüzemű személygép
jármű tulajdonosa.

A kérelemhez csatolni kell a forgalmi
engedély fénymásolati példányát, nyilat
kozatot arról, hogy részesült-e az 1994.
év L negyedévében felelősségbiztosítási
támogatásban, illetve, ha a házastárs tulaj
donában van a gépjármű, szállítást vállaló
nyilatkozatot.

A támogatás mértéke:

- Ha nem részesült az 1.negyedévben fe
lelősségbiztosítási támogatásban: 6667
Ft (a rendelet 1994. március l. napjától
léptette hatályba a támogatási formát).

- Ha részesült az 1.negyedévben felelős-

ségbiztosítási támogatásban: 6000 Ft.

A közlekedési támogatási kedvezmények
benyújtási határideje: 1994. április 30.

A fenti határnap elmulasztásajogvesztől

Az elmúlt években kiadott gépjármű

szerzési jogosultságot niegállapító határo
zatok továbbra is érvényesek, új határoza
tot kémi nem kell. A Megyei Tisztifőor-

. vosi Szolgálat 1994. július 31-ig dönt a
támogatás odaítéléséről.

Szociális és Egészségügyi Csoport

A Gyomaendrőd .
területén fe/állítan-.

dó hirdetőtábláraI
[lásd a képen) vár- .

juk kisiparosok. vál
lalkozók jelentkezé

sét, amennyiben
tevékenységüket a
táblán kívánják hir- .

detni. Jelentkezé- !
seket az alábbi \

cimre kérjük: \
JO és VA Bt ~

53 IO Kisújszállás. ;
Deák F. út 6..

Tel 59/32 I-506
Bérleti dU: kb.

3000 Ft/év.

A VÁROSI
ZENEISKOLÁBAN AZ

1994/95-ÖS TANÉVTŐl
NÉPTÁNCOKATÁSINDUL

A NÉPTÁNCOKTATÁS CÉLJA:
Fejleszti a gyermekek

- mozgáskoordinációját,
- ritmusérzékét,
- koncentrációs készségét,
- javítja a testtartást,
- közösségformáló, személyiségfejlesz-

tő szerepe van,
- a népművészeten belül segít a ráncművé

szet, a néphagyományok, a népszokások
megismerésében, fejelevenítésében.

ALSÓ TAGOZATOS
GYERMEKEK

JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Az oktatáson részt vevő gyennekek BI
ZONYÍTVÁNYT kapnak.

A tehetséges gyermekek számára lehe
tőség nyílik táncművészeti középiskolai
képzésre jelentkezni vagy anagy hagyo
mányokkal rendelkező KÖRÖS MENTI
NÉPTÁNCEGYÜTTESBEN továbbfej
leszteni tudásukat.

AZ EGY TANÉVRE FIZETENDŐ

TÉRÍTÉSI DÍJ, TANULMÁNYI ERED
MÉNYTŐL FÜGGŐEN VÁLTOZHAT,
7S0-1S00 Ft KÖZÖTT.

HETI 3-4S PERCES, VAGY 2X70
PERCES ELFOGLALTSÁGOT JELENT
A TÁNCTANULÁS A GYERMEKEK
SZÁMÁRA

Beíratkozás helye, időpontja:
l. Sz. Általános Iskola április IS-én

lS-17 óra között.
2. Sz Általános Iskola április 21-én

lS-17 óra között.
3. Sz. Általános Iskola április 14-én

lS-17 óra között.

o Tájékoztatjuk az állattartókat, hogy
a marhalevélváltás csak ügyfélfogadási
időre (bétfő: 8-16, szerda: 8-16, péntek:
8-12 óráig) korlátozódott. Polgármeste
ri Hivatal.

O 7 éves Trabant eladó. Érdeklődni: Ár
pád IS/l. Csányiné.

OSzobafestést, mázolást, tapétázást,
valamint fürdőkádak felújítását vállal
juk lakosságnak és közületeknek is.
Berki és Társa, Rákóczi út 37., telefon:
06-60/384-426.

O 11 éves 1300 Ford Escort, S ajtós, friss
műszakival, zöldkártyával eladó. Érd.:
Kovács Mibály Fő út. IS6. sz., vagy a
volt piactéri trafikban.

O 1971-es évjáratú, kitűnő állapotban
iévő Volkswagen bogár 1300 cm'.
másfél éves, műszakival eladó.
Ugyanitt MZ oldalkocsi eladó. Érdek
lődni: Gyomaendrőd, Csokonai u. 30.

O Belföldön árufuvarozást, költöztetést
és építőanyag-szállítást vállalok
hosszúplatós, ponyvás IFA szerel
vénnyel. Megrende1hető: 8-16 óra kö
zött a 661386-047-es telefonszámon, 16
óra után, valamint szombaton és vasár
nap a 661386-494-es telefonszámon Pa
róczai Péter Gyomaendrőd, Selyem u.
7611. sz. alatti lakosnál.

EGÉSZSÉGES, ,
ELETMOD

amerikai sejttáplálkozással

HERBALIFE

FEKETE LÁSZLÓNÉ
Gyomaendrőd, Erkel u. 9.

Telefon: 386-209.
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A gyomaendrődi zeneiskola életéről

A március 8-i képviselő-testületi ülésen
napirendre került a Gyoma városrészi
Apolló mozi rossz állaga. Szinte nincs a
mozi épületében egyetlen négyzetméter,
ahol valamilyen probléma ne bukkanna
fel. Hanninc éve volt felújítva, azóta je
lentős munkálatokat nem végeztek rajta.
Ez sajnos nagyon meglátszik. Se a néző

tér, se a többi járulékos része - a kazán
ház, WC, iroda, raktárak, előtér, tető nem
felel meg a kívánalmaknak. A szellőzés

megoldatlan. Nyáron a legrosszabb, mert
a meleg, a levegőtlenség fullasztó. Vi
szont az ajtókat a külső zajok és a szú
nyoginvázió miatt kinyitni nem lehet.

A lerobbant mozi épületét mégsem kí
vánják felújítani. Ránk köszön a régi dal
lam, hogy: nincs rá pénz! A testületiülé
sen ugyan elfogadták a legszükségesebb
tetőjavításra szükséges összeg biztosítá
sát. Ezzel csak elodázzák a problémát.

A mozi forgalma, látogatottsága egyéb
ként - hála Csányiné fáradhatatlan szer
vező munkájának és rengeteg utánnajárá
sának - felfelé ível.

Az 1986 óta önálló iskolaként működő
Városi Zeneiskolában alapfokú művészeti

oktatás folyik. Nagyeredménynek tartom,
hogy az utóbbi két tanévben sikerült az
endrődi városrészben isbiztosítani a 3.
Számú Általános Iskolában a zenei kép
zést.

Feladatunk a zenei ismeretek megszer
zésének alapozása, a tanulók felkészítése
az amatőr hangszeres és öntevékeny mű

vészeti együttesekben való részvételre.
Az oktatás megalapozza a művészi kifeje
ző készséget, előkészíti és felkészíti szak
irányú továbbtanulásra.

Az iskolának tíz évfolyama van, keretei
között előképző (óvodai is), alapfokú és
továbbképző évfolyam lehetséges.

Az 1993/94-es tanévben 170 növendék
tanul iskolánkban. Az iskola alaptevé
kenysége: szolfézs (azaz elméleti szak) és
hangszerek tanítása: zongora, hegedű, gi
tár, furulya és klarinét. A közismereti is
kola végzése mellett a zene tanulása ön
ként vállalt tevékenység.

Növendékeink felkészültségükről nö
vendékhangversenyek keretében és hang
szeres versenyeken, találkozókon adhat-
nak számot. .

Iskolánkban növendékhangverseny volt
1993 októberében, amikor a kicsinyek
mutatkoztak be, és decemberben pedig
karácsonyi hangversenyt adott az iskola.

Ez a bevételben is mutatkozik. Az L ne
gyedév bizakodásra ad okot. A megyében
csak Gyomaendrődön létezik bérlet a mo
zielőadásokra. A fiatalokra lehet igazán
számítani. Hozzájárul a sikerhez a gondos
filmműsor-válogatás is. A mozi egyéb
ként szívesen alakítaná ki filmklubját is,
mert igény van a rajzfilmektől a kaland
(action) filmeken keresztül az intellektuá
lis műsorra is.

Norvégiában, de biztosan máshol is
megszívlelendő módon nyúltak a mozik
pangási időszakában a fellendítés elősegí

tésére: egy településen csak egy mozit
hagytak, de azt teljesen felújították, mo
demizálták. Esetleg több vetítőtermet ala
kítottak ki, ahol különböző filmeket vetí
tenek. Így szinte varázsütésre fellendült a
látogatottság mindenki örömére. (A szer
kesztő)

A gyomaendrődi Apolló mozi teljes fel
újítása egyébként nem kerülhetne olyan
sokba, hogy ne érné meg. Az összeg nem
haladná meg az 5 millió Ft-ot.

B. K.

Jelentősebb szereplés lesz gyermekeink
részére 1994. április 28-án az Éneklő-ze

nélő Ifjúság Találkozó a Város Művelő

dési Házban.

Kiemelkedő hangszeres versenyeken
vettünk részt március ll-én Orosházán, a
megyei zeneiskolák fafúvós növendék
versenyén. Az első korcsoportban 12 ver
senyző közül Farkas Zsuzsanna (tanára:
Boldis János) furulya szakos növendé
künk II. helyezett lett. Március l8-án Bé
késcsabán a megyei zeneiskolák zongora
szakos növendékeinek versenyén a máso
dik korcsoportban Bárdi Edina (tanára:
Nagy Edit) szintén II. helyezést ért el. A
díjazott két növendék és tanáraik eredmé
nyéhez gratulálhatunk.

A tanév folyamán lemorzsolódás nem
volt. Nem várjuk ölbe tett kézzel a kezdő

új növendékeket, "elébük megyünk". A
következő tanévre május hónapban az
óvodákban iskolázunk be a kiselőképző

be, június első hetében pedig az általános
iskolában előképző osztályba, ahol hang
szeres bemutatókat is tartunk.

Az endrődi városrészben a jelen tanév
ben szolfézs, zongora és gitár szakoktatá
sa folyik. A következő tanévtől beindítjuk
a fafúvós szakot is. Főleg e hangszer ta
nulására szeretnénk kis gyermekeket beis
kolázni.

SÁGI ATIlLA
igazgató

TESTÜLETI ÜLÉS
Gyomaendrőd Város Képvisew-testü

lete 1994. április 5-i ülésén többek között
megtárgyalták a következő témákat, elő

terjesztéseket:

• Az ülés elején bemutatkozott a testület
nek Békés megye 5. sz. választási kerü
letének képviselőjelöltjei közül: Szöllő

si Istvánné az MSZP, Kepenyes János a
Független Kisgazdapárt és dr. Kepe
nyes András az MDF részéről.

• A testület elfogadta Varjú Vilmos érde
meinek jegyzőkönyvi megörökítésére
Márton Gábor képviselő felterjesztését.

• A szavazatszámláló bizottságok tagjai
nak és titkárainak megválasztását.

• A Városi Egészségügyi Intézmény ve
zetői állásának (főorvos) odaitélésének
szavazásán egyik jelölt sem - dr. Csaba
Kálmán, dr. Bánki Gyula - kapott mi
nősített többséget, ezért az újraszava
zást a legközelebbi ülésre halasztották.

• Dr. Varga Géza kérésére a testület a
kullancs encephaltitis elleni 3. védőol

tás vásárlására a költség 50%-át, kb.
300 ezer Ft-ot megelőlegezi.

• A Csókási, Hősök-Bajcsy, Népliget és
az Árpád-Hantoskert területrésznek
szennyvízcsatorna megépítésére támo
gatás kérhető, így a megvalósításra fe
dezetet az éves költségvetési rendeletei
ben biztosítja.

• A Bánomkerti tanyák villamosítására
pályázatot nyújtanak be.

• Titkos szavazáson eldőlt, hogy a néhai
dr. Szerb György, Varjú Vilmos, vala
mint Gyuricza László és Timár János
kap Gyomaendrődért-posztomusz, illet
ve emlékplakettet, a lakosság javaslatá
ra.

B. K.

~
o

~ - I
~
~~l~O ri

~ ~ ,:q
'. ~

:::~··~·~~~If.:':·''~13~'1" \ . . . . .' . \'t
:J:.. '" ~ _ ~
., .. ~ .." Qp

- Tudom, hogy ez az ötödik pohár víz
már ma éjjel, de ég a szobám!
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*

Gyomaendrőd város S éves évfordulója alkalmából a város

önkormányzata 1994. április 30-án 18.00 órakor ünnepi estet

rendez a Katona József MűvelődésiKözpontban. Ekkor átad

ják a Gyomaendrőd Díszpolgára címet és a Gyomaendrődért

emlékplaketteket.

Az ünnepi műsorban közreműködnek:Frankó Tünde, Ve

réb Judit, Kiszely Zoltán, Szilágyi István, Polányi Éva, Ádám

Györgyi, Pólus Krisztián, a Városi Zeneiskola növendékei, a

Rumba Tánccsoport Klub és a Körösmenti Néptáncegyüttes

táncosai.

.~ llfJ)&{J {fjJó1~{J{f)3 pfJ~6(j'

(fj69{jj{!ij)fjfJ~&r:ttNJ&

Mindenkit szeretettel várunk!

MALATINSZKY ZITA

EJ, EJ ÓVÓ NÉNIK!

A vandalizmus pedagógiája

Döntöttem. Ezekre az óvó nénikre a gyerekemet soha nem fogom
rábízni. Hiszen 6k egy nagy titkot nem tudnak: a fáknak is van lel
kük.

*

Tavaszi nap. Nem is szép, nem is csúnya. Fúj a szél, hol elbújik a
nap, hol el6bukkan.

Nagy a nyüzsgés a városban. Közeledik az ebédid6. Kicsik és na
gyok sétálnak, fagyiznak. Mi, babakocsisok is rójuk az utcákat.
Óvodások ismerkednek az élec16 természettel. Zsibonganak, nevet
gélnek: gyerekek. Leveg6znek.

Akishídon tolom hazafelé a gyerekkocsit. Már messzir61 látom,
itt is óvodások nézel6dnek. Ilyenkor még nem büdös a Holt-Körös,
érdemes megállni.

A Kossuth úti óvoda óvó nénijei nagy munkában vannak. Törde
lik, csavargatják, gyűrögetik a csavarfüzet. Rájuk várnak a kicsik.

A Révlaposon lakók tudják, hogy nem sok maradt már ebb61 a fá
ból a kishíd mentén, mert galád kezek évek óta derékba törik a ki
sebbeket.

A nagy fa már kezdett zöldellni. Eddig a pillanatig tartott a tavasza.
Az óvó néni már vonszolja a nagy ágát, ígérve agyerekeknek,

hogy az óvodában majd 6k szedhetik le a háncsot. A másik ág félig
letörve ott marad, mert nem bírnak vele csak úgy, puszta kézzel.

- Muszáj, dekorációnak kell! - mondja az óvó néni.
Döbbenetemben annyit tudok mondani.
- Erre tanítják agyerekeket?! (Tegeztem 6ket, az egyiküket is

mertem.)

Történt mindez 1994. március 25-én, negyed 12 után pár perccel.

Már régóta arra várok, hogy ha felül majd a kislányom, a babako
csival ott megállok, megmutatom neki a csavarfüzet. Mert különle
ges, mert szép. Mert van. (Volt)

És vigyázni kell rá.

Most még jobban, hiszen megint kisebb lett. A galád kezek...

Fe/hfvjuk a Tiszte/t Lakosság figye/mét,
hogya Socó-zugban vegyszerezést végeztünk

a tú/burjánzott hfnár ellen.

A vegyszerezéstől számított 30 napon belül
innen származó halat fogyasztani tilos,

valamint a holtág vize 60 napig
öntözésre, locsolásra alkalmatlan.

A vegyszerezés 1994. március 30-án történt.

POLGÁRMESTERI HIVA TAL

.: . ".'
Közöljűk a Kedves' Olvasóinkkal, hogya ,Gyomaendrődi Híradó
slerkesztósége aLakitelek Alapítvány támogatási díját nyerte el.

. EdíjhOz hbzzájárult a béKéscsabaI A&M Stúdió gárdája is a sze
dés, és a'PaulfkéS Társa Bt, nyomásmunkájáva.l,. ' .. >' .• ' .

Ünnepi mise az endrődi katolikus templomban.

Koszorúzás a Szabadság téren
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Parasztház (Endrőd, piactér)

Kiállítás nyílt április 8-án a Katona József Művelődési Központban Mladonyiczky Béla

szobrász, Martincsek Ágnes keramikus és Takács Győző iparművész alkotásaiból.

~ Politikai kaszinó
(7. oldal)

A polgármester ,
választási előzetese;

(2. oldal)

~1':o/áílalkozói szemle .,
c', (9. oldal),
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_ MEGKÉRDEZTÜK _
a polgármestert __ ,'

Választások előtt

- választásokról

(Április 30-án a Katona József Művelődési Központban 18 órakor kezdődik
Gyomaendrőd város 5 éves évfordulójának ünnepsége.)

VÁROSUNK 5 ÉVES ÜNNEPI ESTJÉRE, AMIN RÉSZT VESZ
DR. LATORCAI JÁNOS IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTER,

VÁROSUNK SZÜLÖ1TE IS, MINDENKIT SZERETE1TEL VÁRUNKI

- Mi a véleménye a Politikai Kaszinó
című politikai rendezvényről? A résztvett
képviselőjelöltekről, a fórumon való sze
replésükről?

- A rendezvényt nagyon hasznosnak
találtam. Bár a rendezvényt levezető Hor
nok Ernő szigorúbb lehetett volna egyes
képviselőjelöltekkel, ami az időbeosztást

illeti.

Elvártam volna mint polgármester,
hogy ha valaki képviselőként jelölteti ma
gát településünkön, akkor néhány, a vá
rost érintő problémát jobban ismerjen,
tisztában legyen vele.

Nem lesz könnyű a választás. Nem tu
dom megítélni, hogy alakosság többsége,
akik nem voltak jelen - nem csak ezen a
rendezvényen, de a többin sem - , igazán
melyik pártra voksolna? Bár, legyen ez a
választók problémája.

- Iskolaváros mellett, az egy főre eső

szórakozóhelyek száma alapján a diszkók
városa is lettünk. Milyen problémákat
vonz ez a tény magával?

- Sajnos adataink vannak arra vonat
kozólag, hogy jelentősen megnőtt az
éjszakai vandalizmus, ennek jelentős

anyagi következménye van. Nézzük ezt
számokban: Egy közlekedési jelzőtábla

újbóli megrendelése 9 ezer forint. Ezekből

havonta néhány rendszeresen eltűnik.

Visszahelyezésük is pénzbe kerül. A tönk
re tett fák és egyéb károk évente átlagban
30-50 ezer Ft-ot tesznek ki havonta.

- Nemrég egy megbeszélésre invitálták
városunk vendéglátós vállalkozói! és má
sokat. Milyen eredményekkel végződött az
összejövetel?

- A polgármester kezdeményezésére
történt a találkozó az iskolaigazgatók, a
rendőrség, a polgármesteri hivatal, és a
vendéglátással foglalkozók képviselőivel.
Legfőbb témája az iskolás korú gyerekek
alkoholfogyasztása, éjszaka, meg nem en
gedett időpontban történő szórakozása,
időnkénti vandalizmusa volt.

A polgármester felhív ta a diszkótulaj
donosok figyelmét és erkölcsi felelőssé

gükre apellált, mikor említette a kiskorúak
alkohollal való kiszolgálásának minden-

képpen káros hatásait. Szólt arról is, hogy

él még az a rendelet, miszerint este 22 óra

után 16 éven aluli gyermek nyilvános szó

rakozóhelyen nem tartózkodhat.

A résztvevők egyértelműen sajnálattal

állapították meg, hogy a szülők felelőssé

ge ebben az esetben nem mellékes, nem

mellőzhető!

Nehezen érhető, hogy 16 éven aluli kis

iskolás a szülő tudtával és pénzével ho

gyan is tartózkodhat nyilvános szórakozó

helyen hajnali 2-kor?! A jövőben minden

egyes szórakozóhelyen, ahol fiatalok

megjelennek, személyi igazolványt fog

nak kérni tőlük és 22 órakor fel lesznek

szólítva, hogy hagyják el a helyiséget.

Természetesen ennek kivitelezhetősége

erősen kérdéses. A rendőrség és a pedagó

gusok segítsége nélkül a vállalkozók sem

garantálják ennek a törvényes intézkedés

nek végrehajtását, betartását.

* * *
Szerkesztői vélemény: Mivel az ügy

sajnos egyre nagyobb hullámokat vet, ér

demes említeni külföldi kezdeményezést.

Talán kompromisszumot kellene kötni,

hogy a kecske is jóllakjon, de a káposztá

ból is maradjon valami; talán a szülők sa

ját őrjáratot szervezhetnének, esetleg te

kintélybíró tanárokat is bevonván - el

lenőriznék az éjszakát, talán az alkoholi

zált ifjak mennyisége és a randalírozás is

csökkenne. Hasonlóan, mint a polgárőrség

teszi, szoros kapcsolatot tartva a tulajdo

nosokkal és a rendőrséggel is.

Csak azt tudjuk hozzáfUzni, hogy Skan

dináviában az ilyen jellegű odafigyelés

egyre terjedőben van, ezzel a nyugalom

mindinkább visszaáll a kisvárosokban, vá

rosok centrumában, éjszakai életében,

ahol ilyen problémák léteznek.

B. K.

Utolsó napjaihoz érkezett a választási
kampány. Szorgalmasan hallgattam végig a
különböző pártok fórumait, programjait.
Szomoruan kell megállapítanom, városunk
lakossága - leszárrútva egy szűk réteget
(mely azonban igen vegyes) látogatta csak a
leendő képviselő hölgyek és urak bemutat
kozásait. Ennyire érdektelenek lennének
Gyomaendrődön az emberek? Nem hiszem.

Talán belefáradtak a politikai csatározá
sok hallgatásába és látványába? Csak re
ménykedem, hogy majd május 8-án kelle
mes lesz a csalódás, és nagyon sokan el
mennek választani! Mert el kell menni! A
demokratikus rendszerben az állampolgár,
mire eljön a szavazás ideje, dönt és szavaz,
tudja kire hallgasson, kinek akar hinni, vagy
talán kinek szeretne hinni? Hisz az ígéretek
csak utólag fognak testet ölteni. Kár, hogya
pártok egy része a másik lejáratásával sze
retne meggyőzni, és nem elsősorban prog
ramjával. Jól meg kell néznünk a képviselő

ket, elgondolkozni, ki Ő, hol volt eddig, mit
tett, hogyan mondta régebben és hogyan
most?

Szeretném hinni, egyik-másik valóban
azon az oldalon áll, amit hirdet. Remélem
nemcsak képviselő szeretne lenni, hanem
képviselni is akar bennünket. Remélem,
nem fog ismét csalódás érni. Reményke
dem. Hiszen a fórumokon megjelentek csak
ezrelékei a lehetséges választóknak, de ők,

akik nem jöttek el egyszer sem, rudják-e
kire, kikre adják le majd szavazataikat?
Mert ha rosszul döntenek, vagy sehogyan
sem, hogyan kérnek majd számon? Mond
hat-e majd kritikát? Bírálhat-e majd ezért is,
azért is?

Utfontosságú választás !esz! Most fog el
dőlni, milyen parlamentünk és kormányunk
születik. Most fog eldólni önkormányzatba
rát lesz-e az új, milyen segítséget kapnak a
települések? Remélhetőleg a jövőben nem a
fejünk felett, megkérdezésünk, gondjaink is
merete nélkül döntenek majd. Várható-e a
remélt fellendülés? Reménykedem, hogy
igen.

Nehéz választás lesz, félek, a sok párt
megosztja a választókat és a minőség, a leg
jobb esetleg elveszhet!

Kedves gyomaiak és endrődiek! Ébredje
nek, gondolkodjanak, és ha döntöttek, mert
dönteni kell, kérem mindenki menjen szavaz
ni! Szavazzon legjobb reménye, szíve és esze
szerint, hisz ha rrúnél többen elmegyünk, már
egy fontos lépést tettünk - rajtunk ugyanis
nem múlt a siker. A siker, egyik vagy másik
jelölt, párt sikere meghatározza majd életün
ket a következő négy évre.

Kérem Önöket, menjünk el és szavazzunk
minél többen!

Dr. Frank6 Károly
polgármester
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az 5. szánlú választókörzet egyéni képviselőjelölt je, Nagy Márton
A Magyarországi Zöld Párt jelöltje?

1947. február 24-én születtem Nagy Ferenc és Ko
vács Flóra tanárszülők harmadik gyermekeként. Álta
lános és középiskolai tanulmányaimat is itt, szülőváro

somban, Salgótaljánban végeztem. 1965-ben érettségi
vizsgát tettem. Ezután különböző fizikai munkakörben
dolgoztam. Katonai szolgálatom letöltése után végez
tem el a Pollack Mihály Műszaki Főiskola épületgé
pész szakát, ahol 1976-ban kaptam üzemmérnöki dip
lomát. Közben 1972-ben megnősültem, feleségem ta
nár. Házasságunkból két gyermekünk született, 1976
ban Noémi, 1987-ben Zsuzsa. Diplomám megszerzése
után több helyen dolgoztam műszaki tanárként, költ
ségvetési üzem vezetőjeként, szervezőként, konununális üzem igaz
gatójaként.

Munkám, életem, a világról beérkező információk, olvasmányaim
alapján egyre inkább meggyőződésenuné vált a természet, a környe
zet mint élettér elsőd1egessége, minden mást megelőző fontossága,
és hogy felelősségünk utódainkat illetően sokkal inkább ezen a terü
leten nyomja vállunkat, mint teszem azt, milyen anyagiakkal bocsájt
juk útjukra őket. Így aztán, mikor 1994 februárjában találkoztam a
Magyarországi Zöld Párttal, megörültem, hisz ki legyen fent említett
felelősség letéteményese, a zöld értékek zászlóvivője, ha nem a Zöld
Párt?

A politika nem vonzott különösebben, soha semmilyen párt tagja
nem voltam, de úgy gondoltam, mostanra az ismert politikusok túl
sok és túl nagy hibákat követtek el, hát próbáljuk meg jobban csinál
ni. A mozgalom értékeinek képviselete is leghatékonyabban egy pár
ton keresztül valósítható meg. Ezért vállaltam, hogy mint független,
párton kívüli egyéni képviselőjelölt a Magyarországi Zöld Párt tá
mogatásával indulok a választáson. Az én vállalásom egy tiszta vilá
gos értékrendre, bölcs célszerűséget tükröző egyeztetésre, ellenség-

képet nélkülöző felfogásra, a demokratizmust megkö
vetelő és alkalmazó módszerekre vonatkozik. Ett6l el
térő elemekkel, megfogalmazásokkal nem tudok azo
nosulni, és nem is akarok, használja bárki is azt.

Soha nem volt annyira, mint ma szüksége az
országnak arra, hogy különböző szervezetek, társadal
mi tömörülések a jobbítás szándékával az azonosságo
kat keressék programjaikban és az emberért, a közért
vezérfonalát megtalálják.

Ehelyett napjaink politikai csatározásaiból a dema
gógia, az egyéni vagy ;;zűk csoportérdek, öntömjéne
zés, ígérgetés, diszkriminatív jelszavak, hatalomféltés

és hatalomvágy áradnak felénk.
Mégsincs más esélyünk, mint teljes mellszélességgel kiállni a ter

mészet- és környezetvédelem mellett, mert csak innen kaphatunk vá
laszt arra a kérdésre: képes-e túlélni önmagát az ember?

Az eddig ismert társadalmi struktúrákban a kérdés elsikkad, mert a
rövid távú érdekek által vezérelt hatalo=ak nincs indíttatása felten
ni, hiszen a természet tönkretételének hatásmechanizmusai komoly
időeltolódással érvényesülnek, ám megbomlott egyensúlyesetén ha
tásosabb kiirtása az emberiségnek, mint a nukleáris fegyver.

Ha nem az élettér, hanem az ember oldaláról közelítjük a kérdést,
úgy a természettől való elszakadás önmaguktól való elszakadást is
jelent, és azt, hogy egyre kevésbé tudunk magunk számára valóságos
célokat megfogalmazni. Nincs más esélye az emberiségnek, mint
ökoszisztematikus gondolkodásmód kialakításával megteremteni a
lehetőségét annak, hogy tanuljon a természettől bölcsességet, célsze
rűséget, kitartást, túlélést.

Ez szinte automatikusan egy takarékosabb, felelősségteljesebb

embert, államot, állampolgárt, boldogabb jövőt teremthet.
Nagy Márion, képvise16je/ö/I

- KNER Nyomda Kft.

- Sportcsarnok vezetője és dolgozói

Köszönet

• Babák Mihály, a Fidesz területi

jelöltje

Gyomaendrődi- Vöröskereszt

Szervezete

Nagycsaládosok

Gyomaendrődi

Egyesülete

köszönetünket fejezzük ki, hogy aján

dékaikkal kedveskedtek a gyermekek

nek, és ezzel hozzájárultak a rendez

vény sikeréhez.

A Városi Sportcsamokban 1994. április

9-én a Nagycsaládosok Egyesülete

részére megrendezett sportnap támoga

tóinak:

Az IPARKER KFT. Gyomaendrődi
kisker. és vendéglátó üzletei

önálló, vagy közös üzemeltetésére
egyéni vagy társasvállalkozókat keres.

Ajánlatokat az alábbi egységekre
fogadunk el:

l. Sz. Élelmiszer kisáruház
(Fő út 214.)

2. Sz. Vegyesbolt (Lévai út 4.)
3. Sz. Iparcikkbolt (Szabadság tér 5.)

4. Sz. Járműszaküzlet
(autósbolt, Jókai út 26.)

5. Sz. Zöldség-gyümölcs Bolt
(Jókai út 26.)

Ezerjó vendéglő (Wesselényi út 1.)

Kedvező ajánlat esetén a 2. sz. bolt tu
lajdonjogának megvételére és a Ha
lászkert részleges, vagy teljes tulaj
donjogának megvételére is sor kerül
het.

Ajánlatok megtételének határideje:
1994. május 5.

Érdeklődni lehet személyesen az Ipar
ker Kft. irodájában (Ezerjó vendéglő),

vagy a 386-649 telefonon Jenei László
ügyvezető igazgatónál.

A rendszerprogramozó bórdíszmúves

Hívatlan prókátorként féligazságokat

közölve támadó hangnemben ír.

Igaz, hogy hiányoztam az iskolából,

igaz, hogy én készítettem az említett de
korációs anyagot, de nem igaz, hogy bár

milyen ok-okozati összefüggés lenne a

két dolog között.

Mikor megkértek erre a munkára, a fel

adatot szívesen vállaltam, hiszen a többi

diák is dolgozott a rendezvény sikeréért.
Természetesen semmiféle számlabenyúj

tásrói szó nem lehet. Annak ellenére,
hogy az igazgató úr is kérte a tábla el
készülte után, mert viszonozni kivánta te

vékenységemet.

Kár ezt a jól sikerült rendezvényt beár

nyékolni.

Cikkét olvasva a Gyomaendrődi Híra
dóban az egyértelmű hely- és helyzetmeg

jelölése miatt magamra ismertem.

T~ZTELTKÓBORÁRPÁD!
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A HAZA NEM· ELADÓ!.

dr. Kepenyes János

A VÁROSI
ZENEISKOLÁBAN AZ

1994/9S-ÖS TANÉVTŐl
NÉPTÁNCOKTATÁSINDUL

A NÉPTÁNCOKTATÁS CÉLJA:
fejleszti a gyermekek

- mozgáskoordinációját,
- ritmusérzékét,
- koncentrációs készségét,
- javítja a testtartást,
- közösségformáló, személyiségfejlesztősze-

repe van,
- a népművészeten belül segít a táncművészet,

a néphagyományok, a népszokások megis
merésében, felelevenítésében.

ALSÓ TAGOZATOS
GYERMEKEK

JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Az oktatáson részt vevő gyermekek BIZO
NYÍTV ÁNYT kapnak.

A tehetséges gyermekek számára lehetőség

nyílik táncművészeti középiskolai képzésre je
lentkezni vagy a nagy hagyományokkal ren
delkező KÖRÖS MENTI NÉPTÁNCEGYÜT
TESBEN továbbfejleszteni tudásukat.

AZ EGY TANÉVRE FIZETENDŐ TÉRÍ
TÉSI DÍJ. TANULMÁNYI EREDMÉNYTŐL
FÜGGŐEN VÁLTOZHAT 750-1500 Ft
KÖZÖTT. HETI 3x45 PERCES, VAGY 2x70
PERCES ELFOGLALTSÁGOT JELENT A
GYERMEKEK SZÁMÁRA.

Jelentkezni lehet:
l. Sz. Általános Iskola

Jókai úton - Kiss Pálnénál,
Sallai úton - Szujó Lajosnénál.

2. Sz. Általános Iskola
F. Nagy Lajosné iskolatitkárnál.

3. Sz. Általános Iskola
Kovásznainé Mikó Kláránál.

év alatt volt koalíciós partnereink és erre majd a
sazvazófülkében is emlékezzenek körzetünk vá
lasztói. A Független Kisgazdapárt mindig hű és
becsületes volt a néphez és az is marad.

Talpra Magyari
Az FKGP Gyomai és Endrődi Szervezete nevében:

Hanyecz Margit

tárjárás, törökdúlás, sem újabb Trianon, sem tör
vényesített magzatgyilkolás, népirtás, testi és
szellemi leépítése sokat szenvedett népünknek, de
kell a mindenkori becsületes munkáért járó tisz
tességes megélhetés a nyugatiak színvonalán élő

polgársággal és lehetőség gúzsba kötött kezünk
feloldására. Ne szívja vérünket külső hatalom ál
lamadóság címén soha fel nem vett, vagy a nép
által fel nem használt dollárrnilliárdokért ' Egyet
len nemzetnél sem vagyunk alábbvalók.

Tisztelt gyomaendrődi lakosok, jobboldali ér
zelmű választópolgároki A 86 éves Független
Kisgazdapárt senkivel sem egyesült és hazánk
legnagyobb létszámú pártja, ennek ellenére (vagy
éppen ezért?) sok a féJretájékoztatás és elhallga

.tás. Már a katolikus "Keresztény Élet"(I) című

hetilap is beállt a rágalmazók, gyaJázkodók sorá
ba. Mi várható még? Az Egyesült Kisgazdapárt
létrehozásával pedig meg akarják téveszteni a vá
lasztókat és megosztani akisgazdák szavazótábo
rát, de ez csak arra lesz alkalmas, hogy esetleg az
ellentábor jusson győzelemhez. Ha nem oszlik
meg túlságosan a szavazatok száma és a legna
gyobb létszámú pártot, a Független Kisgazdapár
tot támogatják kedves Választói nk, akkor össze
fogással lesz esély gyökeres változásra, egy ke
resztény, magyar Magyarország felemelkedésére.

Egyéni képviselőjelöltünk dr. Kepenyes János,
pártunk pedig az 5. helyen lesz a szavazólapon.

Az Isten-Haza-Család szellemében, valós ke
resztény értékek jegyében, régen kiadot! progra
munk alapján akarjuk megvalósítani terveinket.
Talán utolsó lehetőség egy jobb sorsra érdemes,
tehetséges, becsületes, sokat szenvedett, kifosz
tott, félrevezetett néprétegek szebb életlehetősé

gének kialakítására, megteremtésére. Csupán látni
kell, hogy 1990-ben init ígértek és mit tettek négy

kivitelezés során ennek irányításában is nagy
szerepet vállaJt. Az itteni egészségügyi inté
zetek végre - a pályázat kiírásával, mit volt

szerencsém megnyerni - gazdá
hozjutnak.

Az eddigi szakmai tapasztalatai
mat hasznosan lehet ezek után
gyümölcsöztemi.

Az itteni Egészségügyi Intézmé
nyek működését lehetőség szerint
továbbra is folyamatosan, zökke

/ nőmentesen biztosítanunk kell, ez
"'-_-'--'-/--'J' a fő feladat! Az egészségügy jelen

legi reformja oda fog hatni, hogy csak a
gazdaságosan működő intézmények marad
hatnak meg. A TB a teljesítmény arányában
fogja finanszírozni ezeket a szakrendelése
ket, kórházakat, intézeteket. Tehát meg kell
felelnünk az olyan elvárásoknak, amelyek
nek lényeges pénzügyi vonzatai vannak.

Azt szereménk elérni, hogy szorosabbra
fúzzük a szálakat a szakmán belül, az együtt
működésünksorán.

Műszerezettségtekintetében az elmaradot
tabb szakokat jobban fel kell szerelnünk, eh
hez a személyi feltételeket is biztosítani kell.

Végül is azt jelenti számomra az intézmé
nyek vezetése, hogy jól gazdálkodjunk
műszerekkel,emberekkel és gazdaságilag is.

B. K.

Van szerencsénk a Híradóban üdvözölni
dr. Bánki Gyulát abból az alkalomból, hogy
ő nyerte el a Városi Egészségügyi Intézmény
intézményvezetőiállására kiírt pá
lyázalOt. Az alábbiakban rövid be
mutatkozását kértük és leendő fe
ladatairól ejt szót.

- Először is megköszönöm a
tisztelt Testület bizaImát. Úgy
hiszem, hogy ez valahol a lakos
ság véleményét is tükrözi.

I963-ban Szegeden végeztem el
az orvosi egyetemet. Szolnokon,
később Jászberényben dolgoztam. 1982-ben
kerültem Békés megyébe, Kétsopronyba. Itt
örömmel tevékenykedtem mint körzeti or
vos, hiszen közvetlenül gyógyílhattam.

Végül a gyomaendrődi ek megkeresésére
ide, a Tüdőgondozó Intézetbe kerültem. Biz
tosílottnak láttam azt, hogy itt mindkét szak
mámban tudok majd tevékenykedni, mint tü
dőgyógyász és röntgen szakorvos, szakren
delést is lehet majd létrehozni.

Eléggé lerobbant épületben kezdtük el a
munkánkat. Meg kellett a város vezetőit

győzni, hogy a röntgen munkahely megte
remtéséhez való berendezéseket megvegyük
és átalakításokkal megteremtsük a rendelés
lehetőségeit. A feleségem tervezte meg a
röntgen munkahely elhelyezését, valamint a

Főorvosi pályázat és nyertese

Közeledik május 8. Az
egyszerű polgár alig tud
eligazodni a pártok
dzsungelében, bár eléggé
érezhető a három fő

irányzat: a keresztény
jobboldal, a szocialista
baloldal és a balra hajló
liberalizmus. A Függet
len Kisgazdapárt jelsza
va: ISTEN - HAZA 
CSALÁD.

Nemesk hirdeti a ke
resztény értékeket, ha

nem szerves része programjának. A négyéves
parlamenti igen és nem szavazatok hűen bizonyí
tották, ki hová tartozik, mennyire keresztény,
mennyire magyar és mennyire óhajtotta - óhajt
ja hazánk gyökeres gazdasági - politikai válto
zását, a magántulajdon tisztelethen tartását, a ha
misítatlan jogállamiságot és valós demokráciát.

Pártunkjó két éve kilépett a koalícióból, mert a
pa11nerek nem tartották be választási ígéreteiket, s
látta, milyen irányban halad az ország szekere.
Nem adta hozzá nevét. Pártunk nem kevesek hi
hetetlen gazdagságát, hanem széles néprétegek
felemelését akarja szolgálni a hazáját szerető

többség összefogásával. Jó a földünk, éghajla
tunk. Van e maroknyi népnek szorgalmas és te-
hetséges parasztsága, jól képzett ipari munkássá
ga, magasan kiemelkedő értel miségi rétege, van
nak kétkezi munkások, óriási létszámú munkanél
küliek, pályakezdők, pályát kezdeni akarók, sül
lyedő egzisztenciájú családok és nyugdíjasok 
mind-mind jobb sorsra érdemesek. Csodákra len
nénk képesek, ha nem lennénk örökös kiszolgál
tatoltjai külső hatalroaknak. Nem kel I újfajta ta-
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'A MUNKÁSOK, APARASZTOK, ADOLGOZÓ ÉRTELMISÉGIEK
KAPJANAK HELYET APARLAMENTBEN!

GAZSÓ ISTVÁN
Békésszentandrás, Szent László út 28.

A MUNKÁSPÁRT KÉPVISELŐJELÖLTJE
Békés megyei 5. számú (SzaNas és vidéke) választókerület

Az egyszerűemberek gondjainak já ismerője

és képviseletük felvál/alája.

RÖVID BEMUTATKOZÁS

Én magam is egyszerü munkásember (asztalos) vagyok, 40
éves szakmunkás, nős, egy gyermek apja. Felkészültnek ér
zem magam a képviselői feladatok ellátására, a dolgozói ér
dekek képviseletére.

Azért indulok a választáson, hogya dolgozó emberek is
képviselve legyenek a parlamentben. Mi kisemberek ne csak
értesüljünk a tÖNények megszületéséről, hanem részesei le
hessünk megalkotásuknak is. Fő feladatomnak tartom a mun
kanélküliség, az elszegényedés, a mezőgazdaság leromlása
elleni harcot. Jelszavam: "Együtt egymásért, hazánkért!"

Tisztelettel kérem a választópolgárok bizaimát és szavazatát.

SZAVAZZON A MUNKÁSPÁRTRA ÉS JELÖLTJÉRE!

A MUNKA AZ IGAZI ÉRTÉK,
ALKOTMÁNYOS JOGA MINDEN EMBERNEK!
GAZSÓ ISTVÁN KÉPVISELŐJELŐLT PROGRAMJÁNAK

FŐBB CÉLKITŰZÉSEIBŐL

"Minden erőmmel küzdök:
- Az ingyenes, világi - és demokratikus esélyegyenlőséget

biztosító - oktatási rendszerek kialakításáért.
- A fiatalok első munkához és lakáshoz való jogának tör

vényben történő elismeréséért.
- A gazdasági életet szabályozó stabil rendszerek kialakítá

sáért. A kiszámítható adózás rendjéért. Az adókulcsok és a
béreket terhelő adók csökkentéséért.

- A kialakult tulajdonviszonyok megszilárdításáért. A tulaj
donformák - magán, szövetkezeti, önkormányzati, állami
- esélyegyenlőségéért. A termelési és értékesítési bizton
ság megteremtéséért.

- A magyar áruk támogatási rendszerének kialakításáért.
Minden olyan külföldi termék behozata/ának korlátozásáért,
ami itthon is gazdaságosan megtermelhető.

- Olyan új földtöNényért, amely biztosítja a földtulajdon és a
földhasználat összhangját. Valamint azért, hogy a külföldiek
semmilyen körülmények között se vásárolhassanak földet.

- A nyugdíjak vásárlóértékének megőrzéséért. A rászorult
ság elvét központba állító szociálpolitika kialakításáért."

Ezenkívül küzdök mindazon célokért, melyeket a MUNKÁSPÁRT
MA A BAL A JOBB címü választási programja tartalmaz.

•Szimpatizál velünk? Ön is ezt akarja?
Akkor feltétlen vegyen részt a választáson!

SZAVAZATÁVAL AMUNKÁSPÁRTOT ÉS JELÖlTJÉT TÁMOGASSA!

Dr. Szerb György sírjánál...
Április 19-én a késő délutáni ór,íkban özvegy

dr. Szerb Györgyné és a közvetlen családtagok jelenlé
tében koszorút helyeztünk el a szarvasi temetőben

nyugv6 egykori körzeti főorvos sírjánál.
Koszorúnkat a volt gyomai betegei és a város ön

kormányzata nevében helyeztük el abból az alkalom
ból, hogya képviselő-testület az elhunyt főorvos úrnak
Gyomaendrődért emlékplakettet adományozott posztu
musz kitüntetésként.

Drága Gyuri bácsi!

Sok-sok évvel a halálod után megál/hanunk u sírod
előn, meghajthattukfejünket mindannyiunk nevében.

Mindenki, aki szeretett és tisztelt, ma is hálával gon
dol Rád. Nagyszerű ember és orvos voltál. Sohasem
mertelek visszategezni - látod, csak most. Apárnként
tisztelte/ek. Tudom, hogy most már késő az emIékpla·
kett, mit halálod után kaphattál csak meg. Mégis vala·
mit a helyére tettünk, amit életedben nem adtak meg
Neked, pedig méltó volwl rá. Most sikerült.

Emléked felerősödik a hála és a szeretet virágai
mel/elt, mindannyian gondalunk Rád. Kedves voiwi.
szeretetre méltó, alázattal dolgoztál, csak a betegeid
nek éltél, csak gyógyílOrtál, gyógyítonál. Sokat IUnul·
tam Tóled emberségból, orvoslásból. Mu is hálás va
gyok, hogy pályám kezdetén Te voltál mel/ettem
Köszönök és köszönünk mindent Neked, a gyógyuláso
kat, u vígasztaló szavaidat, az emberségedet.

Nyugodj békében'

Dr. Frankó Károly
polgármester

,~ ..:. '::-..:' .' ..

HORGASZC/~"r-~I

ÉS
TA,ÉTAVAsAR

Az Iparker Kft. Iparcikkboltjába,
Szabadság tér 5. (Totózó mellett),
horgászbotok, ·úszók, horgok, ól
mok, etetőanyagok és egyéb hor
gászcikkek érkeztek bőséges vá
lasztékban.
Tapétavásár 20-féle tapétaválasz
ték biztosításával.
- További választék, el6rendelés

minta után a helyszínen.
- Vállaljuk a tapétázás kedvező

árú és határidejű elvégzését is.
Viszonteladókat is kiszolgá
lunk.

Ugyanitt folytatódik a profilváltás
miatti kedvezményes 5-80%-05
árengedményes vásár!
- Naptárak, kozmetikai cikkek,

telefonok, képes levelezőlapok,

elektromos szerelvények, határ
időnaplók, öntapadós tapéták
és egyéb árucikkekből.

IPARKER Kft.

Köszönet a segítségért!
A tavaszi szünet szeszélyes időjárása sem tudta

megakadályozni azon szülők, hozzátartoz6k tenniaka
rását, akik a 2. Sz. Általános Iskola Fő úton lévő als6
tagozat udvarának rendezéséhez kezdtek.

Köszönet a nevelőknek a szervezésért, aszülőknek

az áldozatos munkáért. J6 érzés azt rudni, hogy olyan
emberek között élünk, akik ebben a rohan6 időben is

. tudják, mi az önkéntes segítség.
A segítő szülők nevét gyennekük osztálya szerint

írom le:
3. a Varga István, az osztályfőnök férje

Gombkötő Frigyes
Csizmadia Sándor
Vékony Lajos
Almási Gyárfás
Csik6s Elek
Czikkely János

3. b T6th Gábor
2. a Gyuricza Sándor

Botos Gábor
Farkas Elek

I: a Molnár Gyula
Timár Sándor
Varga János
Fekécs J6zsef
Hannati László

és a mi technikai dolgozóink. A munkájukkal 80
100 kisgyenneknek biztosítottak jobb feltételt a szüne

. tek eltÖJtéséhez. Köszönöm!

Farkas IsTVánné, mb. igazgató·
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Fórumokról
A Kereszténydemokrata Néppárt gyoma

endrődi szervezete is lakossági fórumot ren
dezett a Déryné Művelődési Házban március
22-én. Itt megjelent dr. Latorcai János ipari és
kereskedelmi miniszter, valamint bemutatko
zott Császárné Gyuricza Éva, a KDNP 5. sz.
v. ker. képviselőjelölt je.

Dr. Latorcai beszédében többek között
megemlítette: "Megilletődéssel állok itt, mi
kor a sok ismerős, barát, rokon tekintetének
kereszttüzében programbeszédet mondok a
KDNP színeiben.

Hosszú volt az az út, amelyet endrődi kisis
kolás koromtól a mai napig megtettem. Mér
földkő az én életemben is.

A választások mérlegkészítésre köteleznek
mindenkit" -kezdte beszédét a miniszter.

Majd említést tett a következőkről is: Ez az
ország ma működik. Vérzően több sebből, zi
lálva, de működik. 1990-91-ben új gazdasá
got kellett teremteni, hiszen az a gazdaság,
amit addig műveltünk idegen volt azon az
úton, amelynek célja Európa. A volt KGST
piac lenne a magyar ipar mostani igazi felve
vőpiaca.

l993-ban megindult az ipari termelés növe
kedése. A válságból a kivezető út látszik,
megvan a remény a további növekedésre, a
munkanélküliség csökkenésére. Ha el merjük
hinni azt, hogy alkalmasak vagyunk a kitörés
hez, akkor le tudjuk győzni a sok rossz bei
degződést és fájdalmat, meg tudjuk tartani a
hitet a valóra válásért, a célba érkezéshez.

Ezután Császárné szólt az egybegyűltek

hez. A választás felelősséget jelent. az állam
polgár közömbössége jobban fenyegeti a de
mokráciát, mint a diktátorok túlkapásai. A
nép gazdája ennek az országnak, így részt
kell vennünk az ország átalakításában. Ahol
csak kötelezettség van, az börtön, ahol csak
jog, az anarchia. A kettő harmóniája a de
mokrácia. A KDNP emberközpontú társada
lomért dolgozik. A KDNP mindenkire számít
és nekünk mindenki számít. Az ifjúságot er
kölcsi normák nélkül nem lehet nevelni. Sza
bad államban szabad egyházat akarunk.

B. K.

Választási lakossági fórumok
az 5. sz. választási körzetben

Április 6-án az MSZP rendezésében, a Kato
na József Művelődési Központban dr. Simon
Imre, Földes Zoltán, Szöllősi Istvánné, dr. Já
nosi György, Katona Lajos részvételével tar
tottak lakossági fórumot.

Április 20-án a szarvasi művelődési köz
pontban Király Zoltán, Tóth László, Kutas Fe
renc, Garai János, Láposi Lőrinc részvételével
az MSZDP rendezett hasonló összejövetelt,
míg ugyanezen a napon a gyomaendrődi Ka
tona József Művelődési Központban Dezső

Zoltán, Babák Mihály, Deutsch Tamás, Végh
László, R. Nagy Tibor és Kovács Attila rész
vételével a Fidesz.

Április 13-án a KDNP szervezésében
fórumo t tartottak a Katona József Művelődési

Központban, ahol az 5. sz. v. kerület
képviselőjelöltje, Császárné Gyuricza Éva volt
a házigazda, ismertette a programját. Az est
meghívott vendége volt dr. Szakál Ferenc, a
Gödöllői Agrártudományi Egyetem pro
fesszora, aki aktuális mezőgazdasági prob
lémákról beszélt.

Jótékonysági hangverseny
1994. április lO-én, va- kicsit irigykedtünk is a

sárnap délután az endrődi szarvasiakra, a város ma-
Szent Imre templomban a gas szintű zenei életére.
Hittel a holnap ifjúságáért A műsor második részét
alapítvány kuratóriuma jó- a Moldáv Művészeti Aka-
tékonysági hangversenyt démia Kórusa adta: Gou-
rendezett. Belépődíj nem nod-, Bizet-, Hiindel-mű-

volt; mindenki maga szabta veket tolmácsoltak igen
meg, mennyivel akar - és magas szinten. Drámai
képes - hozzájárulni az erővel hatott a közönségre
Endrőd és Gyoma között a Hiindel Messiás-oratóriu-
felépítésre kerülő katolikus mából előadásra kerülő

iskola múködéséhez. (Köz- Halleluja-kórus. A szaki-
tudott, hogy településünk VERONICA GALESCU rodalom is a Messiást tart-
katolikus egyházai az önkormányzat javára ja Hiindel főművének: már a bemutatón
lemondtak a volt egyházi tulajdonú iskolák- (1742) olyan sikere volt, hogy a közönség
ról és egyéb épületekről. Ezért a kormánytól állva hallgatta végig a kórust. A mű sikere
kártérítést kaptak. Ebből az összegből kíván azóta is töretlen. A legmélyebbé mégis ak
felépíteni a két katolikus egyházközség egy kor vált a csönd a templomban, amikor ez a
új iskolát.) frenetikus hangerőre is képes idegen nyelvű

Az iskolaépítés, az mindig nagy dolog. Ha kórus egészen halkan elkezdte zümmögni
iskolát építünk vagy ehhez hozzájárulunk, Kodály Esti dalának kezdő taktusait, és egy
akkor nemcsak építkezünk, hanem ugyanak- csengő hangú moldáv lányka énekét hallhat
kor hitet teszünk a jövő mellett, az élet foly- tuk magyarul: Erdő mellett estvéledtem...
tatása mellett. Így tették ezt nagyapáink, A moldáv kórus kedves, törékeny alkatú
dédapáink, amikor felépítették a mi iskoláin- vezetője, Veronica Galescu így mutatta be
kat. Nehezen tették, áldozatokat kellett hoz- 'együttesét a műsor után készült rövid inter-
niuk - volt, aki csak egy téglára valót tudott júban: •
adni, volt, aki többet. - Elmondaná az itteni szereplésük történe-

Ezen a vasárnap délután is sokan megér- tét?
tették a nemes célt: három óra körül megtelt - Romániában találkoztunk a szarvasi
a templom ünneplőbe öltözött emberekkel. kórussal. Összebarátkoztunk, tartjuk a kal?-
Jöttek a gyomaiak, jöttek az endrődiek, ott csolatot, most az ő vendégeik vagyunk. És
volt a polgármester úr is, és - természetesen ha a szarvasi barátaink fontosnak tartják az
- sok pedagógus kartársunk is eljött, főleg az endrődi vendégszereplést, akkor mi is annak
endrődi ligeti iskolából. Kevés fiatalt láttam tartjuk.
- talán a ,,holnap ifjúságában" az idősebbek - Kérem, mutassa be az együttest!
jobban hisznek, mint a fiatalok...? Mire min- - Kisinyovból jöttünk. Az együttes tagjai a
denki elhelyezkedett, az adományokból helybéli Zenemű--:észeti Főiskola hallgatói,
összegyűlt összeg is megközelítette a 30 OOO zenepedagógusok lesznek.
forintot. Hogy mire lesz elég? A már meglé- - Önök ennek a jótékony célú hangver-
vő és az ezután befolyó forintokkal együtt: senynek a díszvendégei. Magas színvonalú
egy új iskolára! előadásukkal hosszú időre emlékezetessé

Iványi László plébános köszöntő szavai tették a közönség számára ezt a délutánt.
után a műsor első részét Szarvas város ka- - Én is feltételezem; hogy elérkezett az
marazenekara szolgáltatta, vezényelt: Pe- emberekhez, amit előadtunk. Pisszenés nél
chan Zoltán. A zenekar szép játéka mellett kül, nyitott szívvel fogadták énekünket,
kedves gyomai ismerősünk, Mucsi Márta ezért a mi számunkra is emlékezetes lesz a
csengő hangjában gyönyörködhettünk. Ezt fellépés.
követően a szarvasi Brunszvik Teréz Óvó- - Köszönjük a közreműködést, és megí-
nőképző Főiskola műsora került előadásra, gérjük, hogy az új iskola avatására meghív-
vezényelt dr. Lentvorszki Anna. A közönség juk majd Önöket, hogy ott hangozzék el új
Pergolesi Stabat Mater címú művéból előa- ból: Halleluja...
dott részletet jutalmazta a leghosszabb taps- - Úgy legyen'
sal. A művet az énekkar és a zenekar három A Hittel a holnap ifjúságáért alapítvány
szólista közreműködésével adta elő. A szín- számlaszáma: Endrőd és Vidéke Takarék-
vonalas műsorszámok alatt - igaz. ami igaz - szövetkezet 269-98370-06117

Homokné Németh Eszter

GyomaendrődVáros Képviselő-testülete

pályázatot hirdet igazgatói állások betöltésére
f Sz. Általános Iskola, Gyomaendrőd, MKM-rendelet alapján. A Művelődési Köz-
Fő út 181. Vezetői pótlék: 16800 Ft. löny 8. számában jelent meg.

2. Sz. Általános Iskola, Gyomaendrőd, A pályázatok benyújtásának határideje:·
Hősök útja 45. Vezetői pótlék: 18400 Ft 1994. május 15.

Városi Zeneiskola, Gyomaendrőd, A pályázatokat a következő címre kérjük:
Rákóczi út 17. Vezetői pótlék: 16 OOO Ft. Polgármesteri Hivatal

Pályázati feltételek az 1993. évi LXXIX köz- Dr. Frankó Károly poigármesrer
oktatási törvény 18. §-a és a 211992. (Ill. 4.) 5500 Gyomo.endród. Szabadság tér 1..



7

Április ll-én a Katona József Műve
lődési Központban a Szó-Beszéd által
szervezett "politikai kaszinón" nagyszá
mú érdeklődő előtt megjelent az 5. sz.
választási körzetből meghívott képvise
lőjelöltek közül Babák Mihály a Fidesz,
Bődi János az SZDSZ és Köztársaság
Párt, Cs. Szabó Imre az Egyesült Kis
gazdapárt, Homok Lajos a Konzervatív
Párt, Szöllősi Istvánné az MSZP és dr.
Tóth Lajos az Agrárszövetség képvisele
tében. Sajnálatos módon a többi párt
körzeti képviselőjelöltje nem tartotta ér
demesnek a megjelenést, a részvételt.

A fórumon Homok Ernő újságíró, va
lamint a közönség által feltett kérdésekre
válaszoltak a politikai pártok képviselői.

Számos kérdésben közeli véleményen
voltak, de előfordult magyarázati és fel
fogásbeli különbség. Ilyen volt a jól is
mert ivóvíz témaköre is.

A közbiztonságról szóló kérdésre
Bődi János többek között említette a
szarvasi rendőrkapitány problémáját,
miszerint a gyomai körzetben nem tud
elég kvalifikált rendőrt biztosítani, mert
egyrészről nincs elég jelentkező. Talán
segítene a megoldásban, ha a körzetből

többen jelentkeznének rendőrnekközép
fokú iskolai végzettséggel.

Szöllősi Istvánné a fiatalkorú bűnözés

magas számának csökkenését részben
tovább, hosszabb ideig tartó iskolázással
oldaná meg, valamint a munkanélküli
ség magas számának leszorításával. A
rendőrök jogállásának rendezése is fon
tos tényező lenne.

Homok Lajos szerint az alapvető er
kölcsök becsületének megteremtése az
elsődleges dolog. Kifejtette, hogy nézete
szerint sok munkanélkülinek, a sok kilá
tástalan embernek egyetlen kiútja van
ma: a bűnözés!

Társadalom által támogatott rendőrsé-

get szeretne dr. Tóth Lajos. B. K

Sport
Megyei Röplabda-diákolimpián csa

patunk 3. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Bogdán Gizella, Far

kas Edina, Koloh Annamária, Schwalm
Szilvia, Szabados Beatrix, Szilágyi Móni
ka és Kempa Tímea 8. d osztályos tanu
lók.

Felkészúő tanár: Kohn Sándor.

Megyei tomász-diákolimpián csapa
tunk 4. helyezést ért el.

Felkészítő tanár: Halász István.
A csapat tagjai: Kovács Ákos, Kovács

Viktor, Kéri Roland, Gurin László 5. c
osztályos tanulók, Ujhelyi József 6. b és
Ujhelyi János 7. a osztályos tanulók.

Farkas /srvdnné
mb. igazgat6

Rajz
Az országosan meghirdetett képre

génypályázat megyei döntőjében Timár
Csaba 6. helyezést ért el.

Felkészítő tanára: Giriczné Varga Er
zsébet.

Kiss Tamás 3. helyezett,
Szaniszló György 7. helyezett.

Felkészítő tanár: Szurovecz Zoltánné és
Ványolos Béláné.

Polgári védel~m
A területi versenyen a 8. d osztályos ta

nulóink l. helyezést értek el.
A csapat tagjai: Bogdán Gizella, Far

kas Edina, Szabados Beatrix, Szilágyi
Anita, Homok Igor, Kulcsár László, Put
noki Szilárd és Tóth Csaba.

A Megyei Polgári Védelmi Versenyen
is sikeresen szerepeltek.

Felkészítő tanár: Veres Antalné.

Magyar
Papp Lilla Mezőhegyesen a Költészet

Napja alkalmából szervezett József Attila
versmondó versenyen 2. helyezést ért el.

Városunk versmondó versenyén első·

helyezett lett.
Felkészítő tanára: Valuska Lajos.

Gratulálok a tanulóknak és gratulálok a
felkészítő tanároknak. Köszönöm munká
jukat.

GYOMAENDRŐD'HíRADÓ

Helyezés:
l.
3.

A 2. Sz. Iskola tanulmányi versenyeken
1994. ÁPRILIS

Kémia
A Hevesi György Kémiaverseny me

gyei döntőjében

Matematika

"Köszönjük, élet, áldomásodat.
Ez jó mulatság, férfi munka volt."

(Vörösmarty Mihály)

Lassan véget érnek azok a tanulmányi,
sport- és polgárvédelmi versenyek, ame
lyeken a gyomaendrődi 2. Sz. Általános
Iskola növendékei az 1993/94-es tanév
ben is részt vettek. A felkészülés és ver
seny során tanuló ink gyarapodtak sok
hasznos tudnivalóval, értékes személyi
ségvonással, melyeket megszerezni nem
volt könnyű, de amelyeknek nagy hasznát
veszik az életben. A szorgalmas, kitartó
tanulás, a nevelők odafigyelése, segítő

felkészítő munkája eredményeként szület
tek szép sikereink:

Fizika
Az Öveges József Fizikaverseny me

gyei fordulóján Szaniszló György 1. he
lyezett lett és továbbjutott, az országos
versenyre, amit május 20-án tartanak meg
Tatán.

Felkészítő nevelője: Cseh Jánosné és
Ványolos Béláné.

Az Országos Zrinyi nona Matemati
kaverseny megyei döntőjében a 8. osztá
lyos csapatunk első helyezést ért el.

A csapat tagjai: Szaniszló György, Kiss
Tamás, Farkas László.

Egyéni eredmények:
Szaniszló György 8. o.
Szaniszló András 6. o.

Az országos döntőben:

Szaniszló György 10.
A Dunaújvárosban megrendezett Nem

zetközi Barátság Matematikaversenyen
Szaniszló György első helyezést ért el.

Felkészítő tanár: Halászné dr. Balogh
Erzsébet.

Az alsó tagozatos Orovecz Róbert a
megyei döntőben a negyedik helyen vég
zett.

Felkészítő nevelője: Roószné Kovács
Márta.
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Katona József Művelődési Központ
Április 30.
IS órától Gyomaendrőd várossá nyilvánításának 5 éves évfor

dulója alkalmából ünnepi műsor.

Május 2.
17 órától Lengyel László politológus, köZÍró előadása "Válasz

tási esélylatolgató" címmel.

Május 4.
9-13. óra A Győzelem MG Szövetkezet Földkiadó Bizottságá

nak gyűlése - legelő és erdő művelési ágú földek
sorsolása.

18 órától Galaktika Baráti Kör
19 órától A Köztársaság Párt politikai gyűlése. Vendég: Palotás

János.
A Déryné Művelődési Házban a Konzervatív Párt politikai gyű

lése. Vendég: Homok Lajos.

Május 6.
18 órától Konzervatív Párt politikai gyűlése. Vendég: Homok

Lajos.

Május 7.
15 órától A osztályos Országos Társastánc Bajnokság Békés

csabán. Bemutató prograrrunal közreműködnek a
Rumba táncklub párjai. A rendezvényre az érdeklő

dők számára segítséget nyújtunk a belépőjegy-vásár

láshoz, valamint autóbusz-biztosítással az utazáshoz.
Bővebb felvilágosítás intézményünkben.

Május 8.
Mindkét intézményünkben helyet adunk az országgyűlési képvi
selő választás első fordulójának.

Május 11.

1994. ÁPRILIS

április 30.-május 23.

ÁJA

Május IS.

17 órától Társastánctanfolyamok vizsgabemutatója, valamint a
Rumba Táncklub évadzáró műsora.

Belépő: 120 Ft és 100 Ft.

Május 23.

lS.30-tól EZ+AZ című szórakoztató műsor.

Közreműködnek: Aradszki László, lhos József (Kató
néni), Madarász Katalin, Harmath Andrea.
Belépőjegyek: 2S0 Ft és 220 Ft.

la órától Természetgyógyászati és egészség védelmi nap

Ízelítő az egész napos rendezvényből: - lakossági programok: ter
mészetgyógyászati, egészségvédelmi könyv- és árubemutató és
vásár; koleszterin-, vércukof-, vérnyomás-, testsúly-, és testma
gasságmérés; kozmetikai tanácsadás; grafológia-íráselemzés;
társadalombiztosítási tanácsadás, reflexológia-talpmasszázs;
termékkostoló.

16 órától VIVATION - légzőtréning pszichés probléma, stressz
feloldására. Természetgyógyászati rendelés-
prof. Csiszlyakov kiropaktor (egész héten).

18 órától előadások: - Beöthy Mihály asztrológus, csillagász,
prof. Csisztyakov ideggyógyász, kiropaktor.

Május 30.

19 órától Kertbarátok körének összejövetele.

R A MGoRp
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Munkanélküliek foglalkoztatása
Bizonyára feltűnt, hogy egy-két hete, kezük

ben valamilyen szerszámmal, ásóval, lapáttal,
vagy gereblyével serénykedő társaink közuta
kon tevékenykednek. Kik ők?

A szociális és egészségügyi csoport vezető

jétől, Uhrin Zoltánnétól megtudtuk, hogy kö
zösségi munkát végző munkanélküliek, akik
részére lejárt már a munkanélküli segély fo
lyósítása és jövedelempótló támogatást kap
nak. Akik már 6 hónapja élvezik a támogatást,
azokat lehet kötelezni ilyen munkákra. Ha nem
jelennek meg ezen a tevékenységen, akkor 3
hónapra kell szüneteltetni részükre a támoga
tást. Jelenleg 60 embert értesítettek, hogy szá- '----'~"'------""''"-------'--''===

IIÚtanak rájuk. Hetente 15 fős brigádokat foglalkoztatnak. Tíz férfi, öt nő kap lehetőséget a
havi 40 órás elfoglaltságok során, amikor vagy közutainkat, parkjainkat, vagy közterületell
ket tisztítják, tartják karban. Ezért minimális bérezésben részesülnek.

Talán ettől is fontosabb, hogy hasznosan tölthetik idejüket, amit egyébként is munkakere
séssel, vagy továbbképzéssel, tanulással kellene tölteniük. Mindannyian előnyét élvezzük
munkájuknak, mivel nem lenne mindegy, hogyan néznek ki utcáink, tereink, vagy a liget.
Kellemesebb környezet illet meg minden polgárt, hiszen a városi rang kötelez is, még ha eb
ben a tekintetben is!

Mint tudjuk, városunk költségvetése nagyon szűk, ezért ilyen "jelentéktelenebb" kiadások
ra alig telik...

Pedig... igazából egy település - mint minden más is - első pillantásra, az első benyo
más után ítéltetik. Sokan voltunk már nyugati határainkon kívül, és láthattuk, hogya legpa
rányibb falu is "kinéz"! A rendezettség és tisztaság feltűnő - nekünk. Nekik természetes,
mert ebben nőnek fel. Miért nem cseperedtünk fel mi is hasonló környezetben? Talán, mert
- kényelmetlen kimondani - nemtörődömség jellemző, ami saját környezetünket illeti~ Jó
volna, ha nem így lenne.

Amennyiben beválik ez a rendelkezés, más munkakörben is foglalkoztatni fogják a mun
kanélkülieket.

[3&[!Jl&®8~~

8D&(ill®rnIT{@IT{g
Gyorsan és jól dolgozunk ki

amator képeket.

Karórák, fényképezogépek,
fotóalbumok, ébresnö- és faliórál<,

arany és 8ziist ékszerek
nagy válasitékban.

Átöntés 6 hét vállalásiidöre,
árany- és elüstjavi"tás.

Egyes arany ékszereknél
10-15%-os árengedmény.

Alegmagasabb napi áron lIeszünk
töriaranyat.

Egyéb ajándéktárgyak.

A36 kockás Agfa film +10
ajándékkockával,

a24 kockás Agfa film +6
ajándékkockával.

[!,G@[M[M§ ~OO@[p

OO~®[k @<> ~~<>

B. K.
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Gyomaendrőd Város szavazóköreinek sorszáma, helye és területi
beosztása az országgyűlési képviselők 1994. május 8-i választásához Vállakozói szemle

I. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: LIGET-FÜRDŐ, ERZSÉBET LIGET

III szavazhatuak: Csokonai Viléz Mihály, Erkel Ferenc, Er
lsébcl-liget, Fáy András, Hársfa, Kiss Lajos Üdülólelep,
Kölcsey Ferenc, Körös sor, Móricz Zsigmond. Munkácsy
Mihály, Radnóli Miklós. Semmelweis Igoác, Székely Bena
lan. Vidovszky Béla és a Vízmű sor utcák válaszIópolgárai.

2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: GIMNÁZIUM, HŐSÖK ÚTJA 43.

Illszavazhatnak: Áchim L. András, Bacsó Béla, Bercsényi
Miklós, Esze Tamás. Hamoskeni Úl Hósök útja 1-69/I.-ig
és 2.-66/2.-ig, Kőrösi Csonia Sándor. Pósa Lajos, Somogyi
Béla. Szabadság tér, Szondy György ulcák, valamini a Ta
nya VI!. ker. vülasztópolgárai.

3. SZÁMlJ SZAVAZÓKÖR
Helye: ÁLTALÁNOS ISKOLA, FŐ ÚT 181.

Itt szavazhatnak: Mila. Álmos. Árpád, Berzsenyi Dániel.
Fegyvernek. Mátyás király és a Szabó Dezsó utcák választó
polgúrai.

4. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: ÁLTALÁNOS ISKOLA, SALLAI UTCA 2.

III szavazhatnak: Bajcsy-Zsilinszky 1.-43.-ig és 2.-40.·ig,
Bocskai ISIván l.-35.-ig és 2.-lól 34.-ig, Fó ÚI 135.-lól és
158.-tól végig, Pá.lztor Hnos l.-31.-ig valamint 2.-14.-ig.
Sallai Imre, Ságv;iri Endre valamint a Zrínyi Miklós 1.
27/I.-ig és 2.-26.·ig utcák választópolgárai.

5. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖR
Helye: KATONA JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁz,
KOSSUTH ÚT 9.

Illszavazhatnak: ArdJ1Y János, Botond. Dobó István. Fürst
Sándor, Hunyadi János l.-21.-ig és 2.-18/I.-ig, Kner.
Kossuth Lajos út 1.-33.-ig és 2.-40.-ig, Mirhóháti, Pelófi
Sándor 1.-27.-ig és 2.-40/I.-ig és a Rákóczi Ferenc utcák
válaszIópolgárai.

6. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖR
Helye: ÁLTALÁNOS ISKOLA, KJsRÉTI UTCA 27.

III szavazhatnak: Ballhyány Lajos, Bessenyei György. Béke,
Budai Nagy Antal 1.-31/1.-ig és 2.-IS.-ig, Hámán Kató.
Hősök útja 6S"lól és 7l.-lól végig, Hunyadi János 20.-lól és
23.-tól végig, Kálvin János 1.-75.-ig és 2.-36.-ig, Keleti,
Kisréli L-29.-ig és 2.-34/2.-ig, Kiss Bálint, Körgát. LisZl
Ferenc valamint a Vörösmarty Mihály 1.-4I.-ig és 2.-32.·
ig utcák választópolgárai .

7. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖR
Helye: KOLLÉGIUM, BAJCSY-ZS. ÚT 66.

ltl szavazhatnak: Bajcsy·Zsilinszky 52.-tól és 65.-lól végig,
Budai Nagy Anlal 20.-tól és 31-tól végig, Damjanich tér,
Eötvös. Gárdonyi Géza, Gyóni Géza. Kató József, Kálvin
János 38.-tól és n-tól végig, Kisfaludy, Kisréti 3L-lól és
36.-lól végig, Lehel. Nagy Sándor, Vörösmarty Mihály 34.
tól és 43.-lól végig és a Wesselényi Miklós utcák választó
polgárai.

R. SZÁMÚ SZAVAl,ÓKÖR
Helye: KÖZÚTI IGAZGATÓSÁG,
BÁNOMKERTI ÚT I.

III szavazbatnak: Báoomkeni, Kalona József, Kazinczy Fe
renc. Lévai, Losonczi István, Mikszáth Kálmán, Rózsa Fe
renc, Széchenyi István. Tanya VI. kerület, Tokai Ferenc és a
Toldi Miklós utcák választópolgárai.

9. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: ÉPÍTŐI?ARi SZÖV. KLUB,
KOSSUTH ÚT 61.

III szavazhatnak: Bajcsy-Zsilinszky 42.-50.-ig és 45.-63.-
. ig, Bocskai István 36.-tól és 37.-lól végig, Jókai Mór. Kos

suth Lajos út 35.-lól és 42'lál végig, Pásztor János 15.-tól
és 16.-lól végig, Petőfi Sándor 29.-tól és 42.-tól végig, Tom
pa Mihály és a Zrínyi Miklós 2S.-tól és 29.-tól végig utcák
választópolgárai.

10. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: BÖLCSŐDE, VÁSÁRTÉRl LAKÓTELEP

III szavazhatnak: MÁV állonlás és a Vásánéri lakótelep vá
lasztópolgárai.

Il. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: KÖVIZIG-IRODA, FÓ ÚT 140.

III szavazhatnak: Ady Endre, B. Molnár Imre, Balassi Bá
lint, Besenyszegi, Fő út 110.-156/L-ig és S3.-133.-ig,
Madách Imre, Néme!ZUgi sor, Tanács és a Zalka Máté utcák
vá.lasztópolgárai.

12. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: IPARlISKOLA, SELYEM ÚT 124.

Itt szavazhatnak: Bethlen Gábor, Guuenberg, Keresztúri,
Kós Károly, Kulich Gyula, Magtárlaposi, Móra Ferenc,
Nyárszegi, Október 6. lakótelep, Rácz L~os, Sebes György,
Selyem I09.-tól és 124.-lól végig és az Ujken sor ulcák vá
lasztópolgárai.

13. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: IRODAHÁZ, FŐ ÚT 8111.

Itt szavazhatnak: Babits Mihály 7.-35.-ig és S.-34.-ig,
Banók Béla, Bem, Fő úl 65.-SI.-ig és 92.-IOS.-ig, Hon
véd. Ifjúsági lakótelep, József Attila, Kántorkert sor, Martos
Flóra, Mohácsi, Nap, Polányi Máté 60.-lól és 6L-tál végig,
Selyem J02.-122.-ig és I03.-I09.-ig, Sugár Ill.-től és
12S.-tól végig és aTamási Áron utcák választópolgárai.

14. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Il'ARTESTÜLETl SZÉKHÁz, FŐ ÚT 50.

Iti szavazhatnak: Bányász. Dankó Pista, Dobi István. Fő úl
45.-63/I.-ig és 60.-90.-ig. Halász, Kárász, Kossuth tér,
Könyves Kálmán, Körös. Mikes Kelemen, Táncsics és a Va
dász ulcák válaszIópolgárai.

15. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: ÁLTALÁNOS ISKOLA, FÓ ÚT 45.

lu szavazhatnak: Baross Gábor, Juhász Gyula, Mirhói, Nap
keleti, Selyem 55.-IOI.-ig és 56.-IOO.-ig, Sugár 57.
I09.-ig és 64.-126.-ig, Szabó Ervin, Toronyi, Tulipán és a
Zsák utcák válasZIópolgárai.

16. SzÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: SPECiÁLIS ISKOLA, FŐ ÚT 5.

Itt szavazhatnal.: Apponyi 14.-34.-ig és 15.-43.-ig, Blaha
Lujza 7.-tól és S.-Iól végig, Gorkij, Lábas, Polányi Málé
17.-59/L-ig és 18.-5S/l-ig, Selyem L-53.-ig és 2.
54.-ig, Sugár L-55.-ig és 2.-62.·ig. Szabadság utca 7.-lól
és 10.-tól végig és a Zöldfa utcák választópolgárai.

17. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: ÓVODA, BLAHA LUJZA ÚT 8.

lu szavazhatnak: Alkotmány, Apponyi L-Il-ig és 2.
12.-ig, Blaha Lujza 1.-5.-ig és 2.-6.-ig, Csillagos, Damja
nich János utca, Deák Ferenc, Endrődi, Fó ÚI L-4l-ig és
2.-5S.-ig, Halház. Hídfó, Hősök tere. Kacsoh Pongrác. Ki
lián lér, Kinizsi Pál, Kodály Zoltán, Közlársaság, Kürt, Lili
om, Micsurin, Népliget, Rózsahegyi Kálmán, Szabadság
ulca L-5/L-ig és 2.-S.-ig és a Zrínyi Ilona utcák választó
polgárai.

18. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: NAGYLAPOSI IDÓSEK KLUBJA,
MESTER UTCA 19.

Itt szavazhatnak: Csejti, Korvin OllÓ, Mester. Nagylaposi
MÁ V-lakások, Simai, Tanya IV. ker., Tanya V. ker., Temp
lomzug, Tóth Árpúd. Vasút sor ulcák és a vasúti őrházak vá
laSZlópolgárai.

19. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁz,
BLAHA LUJZA ÚT 21.

Itt szavazhatoak: Akác, Apponyi 36.-tól és 45.-tól végig,
Csurgó, Décsi. Dózsa György, Egressy Béni. Fazekasi, Gá
bor Áron, Kender.iztató, Kisfok, Korányi Frigyes, Orgona,
Polányi Máté 1.-15.-ig és 2.-16.-ig, Szent Antal. Szélma
lom, Tanya II. ker. 44S.-472.-ig, 449.-473.-ig, 50S.
518.·ig és 509.-519.-ig, Temeló és a Vasvári Pál ulcák vá
laszlópolgárai

20. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: ÖREGSZŐLŐI IDŐSEK KLUBJA,
KONDOROSI ÚT I.

Itt szavazhalnak: Álmosdomb, BacsaJaposi, Diófa, Határ, Js
kola. Kis, Kondorosi. Kör, Páskumi, Polyák halmi, Szarvasi,
Szőlóskert, Tanya II. ker. 14.-446.-ig, 33.-447.-ig,
474.-506.-ig, 475.-507.-ig, 520.-tól és 521.-tól vegig, Ta
nya lll. ker. és az Ugari utcák válaszIópolgárai.

Csorba Csaba jegyző

E számunk vendége dr. Lizák Anna és férje,
dr. Darvas Tamás háziorvosok. 1993-ban indí
tották el vállalkozói formában szolgáltatásukat.
Az okokat és körülményeket szeretnénk meg
tudni, és elemezni az így eltelt időszakot.

- A rendszerváltást követően. nem láttunk
más alternatívát és szerintünk ez lesz a jövő Iá
vánalma e területen is, követvén a nyugati or
szágok példáját.

A feltételek tulajdonképpen még ma sem
adottak és ezért inkább álvállalkozásnak tű

nik... - mondja dr. Lizák Anna.
- Miért érzi ezt?
- Mert például nincs áruk az egészségügyi

szolgáltatásoknak. Tulajdonképpen abból a
pénzből gazdálkodunk, amit a TB számunkra
biztosít.

- Megéri a vállalkozás ilyen feltételekkel is?
- Megéri még így is, mert ugyanabból a

pénzből jobban tudunk gazdálkodni. Az is so
kat jelent, hogy mennyit lehet ebből költség
ként elszámolni. Pontos eredményt a gazdasá
gosságunkról még nem tudunk. Két körzeti
ápoló és két asszisztens áll foglalkoztatásunk
ban, valamint egy részállású takarítónő.

- Milyen a műszaki felszereltségük?
- Az apróbb kéúműszerekkel nincsenek

gondjaink, viszont nagyobb berendezéseket
meg kell osztani a többi kollégával, mivel
ezekből csak egy-egy áll rendelkezésre.

- Hány beteg ellátásával számolnak?
- Tulajdonképpen a gyomai rész betegei-

nek felével. Éves forgalmunk olyan 20 ezer
beteg ellátása. Egy új rendelő építése lenne
szükséges, de jelenleg nincs anyagi hátterünk
ezt megvalósítani. Viszont tervünkben van
szárrútógépes adatfeldolgozást bevezetni.

- Hogyan látja a közeljövőben alkalmazás
ba álló városi igazgató-főorvos szerepét?

- Az mindenképpen jó lesz, hogy majd va
laki összefogja a szétesett egészségügyet.
Egyébként nem tartom szerencsésnek, hiszen a
pillanatnyi rendelkezések semmilyen jogkört
nem biztosítanak a városi főorvosnak. Szak
mailag nem irányíthatja az itteni egészségü
gyet, hiszen ez a tisztifőorvos i rendszer hatás
körébe tartozik, ami Szarvason székel.

- Szponzorálás miatt még nemigen keres
tek fel bennünket, viszont egy minimális
összeget a Kereskedelmi Szakközépiskola tá
mogatására szánunk.

- Mi az orvos véleménye a természetgyó
gyászat és az alternatív kezelésekről?

- A természetgyógyászokat, ha nem ku
ruzslást végeznek, el tudom fogadni - mondja
végezetül dr. Lizák Anna.

B. K.
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AHOLNAPRÓL, JÖVŐNKRŐlFOGUNK SZAVAZNI
Tisztelt OlvasóI

A Magyar Szocialista Párt az elmúlt hóna
pokban rendezvények sokaságán. lakossági fó
rumokon. kiadványokban mutatta be SZÖLLÓ
SI ISTV ÁNNÉT, egyéni jelöltjét körzetünkben,
aki szólt a párt programjáról, az elképzeléseiről.

Önök találkozhattak más pártok jelöltjeivel is, s
közeleg a választás napja, ahol dönteniük kell.

1994 májusa rendkívül fontos lesz a magyar
demokrácia további erősödése, az ország gazda
sági, társadalmi és szociális átalakulása szem
pontjából.

A hatalmon lévők megtapasztalhatják, hogya
kapott lehetőségeiről miként vélekedik az állam
polgár. hogy a koalíció teljesítményét elfogad
ják-e, vagy leváltja azt, mert nem tudott választ
adni a gazdaság, a szociálpolitika problémáira.

Minden politikai erő számára világossá fog
válrli. hogy a mandátum négy évre szól, azt újra
meg lehet szerezni, és el lehet veszíterli. A vá
lasztópolgár pedig látni fogja, hogy van lehető

sége beleszólni ebbe a folyamatba, rajta áll, ki
kerül a parlamentbe, kire bízza a kormányzást és
ezt számon is kérheti.

A Szocialista Párt bizonyította a parlament
ben, az önkormányzatokban, a helyi közélet
számtalan fórumán, hogy lehet tisztességgel,
szakmailag megalapozott munkával konstruktí
van dolgozni az emberekért, a társadalom külön
böző rétegeiért.

Az MSZP az elmúlt hónapokban s lakossági
és szakmai viták százain mutatta, formálta, csi
szolta programját, kérte ki az állampolgárok,
szakemberek véleményét, és építette be a prog
ramba. Békés megye 5. sz. választókörzetében
az elmúlt három évben ittjárt a parlamenti frak
ció kétharmada, mert mi párbeszédet foly tat-

tunk. s erre kedvező volt a lakosság válasza.
SZÖLLÖSI ISTVÁNNÉ 1993. november 12-i

bemutatkozása óta ittjárt a körzet településein
Horn Gyula, az MSZP elnöke, Szekeres Imre,
Jánosi György, Baja Ferenc alelnökök. dr. Ko·
vács Pál, a szociális bizottság alelnöke, Csehák
Judit. Nagy Sándor, Tabajdi Csaba, Jakab Ró
bertné, dr. Géczi József, Vastagh Pál megyei lis
tavezető országgyűlési képviselők, az országos
elnökség több tagja, dr. Simon Imre, a megyei
közgyűlés elnöke, és Donáth László evangélikus
lelkész, az MSZP képviselőjelöltje.

Minden településen többször is járt Szöllősi

Istvánné, egyéni jelöltünk, valamint listás jelölt
jeink.

Mi tehát az elmúlt négy évben is arra töreked
tünk, és ezt tettük az elmúlt hónapokban is,
hogy megismerjük az Önök véleményét, el várá
sai t. Ez a választás itt a körzetben most arról
szól, felismeri-e, elfogadja-e a választó, hogy
felkészült, a törvényhozásban szakszerű. és a
helyi ügyekhez információval, egyeztetéssekkel,
forráskereséssel is hozzájáruló képviselő kell,
akinek munkája számonkérhető.

Persze e felismerések híján esetleg másképp
szavaz. Az lesz a meghatározó, hogy megint te
lepülési hovatartozás szerint megoszlik a körzet.
netán egyéni ambíciók lesznek a meggyőzób-

bek. vagy jobban hisznek a többség érdekeit
hordozó programoknak.

Mi azt ajánljuk, ki-ki saját tapasztalatai alap
ján emelkedjen felül szűk párt-, lokális, és sze
mélyes érdekeken. s az legyen a meghatározó, ki
tudja e körzetet a törvényhozásban méltóképp
képviselni, az itt élők érdekeinek megfelelően.

A képviselő döntései mindannyiunk sorsát, lehe
tőségeit hosszú távra befolyásolják. az a kérdés.
Ó mit tart fontosnak. a munkabelyeket, a gyer
mekeink jövőjét befolyásoló oktatást, a nyugdí
jasok helyzetét, vagy más érdekek vezetik. Mi
azt szeretnénk, ha nem keverednének az önkor
mányzati feladatok. és a törvényhozásra tartozó
ügyek. Tudjuk, az emberek élet- és politikai ta
pasztalataik, lakóhelyük szerint is megosztonak,
hogy vannak előítéletek, sok az érzelmi elem.
Tudnunk kell azonban, hogy mostani döntésünk
befolyásolhatja, tovább szűkítheti az esélye
gyenlőséget, kérdés, tovább szakad-e az ország
gazdagra és lemaradóra, kiszoJgáltatottra, védte
lenre. A gazdasági átalakulás terhei megoszla
nak-e, elérhető marad-e az oktatás, mi lesz az
egészségügyben, mit tesznek az önálló életkez
dés előll állókkal, a nehezedő életkörülmények
kel küszködő nyugdíjasokkal. Az erre adandó
válaszainkról szólt a kampány során Szöllősi

Istvánné.

Kérjük, menjenek el szavazni, gondolják át
mely párt. mely jelölt jelenthet Önöknek meg
bízható megoldást.

Válasszák a szavazólapon az ábécé sorrend
ben ll. helyen álló jelöltet, Szöllősi Istvánnét,
és a pártlistán a ll, helyen álló Magyar Szocia
lista Pártot'

Földesi Zo/tún

Két férfi beszélget:
- Tudod miért horka/nak a nők éjszaka?
-Nem!
- Akkor /ekercselik vissza a hangszalag-

jukat a köve/kező napra.

- ug;,'ia;;ik:'k~;~'k~bbi~;;'~~'~;~~d'~""'"

szabadságod alatt, Ruaolf? Sok jó ételt
jogyasztol1ál?

- Tulajdonképpen nem. De sokszor kö!
töztünk a sátorra! és ilyenkor nekem
kellett felfújni a gumimatracot.

Gyomaendrődön 1994. május. IS-én ~

országos állat- és kirakodóvásár lesz!

Az énekkar munkában

fIGYELEM!
Nézzenek be hozzám.!

Kedvezö áron kaphalók C&I1LÁROK, ÁLLÓLÁMPÁK, ff\LlKi\ROK.
Továbbá me&,cndelhclök olasz müanYB{) kcrlibúlorok olcsó áron.

Lakásfclszerelési és ajándékt.áryak széles válaszlékával
váram a kedves vásárlókal

LakásFc1szerc1éoi. Ajéndék "hop Gyomaendrőd. fő úL 208. Telefon: 386-560

Bemutatkozik a 2. Sz. Általános Iskola
.

A,,~lUVÁT"t~'dséy-:Gyü",a"i
értesíti t. ltásárlóit, hogy a jobb

e.llátás érdekében megnyi'totta
Nagykéreskedel.mi Zöldség-Gyümölcs

Déligyümölcs diSlk~ntlerakatát

Gyomaendrodiin,
Blaha l. 11.1211. alatt, ahol ki. és

nagy tételben,kedvezi: árakon
lakosság is közületek egy.aránt

1Iásárolhatnak.
A"l''Rl\lÁT'' Z~ldséi-Gyij",ll'~s a
lakosságért mindennapfriu árllull

. '.. Megtendéléseiket a

386-863-1$
telefonon adhatják le.

I
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1994. február l7-én hunyt el városunk egyetlen olimpikonja, Varjú Vilmos
súlylökő. Temetésén részt vett a szülőföld képviseletében Márton Gábor ön
kormányzati képviselő.

A testület Varjú Vilmos emlékétjegyzőkönyvben is megörökítette.

"Gyomaendrőd Váras Képviselő-testülete

87/1994. (IV. 5.) számú határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyvben örökíti
meg Varjú Vilmos súlylökő olimpikon érdemeit.

Varjú Vilmos 1937-ben született Endrődön. 13 éven át megszakítás
nélkül volt Magyarország súlylökő bajnoka, az 1971-ben felállított
20 m 45 cm-es lökése a mai napig országos csúcs. Pályafutása alatt
kétszer volt Európa-bajnok, az 1964-es tokiói olimpián bronzérmet
szerzett. Szerénysége, szorgalma, közvetlensége, megnyerő egyéni
sége méltóvá tette arra, hogy városunk fiatalsága példaképnek te
kintse.

A képviselő-testület kötelességének tartja emlékének ébren tartását."

A város ötéves évfordulója alkalmából - igaz már csak halála után 
Gyomaendrődért emlékplakettet adományozott Varjú Vilmosnak. A kitünte
tést özvegye az április 30-i ünnepségen veszi át.

Varjú Vilmos emlékére

zését, irányítását! A riasztórendszerünk csak akkor lehet haté
kony, ha a területen élők megismerik a jelzéseket és megismerik
azt is, hogy egyes jelzésekre mi a teendő.

Sorolhatnám továbbá részletesen a szükségriadó-eszközöket és
jelzéseit (harang, zászló, kézisziréna, hangosbemondó, kolomp,
síndarab, gőz- és villamos duda, elektromos csengő, hangos gé
pekkel dolgozó üzembén fényjelzés stb.), de ezek közül a haran
got tartom legfontosabbnak, hiszen minden településen a templo
mokban megtalálható.

Elektromos szirénák kiesése esetén a riasztást haranggal is
végre lehet hajtani.
HARANGGAL LÉGIRIADÓ:
- négyszer félperces - háromszor 15 másodperces szünetekkel

megszakított szapora kongatás - (félreverés).
KATASZTRÓFARIADÓ:
- 15 másodperc szapora kongatás (félreve

rés), majd fél perc lassú kongatás szünet
nélkül, ezt háromszor ismételve.

FELOLDÁS:
- kétszer félperces megszakított, lassú,

egyenletes kongatás.
A riadó elrenedelése után végrehajtandó

magatartási szabályok ismertetésére a külön
böző szintű pv-oktatásokon kerül sor.

Az előzőekben vázoltak alapján kívánom
felhívni minden település vezetőjének, pol
gári szerv vezetőjének, valamint az egyes ál
lampolgárnak a figyeimét arra, hogy polgári
védelmi feladataink közösek, egymásért,
egymás életének, anyagi javainak védelme
érdekében dolgozunk. Az eddigi és ezután
következő időszak polgári védelmi feladata
inknak végrehajtásában nyújtott aktív segít
ségüket ezúttal is köszönöm.

Varga János pv. szds. Körzeti PV-parancsnok

.'
Fülöp Istvánné - élelmiszer·

KNER Nyomda Kft.

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Keresztes Tibor - zöldség-gyümölcs

kereskedő

ENCI

Thennix Építőipari Szövetkezet

Körös Kft.

Lakásfelszerelési bolt - Varga Jánosné

Furák Imréné -

Használtruha kereskedés

Farkas Krisztina és Sztankó Zoltán 

zöldség-gyümölcs kereskedő

Herbaház - Bacsa Hedvig

400HZ-n n
SZÜNET

30 sec 30 sec 30 sec

400 "'fNMI fNMI ~260 Hz--
SZÜNET SZÜNET

30 sec 30 sec 30 sec 30 sec 30 sec

400HZf!\IV\I\!.\
133 Hz

. ..

Vivienszépségszalon

Csip~tbolt .

Gera.Jóisef - DeJikates élelmiszer

BQtlik Judil- élelmiszer

Timái"Em6né .., virágiizlet

Nyúlcip6 - Kardos Ferencné

Stop-Shop divatáru - Hegedüs József

Pájer Sándor

Ven ta Bt; - Ugor Csaba

Farkas Károlyné - élelmiszer

Bosnyákné Garai Anikó - fodrász

Ági fodrászat

Tandi Sándor - divatáru

Kovács Lajos - Vilma cipő

~ ~

POLGARI VECELEM

Háromszor fél percig tartó, kétszer félperces szünetekkel
megszakított váltakozó hangzású "üvöltő" hang.

KATASZTRÓFARIADÓ:
Katasztrófa veszélyesetén két percig tartó, ugyancsak vál

takozó magasságú, de mélyebb tónusú "üvöltő" hang.

------ RIASZTÁSI JELZÉSEK ELEKTROMOS SZIRÉNÁVAL -----

LÉGIRIADÓ:

'Kö~~iJ({kt~t;!TJQfidunk'azok~kil· vállaJatoknak~.
mag4nf4~Mlkqz6kna~:akfk~ március 19-én'
. , ···reiJdtfzéttbDléSódeyacsortU

. aaóinlÍhY~{kiazEiániogatták.

VARGA JÁNOS pv-százados

RIADÓ ELMÚLT:
Kétszer fél percig tartó - fél perc megszakitással egyenletes

hangjelzés. Előző mindkét jelzést feloldja.

Minden egyéb feladatot előzzön meg a "légiriadó" elhangzást
követően a rádió és tv bekapcsolása, hallgatása, figyelése, a mű

sorszóró készülékeken keresztül kapja a lakosság a további infor
mációt az Országos Polgári Védelmi szervektől.

A területi polgári védelmi parancsnokságot ez esetben telefo
non ne keressék, mert ezzel zavarják a védelmi munkák szerve-
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Kék, svéd csempe és feszített víztükör TÁJÉKOZTATÓ

B. K.

A március 8-i testületi ülésen eldőlt, mint már arról hírt adtunk, hogy a Liget fürdő

megépítendő vízforgató berendezésének kivitelezési pályázatát a Gyomaszolg Kft. kap
ta meg. A munkálatokat már teljes erővel folytatják, hiszen a testületi ülésen ígért átadá
si határidő: június 30. Megkérdeztük Nagy Pált és Fábián Lajost, a Gyomaszolg képvi
seletében, hogyan állnak a munkálatok jelenleg és hány alvállalkozót foglalkoztatnak?

- Fővállalkozásban végezzük a beruházást, egyelőre három alvállalkozóval, akik a
villanyszerelést, a technológiai szerelést és a burkolást végzik. A vállalt határidőre elké
szül valószínűleg. Kb. tíz nappal az átadás előtt meg kell hogy legyen a főpróbája, ezért
azt követően a próbaüzem már tulajdonképpen az átadást, a használatbavételt is jelenti.

- Milyen építkezést von magával a beruházás?
- A hosszú medence teljes felújítását. Feszített víztükörrel, csempézett fallal fog ké-

szülni, minden igényt kielégítve. Megtekintettük az Fre versenyuszodáját és innen me
gismerhettük a nálunk megépülésre kerülő modern medencét.

A víztisztító tartályokat, az azokat kiszolgáló gépészeti épületet és csőrendszereket is
meg kell építeni.

- A medence falát svéd, kék csempe fedi majd. A medencét ezután nem kell majd
hetente üríteni tisztítás végett.

- A költségvetés belül marad a tervezett anyagi kereteken?
- Pillanatnyilag ez is úgy néz ki, hogy tudjuk tartani a huszonöt milliós költségve-

tést. Persze felbukkanhat még útközben nem látott költségnövelő tényező.

a Attila u. 26. szám alatti beépíthető

üres telek eladó. Érd.: 386-216

a Sirató-zugi összkomfortos hétvégi ház
eladó. Érd.: 386-216

GYOMAKÖR
Ügyvivő Testülete

értesíti tagjait és szimpatizánsait,
hogy április 19-től

Választási Irodát nyit
részben az országgyűlési képviselők válasz
tásával kapcsolatosan felmerülő kérdések
tisztázására, elsősorban azonban az önkor
mányzati képviselőválasztással kapcsolatos
szervezőmunkák végzésére.
Ügyelet: kedden 17-19 óra között
Helye: Gyomaendrőd, Kossuth út 21/1. (A

postával szemben, a Konzervatív Párt ál
tal is használt épületrészben bérelt külön
helyiségben.)

Postacím: 5501 Gyomaendrőd, Pf. 39.

Egyben kérjük városunk valamennyi lako
sát, hogy pártállásra való tekintet nélkül ve
gyen részt a május 8-i országgyűlési válasz
táson és szavazzon arra a képviselőjelöltre,

aki megítélése szerint a legjobban tudná
képviselni városunk érdekeit!

a Nagy teljesítményűKSP vízszivattyú
eladó! Erd.: Gyomaendrőd, Ifjúsági
ltp. 12/4. 17 óra után.

a Lebontásra alkalmas ház eladó Gyo
maendrőd (Gyoma), Álmos u. 8. Érd.:
Gyomaendrőd, Kálvin u. 85.

Tájékoztatjuk városunk lakosságát,
hogya Bajcsy-Zs. út Kazinczy u. és Fő út
közti szakaszán az útra történő felfestés
sel, illetve az út szélesítésével kerék
párutat tervezünk kialakítani a Békéscsa
bai Közúti Igazgatósággal közösen. En
nek létrejötte esetén az érintett útszakasz
mindkét oldalán megállni és várakozni ti
los forgalmi rend lép életbe.

Felkérjük az útszakasz mentén üzemelő

boltok, szolgáltatóegységek tulajdonosait
forgalmuk biztosítása érdekében a csatla
kozó utcákban parkolók léterhozására.

A parkolók kialakításával kapcsolatban
a polgármesteri hivatal építéshatósági
csoportja mindennemű felvilágosítással
áll rendelkezésükre.

Az így kialakuló forgalmi renddel sze
retnénk biztosítani a nagy forgalmú főutat

használók és a mellette lakók nyugodt,
balesetmentes közlekedését és környeze
tét, ehhez kérjük megértésüket.

Polgármesteri hivatal

~.::I?CJ .
- Hogyan betúzöd azt, hogy impotens?

- A feleségem ikertestvére hoz
zánk költözött.

- HOJ1/Uln tudod melyik-melyik?

- Eddig még nem próbáltam.

Sakkbajnokság
1994. április 16-án a mezőberényi l. Sz.
Általános Iskolában rendezték meg idén a
Megyei Sakkbajnokságot.

A 18 résztvevő között a gyomaendrődi

Sakk-Klub tagjai is képviseltették magu
kat. A klub szép eredményeket ért el.

2. helyezett: Hanyecz Margit,

3. helyezett: Alt Imréné lett.

Utólag is gratulálunk nekik!

A Sakk-Klub a Katona József Művelődési
Központban szerdánként 18 órától tartja
foglakozásait. Minden sakkozni tudó ér
deklődőt sok szeretettel várnak.
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GYOMAENDRŐDÖN ÉS KÖRZETÉBEN
BETÖlTÉSRE vÁRá ÁLI.ÁSHELYEK

A1unkaügyiKözpont

Középfokú végzettségűek részére:

Kiizteriilet:felügyelet.......~..

VÉLEMÉNY

Tisztelt
Állampolgárok!
A Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 24/1992.
(VILal.) KT-rendelet 2. § 1. pontja értelmében a közterület
engedély nélkül nem használható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy építőanyagon kívül semmilyen
más anyag nem tárolható a közterületen. Erre engedély nem
váltható.

Május hónapban a közterületen fokozott ellenőrzést tart a
közterület-felügyelet. Szabálytalanság esetén bírságolásra ke
rülhet sor.

Nyomdai művezető (csak férfi) 1fő

Tehergépkocsi-vezető (TlR + ADR vizsga, Gyomaendrőd) l fő

Felszolgáló (Gyomaendrőd, SHELL-kút) l jő

Asztalos (budapesti munkahely) 3fő

Élelmiszer-ipari betanított munkás (Gyomaendrőd) 3fő

Üzletkötő (Gyomaendrőd és környéke) 10fő

A legutóbbi Híradóban a Megkérdeztük a polgármestert című
rovatban Báthori, dr. Kulcsár és Szerető képviselőkre hivatkozott
a polgármester úr. Megkérdeztük a képviselőket, hogy miként
reagálnak a cikkben említettekre.

Báthori Gyula: "Én nem értek egyet a polgármester úr általá
nosításával." - Itt hivatkozik a Szó-Beszéd március 22-i számá
ra - "mert említettem a testületi ülésen, hogy véleményem sze
rint ne legyen a kitüntetettek között képviselő. Tehát én nem tán
coltam körül az ügyet, kimondtam a véleményemet.

- Azzal sem értek egyet, hogy gyomaiak ütöttek ki gyomaia
kat, mert az előterjesztett nevekről titkos szavazás történt. Az itt
történt szavazategyenlőségután nyílt szavazásra került sor, ahol
szintén. tartottam magam az előbb említett elveimhez.

Az megtörténhetett, hogy mások a nyílt szavazás alkalmával
megmásították véleményüket. Ez az ő dolguk.

Viszont fájlalom, hogy az általam javasolt Papp Zsiga bácsi
neve nem került a kitüntetettek listájára."

Szerető Béla véleményében csatlakozik Báthori képviselő tár
sa nyilatkozatához.

Támogatóinknak ezúton mondunk köszönetet és további tevé
kenységükhöz kívánunk eredményes gazdálkodást,

a 617. Sz. Ipari Szakmunkásképző
és Cipőipari Szakközépiskola nevében

R. Nagy János igazgató.

Országos rendezvénynek adott helyet Gyomaendrőd március 25
26-27-én. A 617. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Cipőipari

Szakközépiskola rendezésében az ország minden tájáról összesen 13
iskola 160 tanulója vett részt a m. Országos Diákszínjátszó Találko
zón. A rendezvény óriási sikerrel zárult, s bizonyította, hogy az
ország kevésbé exponált helyein is érdemes találkozókat szervezni,
ha vannak tenniakaró, segítőkész emberek.

Örömünket ezúton szeretnénk megosztani azokkal a vállalkozók
kal, üzemekkel és intézményekkel, akik tárgyi és pénzügyi eszköze
ikkel biztosították a találkozó megrendezését.

Nem kis összegről van szó, hisz a költségvetés meghaladta a
700 OOO forintot.

TÁMOGATÓINK VOLTAK:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Dévaványa Nagyközség Önkormányzata
Békéscsabai Kőbányai Sört Palackozó és Értékesítő Kft. bé-

késcsabai és orosházi üzeme
Hőtechnikai és Gépipari Kft., Gyomaendrőd
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, Gyomaendrőd
Kőrösi Sütő- és Édesipari Vállalat, Gyomaendrőd
Express Utazási Iroda Rt., Békéscsaba
Bútoripari Szövetkezet, Gyomaendrőd
Diófa söröző, Török Sándor, Gyomaendrőd
Corvo-Bianco Schuk Bt., Gyomaendrőd
Coca Cola Coke Rt., Békéscsaba
Buli Kft., Ebes
ENCI Gyomaendrőd
Hetes Kft., Békéscsaba
Vállalkozók Pártja, Bálint József, Békéscsaba
Dr. Sabján László fogorvos Gyomaendrőd

Stella söröző, Békéscsaba
Szó-Beszéd, Homok Ernő, Gyomaendrőd

Makk hetes kocsma, Újlaki Szabolcs, Gyomaendrőd
Matróz Kft., Gyomaendrőd
Kék m3cska vendéglő, Békéscsaba
IrodagépműszerKft., Békéscsaba
Dávid Mátyás kereskedelmi vállalkozó, Gyomaendrőd
HomOK Lajos, Konzervatív Párt, Gyomaendrőd
Raichle Cipőipari és Kereskedelmi Kft., Gyomaendrőd
Rostélyos GMK, Gyomaendrőd
Vaszkó Katalin vállalkozó, Gyomaendrőd
VENTA Bt., Gyomaendrőd
GALLICOOP Rt., Szarvas
Erdei Ferenc gumijavító kisiparos, Gyomaendrőd
WATI villamosipari GMK, Gyomaendrőd
Hainfarth Mihály vállalkozó, Gyomaendrőd
Máyerhoffer István bőrc!íszműves mester, Békéscsaba
THERMIX Építőipari Szövetkezet, Gyomaendrőd
Békéscsabai Hűtőház Rt.
Szabóipari Szövetkezet, Gyomaendrőd
Varga Béla autószerelő és gépjárműtechnikus, Gyomaendrőd

Dreher söröző, Timár János, Gyomaendrőd
Szilvia Panzió, Gyomaendrőd
Körös Kft., Gyomaendrőd
Közúti Igazgatóság, Gyomaendrőd
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Az általános iskolák április l-jén egy közös, bolondos napot rendeztek

, ",
GONDOLATOK A DERYNEBOL Rendkívüli

testületi ülés

SzoboFestést,
.mázolást;1apétáz6st, ..
valamiht'fürdókádak
felújításót:y~llaljl:ik)

lakossagí"KM,jf·' ,
. és közületeknek:i5~"

.';.r'<· '..\~~. '-

.. Berki és T4irsa.
w>. . Rákóczi út 37;;
Telefon: 06~60/384-426.

A szerelem vakká lesz. de ha az ember már
házas egy ideje, visszakapja lálásál.

volt április 14-én. Az 1. napirendi pont a
DÉGÁZNÁL lévő 67 millió Ft-os va
gyonrész 50%-ra vonatkozó térítési elfo
gadásáról szólt. Az összeg a társadalmi
munkákkal összesen 32,5 millió forintot
tesz ki, amit a testület elfogadott. Ez a III
negyedévben a város rendelkezésére áll
na.

A 2. napirendi pontként minősített

többséget igénylő titkos szavazással a vá
rosi egészségügyi intézmény intézmény
vezetői (főorvosi) állásának pályázati el
bírálása történt meg. 12:5 arányban
dr. Bánki Gyula került ki győztesen dr.
Csaba Kálmánnal szemben.

A bejelentések alkalmával sürgősségi

indítványként egyhangúlag megszavazták
a vízügyi fejlesztés kamatmentes hitelét,
ami összesen 1997-ig bezárólag 161 mil
lió forintot jelentene.

Horválh Mihályné

Úgy gondolom, kultúraépítő és tájékoz

tatást segítő szerepe mindenképpen lenne.

Ezenkívül bármikor is szívesen vesszük

a véleménynyilvánításokat, ötleteket

munkánkkal kapcsolatban.

Kérem azokat a gyomaendrődi embere

ket, akik hasonlóképpen (vagy máskép

pen) gondolkodnak az általam leírtakkal

kapcsolatban, esetleg szívesen részt ven

nének eme civilszervezet létrehozásában,

jöjjenek el a Déryné Művelődési Házba

1994. április 26-án, este 18 órára.

polgárainak érdekeit, véleményeit tükröz

ve, tolmácsolva a közéletiséget erősítené

helyi szinten. Igen, egy gyomaendrődi

nyilvánosság klubról vagy Déryné Baráti

Körről álmodom. Az elnevezés, a műkö

dés mikéntjének joga természetesen a kö

zösség tagjait illetné meg. Olyan emberek

nem politikai csoportosulását képzelern

el, akik kellő toleranciával, párbeszédre

és vitára való készséggel rendelkeznek, s

mindehhez kedvet is éreznek. Egy-egy

probléma fölvetése kapcsán meghívhat

nánk vezetőink köréből is valakit, vagy

éppen országosan elismert szakembere

ket. A célok között szerepelhetnek az ön

kormányzati munka segítése. A civilszer

vezet nem pártjelleggel működne, pártpo

litikai célokat nem szolgálhatna. Ez nem

jelenti azt, hogy civil módon politizálva

ne lehetne a város hasznára.

Az apropó sokféle, de egy dologban
azonos: Gyomaendrőd mint város, mint
helyi társadalom, mint a művelődési ház
használója, fenntartója vajon hogyan vé
lekedik az endrődi ház feladatairől, mű

ködéséről?

Nem titok, hogyaDérynében dolgoz
ván, nap mint nap foglalkoztat a mit és
hogyan kérdése. Meggyőződésem, hogya
lakosság szolgálata a feladatunk. (Tájéko
zódás, informálódás, ötletek megvalósítá
sa.) Fontos, hogya lakosság igényei meg
jelenjenek, eljussanak hozzánk. Fél éves
ittlétem alatt a következők fogalmazódtak:
meg bennem;

- Vannak elvárások velünk szemben
(bár sokszor ezek csak egy-egy ember
személyes elvárásai, tény, hogya la
kosságot emberek alkotják), tehát a
művelődési ház fenntartására szükség
van.

- Megismertem (kaptam) különböző

kritikákat is, amelyek alapján hiszem,
hogy az intézménnyel szemben tá
masztott követeleményeknek csak itt
ott felelünk meg.
PI.: "Ennyi erővel be is zárhatnátok az

ajtót."
,,Mégiscsak jó, hogy van ez a ház."
"Ha az ember alatt összerogyik a
szék, legközelebb nem szívesen
jön ide.. ,"
"Miért nincs igazából gazdája en
nek a háznak?"

Több mint 10 éve ismerem (viszonylag
közelről) a Déryné Művelődési Ház prob
lémáit. Immáron másodszor futok neki,
hogy eme kulturális intézmény az elvárá
soknak megfelelő funkciót töltsön be. A
tényleges változtatás ördögi körnek tűnik,

mind a tárgyi feltételek, mind a szemlélet
és beállítódás tekintetében. Vannak pénz
kérdések és nem pénzkérdések. A kettő

összefügghet, de nem mindenben és min
dig.

Ha viszont azt veszem alapul, hogy
mindez nem egy mezei dolgozó kompe
tenciájába tartozik, akkor leegyszefÚsíthe
tő a dolog: feladatunk adott körülmények
között, a meglévő feltételek mellett azt
nyújtani az embereknek, amit igényelnek,
ám amire lehetőség is van. Ebből a meg
gondolásból született ötlet a következő.

El tudnék képzelni (és a megvalósítás
ban is részt vennék) Gyomaendrődön egy
olyan civilszervezetet, amely a Déryné
Művelődési Házban működne, s a város
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BIZTOS LEPESEK,
NYUGODT JÖVŐ

"Kondoroson, 46 évvel ezelőtt születtem. Szüleim mező

gazdasági gazdálkodók, mai szóval vállalkozók voltale
Családunk 1955-ben Szarvasra, az apai szülői házba költö
zött. Iskoláimat Szarvason, Békéscsabán és Szarvason vé
geztem. Mezőgazdászként kezdtem el dolgozni, jelenleg a
Munkaügyi Központ kirendeltségvezetője vagyok. 1973
ban nősültem, feleségem tanárnő, leányom girrmáziumi ta
nuló, fiam egyetemi hallgató. Politikával mindig, de inten
zíven csak az MDF-tagságomtól, 1989-től foglalkozom. Az
önkormányzati választásokon indultam, megválasztásra is
kerültem.

Én egy kiegyensúlyozott, szakmailag megalapozott, az
emberi gondok, problémák megoldását célzó politizálást
tartom a járható útnak. Röviden, a gyakorlatias politizálás
áll hozzám közel. Foglalkozásomból eredően a körzet
gondjait, problémáit jól ismerem, de örömeit is látom, mert
itt élek. Úgy gondolom, biztosra veszem, hogy lehet képvi
selni egy párton belül egy kisebb területet, a vá!asztókörzet
érdekeit. Érdekeinknél részemről kiemelném a mezőgazda-

ság gondjait és a jövő másik ágazatát, az idegenforgaImat,
mindkettő elsődlegessége programomba indokolt.

Az MDF politikájában olyan dolgokat szeretnék felerősí

teni, amelyek a körzetben lévő problémák megoldását is je
lentik. Természetesen ezáltal a választópolgárok életkörül
ményei javulnak, ez azt jelenti, hogy nem sikkad el a helyi
érdek, a választók elvárása, ez az amit számon lehet és kell
is kérni majd a képviselőn.

Most helyzetemben azt tudom mondani annak, aki az én
ismeretien múltamat és jövőmet kutatja, hogy majd május
8-án elsősorban akaratát nyilvánítsa, persze nézze meg,
hogy pártom tárnogatásával el tud-e fogadni.

Nem lenne döntésük eléggé megfontolt akkor sem, ha
nem kutatnának azután, hogyajelölt személyek erkölcsileg
valóban feddhetetlenek, nem korruptak és nem függenek-e
valakitől és nem csak a saját érvényesülésüket, anyagi
hasznukat keresik.

Kérem, válasszanak úgy, hogy nehogy balul üssön ki.

Május 1. programja

- Térzene
- Vadvirág Néptáncegyüttes bemutatója
- A 3. Sz. Általános Iskola anyák napi műsora
- Pólus Krisztián moderntánc-bemutatója
-Játékos sportvetélkedők

13 óra Öregszőlő Kupáért - kispályás labdarúgó-mérkőzés

Este: Kerti mulatság
Az ünnepi buszjárat ingyenesen közlekedik egész nap!

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!

8 óra
10 óra

10.45 óra

II óra

13 óra
14 óra
15 óra
16 óra
18 óra
20 óra
21 óra

Sportcsarnok - kirakodóvásár
Zenés ébresztő

A 2. Sz. Általános Iskola alsó tagozatának bemuta
tója
Aerobicbemutató - a Spartacus Testnevelési Kör
szakosztályai
A Körös Menti Néptáncegyüttes músora és a svéd
tánccsoport bemutatója
Kosárra dobó verseny
Kutyabemutató
Tombolasorsolás
Rádióirányítású autómodellek kaszkadőr bemutatója
Utcabál- Lustyik duó
Hevesi Tamás showmúsora
Utcabál

Belépő: 50 Ft

Öregszólő
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1994. április 21-én került sor a Föld
napja '94 rendezvényre Gyomaendrődön.

Az ünnepségen kiosztották az általános
és középiskolai tanulók részére kiírt kör
nyezetvédelmi pályázatok nyerteseinek dí
jait.

"Környezetvédelmi plakát" pályázat
általános iskolák részére nyertesei:

1. Vaszkó Marianna, a 3. Sz. Általános
Iskola 8. c osztály tanulója.

2. Lidák Ágnes, az l. Sz. Általános Is
kola 6. a osztály tanulója.

3. Szilágyi Erika, a 3. Sz. Általános Is
kola 8. a osztály tanulója.

Különdíj: Herter Róza, az 1. Sz. Általá
nos Iskola 5. c osztály tanulója.

Középiskolák részére:

l. Réfi Vanda, a Kner Imre Gimnázium
3. a osztály tanulója

2. Kiss Krisztina, a Kner Imre Gimnázi
um 3. a osztály tanulója

"Így is lehet" című lakókörnyezet szé
pítésének követésre méltó példáit mu
tatták fel a gyerekek.

l., 2. díjat nem adtak ki.

3. A temetők címmel Kulik Melinda, a
3. Sz. Általános Iskola tanulója.

"Iskola és környékének renbetétele"
című pályázat:

3. Nász Lilla, a 3. Sz. Általános Iskola
tanulója.

"Városunk legégetoDb környezeti
problémái" című pályázat:

1. Koczka Szilárd és Kruchio Balázs, az
l. Sz. Általános Iskola tanuIói.

Középiskolai korcsoport:

"A Torzsás-zugi szelídgesztenye sor"
című pályázat:

2. Horváth Sándor, a Bethlen Gábor
Mezőgazdasági Szakközépiskola és
Szakmunkásképző Iskola tanulója.

"Az Erzsébet-liget" cÍmű pályázat:

2. Zagyi Gábor, a Betheln Gábor Mező
gazdasági Szakközépiskola és Szak
munkásképző Iskola tanulója.

Kopogtató
Az 5. sz. választókörzetben 12 jelölt

gyűjtötte össze kopogtatócéduláit.
.Alighanem legfáradságosabb módja volt a

gyűjtésnek, ha a jelölt maga ment a cédulák után.
Ez sokaknak rangon aluli tevékenységnek számított.

Pedig itt lehetett igazán "életközelbe" kerülni. Magukra
maradt, idős emberek, kisiklott életek, a cselédsors által újra

megérintett egykori cselédek, újraéledő parasztgazdaságok,
kényszerválIalkozók és vállalkozások, idilIi tanyabokrok, halál
ra ítélt tanyasorok. Szavak: kesefŰk, csalódottak, fásultak és in- .
dulatosak, reménykedők és magabiztosak. Fantasztikus türelem
és életbölcsesség halmozódott fel a látszólag bezártságban élő

emberekben.
Kötelezni kellene a jelölteket arra, hogy céduláik egy részét

maguk gyűjtsék be. Másképp látná a világot, mint hivataluk,
vállalkozásuk, biztosnak látszó pozíciójuk talapzatáról.

Élmények: tragikusak és felemelők, megdöbbentők és elgon
dolkoztatók, olykor még humorosak is. Íme, ezek közül egy
csokor.

Laci bácsi
A folyosón ül egy kis sárnlin. Előtte egy régi "családi" sörös

üveg. Az alja már befonva színes huzalokkal, azzal bíbelődik.

Szóba elegyedünk.
Laci bácsi egyedül él. 94 éves, de ellátja magát. A boltból a

szomszédok hoznak ezt-azt. Az egészsége tűrhető. Néha-néha
elszédül. Ha a szomszédok észreveszik, az ágyra segítik. Ha
nem, akkor később magához tér. Az unokáját emlegeti többször
is: a város túlsó felén lakik. A fiáról kérdezem, legyint. Pestre
ment, rossz barátok közé keveredett. Egyszer hazajött "ápolni"
őt, mert kórházba kellett mennie. Mire hazaengedték, eltűnt a

fiú Laci bácsi megtakarított pénzével együtt. Azóta látni sem
akarja.

Az üvegre terelem a szót. Térül-fordul, s két füles korsóval
jön ki a lakásból. Színes huzalokból csodálatos mintákkal fonta
be.

A maga módján mindkettő remekmű. Kedvtelésből csinálja,
régebben el-eladott belőlük. Most gondban van, mert fogyóban
a nyersanyag, a színes huzal. (Nincs valakinek fölöslegben?
Szívesen átvenném Laci bácsi számára.)

Mintegy fél órát beszélgettünk. Egy ajánlószelvénnyel, s egy
életre szóló élménnyel távozom.

A politikus
A fiatalember örökzöldet ültet a háza előtt. Tudja, mi járat

ban vagyok, s már mondja is:
- Senkinek nem adom a szelvényeket. Mindegy, ki lesz itt a

képviselő, mindegy, mit ígér, tenni úgyis nagyon keveset tud:
nem engedi az ország helyzete.

Rövid politikai eszmefuttatás következik az adósságról, a hi
telfelvételekről, a munkanélküliségről, a rendszerváltás haszon
élvezőiről, a magunkfajta várható jövőjéről. Figyelemmel hall
gatom, nem tudok vele vitatkozni, minden szava találó. Barát
ságos kézfogással válunk el.

Két házzal odébb utólér a felesége. Hozza a két szelvényt.

A választók a képviselőségről

Magam korú gazdálkodó tesz-vesz az udvaron. Mondom, mi
ért jöttem. A válasz rövid:

- Tanár Úri Magának van tisztességes foglalkozása. Miért
akar maga képviselő lenni?!

* * *
Akkor jót nevettem, most válaszolok neki: Értük is, másokért is!

Dr. KU/as Ferenc,

az MSZDP képviselőjelöltje

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja' Felelős szerkesztő:Bíró Károly

Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete' Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.' Telefon: 67/386-122/125
Felelős kiadó: dr. Frankó Károly polgármester' Készült: A&M Stúdió, Békéscsaba' Nyomás: Paulik és Társa Bt., Békéscsaba

Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők.• Engedélyszám: IIIIPHF/l08IBE ISSN 0238-8391



GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 1994. MÁJUS • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA: 21,20 FT

a Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége

Kedves Olvasó!
Lezajlottak az első választási fordulók. Vasárnap 

május 29-én - lesz a 2. választási forduló, amikor is az
első három egyéni jelölt közül fogjuk eldönteni, kit fogunk
bizalmunkkal megtisztelni. hogy városunk ügyét a
parlamentben képviselje az elkövetkezendőidőszakban.

Lapunkban e három jelölt nyilatkozik és értékeli röviden
a kialakult helyzetet.

Meglehet. hogy az eltelt hónapokban kissé több politikai
anyag volt található oldalainkon. Ezentúl ez mérséklődni

fog azok számára is, akik esetleg kevesebb figyelmet
szentelnek a politikai eseményeknek.

Viszont mindenkor a szükséges minimum, a váro·
sunkat ,érintő ilyen hírek napvilágot kell hogy lássanak.

Továbbra is bizalommal olvassák a Híradót. hiszen a
kedves Olvasók tájékoztatása a célunk.

Üdvözlettel kíván minden kedves Olvasójánakjó nyarat

A Kner I. Gimnázium ballagói

Megkérdeztük
a polgármestert .

(2. oldal)

Önéa szó - képviselőink

Jenei Bálint
(3. oldal)

Körkérdés - párt~

vetélkedő

(4-5. oldal)

Pecás-híradó
(8. oldal)

Választás '94
(eredmények

és a2. fordulóról)
(12. oldal)

Színpad lesz astégből ...
(8. oldal)

Üzenet amatőr
régészeknek

(9. oldal)

Kiállítás 
Múzeumbarátok Köre

(10. oldal)

A megállási tilalmakról
J1D. oldal)

Munkahelyek
(9. oldal)

Anyakönyvi híradó
(6. oldal)

r
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VERSENYEREDMÉNYEK

_ MEGKÉRDEZTÜK_
a polgármestert

- Mi a véleménye a választások helyi
eredményeiről?

- Sok tanulsággal szolgált. A helyezé

sek ismeretében (MSZP, SZDSZ,

FKgP, Munkáspárt. Egyéniben: Szöllő

siné-MSZP, Homok Lajos-Konzervatív

Párt, Bődi János-SZDSZ-Köztársaság

Párt) a véleményem az, hogy a Homok

úrnak a szereplése - aki nagyon jól vég

zett - arra volt a legjobb példa, hogyan

lehet a helyi erőket megosztani anélkül,

hogy lényeges eredmény születne belő

le. Császárné Gyuricza Éva (KDNP)

esélyeit például teljesen legyengítette

megjelenésével.

- Véleménye szerint a második fordu

ló kinek adhat nagyobb esélyt?

- Úgy módosulhatnak szerintem az esé

lyek, hogy az SZDSZ még valamennyire

feljöhet. Az emberek esetleg "szépíthetik"

véleményüket és így az MSZP cseké

lyebb, netán szorosabb eredményt fog el

könyvelni. A F. Kisgazdapártnak nem .

hinném, hogy több szavazata gyűlne

össze, hiszen az emberek valószínűleg az

SZDSZ-t fogják támogatni, talán, hogy

igazságérzetük szerint a két párt jobban

közelítsen egymáshoz...

Iskolánk tanulói számára lezárultak az
1993194-es tanév tanulmányi versenyei, s
az alábbi eredményekről adhatunk szá
mot:

A . Kalmár László matematikaverseny
megyei fordulójára 11 tanulónk jutott be.

A megyei versenyen elért eredményeink:

3. osztályban:
Kovásznai Nóra 4. hely
Felkészítője: Molnárné Majoros Ka
talin
Porubcsánszki Dóra 5. hely
Felkészítője: Takács Mátyás

4. osztályban:
Blaskó Dénes 4. hely
Felkészítője: Gellai József

6. osztályban:
Vaszkó Balázs 5. hely
Felkészítője: Fagyas Mátyás

A Teleki Pál megyei földrajzversenyen
4. helyezést ért le Lehóczki Ákos 8. a.
osztályos tanuló. Felkészítőtanárai: Laka
tos Tibor és Bela Imréné.

- A T. testület nem tudta - anyagiak

hiányára hivatkozva - támogatn i a

rendőrség és a víúmentők munkáját a

kért összeggel. Miért van ez így?

- Például a polgánnesteri alapot a pol

gánnester mindig saját szuverén elhatá

rozása szerint adományozza annak, akit

rászorulónak, vagy méltónak talál.

A vízimentőügy elég későn jött a tes

tület elé, amikor már kevés pénz állt

rendelkezésre. A Vízimentő Szolgálatot

egyébként az üzemeltető köteles állítani

és alkalmazni. Talán jövőre tudunk va

lamilyen segítséget adni, hozzájárulni a

költségekhez.

A rendőrségiügy még talán nincs le

zárva, vissza fog kerülni a testület elé.

Talán elvből nem támogatta most a tes

tület őket. Mivel úgy látjuk, hogy elvit

tek innen rendőröket Dévaványára,

nem érezte a testület azt, hogy pénztá

mogatással most több rendőr lesz a vá

rosban. Így akartuk nyomatékosítani va

lakik felelősségét annak érdekében,

hogy erős rendőrséget teremtsenek

Gyomaendrődön.

B. K.

A Dél-Magyarországi Regionális Okta
tásügyi Központ által Kossuth Lajos halá
lának 100. évfordulója tiszteletére rende
zett vetélkedőn Fülöp Csaba kiváló szóbe
li előadásáért a zsűri különdíj át nyerte el.
Felkészítője: Bela Imréné.

Szintén a Dél-Magyarországi RaK
szervezésében került sor a honfoglalás
1100. évfordulója tiszteletére rendezett
"Emese álma" c. történelmi vetélkedő L
megyei fordulójára, ahol iskolánk csapata,
Fülöp Zsuzsanna, Gyurán Zoltán és Mát
rai Viktor 6. b. osztályos tanulók l. helye
zést értek el. Őket jómagam készítettem a
versenyre.

Helyi, városi szintű versenyeken is szép
eredménnyel szerepeltek tanulóink:

Városi versmondó versenyen 3. helye
zést kaptak Tímár Sarolta 8. a., Sztanyík
Rita 7. b. osztályos tanulók. Felkészítő

jük: Komóczi Attiláné volt.

A Föld napja alkalmából szervezett vá
rosi pályázaton plakáttervével L helyezést

FELHívÁs!
Felhívom a T. adózó állampolgá

rok figyelmét, hogy a Gyomaendrőd

Város Önkormányzat illetékességi
területén végzett iparuzési tevékeny
ség, melynek során a vállalkozó já
tékteremben (játéktermekben)
pénznyerő automatátJpénznyerő

automatákat üzemeltet, az
511993/01.29. sz. helyi rendelet sze
rint iparűzési adó hatálya alá esik.

Ennek megfelelően az 1993. évi
cn. törvény 22. § fl./ bekezdés alap
ján szíveskedjen a T. illetékes adózó
állampolgár a bevallásadási kötele
zettségnek eleget tenni 1994. május
31-ig.

Önkornuínyzal

MEGNyíLT
május 18-án a Hősök úti ABC

büféjéből kialakított
"Privát" német pékség.

Egyedülálló technikával készül a
finomabbnál finomabb, 13 féle bajor pék
sütemény. A termékek zárt technológiával
készülnek, az utolsó lépés, a sütés ún. lát
ványpékségben, a vendégek előtt zajlik.

A sütemények árai 25-40 Ft-ig terjed
nek.

Nyitva tartás: 6.30-18.00-ig.

ért el Vaszkó Mariann 8. c., m. helyezést

Szilágyi Erika 8. a. osztályos tanuló.

Holtversenyben m. helyezést értek el írá

sos pályamunkájukkal Kulik Melinda 7.

b., Nász Lilla 5. b. osztályos tanulók. Fel

készítőjük: Pesó Illés Béláné, Dr. Valach

Béláné és Szentpéteriné Vhrin TIdikó.

A versenyekre való felkészülés a napi

feladatok teljesítése mellett történik, sok

időt, energiát kíván pedagógustól, tanuló

tól egyaránt. Valamennyi eredményesen

szereplő tanulónknak gratulálok, a felké

szítő pedagógusok munkáját köszönöm.

LADÁNYI GÁBORNÉ

igazgaló
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Gyomaendrődön 1994. május 4-én a
képviselő~testületi ülésen a napirendi
pontok közül néhány nagyobb figyelmet
és vitalázat váltott ki a képviselőkből.

Gyomaendrődön a négy meglevő fog
orvosi körzet közül egy betöltetlen. En
nek betöltésére pályázatot írnának ki,
vagy mint azt jelenleg is teszik, szétoszta
nák a praktizáló orvosok között.

A téma vitája közben több vélemény
követte egymást, megosztotta a testületet.
A több mint 100 perces ütközet dr. Fran
kó Károly polgármester javaslatára eina
polással ért véget.

A szarvasi rendőrkapitányság kérelmé
ben a gyomaendrődi rendőrőrs zavartalan
munkájához két gépjármű napi 43 km-es
üzemanyag-szükségletét fedező támoga
tást kért.

Ezt anyagi fedezet híján nem tudták
megszavazni. Hasonlóképpen a BM Pol
gári Védelem Körzetközpont-parancsnok
sága javaslatát is a Vízimentő Szolgálat
megszervezésére, támogatására el kellett
vetni.

A Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szak
közép- és Szakmunkásképző Iskolában
beindításra terveznek egy "Dolgozók
szakközépiskolája intenzív nappali tago
zatát" egy osztállyal. Itt a közismereti tár
gyakon kívül számítástechnikát és vállal
kozási ismereteket is elsajátíthatnak a ta
nulók. A kétéves oktatás után érettségi
vizsgát tehetnek a szakmunkás vizsgával
jelentkező érdeklődők.

A gyomaendrődi Liget fürdő árain bi
zonyos igazítást eszközöltek. E szerint
egy felnőtt belépő 80 Ft-ba, egy diák-, ka
ton~-, nyugdíjasjegy pedig 40 Ft-ba kerül
ezután.

BÍRÓ K.
•••••••••••••••••••••••••••

Beiratkozás az óvodába
Az 1. Sz. Önálló Napköziotthonos

Óvoda (Endrődi rész) vezetője értesíti a
Szülőket, hogy az óvodai beíratás

1994. május 30-tól - 1994. június 4-ig
tart, reggel 7 órától du 16 óráig.

Óvodába iratható az a gyermek, aki
1994. augusztus 31-ig, illetve 1995. má
jus 31-ig betölti a 3. életévét.

Minden gyermeket a saját körzetébe
kell beiratni.

Beiratáshoz szükséges iratok:
- orvosi igazolás
- a gyermek személyi száma.

Szabó Istvánné vezet6 óvónő

Május havi vendégünk Jenei Bálint
képviselő-testületi tag, városunk ismert
személyisége. Az elmúlt tanácsi rend
szerben is mint tanácstag, majd ta
nácselnök volt. Az önkormányzati tes
tület eddig eltelt idejében aktív résztve
vője városunk közéletének, irányításá
nak.

Várossá válásunk ötéves évfordulój a
alkalmából, munkája elismeréséül Gyo
maendrődért Emlékérmet kapott ismé
telten.

Szívesen tekinti át az elmúlt négy év
periódusának mozzanatait, értékeli az
elvégzett munkát. Az önkormányzat in
dulásánál valamiféle előnyt adott a taná
csi háttér - kezdi Jenei úr.

Az önkormányzat életében szerinte a
jegyzőcsere egyféle törést okozott, de
az összerázódás aztán gyorsan megtör
tént. A kétpólusú település képviselete
még mindig nincs egyensúlyban. Talán
a város vállalkozói, kívülállóinak képvi
selete is lehetett volna jobb.

- A testület jobb anyagi lehetőségek

kel rendelkezett a kezdeti években, ami
mára már leromlott. Emiatt nehezebb
helyzet alakult ki a testület munkájában
is.

Hátránynak vethető fel, hogy nem ha
tározott el magának az önkormányzat az
előtte álló négy évre konkrét programot.
Erre az évre ez azt vonta magával, hogy
a költségvetés 100 milliós adósságot
kénytelen viselni különböző beruházá
sok terhe miatt, mint pl. a szennyvíz
tisztító, vagy a fürdő jelenlegi költségei.

Tehát jelentősebb tartalék nem képző

dött.

Azért az önkormányzat egészében
eredményesen meg tudott birkózni a fel
adataival.

- Sajnálom, hogy az úgynevezett in
tézményi átvilágítást nem követte csak
elenyésző konkrét cselekvés, intézke
dés.

Komolyeredménynek minősítem a
piac létrehozását, amivel igaz, egy régi
hagyomány dőlt meg, de mindenképpen
előnyt jelent.

A főtér rendezése viszont sajnos késik
anyagiak hiányában, de a lehetősége

adott.

A közmúépítés folyamata az előző

évtizedektől tovább haladt. Bár ezek
még mindig alapok, de a városiasodás
hoz elengedhetetlenek.

Örvendetes a tornacsarnok ügyének
lerendeződése is. Bár 1991-ben is el le
hetett volna ezt érni határozottabb tevé
kenységgel.

- Úgy érzékeltem. hogy a testületben
komoly politikai villangások nem vol
tak. Inkább a két település közti feszült
ség volt fellelhető, de ez is - úgy ér
zem - sokkal toleránsabb színezetet
kapott az elmúlt két évben. Szerencsé~

sebb Gyomaendrőd, mint egy egységes
város előtérbe helyezése.

Az új testület komolyan meg kell
hogy gondolja majd, hogyan tudja váro
sunk értékeit megőrizni, továbbfejlesz
teni, mert én úgy látom. hogy ennek a
gazdasági alapjai, lehetőségei lerombo
lódóban vannak.

Ma már úgy néz ki, hogy ha nincs
foglalkoztatás, nincs vásárlóerő, akkor a
gazdaság, a mezőgazdaság mellett a ke
reskedelem is leépülooe kerül, szintúgy
a szolgáltatás ágazata is. A városnak na
gyon megcsappanóban . van a bevétele
ebben a helyzetben.

Az önkormányzati választásokra, ha a
lakosság a bizalmát a szavazáson kife
jezheti, a várost, annak érdekeit képvi
selő polgármestert támogathat, választ
hat magának. Szerencsés lenne, ha úgy
humán, mint a gazdasági hozzáértés
előtérbe kerülne az esetleges öt-hat, de
lehet, hogy nagyobb számú jelöltek el

bírálásakor.

Nagyon felemelő érzés volt számom
ra a város ötéves jubileumán az, hogy a
lakosság értéknek tekinti a várossá válás
tényét és sokan részt vettek az ünnepsé
gen. Kár, hogy a városi kitüntetettek
előterjesztésekor nem nagyon vették fi
gyelembe néhány javaslatomat.

Az ünnepség músora nagyon széP. és
megható volt, élményben részesítette az
összes résztvevőt.

B. K.
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Mint az már biztosan ismertté vált Kedves Olvasóink számára, az 5. sz. választási kerületben az egyéni képviselőjelöltek kö-
zül a következő 3 mérkőzik meg a 2. választási fordulóban:

Szöllősi Istvánné - MSZP, 26,51 %-kal,

Bődi János - SZDSZ, Köztársaság Párt, l7,20%-kal,

dr. Kepenyes János - FKgP (Független Kisgazdapárt), 12,82%-kal,
miket az első fordulóban szereztek.

A döntő foduló előtt körkérdést intézünk hármójukhoz. A város polgárainak csak az a feladat jut május 29-én, hogy szavaza
taikkal döntsenek közülük, melyiket tartják érdemesnek érdekeik képviseletére magasabb fórumokon.

A kérdések számozottak, így a válaszok hasonló sorrendben következnek.
1. Hogyan értékeli pártja és saját egyéni választási eredményét?

2. Megfelelt ez a várakozásának?

3. Milyen erősnek tartja a kialakult "mezőnyt", képviselőjelölt társai esélyeit?

4. Hogyan telt a 2. választási forduló előtti felkészülési időszak?

5. Ön szerint milyen szempontok szerint, miket figyelembe véve kell - kellene - a választóknak letenni voksukat
május 29-én?

6. Milyen eredményt vár május 29-én?

Szöllősi Istvánné
MSZP

1.-2. Alapvetően jónak ítélem.
Bánnilyen furcsán hangzik is, ezt vár
tam, nem csalódtam. A választók va
lószínűleg négy évet gondolkodtak és
nem az utolsó héten döntöttek, kire
fognak szavazni. A választók elsősor

ban programokat szavaztak és nem a
jelöltek ismerete alapján.

3. Azt gondolom, hogy a második
forduló elég szoros küzdelmet fog
hozni, erős a mezőny. A baloldal nem
kér mást, mint józan ítélőképességeta

választóktól, mint eddig is. Az érté

kek, miket a különböző pártok képvi

selnek, fogják eldönteni a sorrendet.

4. Fontosnak tartom hangsúlyozni,

hogy az MSZP a két forduló között is

a szolíd kampány híve. Ebben az idő

szakban nagy kampánygyűléseket

nem terveztünk. A tapasztalatok sze-o

rint a lakosságnak kezd elege lenni a

politikai fórumokból. Ismerhetik már

az egyes pártok programjait eléggé.

Azonkívül dologidő van a földeken.

5. A legfontosabbnak tartom, hogy

a jelöltnek legyen a vállalásához vala

miféle elővégzettsége. Ötvenéves

korban nem lehet "beszédülni" a poli

tikába. Többéves, netán évtizedes

gyakorlat kell hozzá. Komoly szak

mai felkészültség is szükségeltetik.

Összefüggésében kell átlátni a külön

böző területeket. ezeket ajánlom tehát

a választók figyelmébe.

6. Remélem, a 2. forduló hasonló

eredményt fog hozni, mint az első.

Személy szerint nagyon köszönöm a

gyomaendrődiek támogatását! Jólle

het kevesebbet találkozunk, mit az

szükségeltetett volna, remélem, ez a

jövőben fel fog javulni.

Bődi János
SZDSZ 

Köztáll'saság Párt
l. Közös jelöltként, a Köztársaság Párt

és a Szabad Demokraták Szövetsége je
löltjeként indultam a választáson, azzal a
megállapodással, hogy megválasztásom
esetén abba a frakcióba ülök, amelyik
Békés megye 5. sz. körzetében pártlistán
a nagyobb számú szavazatot kapja. Az
első forduló alapján az már eldőlt, hogy
megválasztásom esetén csak az SZDSZ
frakcióba ülhetek, hiszen a Köztársaság
Párt nem kerül a Parlamentbe. Az
SZDSZ várakozásomnak megfelelően,

rr,ig a Köztársaság Párt várakozáson alul
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szerepelt. Saját egyéni 2. helyezésemet a
Szocialista Párt jelöltje mögött az első for
duló országos eredményei alapján elfogad
hatónak tartom. Az első fordulóban nem
elkötelezett MSZP-hívők meg akarták
büntetni a kormányt, megnézték, kit utál a
legjobban, és arra szavaztak. Nem szemé
lyekről szólt az első forduló, hanem párt
szimpátia alapján döntöttek a választók.

2. Nem öriilök annak, hogy ilyen sokan
az MSZP-re szavaztak. Nem lenne jó, ha
ismét egy párt hozná a döntéseket, hatá
rozná meg, hogy 4 évig mi történjen.

3. Szeretném elérni, hogy személyes
legyen a jelöltek között a rivalizálás. Ne
pártok ,,káposztafejeire", hanem embe
rekre szavazzanak a választók a második
fordulóban! Személyre szóló jelöltek kö
zötti verseny döntsön, arra szavazzanak,
aki személyében a legmeggyőzőbb.

4. Minősíteni jelölttársaimat és önma
gamat nem nekem, hanem a választópol
gároknak kell és én bízom benne, hogy
ókjól fognak majd dönteni.

5. Szavazzanak arra, aki itt élt és él kö
zöttük, aki eddig is alkotó módon vett·
részt a választókerület települései arcula
tának a formálásában, fejlesztésében, van
alkotó munkásságának maradandó nyoma
és ezáltal elhihető róla, hogy amit mond,
igér, azt képviselőként meg is tudja majd
valósítani.

6. Bízom abban, hogy ekkor már a sza
vazók nagyobb figyelmet szentelnek a je
löltek helyi kötődésének a tanulmányozá
sára is. Bízom benne, hogya körzetnek
olyan képviselője lehet, aki itt született,
él, dolgozik és folyamatosan résztvevője

a helyi közéletnek, aki nem a választási
kampány során bukkant közénk, hanem
lokálpatriotizmusát, a helyi ügyekért való
tenniakarását már hosszú évek során be
bizonyította.

Dr. KepenyesJános
FKGP

1. A választási eredmény gyakor

latilag a várható papírformát hozta.

Talán a szocialisták (MSZP) ered

ménye kicsit túl is haladta ezt. A

Független Kisgazdapárt szereplését

sikeresnek ítélem. Azért is, mert így

a Független Kisgazdapárt legitimá~

ciója megerősödött. Kitisztult az,

hogy a vidék, a mezőgazdaság kit

fogad el, kit támogat. Békés megyé

ben mindenütt, egy kivételével a

harmadik helyen végeztünk, s így a

F. Kisgazdapárt első a keresztény

erők között.

2. Ezt az eredményt én óvatosan a
kezdeti időszak elvárásainál jobb
nak is tartom. Egyes településeket
bejárva látható, hogy erős bázisunk
van. A párt saját álláspontját tartva
mindig a legú~abb helyzethez tudott
alkalmazkodni.

3. A kialakult sorrendben különle
gesnek nevezhető a szocialisták jó
szereplése. Ez azt hiszem, hogy egy
politikai inga velejárója, a választá
sok pillanatnyi állapotát tükrözi. Va
lószínűleg ez változni fog.

4. Hasonlóan, mint az előző. A
körzetek látogatása, személyes be
szélgetésekkel.

5. A választók ne csak a direkt
ígéretekre figyeljenek oda, hiszen
minden jelölt mögött valamilyen
politikai erő húzódik, hanem azokra
a garanciákra, amiket a képviselője

löltek ígéretük betartására vonultat
nak fel. Valamint a választópolgár
keresse azokat, akik érdekeiket kép
viselni tudják!

6. Az esélyeket megjósolni nem
tudom, de a lehetőségekkel számol
gatni most már jobban lehet. Min
den változat elképzelhető. Bízom
saját sikerünkben, hiszen csak úgy
lehet ezt csinálni, ha az ember biza
lommal tudja képviselni választói
érdekeit.

,
Ovodai beíratás

Tisztelettel értesítem a város
lakosságát, hogy a gyomai településrész
Fő, Jókai, Kisréti és Kossuth úti
óvodáiba a beíratás

1994. május 30.-június 3-ig
lesz,

de. 7.30-tól du. 17 óráig.

Helye: Gyomaendrőd, Kossuth út 7.

A beíratáshoz szükséges:
orvosi igazolás,
a gyermek személyi száma.

Várjuk azoknak a gyerekeknek a je
lentkezését, akik 1995. május 30-ig
betöltik 3. életévüket, illetve, akik már
korábban betöltötték.

Dr. Csoma Antalné óvodavezeró

ELADÓ
Gyomaendrőd belterületén 150 m2 területű

vízparti telek, 30 m2 alapterületű faházzal.
Irányár: 900 OOO Ft. Eladó továbbá újszerű

állapotban lévő TESLA TOS Svitavy 4 fejes·
gyalugép. Gyártási év: 1989. Irányár: 900 OOO Ft.

Érdeklődni lehet az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet (Gyomaendrőd,

Hősök tere 10/2.) ügyintézőinél: Magyari
János, Kurilla Lászlóné, telefonszám:
06-66/386-543, 386-063, 386-877.
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ANYAKÖNYVI HíRADÓ •
Születések: Lapatinszki Zoltán és Koloh

Erszébet a szülők (sz) - Lapatinszki Péter
az újszülött (ú.sz.), Takács Imre Ignác és
Vári Szalai Klára (sz.) - Takács Péter
(ú.sz.), Mátyás József és Valju Hajnalka
(sz.) - Mátyás Hajnalka Petra (ú.sz.), Bod
nár Ferenc és Buzás Marianna (sz.) - Bod
nár Nikolett (ú.sz.), Gellai Béla és Binges
Katalin (sz.) - Binges Katalin (ú.sz.), Raf
fael Attila és Fazekas Judit (sz.) - Raffael
Anett (ú.sz.), Vaszkó András és Dinya Er
zsébet (sz.) - Vaszkó András Imre (ú.sz.),
Szilágyi József és Nagy Ilona (sz.) - Szilá
gyi József (ú.sz.).

Házasságok: Epresi Szabolcs - Herédi
Edina, Galambos Mihály - Bertok Tímea.

ElhaláIozások: Megyeri László 41, Ti
már Péter Pál 81, Kurilla Miklósné (Kontra
Brigitta) 82, Aranyos Ferencné (Sáfri Lídia)
80, Kiss Tamásné (Somogyi Eszter) 81, Szi
lágyi Bálint 83, Mészáros Antalné (Imre
Róza), Pályi István 68, Lapatinszki Péter 85,
Csizmadia Istvánné 77, Kovács Péterné
(Ágoston Róza) 83 évesen.

/

SCHINDLER LISTAJA

TÁJÉKOZTATÁS

A filmet csak egy napig vetítjük az Apolló moziban!

Május 30-án a nagy sikerű,

8 Oscar-dUat nyert Steven Spielberg-alkotást,

a Schindler listája c. filmet vetítjük du. 3-tó/.

Igény szerint 6 és 9 órától is.

Igénybejelentés a mozi pénztáránál,

vagy a 386-785-ös telefonszámon.

A Hajdú Volán közvetlen járatot
indít 1994. május 31-től Debre
cen-Siófok útvonalon.

A buszjárat Gyomaendrődön, a
Szabadság téren megáll, így köz
vetlen lehet utazni Siófokra.

A busz szeptember 24-ig kedd,
csütörtök, szombaton közlekedik,
Gyomaendrődről indul 7.38-kor,
Siófokra érkezik 14.15-kor.

Visszafelé másnap 12.10-kor indul,
Gyomaendrődreérkezik 18.12-kor.

Az útiköltség 998 Ft.

A járat 1994. szeptember 25-től

szerda, péntek és vasárnap közle
kedik.

RENDDR5ÉGI
" HíRADÓ

JÚNIUS KOZEFcN AZ Új FIACTÉREN

~lU1rrÓ~oM~l:ru
NyiLIK

Hetente kb :3 elöadás lesz

A film hangjat a nezök az autóradiQjukon
keresztül fOgjak m~d hallani.

A hónap filr12Jeit lapunkban közölni
fogjuk.

Májusban eddig két súlyosabb közle
kedési baleset történt.

Mészáros Vendel súlyosan megsérült,
mikor egy személyautó egy mikro
busszal ütközött.

Öregszőlő és Endrőd között egy ke
rékpáros személygépkocsival karambo
lozott.

Május 5-én az éjszakai órákban isme
retlen tettes betört Szendrei Sándor
gyomaendrődi lakos Fő u. 213. sz. alatti
üzlethelyiségébe. Semmit nem vitt el,
de az okozott kár 30 ezer forint. Az el
követő később megkerült, ellene az el
járás folyamatban van.

Május 9-én a mentők értesítették a
rendőrséget, hogy K. L. gyomaendrődi

lakos hasba szúrta magát, súlyos sérü
léssel kórházba szállították.

Több verekedés, illetve garázdaság
történt a városban május eddig eltelt
időszakában, mihez rendőri intézkedés
volt szükséges.

Megállapítható, hogy a cselekmények
elkövetői alkoholos hatás alatt voltak.

A választás napján, május 8-án sem
miféle rendbontás nem történt.

Nagyon fegyelmezetten folyt le a sza
vazás Gyomaendrődön.
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A Városi Gondozási Központ 1994.
május 5-én Dr. Katona Piroska gyer
mekorvostól nagyobb mennyiségű

gyógyszert kapott felhasználásra.

Köszönjük.

A nagylaposi Idősek Klubjában ápri
lis l8-tól 30-ig kézimunkakiállítás volt
látható.

A nagy érdeklődésre tekintettel a leg
szélesebb közönség előtt is nyitva volt a
kiállítóterem. Saját erőből megszervez
ni, lebonyolítani azonban nem tudtuk
volna. Köszönjük a BONITA Kft, az
Endrődi Hús KFT, a KNER Nyom
da, a Vöröskereszt és a polgármesteri
hivatal támogatását, anyagi segítségét.

FIGYELŐ SZEMEK,
SEGíTŐ KEZEK

gyártmányú MF-70-es
motoros aratógép eladó tartozékaival
(fúkasza, rotokapa), pótkocsijával, vagy
keleti kocsira cserélhető. Dévaványa,
Batthyány út 5. Telefon: 06-66/383-836.

O 2 collos és 3 collos tűzoltó tömlő eladó.
Telefon: 06-66/383-836. Gyomaendrőd,

Október 6. ltp. 2. ép. 911.

O ~yomaendrődön belvárosi kertesház és
vízparti nyaraló eladó. Tel.: 66/447-145.

,SzobaFestest. '
mózoI6st'::tcipétázást,
valamk{t~FÜia6kódQk
"feIÚjító~6i~y~Úoljl),~f / .
.,"lók9~;;Q9W'q;~'~~~'~: .
és 'köz;t)I~ti80~k:2iS.>:·

:<:..'y~' ,,->,~~~_h:d"_' .. ~,,~~ .... ,. ," ""'"

.':",,~(B6kiesTársar
'/Y~~~\~ ,y../<,'- ~'. ~ ., .. " .. '

·S?;%/Rakoczl,ut37.,
, tiíi{fon: 06~60/384-4~6.

r----~------~-,I BIZOMANY ANTIKVITAS I
I Szarvas, Szabadság u. 54-56. I
I (volt háztartási bolt). I
I Bizományi szaküzlet nyílt! I
I Az üzlet bizományba vesz I
I régiségeket, bútorokat, I
I műszaki áruféleségeket stb. I
I Telefon: 311-872. I
I Nyitva: hétfőtől péntekig I
I 8-12-igés 14-l8-ig, I
I szombaton 8-12-ig. IL .J

Templom-zugi rendszer (Templom-Sóczó
Bónóm-Pap-zug)

I. kategória szerint: 500.- Ftlév 850 m'-ig
700.- Ftlév 851 m'-től

II. kategória szerint: 2 Ftlm'
Torzsás

I. kategória szerint: 500.- Ftlév 850 m'-ig
700.- Ftlév 851 m'-től

II. kategória szerint: 2 Ftlm'
Hantoskert (Gyoma-falualja)

I. kategória szerint: 500.- Ftlév 850 m'-ig
700.- Ftlév 851 m'-től

II. kategória szerint: 2 Ftlm'
Fúzfás

I. kategória szerint: 500.- Ftlév 850 m'-ig
700.- Ftlév 851 m'-től

II. kategória szerint: 2 Ftlm'
Német-zug

II. kategória szerint: 2 Ftlm'

A Német-zugi holtág esetében, míg a bizton
ságos és folyamatos vízvisszapótlás nem
biztosított, a kiadásra kerülő vízvételezési
engedélyek számát az önkormányzat saját
hatáskörén belül korlátozza.
Az öntözni kívánó telektulajdonosok az ön
kormányzat által kiküldött csekken fizetik
be az előírt összeget, míg a mezőgazdasági

célú felbasználók személyesen a polgármes
teri hivatal vagyongazdálkodási csoportjá
nál, a vízgazdálkodási ügyintézőnél kötele
sek szerződést kötni, illetve az ott megálla
pított összeget befizetni.
Az engedély nélküli öntözés esetén 100%-os
pótdíjat köteles az elkövető megfizetni.

Gurin wszló
vízgazdálkodási ügyintéző

Nézzenek be hozzám.!
Kedvező áron kaphalók OSI1LÁQOK, N1ÓLÁMPÁK, fMlKAQOK.
Továbbá me8rendelhelők olasz müanyas kerubúlorok olcsó áron.

Lakásfelszcrel6si éo ajándéklár8}'ak széles válaszlékával
várom a kedves vásárJókal

IJak~sfclszcrdési. fljéndék cShop Gyomacndröd. fő úL 208. Telcfon: 386-560,

ÖNTÖZÉSI
VíZDíjAKRÓl

Értesítjük a tiszt.elt vízparti telektulajdonoso
kat, hogy a Gyomaendrőd Város Képviselő

testülete 124/1994. N.03.! számú határozata
értelmében öntözési vízszolgáltatási díjat ál
lapított meg.
Attól függően, hogy a telek mérete és az ön
tözésre szánt víz milyen célra szolgál, kate
gória szerinti besorolást alkalmazott a rende
letalkotó.

Fő kategória
I. Nem mezőgazdasági termelési célú fel
használás esetén:

l. 850 m' telekméret alatt: 500.- Fl/év,
2.851 m' telekméret felett: 700.- Fl/év.

Ide azok a vízparti telkek tartoznak, ahol
hobbikertészet, gyümölcsös, illetve díszkert
locsolására szándékozik a tulajdonos vizet
használni aholtágból.

II. Mezőgazdasági célúfelhasmálás esetén:
l. szivornyás vízpótlásnál: 2 Ftlm'
2. szivattyús vízpótlásnál: 3 ftlm'

Mivel az egyes holtágak partján mezőgazda

sági múvelésú földterületek is vannak, ahol
öntözéses növénytermesztés t folytatnak, ott
ezek a tarifák a mérvadóak.

Az érintett holtágak kategória szerin
ti beosztása:
Kecsegés

I. kategória szerint: 500.- Ftlév 850 m'-ig
700.- Ftlév 851 m'-től

II. kategória szerínt: 3 Ftlm'
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2760 g
2100 g

870 g
500 g
450 g
120 g

PECÁS-HíRADÓ
A Körösi Halászszövetkezet 1994 áprili

sában közel 2 millió forint értékben 4-6
cm nagyságú előnevelt csukaivadékot he
lyezett ki a Körösök élővizeibe és a holtá
gakba. A kihelyezés az 1991-ben elkezdett
ragadozóprogram része, melynek hatására
az utóbbi években újra megjelentek a raga
dozó halak, csuka, süllő, harcsa a horgászok
és halászok zsákmányaiban

Áprilisban a szövetkezet halászai a Temp
lom-zugi holtágban, a strand területén 73
kg-os harcsát fogtak busázás közben. A har
csán lévő harapásnyomok nagyobb testvér
jelenlétét jelzik.

Várható lesz, hogy ettől nagyobb példány
kerül horogra, vagy hálóba.

A KHSZ Horgászegyesülete által
1994. április 30-án

a Borbély-zugl holtágban megtartott
horgászverseny rangllstája:

IFJÚSÁGI
1. ifj. Vidó Tibor
2. Farkas Balázs
3. Bari Zsolt
4. Szabó Viktor
5. Tímár Boldizsár
6. ifj. Bari Bálint
FELNŐTT
I. Vetési János 10170 g
2. Andor Olivér 8100 g

+ a legnagyobb halért jutalmat
3. Vágó Pál 8055 g
4. Nedró György 6250 g
5. SüIi Illés 5550 g
6. Szabó Lajos 5250 g
7. Kurilla Károly 5150 g
8. Molnár Tibor 4920 g
9. Rák Mihály 4340 g
10. Kardos József 3150 g
l I. Smíri József' 3130 g
12. Dékány Albert 2000 g
13. Schwalm József 1900 g
14. Csapó Béla 1600 g
15. Erdei László 1600 g
16. Matesiczki Ottó 400 g

Szponzorok: HTSZ, FISKOP BT, SHESPEARE,
SlSTÁR-DAM, DAIWA, MAROS MIX, Sipos
Attila úszókészító, területi hivatalos képviselők.

Köszönet
Dr. Frankó Károly polgármester úrnak és

ÖNÖKNEK a szavazata tette lehetővé, hogy
férjemnek Dr. Szerb György körzeti szakfő

orvos általános orvostan szakorvosának, 57
évi aktív, önfeláldozó orvosi munkásságáért
a POSZTUMUSZ ernlékplakettet adomá
nyozták GYOMAENDRŐDÉRT.

Köszönet az aláírásgyűjtő ív készítőjének.

Az aláírásokat gyűjtötték:

Dr. Veréb Lajos
Szabó Mihályné
Nagy Pálné
Gácsi Vendelné
Kiss Erzsike
Somogyi Károly, a körzeti rendelő dolgo

zói.

Színpad lesz
astégből

'" .n .....~.. •• • ••••

Már csak igen rövid idő választ el ben
nünket az igazi nyártóI. Ha állandósulni fog
a meleg és kánikulai napok köszöntenek
ránk, minden bizonnyal sokan fogják felke
resni a strandjainkat. A Hármas-körös part
ján az idén is R. Nagy Tibor és társai, a
THREE BOYS, vállalkozás fogja biztosítani
a lehetőséget az enyhülést óhajtók számára.

A nyarat megelőzően azonban a BB-disz
kó bezárja kapuit, és június elejétől felújítá
sa következik. Megnyitására szeptember kö
rül kerül majd sor.

- A Körös-partra június elején szeretnénk
kiköltözni, ha az időjárás nem szól majd
közbe. Tudni kelJ, hogy a szezon itt szűk két
hónapos.

- Az eddig használt stég nem lesz vissza
helyezve. Ugyanis az engedélyezések folya
mata komplikált és balesetveszély miatt sem
tervezzük visszahelyezését. Csak csónakok
kikötéséhez szerelünk fel egy kisebbet. A
part e rövid szakaszát szeretnénk kikotorni,
tisztítani. Kavicsos ágyat szeretnénk leten
teni és homokot. A röplabdapályát is ilyen
mosott homokkal fednénk be.

A ré"i sté" mint színpad lenne használat
ba vév~, ug~anis tervezzük, hogy bandákat
hívnánk le időnként.

A strandon egy rendes WC is lesz építve.

Vízimentő személyzetet is rendszeresí
tünk, bár nem éppen "Bay Watch"-féle fel
fogásban.

Bevételünk csak a büfé üzemeltetéséből

és az alkalmankénti rendezvényekből lesz.

Sajnos nincs nagy igény csónak vagy ka
jak kölcsönzésére.

Augusztus 20-ra tűzijáték mellé egyéb
programokkal is készülünk.

Talán Hevesi Tamás is itt lesz.

Kerékpármegőrzőt is tervezünk, hogy egy
bizonyos alapigényt ki tudjunk elégíteni.

'Szeretettel várjuk kedves fürdőzővendé

geinket.
IB. KI

Fürj Józsefné

Bíró Lászlóné

Dr. Weigert József

Szabó Sándorné

Forgó Frigyes

Bakk Pannika

Nagyné Rózsika

Uhrin Pálné

Kertes Imre mérnök

Kovács Mihály, a Mozgáskorlátozottak
Egyesület elnökének és a klub tagjainak

Szerb Doktor urat csak a betegágyánál is
mertem meg, de mély hivatásszeretete, orvo
si-emberi szerénysége példaként áll előttem.

Dr. Mikola Julianna

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak,

akik hozzájárultak a május l-jei rendezvény
sikeréhez és közel 1500 ember egész napos
szórakozásához.

Elsősorban munkatársaimnak és fő segí
tőmnek, Ádám Gyöngyinek köszönhetem,
hogyarendezvénysorozat sikerrel zárult.

A rendezvény támogatói voltaIe
FAFÉRT KFT, KNER NYOMDA,
Polgármesteri hivatal
Bútoripari Szövetkezet
Körös Bútor
Liget fürdő
Pocsaji Zsolt vállalkozó
Privát Zöldségkereskedés
TRlNON
ENCI Cipőipari Szövetkezet
Üvegház Kft
KERT KIVI Kft.
Pájer Sándor vállalkozó
Nyilas Miklós vállalkozó
Vásártéri lakótelepi discont
Csigéné Lovas Katalin vállalkozó
Izsóné Gecsei Edit vállalkozó
Bacsa Hedvig, HERBA HÁZ
Boldis János Díszállat és Horgászcikk
Farkas Károlyné vállakozó
SIKÉR GMK
LIONNESHOP
LIZÁK ISTVÁNvirágkertész
Forgó Frigyes Növénykereskedés
HAMI Kutya SHOP
Fürdőbüfé: Farkas András
KKT-Camping
INTERMINOR
Birka Csárda
BB.
Timár és Társa Bt.
Lévai Tibor
Szmolnik János vállalkozó
Varga Zoltán, RIP-ROP
Botlik Judit vállalkozó
GSCHWINDT és társa
STEXKft.
Wolf Mária Büfé

Babos Lászlóné
igazgató
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Látogatóban a városi
képtárban

Mint ahogy azt lapunk hasábjain is olvashatták, 1993. decem
ber 4-én megnyílt a Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény, a
városi képtár.

Arról kérdezem Varga Gyulánét, a gyűjtemény kezelőjét,tár

latvezetőjét, milyen a képtár-látogatottsága?
- Kissé csalódott vagyok - mondja Varga Gyuláné. - Bár

nem tápláltam hamis illúziókat, tudtam, hogy nem fognak özön
leni az emberek, mégis nagyobb érdeklődésre számítottan.

- Kik jönnek el, a város lakóinak mely rétege keresi fel a kép
tárat?

- Legnagyobb számban szervezett, csoportos látogatások so
rán az oktatási intézményeink tanul6i. Vannak pedagógusok,
akik minden osztályt elhoznak, ahol csak tanítanak. Aki egyszer
itt járt, az nem marad közömbös, újra eljön más gyerekekkel,
esetleg családdal, vendégekkel.

- És afelnőtt látogatók?
- Ők vannak kevesebben. De azért jönnek. Sajnos, a felnőtt

látogatók mintegy nyolcvan százaléka vidéki, esetleg külföldi.
Járt itt már osztrák pedagóguscsoport, az Idegenvezetők Klubja
Újpest~ől, Magyarországon dolgozó lengyel fiatalember - aki
szeretné megismerni hazánkat -, s aki azt hallotta, a Vi
dovszky-képtárat Gyomaendrődön érdemes megnézni! De jön
nek Békéscsabáról, gyuláról a Vidovszky- és Corini-képek ra
jongói.

És mindenki úgy távozik, hogy ide még vissza kell jönni, csa
láddal, barátokkal.

- Akkor miért csalódott?
- Mert mint említettem, a látogatók többsége vidéki. Hatal-

mas, évekig tartó munka volt, amíg létrehoztuk ezt a "kincseshá
zat". Ez nem nagyképűség, most Banner Zoltán urat idéztem, aki
a kiállítás rendezője volt, és aki gyönyörű cikkben méltatta a Bé
kés Megyei Hírlap hasábjain képtárunkat. És én úgy érzem, min
dez az erőfeszítés a gyomaendrődiekért történt, nekik kellene el
sősorban ismerni, magukénak érezni a gyűjteményt és büszkének
lenni rá.

- Mik a képtárat működtető Gyomaendrőd Város Közgyűjte

ményeiért Alapítvány további tervei?
- Ismét gyarapodtunk egy gyűjteménnyel. A Gyomáról el

származott Illéssy Péter grafikusművész több mint kétszáz da
rabból álló hagyatékát adományozta a városnak fia, Illéssy Zol
tán. Rövidesen ezek is megtekinthetők lesznek.

- Köszönöm a beszélgetést, további jó munkát kívánok!
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Üzenet az amatőr régészeknek
Az áprilisi számunkban amatőr régésztevékenységér61 és gondolatairól

beszélt Gellai István. Az eltelt időben lehetőségünk volt beszélgetni dr. Ju
hász !rénnel, a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum igazgatójával, aki néhány
gondolatot szeretne hozzáfúzni az ott megjelentekhez.

- Milyen véleménye van az ún. amatőr régészekro7, munkájukr61?
- Olyan megfogalmazás, hogy amatőr régész tulajdonképpen nincs. Tör-

vény van arról, hogy régészeti munkát csak régészeti végzettséggel lehet csi
nálni. Akkor is ásatási engedéllyel, vagy pedig szakember mellett segédkez- .
het az érdeklődő. Ez így a helyes a rablógazdálkodás miatt is. Nekem nincs
túl jó véleményem az ilyen önkéntesekr61 általában.

- Hogyan értékeli a Gyomaendrődön mast megnyat kiállítást, múzeumi
terveket'

- Még nem láttam a kiállítást, csak a tervekről hallottam. Egy múzeum
alapításához rengeteg dolognak kell összeállni. Mint például jól, biztonságo
san zárható helyiség, biztonságos installálás, szakember őrzés, stb. Úgy gon
dolom, öt-tiz év kell ahhoz, hogy egy igazi múzeum legyen Gyomaendr6
dön. Ha megfelelő az épület, az őrzés, akkor semmi akadálya annak, hogy
kölcsönözhetnek, vagy kaphatnak bizonyos anyagokat kiállításuk gazdagítá
sához más múzeumoktól is. .

- Milyen véleménnyel van Gellai /srván buzgolkodásár61. tevékenységé
ről?

- Régóta ismerem őt. Nagyon jó munkatárs volt eleinte. A Doboskertben,
Kocsorhegyen, sőt más terepbejárásokon is sokszor segített nekem, de saj
nos történtek bizonyos félrelépései. Itt a "maszek" ásatásaira gondolok.

- Milyenjutaimazásban részesül az. aki valamilyen leletre bukkan?
- Pénzjutalomban csak a nemesfémek megtaiálói részesednek, a súlytól

függően. Egyéb lelet megtalálója "csak" erkölcsi elismerésben sütkérezhet.
- Jelenleg van-e készületben, vagy folyamatban ásatás?
- Nemsokára lesz ásatás a környéken, talán kettő is. A szarvasi járás teru-

letén a már feltérképezett területeken. A felszíni nyomok alapján kiválaszt
juk a jelentősebb lelóhelyeket, azon próbaásatást végzünk. Megyei önkor
mányzati támogatást kapunk, de sajnos kevés anyagival, ami miatt nagyon
szúkösen gazdálkodhatunk és ezért gondjaink vannak.

- Valóban sok lelet megy veszendőbe?

- Igen. Felbecsülhetetlen értékek lúnnek el vagy földmunkák, vagy egyéb
kalózkutatók által. Az "amatőr régészeknek" üzenjük, hogy ha találnak lele
teket, szóljanak be egy múzeumba, szívesen kimegyünk megnézni, de ön
maguk ne kezdjenek a feltáráshoz, mert ezt dokumentálni is kell. Az ásatá
soknál egyébként bárkit szívesen látunk.

GYOMAENDRŐDÓN ÉS KÓRZETÉBEN
BETÓLTÉSRE VÁRÓ ÁLLÁSHELYEK

Középfokú végzettségfiek részére:
Felszolgál6 (GyomaendrődiSHELL kút) / fő
Asztalos (Budapesti munkahely) 3fő.
Üzletkiiló (Biztosftási. Gyomaendrőd és kiimyéke) fOfő

Üzletkiiló (Könyvterjesztő, Békés megye teraletén) 5fő
Kőműves (Pest megyei munkavégzés) 5fő
Fogászati asstisztens (Dévaványa) l fő

Főiskolai végzettségfiek részére:
Altalános iskolai tanár matematika-.fizika és matematika-kémia szakos +

német vagy angol alapfokú nyelvvizsga. (Hunya, pályakezdő
házaspárok előnyben, szolgálati lakás van.). 2fő

Általános iskolai tanár (KondiJros)
- angol-bármely szak / fő
- német-bármely szak : / fó
- matematika vagy fizika-bármely szak l fő
- technika-bármely szak l fő
- rajz-bármely szak l fő

Egyetemet végzettek részére:
Magyar-történelem szakos tanár (Gyomaendrőd) / fő
Matematika-fizika szakos tanár (Gyomaendrőd) l fő

Munkáltatók, munkanélkallek, figyelem!
Elhelyezkedni nem tudó munkanélkülieknek iskolai végzeccségük szerint a
Békés Megyei MunJw.ügyi Központ által szervezett ingyenes tanfolyanwkra
lehet jelentkemi.
Helyben indul: Számltástechnikai képzés, vállalkozói képzés.

Az Országos Foglalkoztatási Alaplrványhoz pályázat benyújtására ismét van
lehetőség.

--:-...,..,-,---,-----:-:---:---::-=---:-:-~:-:-:----:-::-:-:-
Új támogatási lehetőség van pályakező jiatalokfoglalkouatásánál
támogatásra, elhelyezésük megkönnyltésére.. Érdeklődni kirendeltségünkön
lehet minden munJw.napon. Clmünk: Gyomaendrőd. Mirhóháti utca ll.
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A MEGÁLLÁSI TILALMAKRÓl
Gyomaendrőd város területén a Közúti Igazgatóság kezelésében több

út van. Ezek általában a nagyobb forgaImat lebonyolító utak, melyeken
jelentős átmenő, de legalább olyan jelentőségű helyi forgalom bonyoló
dik le.

Ez konkrétan a következő útszakaszokat jelenti:
- a 46 sz., Mezőtúrra ill. Mezőberénybe vezető főút

- a 443 sz., Szarvasra vezető főút

- a Dévaványa és Körösladány, valamint
a Kondoros irányába vezető alsóbbrendű utak

- és ide tartozik még a 46 sz. főútból kiágazó
és a vasútállomáshoz vezető Kossuth utca.

Ezeken az utakon a forgalmi rendet a Közúti Igazgatóság határozza
meg, általában a társszervek véleményének figyelembevételével.

E forgalmi rend kialakításánál elsődleges szempont az, hogya közú
ton bonyolódó forgalom a szabályok betartása mellett minél gyorsabban,
akadálytalanabbul, zavartalanabbul haladhasson.

Ezen alapvető szempont természetesen nem mindig esik egybe a vára.
kozó, parkoló járművek közúton történő elhelyezési igényével.

Természetesen ez alól Gyomaendrőd városa sem kivétel, azon belül
elsősorban is a gyomai városrész.

Az iga~gatóság tisztában van azzal, hogy ez általában is, ill. egyes
konkrét esetekben is esetleg mind üzleti, mind vásárlói oldalról jelenthet
kellemetlenségeket, de a főforgalmú utak úttestjén általában nem kívá
natos a megállás, várakozás, parkolás.

Így van ez a Bajcsy-Zsilinszky úton, ill. a Fő utca esetében is.
Az érintett utak melletti olyan jellegű tevékenység beindítása, engedé

lyezése esetén, ahová járművel érkezőkre is számítani kell, célszerú fi
gyelemmel lenni arra is, hogy ezeknek a járműveknek a megállása a fő

forgalmú utak úttestjén kívül történhessen.
Erre vonatkozóan egyik járható útnak látja az igazgatóság az úttest

melletti ún. leállósáv létesítését.
Erre van példa a Fő utca egy szakaszán a páros oldalon, ill. a Kossuth

ll. végén.
Másik ilyen megoldás lehet a közeli kis forgalmú mellékutcákban kia

Jakítandó parkolási lehetőség.

Az, hogy elindul egy üzleti tevékenység, és a tisztelt érintettek arra
számítanak, hogy mind az ő járműveik, mind pedig az üzletbe vásárlási
szándékkal érkezőké lehetőleg közvetlenül az üzlet előtt az úttesten fog
tudni szinte folyamatosan várakozni, ez sajnos a Közúti Igazgatóság for
galomszervezési gyakorlatával és az erre vonatkozó felelősségével nincs
minden esetben összhangban.

Természetesen semmilyen körülmények között nem lehet célunk egy
adott vállalkozás, vagy vállalkozói csoport teljes ellehetetlenítése, ezért
a terület ill. üzleteknek a közút úttestjéről, ill. padkájáról történő áruellá
tását - amennyiben arra ténylegesen más lehetőség nincs - lehetővé

tesszük.
A megyében általában, ezen belül Gyomaendrőd városában is, a fenti

ek szellemében kerültek bevezetésre az adott helyszíneken a megállási
és várakozási tilalmak.

Tudjuk, hogy ez nem minden esetben ill. nem mindenki részéről vált
ki teljes egyetértést, de valamennyiünk közös érdeke, hogy a járművek

kulturált módon, a nagy forgalmú utak úttestjén baladókat nem zavarva,
biztonságos körülmények között rudjanak megállni, ill. folyamatosan
parkolni, várakozni.

Ehhez kérjük a tisztelt érintettek megértését és a fentiekben leírtak el
fogadását.

Békéscsabai Közúti Igazgatóság

BÉKÉSCSABA EXPO '94
Békéscsobán oz EXPO '94-et június 14-19-lg kívánják megrendeznl.
Göncz Árpád köztársasági elnök fövédnöksége és Pop János Békés
csaba polgármestere védnökségével.
A rendezvény főszponzora o Don Merilló Kft lesz.
Nemzetközi jellegét o hazai gyártók és kiállítók mellett o román, szlo
vén, görög, olasz és német résztveVŐk is biztosítják.
Az EXPO '94 o szakmai rendezvények mellett más, o közönség igénye
it kielégítő programokat is biztosít majd. Például: P. Mobil koncert, éj
szakai bár, Rock-Café,
Vásárrádió fog gondoskodni a szervezés tökéletesebbé tételéről.

Minden érdeklődőt- kiállító!, közönséget - szeretettel vár o rende
zőség.

Levélcím: EXPO TEAM Kft" 5601 Békéscsaba, Pf. 247.
Tel./fax: 449-449.

1994. MÁJUS

MÚZEUMI KIÁLLíTÁS
Április 29-én az endrődi kirendeltség épületében a Múzeumbarátok

Köre kiállításának megnyitóján dr. Kovács Béla beszédében a követke
zőket mondta: "... A most itt bennünket körülvevő tárgyak mind az em
ber küzdelmes évezredeinek dokumentumai. Kik voltak, hogyan éltek
ezen a földön elődeink, minek örültek, mitől rettegtek, azt egy csodála
tos tudomány az archeológia, a régészet próbálja felderíteni ...

Mit akar ez a közösség, miért erőlködik egy poros kis alföldi település
azon, hogy múzeuma legyen?

20-25 évvel ezelőtt, amikor Vaszkó Irénke nénivel a határt jártuk, s
a szántáson felszínre került tárgyakat mentettük, néhány nagyon értékes
leletet is sikerült találni. Ezeket átadtuk az éppen illetékes régészeknek.
Az Archeológiai Értesítőben azonban nyomukat sem találtuk, s rendre
így jártak az azóta előkerült értékek is. Valami tehát nincs rendben.

Az, hogy az endrődi határ leletei a feketepiacra kerüljenek, vagy mú
zeumok pincéiben keveredjenek el örökre, nem lehet senkinek célja.

Az Akropolisz szobrait a British Múzeumba lehetett hurcolni, s a pári
zsi Louvre-ot is meg lehetett tölteni más országok értékei vel.

Mi úgy gondoljuk, nem vagyunk gyarmat, hogy értékeinket feldolgo
zás, bemutatás nélkül elkótyavetyéljék.

A tön t:nyben jártasok bizonyára rudják, hogy ez a múzeum most egy
féllegális intézmény. Célunk, bogyatelepülésünkön feltárt anyagból ná
lunk állandó régészeti kiállítás nyíijon. Szervesen illeszkedik ez Gyoma
endrőd kulturálisintézmény-koncepciójához.

Gyomán: Kner Múzeum, Képtár.

Endrődön: Tájház, Régészeti Gyűjtemény.

Kívánom, hogy tiszteletre méltó törekvésünk sikerrel járjon. A város
támogatja ezt a szándékot, hiszen a polgármesteri bivatal 50 ezer forint
tal járult hozzá a mai nap sikeréhez.

A szakmai, bürokráciai útvesztők, a hivatali helyiségek ajtajai előt

tünk nyitva állnak. Hiszem azt, hogy ez a lelkes közösség bizonyítja
szándéka életrevalóságát.

Kívánom városunknak, hogy ama induló szerveződésből a neoliti
kum, a bronzkor gazdag tárgyi emlékét bemutató országos hírű múzeum
váljék."

A kiállítás vezetője Bella Imréné, aki szinte mindennap az érdeklődők
rendelkezésére áll.

B. K.
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ReNDHAGYÓ RIPORT

Folytatás a következő számban

kedvesebb, mosolygósabb emberek fogad
tak... Az utolsó évekre azért, mikorra már a
barátok köre kialakult, teljesen megváltozott
a helyzet. Így ez a környezet egyfajta kelle
mes teljesjogúságot kölcsönzött. Előfordult

azonban, hogya "külvilág" továbbra is érez
tette az idegennel, hogy észrevették a kül
földiséget..., bár néha ez csak puszta kíván
csiságot okozott. Az ember természetesen
büszke eredetére, de néha roppant idegesítő

volt az ilyen megkülönböztetés, hiszen min
dent igyekezett megtenni, hogy "igazi" pol
gárrá váljon. Azonban dialektusától, idege
nes hanghordozásától nem tudott soha meg
válni. Ezt csak megerősítheti minden hason
ló szituba került "idegen".

- Norvégia távoli, északi állam. Más jel
legűek a házak, utak, más a közlekedés, más
a táj. Milyen a benyomása egy magyarnak
ezekről?

- Az első benyomás, hogy nem találni
magyaros, alföldi vidéket. Dombok és he
gyek, szelídebbek és vadabbak váltogatják

egymást. Tavak, tavacskák, patakok, folyók és vízesésekkel tűz

delt hegyoldalak fenyőkkel telinőve gyakori látványt nyújtanak.
A dombokon elszórtan épült tarkabarkán, színesre festett házak
kal, falucskákkal, városokkal találkozhatunk. Ezek a házak, a vá
rosok belső kerületei, negyedei kivételével fából épültek. Körül
veszi őket néha kicsi, de rendezett, karbantartott kertecske, vagy
nagyobb udvar. Némelyiken szinte az agyondédelgetettség érez
hető. Azt mondják: "Ennek így kell kinéznie!" Életforma a kör
nyezet karbantartása, szépítése, hiszen ez mindenki örömére,
közérzetére hat. Ezt jól tudják. Minden egyes szép otthon és kör
nyékének a képe az összképre kihatással van. Ezt ott ezeknek a
"hűvös" embereknek nem kell tanítani, így nőnek fel. A kerítése
ket csak jelképesen vetik oda. Azt erősebb parancsszó tartatja
tiszteletben bennük, mint a legerősebb beton-drótkerítés valaha
is megközelítené...

Amikor a szerkesztő nem kérdez, ha
nem válaszoL ..

Kérdez: Kis-Kéry György,

válaszol: Bíró Károly.

- A Téli Olimpia eseményeinek rende
zője Norvégiai volt ez évben. Ennek kap
csán is, valamint, hogy Ön Norvégiában élt
huzamosabb ideig, kérem mutassa be kicsit
közelebbről az országot. Kiutazása körülmé
nyeit ismerve milyen nehézségekkel került
szembe?

- 1972-ben, mikor először indultunk
neki mint fiatal zenészek, meglehetősen

gyér nyelvi tudással rendelkeztünk. Ezért
természetesen ez volt a legnagyobb problé
mám. Nem tartom szerencsésnek, hogy leg
alább egy rövid nyelvtanfolyamon nem tud
tunk részt venni a fogadóország nyelvének
megismerése céljából. Talán nem is volt
ilyen akkoriban, a hetvenes évek elején. A
beszéd az emberi kapcsolatok alapkövetel
ménye és míg ezt elsajátítottuk, sok víz folyt le a Dunán...

A norvég nyelvelsajátításához nálam az angoion keresztül vitt
az út. Így utólag nem is bánom, mert tulajdonképpen két nyelv
egyidejű megszerzése csak előny. Igaz, a félig-meddig autodi
dakta módszer kicsit nehézkes és tovább is tart, de valahogy to
vább is marad. Néha előfordult, hogy egy-egy szóval elbíbelő

dött az ember napokig.
- Milyen a norvég nyelv?
- Az indoeurópai nyelvek északi, germán csoportjába tarto-

zik, közeli rokona a svéd, a dán, az izlandi. Hasonlít a németre,
az angolra. Azonban sajátságos és nyelvtanilag eltérő. Nagyon
éneklőnek, dallamosnak, furcsán hangsúlyozottnak tűnik a hall
gatónak. Két hivatalos norvég létezik: az ún. újnorvég és bokma
al (ejtsd: bukmól).

Tulajdonképpen két dialektusról van szó, ahol az újnorvég egy
szerkesztett, tudatosan alakitott forma. Nem is túl öreg, innen a
neve is. A beilleszkedés csak úgy mehet simán bármely ország
ban az újonnan érkezőnek, ha szakmai tudása mellett, amit ma
gával vitt, jól is beszéli az ország nyelvét. Egy valóban konzer
vatív ország, mint Norvégia esetében ez sajnos nagyon is így van
hosszú távon.

- Milyen jellegű segítséget kaptak a helyi hatóságoktól 
esetleg az ottani magyaroktól?

- Legelső kiérkezésünk alkalmával vonatunk az oslói Keleti
be érkezett.

Továbbutazásunk viszont a Nyugatiból kellett hogy történjen.
Csomagjaink egy kisebb dombot alkottak a pályaudvar peronján.
Reményünk sem volt a másik pályaudvarra való átjutáshoz. Se
nyelvismeret, se helyismeret - semmi. Óriási ötlettől vezérelve
telefonáltunk a magyar követségre és segítséget kértünk, ami
meg is érkezett egy nagy fekete Mercedes formájában. Ilyen és
hasonló szituációba gyakran kerültünk az elején, de szorult hely
zeteink rendre megoldódtak. Egyébként rendkívül nagy segítsé
get jelentett az ottaniak bizalma. És mintha kevesebb bürokrati
kus merevség , ügyintézés vette volna körül ottani életünket, s
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VÁLASZTÁS • 94 ..""':'

Agrdrszövetség

Fidesz
SZDSZ
KDNP
Munkáspárt
Konzervatív Pin
MDF
FKgP
MSZDP
ZÖLDEK
EKgP
MSZP

l. Babák Mihály
2. Bődi János
3. Császárné Gyuricza Éva
4. Gmó István
5. Hornok Uljos
6. Kepenyes András
7. Dr. Kepenyes János
8. Dr. Kuta.1 Ferenc
9. Nagy Minon
10. zabó Imre
[ J. Szöllősi Istvánné
[2. Dr. Tóth Lajos

Május 8·án lezajloll az országgyűlési képviselők választásának első fordulója. Arendben és nyugodt légkörben folyt szavazáson Gyomaendrőd 12854 választásra jogosult váJasztópolgárából8679 fó
élt választójogával igy 67. 51 %-05 volt a megjelenés, ami aialIa maradt mind az 5-ös számú egyéni választókerület 169,37%1, mind a megyei és országos átlagnak. A napközbeni megjelenés számából
már kora délután látható volt. hogy a választás első fordulója érvényes lesz, azaz megjelenik a választásra jogosultak több, mint fele, de kérdéses volt, hogy a nagyszámú egyéni jelölt mellett lesz-e
olyan jelölt aki a négy évvel eelőlli választáshoz hasonlóan már az első fordulóban megszerzi a mandát~m elnyeréséhez szükséges sz<ÍInú voksokat. 19 órakor aszavazóhelyiségek bezárását követően

aszavazalSzámláló bizollságok 20 órától már folyamatosan jelentellék az előzetes eredményeket, amelyek alapján a helyi számítógépes rögzítő-ellenőrző rendszer segílSégével22 órakor ismertté vált
a városi végeredmény és éjfélig feldolgozásra kerültek a jogi eredmény alapját képező szavazóköri jegyzőkönyvek is. Mint ahogy az már a napilapokból a közvélemény előll is ismertté vált a válasz
lókerületünkben egyik jelölt sem érte el a parlamentbe jutÚ5hoz szükséges számú szavazatot. Így a második fordulóban Szöllősi Istvánné /MSZP/, Bődi János ISZDSZ-Köztársaság párt! és dr. Kepe-
nyes János IFKgPI jelöltjei, mint a legtöbb szavazatol elnyert jelöltek, indulhatnak. .
Az I. forduló eredménye Gyomaendrődön és az 5·ös számú választókerületben az előzetes adatok szerint

Gyomaendrőd VálasztÓkerület összesen
419 4.93% 1724 6,36%

1058 12,45% 4664 17,20%
719 8,46% 1736 6,40%
663 7,81% 1554 5,73%

1239 14.59% 1476 5,44%
422 4.97% 2030 7,49%
841 9,90% 3475 12,82%
196 2,31% 981 3,62%
68 0,80% 190 0,70%

326 3.84% 1247 4,60%
2075 24,43% 7187 26,51 %
467 5.50% 845 3, I2%

GyomaendrŐd Választókerület össz.esen
l. Munkáspárt. 671 7,92% 1448 5,34%
2. Magyarorsz. Zöld Pán 69 0,81 % 224 0,83%
3. Magyar Demokrata Fórum 505 5,96% 2249 8,30%
4. Konzervatív Pán 319 3,77% 407 1,50%
5. Független Kisgazdapárt 1021 12,05% 3790 13,98%
6. Agrárszövetség 221 2,61 % 576 2,13%
7. Egyesült Kisgazdapán 272 3,2 I% 1032 3,81 %
8. Fiatal Demokraták Szövetsége 530 6,26% 1672 6,17%
9. Szabad Demokraták Szövetsége 1431 16,89% 4490 16.57%
10. MSZDP 223 2,63% 778 2,87%
II. Magyar Szocialista Pán 2476 29,23% 8202 30,26%
12. Köztársaság Párt 221 2,61% 750 2,77%
13. Kereszténydemokrata Néppárt 513 6,06% 1485 5,48%

A második fordulóra május 29-én, vasárnap kerül sor. A választópolgárok a 20 szavazókörból abban a szavaWkörben szavazhatnak, amelyben az első fordulóban is szavaztak. A május 8.-a után
nagykorúvá v"ltak részére, tovább" a lakcimnyilvántartás hibájából rossz szavazókörbe sorolt választópolgároknak és az időközben Gyomaendrődre költözötteknek a második fordulóra új értesítőket

küldtünk, megjelölve a szavazókör eimét. Aki a választis második fordulóján nem lanózkodik Gyomaendródön, a tartózkodási helyén csak akkor szavazhat, ha május 8.-a előtt igazolást kén, hogy
tartózkodási helyén szavazhasson. Amásodik forduló előll ilyen igazolás kiadására már nincs lehetőség a váJasztójogi törvény értelmében. Aki viszont május 29-ig új lakóhelyet létesít más települé
sen. május 28-án 16 óráig még kérhet igazolást ajegyzőtől. hogy az új lakóhelyén szavazhasson.
Május 29·én képviselő az a jelölt tesz, aki a legtöbb szavazatol kapja, feltéve, hogya választásra jogosultaknak több mint 25%-a az urnákhoz járulva részt vesz aszavazásban.

Katona József Művelődési Központ
JÚNIUS HAVI PROGRAM

Június 12-én 15 órától Szünidö·dö a píactéren.
Vidám sz.órakoztató rendezvény a vakáció kitörésének örömére.

Június 16-án 17 órakor Zeneiskolai évadzáró.
Június 19-én Néptánc évadzáró.

"RÁKSZŰRÉSOTTHON" Ismeretterjesztőtüzet.
Megvásárolható mindkét művelődési házban. Ára: 42 Ft.

POLITIKAI HIRDETÉS
Tisztelt Választópolgárok!
A május 8-i országgyűlési választás első fordulójának eredményét tudomásul
véve, a szavazók akaratátliszteletben tartva szeremém, ha városunk lakói őszintén

válaszolnának önmaguk.nak az alábbi kérdésekre:
- Ön hogyan szavazott? Jó helyre tette a voksát?
- Mit remél az MSZP győzelmétől? Hiszi, hogy tagjai egészen más emberek
lettek, mint 40 évig voltak?
- Gondolja, hogy a baloldal kellően támogaOli fogja a magántulajdonra alapo
zott mezőgazdaságo~ a kisvállalkozóka~ akisembert?
- Meg tudjuk tartani visszakapott földjeinket, vagy "agyonvágnak" bennünket
adóterhekl<el és önként visszaadjuk?
- Lesz piaca a tennények.nek, felnevelt jószágok.nak elfogadható áron? Mit re·
mélhet a magyar vidék?

Most már tudjuk, hogy sorozatos, elhibázott intézkedések miau érdekeinkért ezen
túl csak az FKgP harcol igazán a parlamentben 4 évig, tehát fontos, hogy minél
több képviselője legyen.
Nagyon kérem Önöket, május 29-én mindenki menjen el szavazni és volcsukkal
dr. KEPENYES JÁNOST az 5. körzet képviselőjelöiljét támogassák valamennyi
önk érdekében. Reméljük, hogy az MSZP-SZDSZ koaJició nem kap kétharma
dos töhbséget és a Függeúen Kisgazdapán erős ellenzéki szerepben gátolni tudja
majd az esetleges rossz törvények meghozatalát,és támogatni a jókat.
Aki hibázott 8-án, az próbáljon javítani 29-én. Más, jobb esélyünk - sajnos 
már nincs. H. M.

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja' Felelős szerkesztő:Bíró Károly

Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete' Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. • Telefon: 67/386-122/125

Felelős kiadó: dr. Frankó Károly polgármester' Készült: A&M Stúdió, Békéscsaba' Nyomás: Paulik és Társa Bt., Békéscsaba
Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők.• Engedélyszám: IIIJPHF/108/BE ISSN 0238-8391



GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK APJA

XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1994. JÚNIUS o MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA: 26,50 FT

Május 29-i sportcsarnoki gyermeknap résztvevői közül

'. Raichle-átadás
'13. oldal

.. Állandó tűzoltóügyelet
.. "Van egy álmom..:'

12. oldal

.... ',' 'l\IIeg.kérdeztük a
'polgármestert

2. oldal

N~ma büntetés a fo cél"
'. 6. oldal

Gyermekhotel
9. oldal

. '. .r

.'liTARTALOMBOL:

Szünidö-dő

7. oldal

Én egy nagyon
kellemetlen

'. öregasszony vagyok•.•
8. oldal

Álláshelyek
2. oldal

A nagy álom
4. oldal

40 éves a Gimi
". ,o. . 14. oldal

Táncoshírek
10. oldal

Elköszön Dyna
11. oldal

Munkahelyteremtés, a Raichle Sport csarnokavatója (cikk a 13. oldalon)
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_ MEGKÉRDEZTÜK_
a polgármestert

- Mi a véleménye a Fő út-Bajcsy-Zs. úti
új csomópontról?

- Úgy gondolom, hogy már régen aktuá
lis volt ilyen korszeru, biztonságos csomó
pont megépítése. Remélem, az emberek ha
mar megszokják. Hiányolom, hogya megvi
lágítás még nem készült el teljesen - a TI
TÁSZ még lemaradásban van - így június
közepe táján.

- Várható további útépítés a városban?

- Igen. A Fő út-Pásztor J. út kereszte-
ződése következik heteken belül. Itt három
sávra lesz osztva az út. Természetesen ezért
szélesíteni kell, a buszmegállóban új öblöt
kell építeni, vagyis itt is lényegesen jobb,
biztonságosabb lesz a közlekedés, akiemelt
szegély szebbé teszi, sármentéssé válhat.

- Endrődön is épül valami?

- Igen. A testület 1,5 milliót szavazott
meg, itt rés.zben a Fő út egy szakaszán sze
gélyépítés lesz, illetve autóparkoló a piactér
közelében. Egyébként a Hídfő étterem előtti

terület is át lesz építve jövőre a 46. számú
főközlekedési út rekonstrukciójával egyide
jűleg.

Gyomán még a Bajcsy-Zs. út szegélykie
melése és a kerékpárút építése következik
ebben az évben.

"* 0 "*
A Szó-Beszédben megjelent az a néhány

sor, mely a tanári karok részéről íródott Pus
kás tanító úr ügyében.

Szeretném elmondani, hogy jelenleg már
nem áll módunkban a kérésnek eleget tenni.
Amikor a lakosság segítségét kértük - kire

TESTÜLETI ÜLÉS
JÚNIUS 7·ÉN

Gyomaendrőd város képviselő-testületi

ülésén június 7-én többek között a követke
ző napirendi pontokról vitázott a t. testület:

Meglehetősen nagy gondot és fejfájást
okoz a városatyáknak a település két beru
házása, illetve bővítése - a Liget-fürdő víz
forgató berendezése, vízvezetékcseréje és a
szennyvíztisztító.

A feladatok további elvégzésére a város
további hitelek felvételére kényszerül. Az öt
év alatt visszafizetendő hitel összege 78
millió forintot tesz ki.

A legutóbbi testületi ülésről átcsúszott
fogorvosi állásokkal kapcsolatos problémák
tárgyalásakor a testület megszavazta, hogy
megtartja a városban a négy fogorvosi stá
lust. Az időközben megüresedett helyekre
pedig pályázatot hirdet. .

A Kner Imre Gimnáziumban az 1995/96
os tanévtől elképzelt rendészeti-közbizton
sági osztály indítását támogatja. A gimnázi-

gondol, kit lehetne kitüntetni -, akkor ez a
több száz aláírással jött levél még nem szü
letett meg. Most már nem aktuális. Ez a tes
tület a közeljövőben nem tud emlékplakettet
adományozni senkinek.

Nagyra értékelem a pedagógusok kollegi
ális kiállását a tanító úr mellett. Gondolom,
ez számára már önmagában is elégtétel.
Megnyugtatásul közlöm: beszélgettem vele
és nekem azt mondta, tőlünk nem fogadta
volna el a plakettet. Hát, ez van.

"* 0 "*
Most meg sok az eső.

Tavaly arra kértük a lakosságot, hogy ha
lehet, öntözze a háza elé ültetett fákat. Nem
volt teljes a siker, meg lehet nézni, hogy
száradtak ki a drága fák.

(Tavaly ez SO fillérbe került volna egy
fára 10 liter vizet figyelembe véve, mégis
sajnálták az intézmények, magánházak, re
formátus parókia, boltok, a gyógyszertár' stb.
sorolhatnám még, hogy hol.)

"* 0 *'
Most esik az eső, nő a fű. AGyomaszolg

nem bír vele, kevés az embere, nem gépesí
tett a fűnyírás. A lakótelepeket, utakat he
lyenként mellig érő kalászos fű lepte be.

Kérem a Fő út melleui új kerékpárút men
tén elültetett virágok érdekében az ott lakó
kat, locsolják meg őket.

Kérem a lakosságot, segítsen környeze
tünk szebbé tételében, hogy mindenki jól
érezze magát a városban, a keresztülutazók
pedig kedvező benyomással hagyják el váro
sunkat.

;d~ o"

A Liget fürdő készi~Iő . ,l

medencéjének csempéz~e...

um szándéka elősegíteni a minőségi rendőri

utánpótlást, a Rendőrtiszti Főiskolán való
továbbtanulás nagyobb esélyét, az állami
gazgatás területén való továbbtanulást, a
közbiztonsági, vagyonvédelmi, rendészeti

KEdves Olvasó!
Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy a
Gyomaendrődi Híradó ára megváltozott.
A papír- és nyomdaköltségek emelkedése
indokolja ezt.
Egyébként a Híradó ára nem emelkedett
1993 eleje óta. A mostani emelkedést a t.
testület igyekezett halasztani és minél to
vább megkiméini a kedves Olvasót a költ
ségemeléstól.
A továbbiakban ez elkerülhetetlen.
Az új ár: 26,50 Ft lett.

Megértésüket köszönjük.
Bíró Károly,

a Gyomaendrődi Híradó felelős szerkesztője.

GYOMAENDRŐDŐNÉS
KÖRZETÉBEN BETŐLTÉSRE

VÁRÓ ÁLLÁSHELYEK
Középfokú végzettségűekrészére:
Asztalos (budapesti munkahely) 3fő

Üzletkötő (biztosítási, Gyomaendrőd és
környéke) JOfő

Üzlerkörő (könyvterjesztó, Békés megye
területén) . 5fő

Kőműves (Budapest) 5fő
Fogászati asszisztens (Dévaványa) Jfő
LIAZ·tehergépkocsi-szerelő (Gyomaendrőd) Jfő

Főiskolai végzettségűek részére:
Alralános iskolai tanár, matematika-fizika és

matemalika-kémia szakos + némec vagy
angol alapfokú nyelvvizsga.
(Hunya, pályakezdő házaspárok előnyben,

szolgdlaci lakás van.) .. 2fő

Egyetemet végzettek részére:
Magyar-történelem szakos tanár

(Gyomaendrőd) Jfő
Macemarika-fizika szakos tanár

(Gyomaendrőd) Jfő

munkakörökben való elhelyezkedést.
A testület a Fő úton kiemelt szegély építé

sére, a városi összkép további fejlesztésére
közel 1,5 millió forintot fordít 1994-ben.

Bíró K.
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Nyugdíjasok
lettek

Június 3-án Gyomaendrőd város

nyugdíjba vonuló pedagógusainak áldo

zatos nevelőmunkájuk elismeréseként

kitüntetéseket nyújtott át a polgármes

ter, dr. Frankó K~oly.

A búcsúztató ünnepségen, a polgár

mesteri hivatalban a Pedagógus Szolgá

lati Érdemérmet a következők vehették

át:

Gimnázium
Homok Lajos,
dr. Jánosik Bertalanné,

Nagy Mihályné és

Andrési Pál.

3. Sz. Általános Iskola
Kulik Istvánné,

Gácsi László,

Pésó illés Béláné.

2. Sz. Általános Iskola
Farkas Istvánné.

1. Sz. Általános Iskola
Kovács Gábor,

Kovács Gáborné.

2. Sz. Napköziotthonos Óvoda
Szabó Imréné.

1. Sz. Napköziotthonos Óvoda
Martinák Istvánné.

A búcsúzó pedagógusokat köszőntők egy csoportja.

A pedagógusok munkáját ki~::ntetésselköszönték meg.
Az ezt követő áUófogadásról készült a kép.

Gyomaendrőd a Könyvhéten 1(öszönet
Május 29. után ana1aonisztikussá vált a médiá
ban a Magyar Szocialista Párt és elnöke, Horn
Gyula elleni uszítás, pufajkásozás; az elektro
nikus sajtó ráért mással is foglalkozni. Így pél
dául a kultúrával. A Könyvhét kapóra jött, a
választás utáni csütörtökön kezdődött, és va
sárnap záruIt; a Híradó már az első nap beszá
molt róla. A tudósítás záróképeként ismerős

alakot láthattunk: a Kner-emblémát, élőben:

ment, fekete nyomdászruhában, kalapban,
csizmában, bottal kezében, hátán régi és új ki
adváDyokkal.

Mert Gyomaendrőd jelen volt a Könyvhéten.

A Nyomda egy téren - ugyanolyan pavilon
ban (könyvessátorban) árulta könyveit, mint a
legnagyobb könyvkiadók. Ha a Deák tér felől

közelítjük meg a Vörösmarty teret, a Könyvhét
rendezvényeinek színhelyét, szinte azonnal fel
hívta magára a figyelmet egy tájidegen elem: a
kétszáz éves nyomdagép. Kezelője, ha éppen
nem nyomtatott, fogta botját és könyveit, útra
indult, komótosan; egy ilyen sétálást vett fel a
Híradó operatőre.

És ott volt négy (GyomalEndrődön született)
szerzője is városunknak.

Határ Győző két nappal korábban tartotta meg
székfoglaló beszédét a Széchenyi Akadémián:
most trilógiának tervezett önéletrajzi írásának
első kötetét dedikálta.

Gergely Ágnes a Tevan Könyvkiadó sátránál
várta a költészetet szerető olvasókat verses
könyvével.

Fenákel Judit, a Családi Lap munkatársa tizen
hat év elteltével - az AB OVO Kiadónál 
jelentkezett újra regénnyel.

A negyedikről tapintatosan hallgatnék.

A Könyvhét, úgy látszik, ismét kezdi vissza
nyerni régi pompáját, ahogy a magyar könyvi
par és az irodalom is, talán. Szegvári Katalin
szerint ezen a június eleji négy napon a tér egy
igazi európai nagyvároshoz hasonlított: érdek
lődő emberek, vásárlók vagy csak nézelődók,

lézengók ezrei között vegyült el Esterházy Pé
ter, Vámos Miklós, Kornis Mihály, Eörsi Ist
ván és a még soktucatnyi író, költő, rádiós, té
vés, újságíró vagy színész. És ha a tévés
hölgynek igazat adunk, akkor ennek a nagyvá
rosnak egyik kerülete Gyomaendrőd volt.

(K6bor Árpád)

A Nagycsaládosok Gyomaendrődi

Egyesülete köszöni mindazon támoga
tók segítségét, akik hozzájárultak az
1994. május 21-én megrendezett gyer
meknap sikeréhez:

Vörökereszt-Gyomaendród, Siker
Gmk, Glória bútorbolt, Venta Bt., Mol
nár Lászlóné Élelmiszerbolt, Tímár és
Társai Kft., Sziti Italnagyker, Agrimil,
Gyermekbutik - Kurilla Béla, Ipar Kft.,
Kokauszki János szikvízkészító, Vé
konyné Sztancsik Ágnes fodrász, Csapó
Mihály vállalkozó, Berény-color Bt.,
Strauszki Mihályné - Süteménybolt,
Kner Nyomda Kft., Bútoripari Szövet
kezet, Trinom Gmk, Furák Imréné,
Molnár Tibor - Ital-édességbolt, Izsóné
Gecsei Edit - Fagyizó, Putnoki Sándor
Trafikáru, 1. Sz. Általános Iskola, 2. Sz.
Általános Iskola, Csipet videotéka.

Nagycsaládosok Gyomaendródi Egyesülete
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Május 29-én a választások második fordulójában Gyomaendrődön

6754 szavazatot adtunk le. Ebből 3475-en Szöllősi Istvánnéra, a Pe
dagógusok Szakszervezetének fótitkárára, aki az MSZP színeiben in
dult, 1656-an Bődi Jánosra voksoltak, dr. Kepenyes Jánosra 1530
an. Az összesített 5. számú választókerületi szavazati eloszlás is ha
sonló arányokat mutat. Ennek eredményeként tehát Szöllősi Istvánné
nyert fölényesen: ő lett területünk képviselője. Országosan is a sza
vazó polgárok több, mint 50%-a "balsorsot"
kíván? A szavazás kimeneteléről kérdeztük
Szöllősiné véleményét, számított e ilyen ará
nyú győzelemre?

- Legutóbb azt mondtam a Híradónak,
hogy szoros küzdelemre számítok. Hát, ez
nem volt az!

Talán az segítette a választókat, hogy vé
gülis tisztultak a sorok, nem volt túlságosan
nehéz választani.

Úgy hiszem, ez a választás tükrözte az
ország és az 5. sz. választókerület akaratát.
Ami engem meglepett, az a gyomaendrődiek

magas szavazati, részvételi aránya.
Mikor egy választást elsöprő fölénnyel nyer

meg valaki, az sokkal nagyobb felelősséget ró
az emberre, a képviselőre.

- Mi lenne a tevékenysége elkezdésének
első, úgy is mondhatnók, legfontosabb felada
ta?

- A legközelebbi tennivaló szerintem a
parlament pótköltségvetésének megtárgyalása
lesz. Nagyon szeretném, hogyha a térségben
egyébként is gyér pénzzel ellátott önkormány
zatok az intézmények múködtetéséhez, szociális feladatainak ellátá
sához egy kicsivel több személyi jövedelemadót kapnának vissza.
Az eddigi 30% helyett legalább 35%-os részesedést már 1994-ben a
pótköltségvetés tárgyalásakor is. Remélem, ebben nem leszek egye
dül.

A másik, hogy a testületi üléseken szeretnék részt venni, ha olyan
kérdések szerepelnek, amelyek a lakosság szempontjait érintik.

Stratégiai feladatként a "nagy álmot" kell kezdeni megvalósítani.

Egyelőre örök téma (?) a szigetelés
,,A Városi Sportcsarnok önálló költségvetési intézménnyé történő

átalakítását az 1994. évi tapasztalatok alapján az 1995. évi költség
vetés tervezése előtt újratárgyalják." Ez a határozat is a június 7-i
testületi ülésen hangzott el.

A sportcsarnok vezetőjének viszont addig is rengeteg gondja és
napi problémája van. Jelenleg az egyik legfontosabb a tet6szigetelés
kijavítása, valamint az alulemez páraelvezetésének megoldása, az ál
mennyezet hőszigetelése.

A szociális épület szigetelése, fényvédőzése is sürgető feladat,
mert nagyon rossz állapotban van és a beázás veszélye fenyeget.

Ezekre a költségekre, kiadásokra a t. testület két millió forintot
utalt ki. Június 15-én kezdődnek a munkálatok és egy hónapon belül
készen kell lennie.

- De még meg kell hogy oldjuk a vizesblokknak a szigetelését is
- mondja Babos Lászlóné, az intézmény igazgatója.

- Ez a javítás a zuhanyzók metlaki padlóburkoló lapjainak hiá-
nyosságát kell hogy megszüntesse, mert a kövek közötti beázás itt is
károsodást és ezzel sok problémát okoz. Reméljük, erre is marad
majd pénz!

- Egyszóval: a mostani feladatok azt jelentik, hogy a meglevő lé
tesítmény jó legyen, jól funkcionáljon, hiszen az önkormányzatnak
az elkövetkezőkben sem lesz pénze. Tehát a csarnok állagának meg
óvását, megtartását kell szem előtt tartanunk és ezt megoldanunk 
summázza mondandóját Babosné.

B. K.

Ez pedig az, hogy az ország keleti és nyugati fele valamilyen
kapcsolatban legyenek egymással. Ennek egyik feltétele lenne e Déli
autópálya megvalósítása.

- Képviselősége valószínűleg gyakran rendelné úgy, hogy szüksé·
ge kell hogy legyen iuenifóhadiszállásra. Van ez terveiben?

- Igen. Egy főhadiszállást ki kell építeni. Néha két, három fela
datot összekapcsolunk, ennek elintézése több napig is tarthat.

- Milyen kapcsolatot kíván tartani az emlí
tetteken kívül a választóival; alakossággal?

- Nemcsak lakossági találkozókat tarta
nék, hanem nagyon fontos lenne úgynevezett
rétegtalálkozók szervezése. Például a nyugdí
jasok problémája egészen más, mint a pálya
kezdő fiataloké, vagy a munkanélkülieké stb.
Tehát az ilyen találkozó fontos lenne egy-egy
törvényalkotási folyamat előtt. Ugyanis a jog
nak az életről kell szólni...

így az oktatási kérdésekben is elképzelhe
tetlen, hogy egy ilyen törvénymódosítás előtt

a körzet pedagógusaival ezt ne beszélhetnénk
meg.

Egy másik formája lenne a falugyűlések,

lakossági fórumok, ahol az ember végighall
gatja a gondokat, bajokat, még akkor is, ha ott
a főszereplő az önkormányzat.

Azonban a legismertebb módja a képviselői

fogadóóra. Csak szervezés kérdése, hogy en
nek helyet és időt találjunk.

- Tehát velünk most nem történhet egy
újabb Deme Zoltán-eset?

- A képviselő akkor jó képviselő, ha van
benne képesség és hajlandóság a problémák megoldására.

- Kikapcsolódás, szabadság lesz Szöllősiné számára, mielőtt a
sűrűjébe vág... ?

- Megtanultam már az időmet beosztani. Még autóban, utazás köz
ben is ki tudok kapcsolódni zenehallgatással. Szabadságra majd ezu
tán lesz lehetőségem. Valószínű szűkebb hazámban, Somogyban,
Kaposváron, családom, rokonaim körében fogom eltölteni.

B. K.

flJ~~t~ BÉKÉSCSABA ~'.tl, ~? I

~ EXPO '94 K-F.T

~CSABAEXPO~4

Lapzártánk időpontjában tartotta megnyftóját a békéscsabai
sportcsarnokban és kömyezetében a Békéscsaba Expo '94 címü
rendezvény.
A Kelet kapuja elnevezéssel illetett, hagyományosnak nevezett (hiszen
az idén második aikalommal rendezték] a nemzetközivé bővülő kiállí
tást és vásárt.
A megnyitá beszédet a beharangozott Göncz Árpád köztársasági el
nök helyett Békéscsaba polgármestere, Pap János és· Váradi Zoltán,
az Expo Team Kft. ügyvezetője tartotta. •
A Békéscsaba Expo '94 az 1996-ra tervezett budapesti nogy expára
való felkészülés jegyében szerveződött.

A kelet és nyugat közötti kereskedelmi együttmüködést elősegítendő,
közvetítő szerepet tölthet be - innen az elnevezés, hogy Kelet kapu
ja. Több, mint 200 külföldi és hazai kiállítá cég vett részt, de ezek
zöme általában külföldi-magyar közös vállalkozás.
A Békéscsaba Expo '94 június 19-én zárta a remélhetőleg mindenki
számára (kiállító és látogató) gazdag eredményeket hozott rendezvé
nyének kapuit.
Gyomaendrődről a Sublót Kft. és a Turul cIpő vett részt.

B. K.
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Az Iparker Kft. Iparcikkboltjába,
Szabadság tér 5. (Totózó mellett),
horgászbotok, úsz6k, horgok, 61
mok, etetőanyagok és egyéb hor- .
gászcikkek érkeztek bőséges vá- ,
lasztékban.
Tapétavásár 20-féle tapétaválasz- .
ték biztosításával.
• További választék, előrendelés ,

minta után a helyszínen.
• Vállaljuk a tapétázás kedvező,

árú és határidejű elvégzését is.
o Viszonteladókat is kiszolgá-'

lunk.
Ugyanitt folytatódik a profilváltás
miatti kedvezményes 5-80%-os
árengedményes vásár!
o Naptárak, kozmetikai cikkek,

telefonok, képes levelezőlapok,

elektromos szerelvények, határ
időnaplók, öntapad6s tapéták;
és egyéb árucikkekből. .

IPARKER Kft. !..
';~"':'~.' ~~, .••..~~••_, .•.•... ''< "' ..·~f'., ~.~-... ' ...~~

If ."-::a::~
'1 mózolóst, tapétózóst, II

,l valamint fürdőkódak ,
.I felújítósót,vóllaljuk L
i lakossagnak li.l és közületeknek is. I~
j Berki és Társa, I~

'I Rákóczi út 37., :
:.\ Telefon: 06-60/384-426. r

Ladányi Gáborné
igazgató

Ezúton mondok köszönetet a bál támogat6ina1<:
Agrokörös Kft., Top-rongy Shop, Dávid Élelmiszer, Vilma Cipó, Lin

da-Sport-Shop, Rip-rop Gyorsérkező, ÚJkásfelszerelés Ajándék Shop,
Hegedűs Józsefmagánvállalkozó, Nyúlcipő, Lénia Gmk., Körös Kft., Ba
úJu Lambéria, Flamingó Virágüzlet, Farkasinszki Zsuzsanna magánvál
lalkozó, Pájer Sándor magánvállalkozó, /llaEszer Bolt, Berény Color Bt.,
Koloh Gellérmé magánvállalkozó, Turul Cipő, BÚlOripari Szövetkezet,
Dreher Söröző, Tímár János magánvállalkozó, Dinya Zoltán magánvál
lalkozó, Termix Kft., Corvo Bianco Bt., Tímár Ernőné magánvállalkozó,
Prominem Bt., Kurilla Béla magánvállalkozó, Tőgyi Angéla magánvál
lalkozó, Gyoma Kner Nyomda Kft., Endrődi Hús Kft., 617. Sz. Ipari
Szakmunkásképző és Cipőipari Szakközépiskola Tanműhelye, Tímárné
Köszi Mónika kozmetikus, Varga Ágnes magánvállakozó, Kertes József
magánvállalkozó, Tree Show-zenekar.

Külön köszönöm dr. Frankó Károly polgármester úr meleghangú pe
dagógusnapi köszömőjér, a versmondók., Kurilla Lászlóné, Tímár Sarol
ta és Kovásznai Nóra, valamint a Rumba Táncegyüctes és a Vadvirág
Néptáncegyütles közreműködésér.

Köszönöm minden kedves vendégünk támogató részvételét.
A diákotthon lakói nevében:

...........~.."..";.,.,,.,. .

@]~o

~ BIZOMÁNY ANTIKVITÁS ~
~ Szarvas, Szabadság u. 54-56. ~
~ (volt háztartási bolt). ~
~ Bizományi szaküzlet nyílt! ~
f§l Az üzlet bizományba vesz ~
~ régiségeket, bútorokat, műszaki ~
~ áruféleségeket stb. ~
~ Telefon: 311-872. ~
~ Nyitva: hétfőtől péntekig ~
~ 8-12-ig és 14-18-ig, ~
~ szombaton 8-12-ig. ~
@]~@]

fIGYELEM!

Az Endrődi Szabók
Ipari Szövetkezete~

ENORÖOISZABOK

felvételre keres
szakképzett vagy gyakorlattal rendelkező,

esetleg betanulásra vállalkozó munkatársakat

VARRÓ ÉS VASALÓ MUNKAKÖRBE
minöségi, exportmunkákhoz.
Egy műszakos munkarendben.

Jelentkezés a munkaügyi osztályon:
Gyomaendrőd, Fő út 7-13. sz.

Nézzenek be hozzám!
Kedvező áron kaphalók C6ILLÁQüK, ÁLLOLÁMPÁK, ff\LlKARüK.
Továbbá me8rendelhetők olasz müanYB8 kerUbúlorak olcsó áron.

Lakásfelszerelési és ajándéklár8)'ak széles válaszlékával
váram a kedvCö vásárlókal

LakiJsfclszerelé<ii. Ajándék &hop Cyoffiacndröd. fő út 208. Telefon: 386-560.

O Bocskai 33. sz. alatt garázs kiadó.

O Olcsó. használt pianínó[ vennék. Telefon:
66/445-676, munkaidőben.

O Yásánéri Itp.-i lakás eladó. Érd.: 18.00 után. tele
fon: 386-606.

A gyermeknapi ünnepségrőla sportcsarnokból május 29-én

A 3. Sz. Általános Iskola Diákotthonának nevelői 1994. június 3-án
jótékonysági céllal pedagógusbált rendeztek.

A bál bevételét az épülő diákotthon otthonosabbá tételére fordítják.

o Közlekedési, szálUtási, munkaügyi, munkavédel
mi. túzvédelmi. személy- és vagyonvédeJmi
ügyekben tanácsadást, munkavégzést vállalok.
Budai János, Gyomaendród, Bethlen G. út 36.

O Bejáróban is esztétikus és beépíthetó apró, zú
zottkő eladó. Kis mennyiségben is. Érd.: Tólka
Sándor. Kossuth út 18., vagy a 06-60/384-225 te
lefonszámon.
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__Nem a büntetés a fő eéll

Májusban is demonstratív jellegű, foko
zott közúti ellenőrzések folytak megyénk
ben is. A Szarvasi Rendőrkapitányság

közlekedési osztályának vezetőjével,

Szűcs József rendőrőmaggyal beszélge
tünk erről.

- 1993 a közlekedésbiztonság éve
volt. A rendőri erők is ilyen irányú fela
datok végzésére lettek koncentrálva. En
nek következtében több mint ötven közle
kedésbiztonsági ellenőrzést hajtottunk
végre a megyében - mondja bevezető

ként Szűcs József, majd így folytatja:

- Több dolog hatására, nem utolsó
sorban az 1993. május l-jén hatályba lé
pett KRESZ-módosítás következtében
Európa viszonylatában is elismerést ér
demlő eredményt ért el a magyar rendőr

ség. Mintegy 20%-kal csökkentek a bale
setek.

Éppen ezért, hogy ezt az eredményt
szinten lehes~en tartani, 1994 a közterület
rendjének éve. Ennek kapcsán a közleke
dési ellenőrzési feladatok sem csökken
tek. Erre született is egy országos és egy
megyei főkapitány i intézkedés, melynek
alapján havonta több alkalommal közle
kedésbiztonsági ellenőrzési akciókat haj
tunk végre.

Ezek célja a közlekedés biztonságának
javítása, valamint a KRESZ módosításá
ból adódó (június l-jétől) ismeretek elsa
játíttatása, hozzászoktatása az állampolgá
rok részére.

Nem a büntetés a fő cél, hanem az
ország közbiztonsági helyzetén kell javí
tani. 1992 a negatív csúcs éve volt Ma
gyarországon és semmilyen nemzetközi
összehasonlításban nem állta meg a he
lyét.

- Mik a leggyakoribb baleseti körül
mények?

- A május-júniusi akciók keretében
53 főt összesen 79 200 forintra bírságol
tunk meg és több szabálysértési feljelen
tés is született.

A balesetekhez vezető okok nemigen
változtak. Sajnos a sebesség be nem tartá
sa, az előzés i szabályok durva megsérté
se, kanyarodási szabályok megszegése, az
elsőbbségi jog meg nem adása a fő bale
seti ok.

1993-ban az ittas baleseti részarány
17%-ra csökkent, de ez nem vigasztaló,
hiszen ez az országos átlag felett van.
(l992-ben 23,3% volt.)

A tavalyi év folyamán 25%-kal emelke
dett a sebesség nem megfelelő alkalmazá
sa miatti balesetek száma.

Az idén 3 halálos baleset történt eddig
körzetünkben, de mindegyiknél a sebes
ségnek volt szerepe valamilyen formában.

Az idei adatok szerint kapitányságun
kon májusban 3-ról 6-ra nőtt a balesetek

'száma. Január-május időszakában 32-ről
34-re nőtt ezek száma, 6,3%-kal növeke
dett az elmúlt évhez képest. A halálos
balesetek pedig l-ről 3-ra növekedtek eb
ben az időszakban.

A megyében az emelkedés 18,6% má
jus hóban. Összességében az l-5. hóna
pokban 2,3% emelkedés van a tavalyi
adatokhoz képest. (264-ről 270-re nőttek.

A halálos balesetek száma - 13 - nem
változott.)

- A gépjárművek veszélyes rako
mánnyal és kinézettel milyen problémá
kat okoznak és milyen figyelmet fordíta
nak ezekre?

- Az emlékezetes busztragédia óta (el
múlt évben Taszáron) kiemelt feladatként
kezeljük ezek ellenőrzését, a rakomány
rögzítettségét, egyéb biztonsági szempon
tokat.

Egy konkrét feljelentés szerint például
egy tehergépkocsi rakfelületéről egy vele
szemben haladó személygépkocsi szélvé
dőjébe esett egy tégla...

A figyelmet fel kell hívnunk, hogya ra
kományt előírás szerint hálóval, vagy
egyébbel le kell rögzíteni!

A nyár folyamán a 44-es és 46-os főu

tainkon valószínűleg meg fog nőni az át
menő forgalom. Ennek oka a török és ro
mán vendégmunkások szabadsága és uta
zása hazájukba, majd visszafelé is.

Ezenkívül a segédmotoron közlekedők

ellenőrzését is fokozzuk, mert velük van
még gond.

Békésszentandrás és Szarvas területén
már több hete az éjszakai órákban is mű

ködik a traffipax, sajnos nagyon jó ered
ménnyel. Ezt a közeljövőben Gyomaend
rőd területére is ki fogjuk terjeszteni;

Gyomaendrődön a balesetek nagyon
koncentráltak. A 46-os főforgalmi úton és
kapcsolatain. Reméljük, az új közlekedési
átalakítások a városban segíteni fogják a
balesetek csökkenését.

A Körösök, holtágak nyári fürdőzői fo
kozott elővigyázatossággal élvezzék a vi
zeket, mert a balesetek könnyen megtör
ténnek itt is. A víz hőmérséklete is, de a
mélysége is változó, ami hirtelen tragikus
meglepetést okoz. A gyerekeket ne en
gedjék őrizetlenül és legalább karúszóval
lássák el őket - felyezi be Szűcs József.

B. K.

A biztonságot szolgáló
HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT

módosítása szerint:
A sport és kedvtelési célú hor

gászcsónakok aiapfelszerelését a kö
vetkezőkben határozom meg:

1. mentőmellény (a csónakban tartóz
kodó személyek számának megfele
lően)

2. evező (a csónaknak megfelelőfajta
és a csónakban tartózkodó szemé
lyek részére szükséges darabszám
ban)

3. kikötésre alkalmas lánc vagy kötél
(5 fm)

4. megfelelő vízmerő eszköz (1 db)

5. a motorkerékpároknál vagy sze
mélygépkocsiknál előírt típusú el
sősegélycsomag (1 db)

6. fehér jelzőlámpa(l db)
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5zGnidö-dö
A nyári szünet első napjait kihasználva

a művelődési központ és a gyomaendrődi

piacgondnokság munkatársai közösen
szervezett félnapos programmal szórakoz
tatták a tanulókat és a kíséretükben meg
jelent felnőtteket 1994. június l2-én.

A nem túl kedvező időjárás miatt a mű

velődési ház adott helyet a rendezvény
nek. Az udvarát és a termeit népesítette
be a megjelent közönség.

Az udvaron a felállított légvár, az ele
mes kisautók, motorok, az ügyességi játé
kok, a lengőteke, a termekben a kishal
horgászat, szerencsekerék, gyöngyfűzés,

origami biztosították a kötetlen szórako
zás lehetőség ét. Közben a színpadon a
nonstop program keretében felléptek a
Rumba Tánccsoport Klub tagjai, a Vadvi
rág Néptáncegyüttes tagjai, a 2. és 3. Sz.
Általános Iskola diákjai, a miskolci Baga
méri együttes tagjai gyermekműsorral, az
orosházi BMX-es fiúk, valamint a gyo
maendrődi fiatalokból álló Reakció
együttes.

Bízunk abban, hogy a jelenlevők kelle
mes délutánt töltöttek el intézményünk
ben.

Ezúton szeretnénk köszönetet monda.i1i
mindazoknak, akik valamilyen form'ában
támogatták a jelen rendezvényt.

Bak János
Botlik Judit
Corvo Bianco Bt.
Dávid Mátyás
Dreher Söröző
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Fafért Kft.
Gyomai Kner Nyomda Kft.
Kertes Imre
Pájer Sándor
Siker Gmk
Gschwindt Mihály
Tandi Ferencné

Az 1. Sz. Általános Iskola eredményei
A gyomaendrődi l. Sz. Általános Iskola tanulóinak legkiemelkedőbb eredményei az

1993-94-es tanévben:

Nyelvi-kommunikációs megyei versenyen: n. helyezett Kerekes Kinga 8. b
(országos versenyre meghívott).
Tanára: Susányi Istvánné.

Német nyelvből megyei versenyen: n. helyezett Tóth Szilvia és Szurovecz Csilla 8. b
(országos versenyre meghívottak).
Tanáruk: Kovács Gáborné.

Zrínyi Ilona megyei matematikaverseny: 4. osztályban csabat L helyezés
(Brandt Attila 4. a,
Nótári József, Nótán Péter 4. b).
Tanítójuk: Szujó Lajosné, Koloh Imréné.

Kalmár László megyei matematikaversenyen: 5. osztályban n. helyezett
Czafit Attila 5. b.
Tanára: Fekécs Éva.

TIT megyei matematika versenyen: 5. osztályban n. helyezett Kmellár Béla 5. a.
Tanára: Kovács Gáborné.

Atlétika (300 m-3000 m) megyei versenyen: L helyezett Fehér Csaba 8. c.
Tanára: Pelesz Béla.

A Takarékbank országos rajzpályázatán: megyei és országos L helyezett
Szurovecz Csilla 8. b.
Tanára: Hunya Elekné.

"A" típusú állami nyelvvizsgát tett német nyelvből:Tóth Szilvia, Gellai Szilvia, Tóth
Marianna, Sipos Ágnes 8. b,
Homok Mária 8. c.
Tanáruk: Kovács Gáborné.

A TIT feladatmegoldó országos versenyén:
tanuló neve osztálya tantár~y helyezés tanára

Gál Zsuzsa 6. a történelem l. helyezett Ja.mbrik Józsefné

Polányi László 6. b rajz 2. helyezett Hunya Elekné

Foglár Noémi 5. b magyar irodalom 5. helyezett Susányi Istvánné

Kígyósi Ferenc 6. a földrajz ll. helyezett Cs. Nagy Lajos

Tóth Zsuzsa 8. b magyar nyelvtan 12. helyezett Susányi Istvánné

Homok Mária 8. c történelem 12. helyezett Polányi Éva

Tóth Szilvia 8. b német 16. helyezett KO'fács Gáborné

Gózon Éva 6. a földrajz 16. helyezett Cs. Nagy Lajos

Nótári József 4. b környezetismeret ll. helyezett Szujó Lajosné

Nótári Péter 4. b környezetismeret 12. helyezett Szujó Lajosné
Kovács Gábor

igazgató
.~~~"""""y"".::,,<. ,.

- Halló, ez az én esernyőm!
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,
En nagyon kellemetlen öregasszony vagyok...

(Beszámoló Erdélyi Zsuzsanna előadói estjéről)

1994. június 9., csürörtök dé/urán 17 óra,
az endrődi könyvrárban 70--80 érdeklődő.

Vendégeink: Erdé/yi Zsuzsanna néprajzkuta
tó és Ferencz Éva előadóművész.

Téma: archaikus népi imádságok.

A magyar nyelvterületen az archaikus népi imád
ságokat jó harmincéves gyűjtő munkával Erdélyi
Zsuzsanna néprajzkutató gyajtötte össze - sőt, ma
gának a műfajnak a megteremtése is az ő nevéhez
fűződik. Gyűjtései kötetben is, lemezen is megjelen
tek Hegyet hágék, lőtőt lépék címmel. A hatvanas
években, a népénekek gyűjtése közben talált rá
olyan imákra, amelyeket nem az imádságos köny
vekből mondtak az idős emberek, hanem emlékezet
ből. A gyűjtő azonnal ráérzett a szövegek értékére.
A fokozott tempójú gyűjtés nemsokára 6000 szöve
get eredményezett, persze azt csak Erdélyi Zsuzsan
na tudná elmondani, milyen fáradságok árán. A
gyűjtött anyagnak gyorsan híre ment: a 4. és az 5.
finnugor kongresszuson már nyelvtudósok elemez
ték ezeknek az imáknak a finnugor alapjelenségei t, a
pogány korra visszanyúló elemeit. Az értékmentő

munkáért Erdélyi Zsuzsanna Európa-díjat, Stefanus
díjat, illetve a Magyar Köztársaság Zászlórend Ba
bérkoszorú díját kapta meg. Nagykapos település pe
dig tavaly' díszpolgárrá választotta.

Nagyapja, Erdélyi János néprajztudós, nagykapo
si születésű,

Az endrődiek nagyon sokat köszönhetnek Erdélyi
Zsuzsannának. Gyűjtő körútja során már akkor mag
netofonra rögzített idős endrődi asszonyoktól közép
kori eredetű Mária-siralmakat vagy XVIII. századi
eredetű istenes énekeket, amikor rajta kívül csak
Vaszkó Irén gondolt az értékek megmentésére.
Hangfelvételeket készített Dobos Panni néoivel,
Porubcsánszkiné Liziczai Jusztika nénivel. Kiss
Józsefné Dinya Etei nénivel, Gyuricza EteI nénivel.
Nagyon köszönjük, hogy ezt a páratlan kincset (54
szöveg) most Erdélyi Zsuzsanna nekünk ajándékoz
za.

Sajnálhatia, aki nem tudott eljönni az előadói est
re. Erdélyi Zsuzsanna lenyűgöző egyéniség. Hallat
lan európai szintű tudásanyaggal bír, de nem restelli
az érzelmeit, az indulatait sem. Filológiai fejtegeté
seit olyan egyszerúen, élményszerúen, keresetlen
szavakkal mondja el, mint amikor a barátaival

beszélget az ember. Mondanivalóját többször is
megszakította a közönség soraiból spontán feltörő

taps. A gyergyószárhegyi származású Ferencz Éva
szép énekhangja, mély átéléssel előadott imái tették
a közönség számára még felejthetetlenebbé a talál
kozót.

Ízelítóül közlünk néhányat Erdélyi Zsuzsanna fel
vetéseiből:

- Sok szép dicsérő szót kaptam. Ha azt mon
dom, nem érdemlem meg, ostoba álszerénység vol
na. Nagyon sokat dolgoztam, valami dicséretet me
gérdemlek. A külügyben kezdtem el dolgozni, de
egy idő után politikailag nem stimmeltek a dolgok,
így' 53-ban kiraktak. Ekkor kezdtem el Lajtha Lász
ló munkacsoportjában néprajzzal foglalkozni. Nagy
kiváltság volt, hogy szent anyagat is gyűjthettünk.

Sok örömem volt a gyűjtésben. Máriát pl. a nép úgy
láttatja, mint egy asszonyt, aki közülük való: mos,
főz, takarít a családjára.

- Egyszer jártamban-keltemben találkoztam egy
nagyon öreg asszonnyal Nagyberényben, 98 éves
volt. Ő mondott el nekem az énekesfelvétel végén
egy olyan imát, aminek az eredete többszáz évre da
tálható. Nagyon izgatott lettem, a felvétellel azonnal
visszarohantam Pestre, és amikor bebizonyosodott a
sejtésem, rohamtempóban .igyekeztem az egész ma
gyar nyelvterületről összegyűjteni ezeket az imákat.
Ami négy gyerek és egy férj mellett bizony nem volt
könnyű dolog.

- Hogy ezek az általam gyűjtött egyházi népéne
kek milyen régiek, arra egy jellemző példa:
olaszországi kutatásaim során találtam XIV. századi
párhuzamát annak az éneknek, amit nekem az end
rődi EteI néni énekelt. Ez azt jelenti, hogy amit mi
archaikus népi imádság címen múfajként elfogadunk
vagy azzá emelünk, az nem csak magyar jelenség,
hanem a középkori európai költészetben gyökerezik.

- Ezek azok az értékek, amelyeket tanulatlan
öregek adnak tovább, ha odafigyelünk. Ha egy öre
gasszonyt hallgatunk, az olyan, mintha egy-egy kö
zépkori kódex lapjait lapozgatnánk. Emlékezetük
egy-egy fólió, amire rávésték, amit akkor tudtak az
ősök.

Fölszántatárn cintorom (temető) elejit,
Bévettetém Ádámnak (az embemek) magjával,
elboronáltatárn anyai jajszóval.

Kimenék én ajtóm elejibe,
föltekintek a magas mennyégbe,
nyitva látom mennyország kapuját,
azon belül mennyország ajtaját,
azon belül egy terített asztal,
azon vala egy rengő bölcsőcske,

ül vala mellette anyánk, Szűz Mária,
lábával rengeti vala,
szájával fújdogálja vala:
- Aludjál, Istennek báránya,
szeretetbül jöttél erre a világra.
Hát ilyen énekeket tudnak ezek az analfabéta

öregasszonyok.. Ez egy hallatlanul értékes szóbeli
kultúra: a közösség emlékezete őrizte meg az utó
kornak. lllyés Gyula, aki nem volt nagyon vallásos,
úgy nyilatkozott erről az imáról, hogy ez az egyik
legszebb alkotása a magyar népköltészetnek.

- Én nagyon kellemetlen öregasszony vagyok,
folyton pörölök. Mert nem tudom eléggé tudatosíta
ni, hogy mit jelent az, hogy ilyen értékeink vannak,
hogy milyen gazdag ez az ország, ez a nép. Ezeknek
az öregasszonyoknak a felelősségérzete óriási. Azt
mondja az egyik: ,,Nem is tudok addig meghaloi,
amíg tovább nem adom. Az Isten áldja meg magát,
hogy eljött hozzám, és elénekelhettem. Így legalább
megmarad, és ettől maguk okosabbak lesznek" 
mondja nekem egy analfabéta moJdvai öregasszony.
Napokon át dolgoztam nála, s nem tudott kifáradni.
"Éjszaka nem aludtam, törekedtem azon, hogy vajh
mit felejtek, hogy nehogy egyet is elkottyantsak atr
ból, amit az öreg szülém rám bízott."

- Itt van a folyamatosság, a nemzedéki folyama
tosság. Nem szabad megállnunk egy nemzedéknél.
Nem elég, hogy én ezt tudom, de nem kell ez már az
unokáknak, nincs szükségük rá. Nem igaz!! Szüksé·
gük van rá!! Csak úgy kell nevelni az unokáka~

hogy érdekelje őket. Én elhiszem, hogy nagyon erős

a külhatás, annyi minden éri ezeket a mai gyereke
ket. De nem szabad ilyen mértékben szabadjára en·
gedni őket. Lehet, hogy most nem kell, de később

egyszerre majd érték lesz nekik is. Hányan jönoek
hozzám: "Hallom, hogy gyűjtött nálunk, tegye már
meg, az öreganyám hangját adja ide nekem..." Min·
dent, ami érték, gyűjteni kell, őrizni, és tovább is
kell adni - ez a folytonosság, ez az élet.

Homokné Németh Eszrer

• ANYAKÖNYVI HíRADÓ • TALLÓZÓ
SZÜLETÉSEK (sorrend: újszülött, édesapa, édesanya)
Rácz Erika - Rácz József, Raffael Edit; Kisari Adrienn- Kisari Tibor, Kovács Marietta;

Földi NÓra - Földi Gyula, Séllei Mária; Léhner Ádám - Léhner Gábor, Pápai Anikó; Kéki
Kata - Kéki János, Bereczki Katalin; Hunya Gyöngyi - Hunya Péter, Braun Gyöngyi; Gyuri
cza Tamás - Gyuricza Lajos, Oláh Judit

HÁZASSÁGKÖTÉS.
Botos Zoltán és Vértessy Alida Katalin, Anka Sándor József és Soós Erika Emőke, Gyányi

Gábor Sándor és Andor Éva Terézia, Kis Sándor és Horváth Éva, Piltz József és Szmola Gabri
ella, Gyurcsán György és Kovács Mária Magdolna, Szalóki Lajos és Gál Szilvia

ELTÁVOZOTTAK: .
Herter Márton Endre (43), Koapcsik István (48), Szilágyi Sándor, Rudner Ignác (73), Varga

Sándor (58)

Helyesbítés
Az el6z6 számban megjelent Az öntözési vízdíjakról című cikkel kapcsolat

ban értesítjük kedves olvasóinkat, hogy alI. kategóriában közzétett m'-ek té·
vesek, természetesen m'·eket kell értelmezni helyettük.

o RÁFIZETÉSES A SERTÉSTARTÁS általában Ma·
gyarországon. Még a minóségi hizó kilogrammonkénti
felvásárlásí ára is csak 104-117 forint körül mozog, mi
közben a hizók minden kilója legalább 109 forintjába ke·
rül a termelőknek - állapítja meg a földművelésügyi tár
ca MTI-hez eljuttatott értékelése a sertéstenyésztés hely·
zetéről.

o HAZAI GYÁRTMÁNYÚ TEJ· ÉS TEJTERMtK.
BŐL a magyar lakosság személyenként mintegy 150 li
tert fogyaszt évente. Ez a fejlett tejgazdasággal rendelke
ző országok értékének alig a fele - közölte a Tej Ter
méktanács elnöksége. Az elmúlt négy évben a tejelő tehe·
nek száma 540-ről 435 ezerre, a termelt tej mennyisége
2,2 milliárdról 1,7 milliárd literre csökkent. A tejtermé·
kek nagykereskedelmi ára öt év alatt 167 százalékkal nö·
vekedett, mig a felvásárlási árak kevesebb mint 35 száza·
lékkal. Így az átvételi árak ma már az öuköltséget sem fe·
dezik.
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Gyomaendrőd önkormányzata és intézmé
nyei az idén is több pályázati felhívásra je
lentkeztek. Ezek közül megemIíthetjük a
Népjóléti Minisztérium által kiírt, a házi se
gítségnyújtást, a gondozók közlekedését se
gítő eszközök (kerékpár, gépkocsi) beszer
zésére, a családsegítésre és a gyermekek
nápközbeni ellátását támogatókat.

Ez utóbbival például 600 ezer forintnyi'tá,"
mogatást sikerült elnyerni. Április i -jttől'
egyébként a Vásártéri-lakótelepen levő

bölcsőde - ami az említett összeg felett
diszponál - gazdasági könnyítése érdeké
ben beindította a napközbeni gyermekfelvi
gyázást, -megőrzést. Ez bármely csaiád szá
mára elérhető, akik ezt igénybe' kívánják
venni. (Lásd Gyomaendrődi Híradó 1994.
márciusi számát.)

Bella Imréné, a bölc,sőde vezetője így szá
mol be az április óta elte~t időről:

- Tulajdonképpen ez.a gyermekmegőrző

1991-től kezdődően létezik. 0-6 éves korig
fogadjuk a gyermekeket a külön erre a célra
berendezett, azelőtt szabadon m'aradt szárny
ban.

A dolog azért nem olyan egyszerű, mert a
nyárra összevont napközik konkurens t, ver
senytársat látnak bennünk - veti közbe
Belláné.

- Van olyan szülő, aki a bölcsődés gyer
mekével együtt idehozza a nagyobb testvért
is anyárra.

Eddig csak csurrant-cseppent ebből a be
vételi lehetőség ből. Mostantól talán tíz gyer
mekkel számolhatunk, akik ide fognak járni.

- A gyermekhotel hány főnek ad jelen
leg lehetőséget, illetve hányan veszik igény
be rendszeresen?

- Ez változó. Néha csak egy, de általában
többen. Az iskolák és az óvodák nyári szüneté
ben jobban igénybe fogják venni, hiszen kap
tunk erre vonatkozó jelentkezéseket.

Tulajdonképpen úgy működik ez a dolog,
hogy van; aki csak néhány órára kívánja el
helyezni csemetéjét, mert napközben valami
elintéznivalója van, vagy lehetőség van ál
landó, folyamatos ellátásra is, igény szerint.

- Milyen árakat számolnak fel?
- Óránként 20 forintot. Hozzájön az ét-

keztetés (a reggeli 9, a tízórai 5, az ebéd 32,
az uzsonna 9 forint).

Ha valaki például beadja a gyermekét
'. nyolctól tíz .óráig, akkor az 40 forint, ehhez

hozzájön 9 forint a reggeliért. Egész napra
215 forintba kerül a megőrzés.

- Egyelőre nincs kihasználva a bölcsőde,

vagyis a megőrző kapacitása, tehát van még
lehetőség több gyermek fogadására - foly
tatja Belláné.

Elképzeléseink szerint olyan szolgáltatást
adnánk, hála a pályázaton nyert pénznek is,
hogya nyárra nemcsak 0-6 évesig tudnánk
ifjakat fogadni, hanem alsó tagozatosakat is.
Játszószobát tv-vel, videóval, társasjátékok
kal alakítanánk ki, de még programunkban
lenne közös strand, múzeumok látogatása is
jobb idő esetére.

- A későbbiekben azt is tervezzük, hogy
ha a szülő igényli, akkor a korán leadott
gyermekét iskolába is, vagy óvodába is tud
nánk indítani.

Más gondolat szerint az egyik szabadon
álló részben is tudnánk alakítani egy baba·
mama, vagy játszócsoport klubot. Gondo
lunk itt például a lakótelepi kismamákra,
csecsemős, kisgyermekes anyákra, akik
rossz idő esetén is, télen is idejámának, el
beszélgetnének, tapasztalatot cserélnének.
így a gyermekek is közösségben lennének, a
mamák is.

A kisgyermekes családok tehát nem pa
naszkodhatnak, amennyiben néhány órára
szeretnék gyermekeiket biztos, megbízható
helyen tudni, mig elintézendő dolgaik van
nak. A vásártéri bölcsőde kezdeményezését
csak üdvözölni tudjuk. Reméljük, mihama
rabb ismertté válik ez a lehetőség és az érin
tettek élni is fognak vele,

Azt is láthatjuk, hogy az intézmény nem
szándékozik megg:ZdagOdni az általuk kí
nált úgymond üzleten, hiszen szinte önkölt
ségi árakat számolnak a megőrzésért.

A bölcsőde telefonszáma: 386-115.

B. K.

Júliustól újra",

Drágul a benzin
Itt a nyár, itt a benzináremelés! Az utóbbi,

kevésbé örvendetes hírt a Mol Rt. a nemzet
közi piaci árak emelkedésével, valamint a
forint árfolyamának csökkenésével indokol·
ta. Június elsejétől tehát a 91-es oktánszá
mú, ólmozatlan benzin 76 forint 50 fillér
be kerül, a 95-ös ólommentes benzin ára
literenként 78 forint SO fillér, a 92-es ól
mozott 79 forint, a 98-as ólmozott 81 fo
rint 50 fillér, azonban elMordulhat, hogy
egy-egy Mol-kútnál ettől némileg eltérő

árakkal találkozunk.

Szintén két forinttal emelte árait a Shell:
kútj ainál a 92-es motorbenzin ára 79 és 79
forint 50 fillér között, a 95-ös benzin 78
forint 50 miér és 79 forint között, a 98-as
81 forint 50 fillér és 82 forint között, a 91
es pedig 76 forint 50 fillér és 17 forint kö
zött mozoghat az MTI jelentése szerint.

Mivel a parlament döntésének alapján jú
lius elsejétől az ólmozott benzinek fogyasz
tási adója 3 forint 80 fillérrel, az ólmozatlan
benziné l forinttal, a gázolajé 3 forint 20 fil
lérrel nő, s ezt tetézi még a 25 százalékos
áfa, a következő hónapban további árnö
vekedésre kell számítani. Ez az ólmozott
benzinek esetében 4-5, az ólommentes
benzineknél 1-2 forintot jelenthet literen
ként, a különbség várhatóan kedvez majd az
ólommentes benzinek iránti keresletnek.

(k.)
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Június 2. Helyet adtunk a Kner Imre
Gimnázium 40. évfordulójára összeállí
tott eseménysor nyitó rendezvényének,
melyben az iskola jelenlegi néptáncos
és társastáncos tanulói műsorral kedves·
kedtek ajelenlévőknek.

Június 3. A 3. Sz. Általános Iskola
tantestülete által rendezett pedagógus·
bálon néptáncos és társastáncos szólistá·
ink kedveskedtek a vendégeknek, a Kö
rös Étteremben.

Június 4. A Rumba Táncsportklub 14
párral vett részt Mezőkovácsházán a

XV. Nyári Táncversenyen. A 105 indu·
ló pár közül saját kategóriájában és kor·
csoportjában az alábbi kimagasló hel}!
eredmények születtek.

Standard táncokból 1. helyezést ért et
Megyeri Zoltán-Adamik Beáta, 5. he·
lyezést ért el: Megyeri Csaba-Szabó
Diana. Latin-amerikai táncokból 2. he·
lyezést ért el: Megyeri Csaba-Szabó
Diána, 5. helyezést ért el: Lizák ISI,

ván-Tóth Zsuzsa.

Május 15. Kezdő és haladó gyermek, ifjúsági társastánc
tanfolyamok vizsgabemutatójára keruIt sor intézményünkben.
A műsorban fellépett a Rumba Tánccsportklub valamennyi
párja egyéni és formációs táncokkal.

A műsort valamennyi táncos oktatója, Megyeri László ve
zette.

Május 7. Társastáncosaink bemutató programmal szerepel
tek az A osztályos Országos Társastáncbajnokságon Békés
csabán, asportcsarnokban. Városunkból közreműködött még
Pólus Krisztián electric boogie-val.

Május ll. Városunk vendége volt Svédországból egy nagy
számú fúvószenekar, akik csinos majorette-lányok kíséreté
ben vonultak, intézményünkből indulva a város utcáin, hogy
szórakoztassá.1< a lakosságot.

A
IENYÉSZÁLtar-'

,ÁLLOMÁH;' .
VÁSÁRLÁSÁNAK .'.

·.• ·_S.LECSERÉLÉSÉNEK
IÁMOGATísA:RÓ.L. , ... ' .

A, k~mstnikcio céija: ahazalte"
,nyészáUat-áUoniáDyminőségi és
. genetikai .javításának elősegítése.

Támogatás igényelhető a nőivaDÍ

szarvasmarha-, sertés- és juhállo
mány-növekedésre, illetve tenyész-
.cserére. . .

Az igénybe vevők köre: azon
jogi személyek, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozók és más magán
szemeiyek, akiknek a rendelet fel-
tételeinek megfelelő tenyészállat
már tulajdonukban van, vagy azt
1994. december 31-ig történő be
szerzéss.el tulajdonukba kerül.
Egyéb feltételek: kötelezettséget
kell vállalni a leelletésre, és 1996,
december 31-ig' a tenyésztésben
tartásra gondoskodni kell a te
nyészállat tartós jelöléséről, nyil
vántartásáról; igazolni kell, hogya
tenyészállat· folyamatosan' termés
eIlenőrzött hazai tenyésztésű, és a

. tenyésztési nyilvántartásban szere
pel; illetve engedéllyel importált
állatfaj szerint elismert, betegség-

. mentes; számlával igazolható a te
nyészállat megvétele, végül saját
tenyésztésű állat beállítása esetén
a tenyésztesi nyilvántartást végző

szervezet igazolásának beszerzése
is szükséges.

A támogatás. mértéke egyeden
ként: szarvasmarha 20 OOO forint.
Sertés 5000 forint. Juh 3000 forint.
A támogatás vissza nem térítendő,

amelyet az állattart6 telephelye
szerint illetékes megyei Földműve
lésügyi Hivatalnál lehet igényelni,
az ott beszerezhető nyomtatvány
felhasználásával, amit két pél
dányban kell előterjeszteni. A ké
relemhez csatolni kell: a tenyészál
latra kiállított marhalevelet, a te
nyészáUat származási igazolását,
az adásvétel igazolását, vagy a sa
ját tenyésztésbe állítás igazolását,
valamint a hatósági állatorvos iga
zolását a tenyészállat betegség
mentességéről.
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D BORSODI-SÖR. Öt-tíz százalékos
forgalornnövekedésre számít az idén a
Borsodi Sörgyár. Az 1,8 milliárd forin
tos alaptőkével rendelkező gyárban 60
százalékos a részesedése a belga Inter
brew sörgyártó csoportnak. A Borsodi
Sörgyárban jelenleg már mintegy 2,1
millió hektoliter sört és több mint fél
millió hektoliter üdítőitalt gyártanak. A
sör értékesítésében ma a hazai piac 27
százalékát mondhatják magukénak.

MEG VOLT A ZENÉSZEK
ÉVZÁRÓJA IS

A Katona József M1ívelődési Köz
pontban tartott zeneiskolai évzáró ün
nepségen június 16-án 18 m1ísorszám
mal búcsúztatták nevelők és növendé
kek az elmúlt zeneiskolai tanévet.

1993 szeptemberében 160 növendék
iratkozott be az intézménybe. Ebből

csak nyolcan maradtak ki, köztük a ze
neóvodások és előképzősök. A tavasz
folyamán Orosházán a megyei zeneis
kolák növendékei számára kiírt verse
nyen Farkas Zsuzsa furulya szakos nö
vendék korcsoportjában a 2. lett, a me
gyei zongoratanítványok számára kiírt
versenyen pedig korcsoportjában Bárdi
Edina ért el 2. helyezést.

Felkészítő tanáraik: Boldis János,
Nagy Edit és Kobály Györgyné. Szep
tembertől változás áll majd be a tanári
kar összetételében.

Kobályné családi ügyei rendezése mi
att eltávozik. Ezúton és ·itt is szeretnénk
megköszönni az eltöltött időszak alatt
nálunk végzett munkáját. Szeptember
től a jelenlegi másodállásban levő, a 3.
Sz. Általános Iskolában éneket tanító
Vecseiné Szentesi Ilona áthelyezéssel
iskolánk főállású dolgozója lesz.

Holubné Hunya Anikó gyedről ismét
munkaviszonyba áll.

Kobályné jelenlegi növendékeit meg
osztva ők fogják átvenni. Kobályné
megüresedő helyére, bár meglehetősen

későn, trombitatanárt pályázat útján kí
vánunk kinevezni, aki a gyomai zeneis
kola furulyás és az Endrődön szeptem
bertől induló furulya szak növendékeit
venné pártfogásába.

Több éven át kimagasló szorgalmú
két növendékünk Szujó Zsolt és Szuro
vecz Csilla hegedű szakos növendékek
jutalomb61 a békéstarhosi zenei tábor
ban vesznek részt a nyár folyamán.

Szeptemberben valószínűleg 12-e kö
rül indul meg az oktatás a zeneiskolá
ban. B.K.

retném megköszönni mindenkinek, aki
secrített nekem az elmúlt két évben (hát,ö

az majdnem az egész lakosság lenne!):
az ABC-knek, a mozinak, az írószerbol
toknak, a cipőboltoknak, az eladóknak,
a diszkontboltban a Pásztor János utcán
a sok jó tanácsot, a kenyérgyárnak, a
zöldségeseknek, az iskoláknak, a pol
gármesteri ruvatalnak, az áruháznak, az
éttermeknek (főleg a Tímár Dreher Sö
rözőnek), a postásnak, a postai munká
soknak a segítséget és türelmet (majd
nem mindennap!), a vasútállomásnak
stb. stb. Nélkülük nem érezhettem vol
na magamat annyira jól itt Gyomaend
rődön. Azt is remélem, hogy itt hagyok
náluk egy részt a mosolygó lelkemből.

Egy magyar író fejezte ki ezt legjobban:

". ..Szebb az emlék, mint az élet..."
Minden jót kívánok mindannyiuknak.

Tisztelettel:
DYNAGOFF

önkéntes, 1992-1994
Amerikai Békeszolgálat

Itt az ideje búcsúzni kedves kis váro
suktól. Elmegyek a nagy csomagjaim
mal a hátamon, de a szívemben és az
eszemben is elviszek egy nagy csoma
got. De ez könnyű csomag, mert ebben
tartom a sok szép emléket, a barátságo
kat, az iskolások mosolyát és nevetését.
Jó élményekkel megyek el innen. Sze-

1994. JÚNIUS
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" Van egy álmom... "

ALLANDÓ TÜZOLTÓÜGYELET GYOMA.ENDRŐDÖN

Herter László és Oláh Lajos szolgálatban

Tűzoltóság: pödört bajszú, hetyke, csillogó gombokkal, roham
sisakban, egyenruhában feszítő tűzoltók képe villan fel gondola
tunkban, a rohamautóikon, ha erről hallunk.
Gyomaendrődön a múltban már volt helyi tűzoltóság, de nem

tudni, hogy 1989-től a rendszerváltás, vagy anyagi gondok miatt,
de gyakorlatilag nem működött tovább.

Az elmúlt évben viszont felmerült újbóli szükségessége. A Gyo
maendrődi Önkéntes Tűzoltó-egyesület szakmai irányítójával, Tí
már Vincével beszélgettünk az egyesület létrejövételéről, gondjai
ról.

- Tavaly megpróbáltuk felfrissíteni az egyesületet, még a cég
bírósági bejegyzés is megtörtént. Azóta önálló jogi személyként
működik - kezdi lelkesen a tenni kész Timár Vince.

- Mindjárt kaptunk az önkormányzattól is támogatást, 500, il
letve 300 ezer forintot. Ugyanekkor egy romjaiban heverő Csepel
TŰ-I-es gépjármű fecskendőt is.

A továbbiakban Tímár úr így folytatja:
- 1993-ban a Tűzoltószövetség pályázatot írt ki tűzoltó-egye

sületek támogatására. Itt is nyertünk 500 ezer forintot. Ezt a telep
hely fejlesztésére fordítottuk, ahol már száz éve is tűzoltóság mű

ködött tulajdonképpen, tehát mint tudjuk, központi fekvésű.
A tervek birtokában a bontás és építkezés beindult sok társadal

mi munkával, hiszen anyagiakban mindig tizednyivel rendelke
zünk csak.

1993 szeptemberétől 4 fő közhasznú munkást foglalkoztatott az
egyesület. Ma, 1994 júniusában már 5 fő főállású személyzetünk
van. A telephelyünk készenléti állapota sajnos még hiányos, de a
fűtés működik, valamint pihenő-, híradós és oktatóhelység már
rendelkezésre áll. Egyéni védőfelszerelések terén vannak iszonyú
hiányosságaink. Példáullégzőkészülékek, amik nélkül tulajdon
képpen ki se vonulhatnánk tűzhöz. Ezek 150-200 ezer forintba
kerülnek.

A szövetség pályázatára ilyen irányú kérelmünk van beadva, re
méljük, sikerül megkapni ezeket is - vélekedik a tűzoltó parancs
nok.

- Jelenleg harminc aktív taggal rendelkezünk, kikből 25 negy
ven év alatti.

Nappal 2 fő állandó szolgálatot, ügyeletet ad. Éjszaka l fő plusz
egy társadalmi munkás. Május 30-tól már állandó ügyeletet indí
tottunk.

- Milyen az utánpótlás?
- A létszámból legalább 90% az, aki hajdanán úttörő, vagy if-

júgárdista volt. A legtöbben az én tanítványaim, akik a rendszeres
versenyeken keresztül érlelődtek megbízható tűzoltóvá - mondja

nem kis büszkeséggel a már említett pödrött bajúszt nélkülöző Tí
már Vince.

Állandó gyakorlás, rendszeres kiképzés van folyamatban. A
probléma, hogy a legtöbb tagunknak más-más munkahelye van és
onnan kell alkalmanként kikérni, hogy el tudjon jönni az egyesület
foglalkozásaira, kivonulásaira.

Mikor esetenként a riasztás megtörténik, 12 db CB, 7 db URH
rádión és telefonokon kapják a Júvást tagjaink.

Sajnos a nappali órákban vannak a legnagyobb riasztási gondok.
Ez főleg a kevés bázisú viszonyok miatt van így. Ez azt jelenti,
hogya beJúvható tűzoltók nem egy közeli munkahelyen találha
tók, hanem esetenként eléggé szétszórtan.

A TŰ l-es gépkocsi mellett egy gyorsjáratú Zuk két 800-as kis
motor fecskendővel áll a rendelkezésünkre.

Az állandó és megoldhatatlannak tÚllő rossz anyagi körülmé
nyek ellenére bizakodó Tímár Vince nagyot sóhajt, mikor a követ
kezőket mondja:

- Van egy álmom - idézi az ismert Martin Luther King-mon
dást -, előbb-utóbb szolgáltatni szeretnénk, tehát kis pénzt keres
ni.

Van talán esély rá, hogy egy vagyonvédelmi központot helyez
nének el nálunk. Ezzel tűz- és vagyonvédelmet tudnánk ellátni cé
gek, vállalkozók, üzemek, de magánosok felé is.

Azután üzemekkel támogatási szerződést kötnénk. A támogatás
fejében az ottani tűzvédelmi, megelőző munkát ellátnánk.

Ezenfelül az önkormányzat támogatását is élvezni szeretnénk to
, vábbra is.

Támogatók nélkül rengeteg problémával állnánk szemközt.
Városunknak ez az állomás az eddigiekhez képest nagy előrelé

pés. Az önkéntesbázist ütőképessé, jól képzetté kell tennünk, hogy
megfeleljünk a természetes kívánalmaknak.

Az 1994-re feltétlenül szükséges összeg, a zavartalan működés

biztosítása érdekében 5 millió forint lenne.

Ez fedezné a különböző folyamatban lévő munkák befejezését, a
szükséges szakfelszerelés, védőfelszerelés beszerzését.

Csak érdekességképpen említésre méltó, hogy egy hasonl6
nagyságú egyesület Győr-Sopron megyében 10-12 millió forint
költségvetéssel dolgozik.

Végezetül a tűzoltó parancsnok kérése városunk lakosságához
az, hogy "jöjjenek, nézzenek meg bennünket; aki tud, bármilyen
formában segítsen bennünket; szeretnénk aktív, fiatal önkéntes tű

zoltókat is toborozni. "
A tűzoltóügyelet címe: Fő út 2. sz., a telefon, amit bármikor le-

het Júvni: 386-130, vagy a 05. B. K.



B. K.

Hong I<oog és Gyomaendrőd

A cseresznye- és erőspaprika erejét adó anyag, a capsalcm
nemcsak csípi a nyelvünket, de van egy zsibbasztó hatása is.
Erre az eredményre jutott Richard A. Meyer, a Johus Hopkins
University Scool of Medicin baltimori (USA) laboratóriumában.

Nyolc jelentkező kapott capsaicin injekciót alkarja bőre alá.
Az egyik karba e szer helyett - tudtuk nélkül - egy ártalmatlan
szert kaptak. A kísérletekben kiderült, hogya capsicinnel kezelt
kar kevésbé volt érzékeny pl. az égési sérülésre, mondjuk egy
kályhán. Az érzéstelenítő capsaicin még másnap is hatott, érin
tésre kevésbé volt érzékeny. Meyer szerint a capsaicin a kisebb
idegsejteket béníthatja úgy, hogy a fájdalomérzés csökken. E
szer viszont nincs hatással nagyobb idegsejtekre. Ebből az követ
kezik, hogy nem okoz az érzéstelenítés bénító hatást, érzéketlen
séget.

Valószínű használható ez a szer égési sérüléseknél.
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A szalag átvágása... - Winfried Ley és Vado va János

Winfried Ley, a svájci igazgatótanács tagja magyarázza a tech
nológiát dr. Frankó Károly polgármesternek

GyomaendrődVII. kerüle
tében fekvő Raichle Sport
Kft. június 8-án ünnepélye
sen átadta új üzemcsarnokát.
A bensőséges ünnepségen
többek között megjelent dr.
Frankó Károly polgármester,
Csorba Csaba jegyző, a kft.
svájci partnerének képvise
lője, az igazgatótanács tagja,
dr. Winfried Ley és Vodova
János, a kft. ügyvezető igaz
gatója.

A Raichle Sport Kft. évi
100 ezer· pár sícipőbélést

gyártott eddig. Az új csarnok
~tadásával már 100 fő kap
numkal5hetőséget és a ter
melés eredménye is 35 ezer
párral emelkedik évente.

A különleges, minőségi

áru rendkívül kelendő a nyu-

gati országok, a világ síelő

közönsége körében.
Az itt készülő betét a más

hol gyártott műanyag sícsiz
mák elengedhetetlen tartozé
ka.

Vodova János megemlítet
te, hogy a dolgozók Békés
megyében az átlagosnál jobb
fizetést vihetnek innen haza.

A kft. egyébként 1987-ben
alakult, mint a Körösi ÁG
tűződéje.

1991. december l-jétől lett
Raichle Sport Kft. Akkor 40
fővel indultak, más cégek
nek bérmunkavállalással.

A kft. valószínűleg, ha
szárnításaik bejönnek, továb
bi bővítés előtt áll. Ene vo
natkozólag időpontot sajnos
még korai mondani. B. K.

Örülünk, hogy nem a hong kong-i törvények uralkodnak felet
tünk. ..

Egy minapi újsághír, hogy egy idegent - túristát - megbün
tettek, mert eldobott egy almacsutkát a távolkeleti város utcáján.
Utánna hiába próbálta menteni, ami menthető, megette azt a frá
nya csutkát. Nem. Ki kellett fizetni a bírságot.

Kis városunkban járva-kelve nemhogy almacsutkát, de sokkal
ta "olyanabb" dolgokat dobálnak el egyes honfitársaink. Az üres
üveg, papírkosár, papírfecni stb. eldobálása már fel sem tűnik,

mitöbb senki nem botránkozik meg rajta...

A kisebb, nagyobb környezetet nem kímélő szennyezés, úton
útfélen, lakott, nem lakott területen sajnos nagyon elterjedt.

Ebben ludas lehet az önkormányzat is, hogy kevés szemét
gyűjtőt állít fel. Ismerve a költségvetést erre nem is telne. De ta
lán hiábavalóság is lenne? Hiszen emlékszünk, egy időben már
voltak ilyenek. Csakhogy: vagy nem ürítették rendszeresen, kar
ban sem tartották a kis ládikákat, némelyek meg azon próbálták
ki erejüket, vagy épp senki nem törődött velük...

Most, mikor nemsokára egy új tavasz, majd minden bizonnyal
szép nyár is eljő, a rendszerváltást végre ezen a területen is meg
kellene tenni már. Igaz, a probléma más gyökerekből ered. A
rendszerváltást semmiféle személyiségváltozás, vagy fejlődés

nem követte. A felfogás "nyugatiasodása" sajnos még várat ma
gára. Pedig egyszeru lenne felfogni: mindenki magának rombol
vagy csúnyít, akkor is ha a szemetét más fertája előtt üríti, vagy
más kerítését, ablakát tördeli. Az összkép számít polgártársak!

Vagy mégis jól jönne egy hong kong-i törvény ide is?!

Minden esetre ne engedjük, hogy a balkáni állapotok legyenek
uralkodóak errefelé.

B. K.

o A HÚSÁR MEGÁLLAPÍTÁSA vállalati hatáskörbe tartozik
- tájékoztatta az MTI-t Mike Imre, a Húsipari Szövetség titkára az
áremelésr61 felröppent hírekkel kapcsolatban. Mint elmondta, rész
letes tájékozódásra még nem volt ideje, de a hús árának emelését in
dokolmak tartja, mert a járulékos költségek jelent6sen megemelked
tek. Iváncsy Miklós, a Budapest Húsnagyker vezérigazgatója kijelen
tette: cége jelenleg nem szándékozik húsárakat emelni, ám hozzájuk
is érkeztek olyan szállítási jelzések, amelyek június els6 hete után
esetlegesen a húskészítmények árának növekedését val6színűsítik.
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Június 2-án és 3-án ünnepelte Gyomaendrődön a Kner Imre
Gimnázium fennállásának 40 éves évfordulóját.

A rendezvényre számos régi tanár, igazgató és diákjött el.
A jól sikerült rendezvény a Katona József Művelődési

Központban ünnepi műsorral kezdődött.

A Kner Múzeumban a volt diákok állították ki képzőművé
szeti alkotásaikat. Az esti koncerttel, amelyet a gimnázium
kertjében tarottak, zárult a napi program.

Itt feUéptek: Veréb Judit magánénekes, Ádám Gyöngyi,
Mucsi Márta, az iskola tanulóiból alakult énekkar és szólis
ták, valamint a városi zeneiskola növendékei.

Másnap szakmai előadások, iskolák közötti sportversenyek
zajlottak.

Egy kiragadott eredmény: a régi diákok kispályás focimecs
esen 3-2 arányban nyertek a mostaniak csapata ellen.

aíRÓK.

4 pont (176:64)
2 pont (93:78)
Opont (42:169)

59 pont, Kner I.
44 pont, Kner I.
38 pont, Kner I.

4 pont (51:21)
2 pont (33:28)
Opont (22:57)

20 gól, Bethlen G.
18 gól, Bethlen G.
13 gól, Kner I.

4 pont (14:3)
2 pont (4:13)
Opont (4:6)

6 gól, Kner L
5 gól, Kner I.
2 gól
2 gól
2 gól
2 gól

l. Földesi Viktor
2. Feuerwerker Béla
3. Katona Csaba

Nagy Attila
Csikós Gábor
Adamik Attila

l. Kovács Katalin
2. Cseke Zsuzsanna
3. Litauszki Katalin

I. Kner I. G.
II. Bethlen G.

III. 617. Sz.

1. Mészáros Zoltán
2. Paróczai Tibor
4. Rudner Balázs

.~ ...,,, .....

Kosárlabda (fiú)

Ké~il~béIa(l~áll:y"j

I. Bethlen G.
II. Kner I. G.

III. 617. Sz.

_Kjspályás labd~r~.~ás

I. Kner I. G.
II. Bethlen G.

III. 617. Sz.

Sportjátékversenyek 1994. június 3-án

Miközben az ágyban fekszenek, megkérdezi a lány a fiútól:
- Hány nőt ismertél előttem, drágám?
Néhány perces csönd után meglöki a lány a fiút a sötétben:
- Még mindig várok...

8 - Én meg még mindig számolok - felelte a fiú. :I

tv.g:l:~:v::~c"';:r.t~~~;l(i~ '"·.n~e.~~Bi"1~ ,

oc~:::~:~~ö:~·zJötZiJt:~~J~l~~<J~rt~~~m~m§1~q1
, - Az áll itt az újságban, hogy egy teve nyolc napig képes

dolgozni ivás nélkül, Pirikém!
- Igen. akkor egy tevével kellett volna házasodnom...

A gimnázium kórusa

A gimnázium szépei: l. Koloh Judit, 2. Rácz Rita, 3. Réti Vanda

A képzőművészeti kiállítás részlete
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A BARLANGLAKÓ ÁDÁM ÉS ÉVA
EGY ISMERETLEN IDEGEN AVILÁGŰRBŐL?

SzaJ<áll Sándor rajza

: ..;.

idiótának állítja be az egykor respektált
kutatót.

"Nem tudom bebizonyítani, hogy
rossz ez az elmélet, de nekem úgy tűnik,

hogy Bengt nagyon elrugaszkodott ... " 
mondja egy német tudóskollégája.

,.Az a barlanglakó zömök volt, erős

testi felépítésű. Magasan előreálló já
rorncsontja és hosszú, erős karjai vol
tak, ami tipikus a neandervölgyi embe
reknél. Az asszony ennek teljes ellentéte
volt. Teljesen ki.ilönböz6 bármelyik asz
szonytól a földön, amit én láthattam.
Hosszú sovány lába volt, ami indikáJja,
hogy igen magas és hajl ékony termete
két métert is meghaladhatta. Csinos és
szép lehetett, agytérfogata messze na
gyobb, mint bármely nőé a földön. Ez is,
de az a fizikai adottsága is, mivel rendel
kezhetett, nem tehette lehetővé, hogy
túlélhette volna egyedül abban a környe
zetben, 60 ezer évvel ezelőtt. Mindezek
együttesen bizonyítják, hogy egy másik
planétáról érkezett."

Furcsa állítását bizonyítja, hogy ar
cheológiai ásatásai során nemrégen űr

hajómaradványokat ásott elő...
B. K.

. .

;.(..-~~.
~ ':'l"

.~ ,
.~ ",

....; .

Katolikus templom, Gyomaendrőd

Professzor Bengt Niislund állítja, hogy
pozitív bizonyítékkal rendelkezik, hogy
Ádám egy ronda, bunkósbotforgató bar
langlakó volt, elleI szemben Éva egy
hosszúlábú szépség a külső viJágűrből.

Ez az excentrikus tudós állítja, hogy
talált csontokat Ádámtól és Évától az
egykori Édenkertjéből. De ez még mind
semmi: az egykori űrhajó néhány ma
radványa is c1őkerült, ami Évát a Föl
dünkre szállította, úgy 60 ezer évvel eze
lőtt.

"Kétségtelenül őket találtam meg" 
mondja Niislund egy tudományos ta
nácskozáson Sao Paolóban, Braziliában.
"Biztonsággal állíthatom Önöknek, hogy
mi mindannyian produkturnai vagyunk
a neandervölgyi lénynek és az ismeret
len eredetű hölgynek."

"Ha mi valaha is kíváncsiak lennénk
eredetünkre, a világűr megismerése a
legfontosabb. Így kellene megtalálnunk
ennek az asszonynak a szülóhelyét, aki
igazából mindegyikőnk anyja."

A meglepett kollégák attól félnek,
hogy Niislund hosszú kutatásainak ered
ménye az Édenkert történetéről, inkább

CSASzARNÉ GYURICZA ÉVA
az V. sz. válasZIókörzet KDNP-képviselójelöiije

V O L T

Bevallom, nem volt könnyű tudomásul venni a vereséget. A ku
darcot, ami az országgyűlési választások első fordulóját követő éj
szaka a tv közvetítésében, majd másnap az írott sajtóban is közzété
tetett.

Különösen fájt, sok illúziót vesztettem, hogy szülőföldem és szű

kebb környezetem hagyott cserben, akiket én teljes erőmmel, tiszta
szívvel, érdek nélkül akartam szolgálni, hiszen annyira rászorulnak
erre.

Biztos vagyok abban, hogy sokat és sokaknak tudtam volna segí
teni. Az életemet is kezdtem úgy berendezni, hogy az elkövetkező 4
évben csak a választóimat kel~en szolgálni. Családom támogatott
ebben az elképzelésben.

Sajnos, csak kevesen hittek nekem, és sokak inkább azt választot
ták, aki messziről jött...

Nem tagadom, a kudarcot nehéz elfogadni, de emelt fővel vise
lem, mert megtettem azt, amit tisztességgel megtehettem.

Nagy pofont kaptam, de talán hasznomra válik.

A kereszténydemokráciában rejlő valódi politikai erő segít abban,
hogy a történtek ellenére, szívós, és kitartó munkával tudjak dolgoz
ni választóimért, illetve azokért is, akik nem lettek a választóim.

Nekünk, keresztényeknek nem szidni kell a rosszat, hanem felüle
melkedni rajta, és a mindennapi dolgok keresztényszellemű intézése
során nem maradhatunk ki a politikából!

Nincs idő önsajnálatra, téblábolásra, hiszen annyi a megoldásra
váró feladat! Bőven jut azoknak is, akik akaratuk ellenére, de a nép
akaratából kívül maradnak a parlamenten. EZT A DÖNTÉST TU
DOMÁSUL KELL VENNI, ÉS DOLGOZNI TOVÁBB!!!

Egy ősimával búcsúzom választóimtól, de előbb

KÖSZÖNÖM A HITET ÉS A BIZALMAT,
de matematikailag sajnos kevésnek bizonyult.

Így nem maradt más számomra, mint az, hogy szürke eminenciás
ként fogok szülőföldemért és népéért dolgozni. Hisz rég megírták,
hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában. (Én csak képviselő

akartam lenni!)

,,ADJ URAM NYUGALMAT,
hogy amit nem tudok rri.egváltoztatni, azt elfogadjam,

ADJ URAM BÁTORSÁGOT,
hogy amin változtatni kell, azt megváltoztassam. ÉS

ADJ URAM BÖLCSESSÉGET,
hogy egyiket a másiktól meg tudjam különböztetni."

Gyomaendród helyeI! Budapest, 1994. május hó utolsó hete
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_ MEGKÉRDEZTÜK_
a polgármestert

- A legutóbbi testületi ülésen eldőlt

látszólag a néptáncosok sorsa. Valóban
érdemes és jó lépés volt ez részükről?

- Persze! Úgy érzem, ez az egyetlen
jó megoldás. Így látom garantálva, hogy
a néptáncosok nyugodtan, továbbra is
lelkesen, talán nagyobb anyagi bizton
ságban tudnak továbblépni, létezni. Ter
mészetesen a következő testületnek is
erkölcsi és anyagi kötelessége lesz az
alapítványt támogatni.

- Ön javasolja, hogya gyomaendrő

di labdarúgócsapatok változtassanak
nevet. Mit várna ettől?

- Úgy gondolom, ha két csapat sze
repel a város jelentős finan~zírozásában

- a költségvetéshez képest - a me
gyei első osztályban, nem találok abban
semmi rosszat, sőt nagyon izgalmassá
válna a két városrész közötti egészséges
vetélkedés, hogy van egy Gyoma város
részi és hasonlóan egy Endrőd város
részi focicsapat. Ez erkölcsileg, lélekta
nilag nem rombol ná a városról alkotott .
képet, viszont a két városrész között
lenne egy egészséges labdarúgó-versen
gés.

- Nagyon elszabadult az utóbbi idő

ben a feketemunka erőt alkalmazók és az
ilyen munkát vállalók problémája. Len
ne-e valamilyen közeli megoldást, csök
kenést jelentőlehetőség?

- Őszintén szólva nem is tudom,

hogy egy-egy család miből él?! Valószí
nű, hogy valamilyen munkanélküli se
gélyből, vagy az általunk fizetett 5400
forintos segélyből és gondolom, valami
lyen feketemunkából. Látni kell azt,
hogy egy ekkora városban, ahol több
ezer munkanélküli van, csak kormány
zati segítséggel, kormányzati szinten le
het valami jobbat kitalálni. Az önkor
mányzat csak segítségét tudja nyújtani,
de munkahelyteremtés nem a feladata.

Több értelmes vállalkozás kellene,
amiből meg lehet élni. De hogy min
denki csak valamilyen italboltot nyit,
vagy valamilyen egyéb kis boltocskát,
ami pár hónap múlva tönkre megy tör
vényszerűen - nincs értelmük.

Ezekből jelentős munkaerőpiac nem
alakulhat ki.

Én örülnék, ha ebben az évtizedben
500-an biztosan kapnának munkahelyet
a jelenlegi 2500-ból.

- Az új rendőrparancsnok beiktatá
sával milyen változást vár?

- A rendőri jelenlétet talán jobban
kellene megszervezni. Váljon jobban
láthatóvá az utcákon a rendőr, mert így
talán erősebb hatást vált ki a biztonság
szempontjából.

Egyébként bízom benne, hogy ke
ménykezű lesz és rendet csinál és tart
majd városunkban.

B.K

A tűzoltóság

jelenti
JúLIUS 6.

Gyomaendrőd, Béke út 8. -lakástúz. A
szomszéd eloltotta.

JúLIUS 6.
Gyomaendrőd, Piactér és a vasúti töltés
közötti száraz fű égett.

JúLIUS 9.
Gyomaendrőd, Köz út 13. Szalmakazal
égett.

JúLIUS ll.
Hármas-Körös gátja mellett szénakazal
égett.

JúLIUS 15.
Gyoma, állomástól 3 km-re a vasút mel
lett szénaboglya égett.

JúLIUS 15.
Dévaványa, Körösladányi út mellett
szalmakazal égett.

JúLIUS 18.
Nagylapos, árokszéli száraz fű égett.

Július IS-án az Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet Központi Üzletházá
ban megtartották a sikeresnek mondott
Piramis I. elnevezésű takarékbetétekhez
kiadott sorsjegyek nyilvános sorsolását.

A takarékszövetkezet ügyvezetője, Far
kasinszki Sándor elmondta, hogy a Pira
mis betétet 1993. július l-jén indították.
Havonta legalább 10 ezer forintos betétet
kellett a takarékoskodni kívánóknak elhe
lyezni számlájukon. Aki 1994. június 30
ig nem vette ki pénzét és a feltételeknek
megfelelt, azok vehettek részt a sorsolá
son.

Az akció végére a betétállomány össze
ge június végére meghaladta a 300 millió
forintot. Ebből a 2%-os nyereményalapot
meghatározó szint meghaladta a 4 millió
forintot.

Az akció nem ért véget, hiszen a betéte
ket továbbra is bent lehet tartani és jövőre

egy hasonló sorsolás történne.

Kisorsolásra került 88 értékes nyere
mény. A fődíj egy Ford Escort 1,3-as
személygépkocsi volt, amit a 11482-es
számú sorsjegy nyert. A többi nyere
ményre jogosító sorsjegy számát a taka
rékszövetkezet fiókjaiban tekinthetik meg
az érintettek.

B. K.
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Vigyázzunk
ériékeinkrel

- az új rendőrparancsnok
üzenete

1994. július l-jétől új rendőrparancsnok

látja el Gyomaendrődön az őrs irányítását.
Szűcs József rendőr alezredes, aki 1950
ben született, Ina-től teljesít hivatásos
rendőri szolgálatot. A Budapesti Rendőr

főkapitányságon, majd 1984. szeptember
l-jétől a Szarvasi Rendőrkapitányságon

dolgozott.

Itt a közrendvédelmi, közlekedési osz
tály vezetői beosztásába nevezték ki. A
rendőrség korszerusítése folytán megala
kult Szarvason is az önálló Közlekedés
rendészeti Osztály, aminek a vezetését rá
bízták.

- Milyen szempontokat figyelembe
véve foglalta el parancsnoki tisztségét?

- A július 4-i őrsi állománygyűlésen

Gyomaendrődön, ahol a főkapitány úr is
részt vett, kifejtettem, hogy elsődleges cé
lunk Gyomaendrőd városában és a köz
vetlenül hozzá tartozó Hunya községben a
közrend, közbiztonság erőnkhöz, eszköze
inkhez mérten történő megszilárdítása. Az
új szlogennek megfelelően - szolgálunk
és védünk - szélesítsük az állampolgá
rok felé a tevékenységünket.

A rendőrség tevékenysége átalakulóban
van az új, nemrég megszületett rendőrségi
törvény szellemében, amely november 1
jétől kerül hatályba. A kidolgozott jogsza
bályok, törvények értelmében kívánunk
dolgozni. Mindenféleképpen azzal a cél
lal, hogy az állampolgár9k nyugalmát biz
tosítsuk.

- Mint köztudott, Gyomaendrőd hétvé
gi-éjszakai élete enyhén szólva nyugtalan
ságot, idegességet kelt az érintett lakosság
körében. Milyen eltérő tervei vannak en
nek leküzdésére?

- Erre vonatkozóan nincsenek más ter
veim. Eddig is ellenőrzéseket végeztünk a
Szarvasi kapitányság, a megyei főkapi

tányság különleges alegységeivel közö
sen. A jövőben is folytatódnak ezek az ak
ciók. Ebbe szeretnénk bevonni az önkor
mányzat illetékes képviselőit, valamint a
pedagógusokat is, de adandó alkalommal
a szülőket is.

- Milyen értesülésekkel szolgálhat a
Gyomaendrődi Kapilányság megalakulá
sáról?

- A legfrissebb információ a főkapi

tány úrtól származik, amit július 4-én
mondott. E szerint be van tervezve a kapi
tányság kialakitása, de figyelemmel a je
lenlegi koncepciókra, országos elképzelé
sekre, az anyagi háttérre, ez sok minden
től függ, de sokban gazdasági kérdés.

- Milyen napi problémák merülnek fel
Gyomaendrődön a rendőrség munkájá
ban?

- Alapvető gondot és problémát nem
látok. Az állományban, magunk között te
gyünk rendet először, majd maradéktala
.nul hajtsuk végre a napi feladatainkat.

- Ha a jó tündér felajánlaná segítsé
gét, a három kívánság teljesítését,mik
lennének azok?

- A létszám fejlesztése, ezzel párhuza
mosan a technikai fejlesztésre lenne nagy
szükség. Ez a kettő elég is lenne...

- Milyen együttműködésre számít az
önkormányzattal, a testülettel?

- Én a jövőben egy jó, naprakész
együttműködésregondolok. Ezen kívül a
polgárőr egyesülettel, a vadászokkal, a ha
lászokkal is ilyen jellegű szerződésünk

van. De bármely polgárral is együttműkö

dünk, akik azért segítik a rendőri munkát,
hogy alakosság nyugalma javuljon.

- Mit üzen a gyomaendrődieknek?

- Üzenem nekik, hogy ne idegeskedje-
nek! Alapvető gondok nincsenek.

A változások következtében azonban
jelentkezhetnek problémák. Mi azon
leszünk, hogy a szükséges intézkedéseket
megtegyük. Arra viszont felhívnám a fi
gyelmet, hogy mindenki vigyázzon érté
keire. A bűnözés nem csökkent. Az érté
keink továbbra is veszélyeztetve vannak.
A lakások bezárására, biztosítására, egyéb
értékek, mint pl. kerékpárok, motorkerék
párok elzárására is ügyeljenek. Mindenki
jobban figyeljen oda saját értékeire, va
gyontárgyaira, azok biztonságos őrzésére.

Ezen túl balesetmentes közlekedést kívá
nok - fejezi be Szűcs József.

Cyomaendród, július 11.

Rendőrségi híradó
Július hónapban eddig Gyomaendrőd

területén történt események: 6 közlekedé
si baleset közül 2 súlyosabb sérüléssel
járt. Hat kerékpár, öt segédmotoros kerék
pár, hét betöréses lopás, tizenkettő lopás,
mint például állógabona eltulajdonítása,
amikor is egyszeruen learatta az elkövető

a más terményét.
4 rongálásos cselekményt követtek el.
Ezeken kívül az utca rendjét sértő cse

lekmények: öt esetben garázdaság, négy
verekedés.

Nyolc ittas vezetéssel vádolható egyént
állítottak le, több jogosítványt bevontak
ezzel kapcsolatban.

Egy júliusban történt eset: július 6-án
Nagylapos területén K. l helyi lakos sé
relmére a hajnali órákban történt, hogy
négy álarcos rátörte a sértettekre az ajtót.
K. l-t tettleg bántalmazták, késsel fenye
gették, arra akarták kényszeríteni, hogy
adja át pénzét.

Ezt ő megtagadta. Erre őt és feleségét
összekötözték kezüknél, lábuknál fogva.
Módszeresen ez után átkutatták a házat,
majd 6000 forintot eltulajdoIÚtottak. Ezen
kívül különböző, nem nagy értékű tárgya
kat vittek el. l6-án a négy körösladányi
elkövetőt őrizetbe vették. Jelenleg letar
tóztatás alatt folyik ellenük az eljárás,
amikor is beismerő vallomást tett~k.

GYOMAENDRŐDVÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

a Gyomaendrőd, Fő u. 45. sz. alatti
ún. gyomavégi iskolát

megosztás után

értékesítésre ajánlja föl.
Érdeklődni:

a polgármesteri hivatal,
vagyongazdálkodásicsopor0ának

vezetőjénél.

A pályázatok benyújtásának
határideje:

1994. augusztus IS-ig.

Irányár:
2 OOO OOO Ft.
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AZ elmúlt átkos rendszerben, ma már tudjuk, az elaitatás volt a környezetvédelmi problémák sorsa. Keveset beszéltek. még kevesebbet tet-
tek, tettünk környezetünk védelmére.

Valahogy e gondnak a megoldása, leküzdése mám már nagyon összesűrűsödött.

Akármit is kell tenni, akármilyen megoldást is találunk környezetünk védelmére, az emberek tudatánál kell kezdeni.
Az eltelt időszakban nagyon kihalt a tudati tényező belőlünk. Eztfejleszteni kellene és megerőltető gyakorlások árán fel kellene nőnünk az

oly nagy előszeretettel majmolr nyugati rendszerhez. ottani viszonyokhoz ezen a téren is.
Valószínű, hogy ez nem megy gyorsan, nem lehet gyors sikert elérni. Itt nagy szerepe lenne az iskoláknak, ahol a 2x2 és az ábécé mellé a

környezetvédelem is fontos tananyagként beépülne, már csak azért is, hogy a generációs cserék idejére már a pozitív és ilyen hatást kiváltó
környezetvédelmi szempontok természetesek legyenek.

A következő soroszatunkban mindig egy-egy. környezetünkkel kapcsolatos, figyelmet igénylőproblémákat vetünkfel.

Életet adó víz
A környezet az embert körülvevő és élettelen, illetve termé

szetes és mesterséges dolgok összessége.

Kezdetben mikor a fáról lejöttünk, csupán a természet al
kotta világ ölelt körül. Ám az istenadta tehetségünket kihasz
nálva gyors léptekkel haladtunk saját munkánk által kialakí
tott és mindig egy-egy meghatározott célt szolgáló jelen éle
tünk színterére. Hogy ez a meghatározott cél jó vagy rossz
eredményt produkált, azt általában utólag konstatáltuk (mi
emberek).

Városunk az ország egyik legszebb természeti környezeté
vel dicsekedhet(ne). A sok holtág, mely szintén a célt szolgá
ló munka eredményeként jött létre, sok ember pihenését, ki
kapcsolását, megélhetését szolgálja, illetve szolgálná.

Ám időnként baj van az úgynevezett vízminőséggel.

Azért, mert meleg van, azért, mert nincs vízcsere, azért,
mert légnyomásváltozás van, azért, mert gázosodik az iszap,
a víz. ük ezer akad, mely betakar, elfed - mit?

Azt a bizonyos célt szolgáló tevékenységet, melynek ered
ménye a kifogásolt vízminőség.És mindez azért, mert a lega
lapvetőbb elemi szabályokat sem tartjuk be esetenként. A víz
öntisztulási automatizmusa működik, mindig az adott körül
ményeknek megfelelően, de nem biztos, hogy ami igényeink
szerint.

Mert hát abba a vízbe természetes úton vagy szivattyúval
beengedjük saját háztartásunk végtermékeit, az állattartásból

A megyében elsőként

A médiumok világszerte óriási fejlődésen mennek át. Ez vonatko
zik természetesen a technikai, műszaki fejlesztésekre, az új találmá
nyok széles körű elterjedésére, amelyek átvették immár a hatalmat e
téren.

Igaz, Magyarország egy ideig kissé elszigetelt volt, legalábbis a
monopóliumok kezében összpontosultak ezek. A jelenlegi időszak a
gyors felzárkózás jegyében telik. A nyugat - igaz, borsos áron, de
most már kínálja az ilyen jellegű portékáit is.

A békéscsabai Körös Royal Televízió is hasonló kiugrás előtt áll.
Ugyanis terveikben szerepel Békés megye mihamarabbi kábeltévé
lánccal történő behálózása. Saját stúdióval rendelkeznek és Domo
kos Zoltán, Gárdai Ernő és Kőhalmi Endre elmondása szerint a most
kialakított mikrohullámú tv-összeköttetéssel már Gyulát, Békéscsa
bát és Orosházát "bekebelezték" (bekábelezték). A dolog érdekessé-

származó trágyát, de belekerül mosószer, oldószer, fertőtlení
tőszer, vegyszer, olaj, szilárd hulladék, állati tetem stb.

Ez előbb-utó,bb leterheli túlterheli a "biológiai mini erőmű
veket". Azután jön ajó kis meleg, előkerülneka szivattyúk és
öntözzük a féltve nevelt palántát, hogy saját terméssel ked
veskedjünk családunknak, szeretteinknek, gyermekeinknek,
unokáinknak. Sőt még a kánikulában meg is mártózunk, hogy
felfrissüljünk.

De hát miben fürdünk? De hát mit kínálunk, mi kerül az
asztalra?

Ide illik a mondás: Amit főztél edd is meg!
Gurin László

ge, hogy ez a rendszer állítólag az országban nekik - Royal Tv 
elsőként került megvalósításra.

Egyelőre annyit érdemes tudni róla, hogy a rendszer magyar kifej
lesztett változatának ára 1/3, 1/4 része a hasonló nyugatiénak. Kez
detben napi néhány órás műsorral kezdenek. A cél: minél több vá
ros, település beléptetése, bekötése: 10 millió forintból szinte az
egész megye a rendszerbe köthető lenne.

Jelenleg mintegy 18 ezer lakás van bekötve. Ha minden rendben
megy a Körös Royal Tv tervei szerint, akkor még ez évben Gyoma
endrőd is beléphetne a kábelrendszerbe, ha a szarvasi közvetítőiánc

elkészülne. Hiszen itt csak parabolák közvetítik a műsort és onnan
kábeleken jut el a fogyasztó, néző készülékébe egy csokor műsor,

ami a Körös Royal Tv sugárzási programjába tartozna.

A fogyasztó csak a bekötésért fizetne, mert a hirdetések bevétele
finanszírozná a Körös Royal Tv adásait.

Mindez ajúlius 20-i sajtótájékoztatójukon hangzott el. B.K.
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A~ endrődi s~abóknál .
Nem lehet panaszunk mostanság az időjárásra. No persze csak azoknak, akik elé

gedettek és szeretik a júniusi, júliusi meleget. Nem valószínű, hogy sokan foglal
koznak az izzadságtörlések közepette azzal, hogy milyen is lesz az elkövetkezendő

téli divat.
Van azonban, ahol ez a téma már a mindennapok munkáját jelenti a kánikulai na

pokban is. Így az Endrődi Szabók Ipari Szövetkezeténél is. Náluk nyugati megren
delők igénye szerint, például Franciaországba, Németországba csinos és meleg hol
mikat, zömében felsőruházati cikkeket - felöltőket, kabátokat gyártanak az ügyes
kezű varrónők.

Minden bizonnyal a vevőknek fogalmuk sincs arról, hol is készült a mindenkép
pen jó minőségűholmi, amiben átvészelik majd a téli hónapokat.

A munkacsarnokban a meleg szinte elviselhetetlen. Némelyikben hamisítatlan
finn szaunai légkör fogadja az embert. Egy pillanatig sincs irigylésre méltó helyzet
ben egyetlen itt dolgozó sem.

Fagyas Mcítyásné a szövetkezet elnöke. A keze alatt működő üzem feladatairól,
gondjairól kérdezzük.

Büszkén mondja, hogy nagyobb zökkenők nélkül, stabil anyagi helyzetben nyu
godt körülményeket biztosíthatnak működésük zavartalanságához. Semmilyen tar
tozásuk nincs, ami esetleg keseríthetné a szájízüket. A 150 alkalmazottjuk fizetési
átlaga 165 ezer forint körül mozgott 1993-ban.

A teljesítménytől függően, ami jelenleg 22,75%-tól 148%-ig terjed, keresnek a
dolgozók. (Az alapfizetés 12 500 Ft) Fagyasné szerint az esetleges elégedetlenke
dők csak magukra vethetnek, amikor kevésnek tartják bérüket.

A tiszta bérmunkából, amit nyugati partnereinek teljesítenek, kb. 50 milliós évi
bevételük van. Ez persze szezonális termelést jelent. (A közbenső, esetleg csende
sebb időszakban pedig a környék hasonló profilú szövetkezeteivel munkamegosz
tást, besegítést vállalnak szükség szerint.)

Gondolnak a sima varrógéppark lecserélésére, de ehhez anyagi lehetőséget kell
biztosítani.

A szövetkezetnél
szakmunkásképzés
is folyik, mint az
köztudott. Az elnök
asszony nem tartja
lehetetlennek, hogy
a városunk női lakó
inak mintegy lO%-a
náluk kapott szak
munkásképzést az
elmúlt évek során.

B. K.

A vasalólerem

Tisztújítás
a KDNP·nél

Az országos intézőbizottság Bizottság
még a választások előtt elrendelte, hogy
az országgyűlési választások után 60 na
pon belül alapszervi, megyei és országos
választásokat kell tartani, a választási
eredményektől függetlenül. Ezek meg is
történtek.

A gyomaendrődi alapszervezet is meg
tartotta a választást, melynek eredménye:
elnökké Vaszkó Andrást, titkárrá Szujó
Lajosnét, szerv. titkárrá Ungvölgyi Já
nost, pénztárossá Szabó Zoltánnét válasz
totta meg a tagság.

Ugyancsak megválasztott 8 küldöttet a
megyei választmányi gyűlesre, ahol meg
választásra került a megyei vezetőség. A
választmány először SZMSZ-módosítást
eszközölt, mivel csökkenteni kívánta a
megyei elnökség létszámát, ezt a küldöt
tek elfogadták, így 12-ről 6-ra redukálta
az elnökségi tagok számát. A küldöttek
úgy döntöttek, hogy egy kivétellel (Vasz
kó András) új elnéikségi tagokat választa
nak és a tisztségeket is közöttük osztják
fel.

Megyei elnökké választotta Szebellédi
Zoltánt.

Általános elnökhelyettes dr. Göndös Jó
szef (egyben sajtófelelős).

Alelnök: Vaszkó András (gazdasági
ügyekért felelős).

Alelnök: Szulimán Ákos (propaganda
ügyekért felelős).

Alelnök: dr. Kovács Pál László (egyhá-
zi, ifjúsági ügyekért felelős).

Elnökségi tag: Horváth Róbert.

Megyei titkár: Tóth János.

Országos intézőbizottsági tag: Császár
né Gyuricza Éva.

Ezúttal adunk tájékoztatást a KDNP ál
tal szervezett augusztus 20-i ünnepségek
ről, Gyomaendrődön.

10 órakor veszik kezdetét az endrődi

római katolikus templomban tartandó
ökomenikus istentisztelettel zászlószente
lésünk 3. évfordulójának ünnepségei.

Istentisztelet után a fogathajtók és a 10
vasiskola közreműködésével ünnepi fel
vonulást tartunk. Ezt követően ünnepi
megemlékezés következik a Déryné Mű

velődési Ház kiállítási termében, ahol ün
nepi beszédet mond LalOrcai János or
szággyűlési képviselő, a KDNP országos
alelnöke. A műsorral egybekötött ünnep
ség után állófogadást tartunk.
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A zab betakarítása

A tangazdaságban található állatfajok és fajták az elméleti és
gyakorlati oktatás feltételeit biztosítják

A téli alomszükségletet biztosító szalma bá
látása. A télre szükséges mennyiség 3500
bála. A hetes szolgálatot teljesítő tanulók:
Polányi József, Papp András, Izsó László KÁCIÓ, AKÁCIÓ, VAKÁCIÓ! Ez idáig rendben is lenne, hiszen a diákok és nevelők

által várva várt nyári szünidő javában dühöng. Ezt az időszakot bizonyára mindenki ked
ve szerint tölti el, kirándul, strandol, pénzt keres stb.

A gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképző Is
kolában azonban rendhagyó a nyári, de a többi vakáció is.

Az iskola vezetőségéből Gubucz József, Dávid Imre, Kovács Károly rövid beszámolót
tartott a Gyomaendrődi Híradó számára az intézményben folyó munkákról, amelyek
minden téves hírrel ellentétben szeptember l-jétől augusztus 31-ig tartanak. Tulajdon
képpen a szünidőktől függetlenül. A tangazdaság télen-nyáron, éjjel-nappal üzemel, de a
kollégium, vagy a konyha sem tarthat hosszabb szünetet.

A tanulóknak kötelező nyári gyakorlatuk van, l-l hét az iskola tangazdaságában. A
szakmunkástanulóknak 4 hét, amely szervesen tartozik a megelőző tanévhez. A szakkö
zépiskola tanulóinak pedig 3 hét.

Ezek hiánya nélkül nem kezdhetik el a következő tanévi tanulmányaikat. A tangazda
ság szerepe megnőtt, éppen a nagyüzemek átalakulásai miatt, mikor is nem tudják fogad
ni a tanulókat. A kisgazdák körülményei sem megfelelőek ilyen feladarokra.
Gyomaendrőd körzetében a Békéscsabai Állami Gazdaságnak volt ún. külső és belső

Mavad-telepe. A külső telepet az iskola
megkapta tanüzem céljára, a belsőt pedig megvásárolta az önkormányzat, szintén tanü
zem kialakítása céljából.

A tangazdaság 57 hektárral rendelkezik. 12 hektáron tartós bérletben, általában 30-40
hektáron eseti bérleti művelést folytatnak. Összesen tehát 110-120 hektáron folyik a
termelés és gazdálkodás. A munkához majdnem teljes skálájában a szükséges gépi esz
közökkel rendelkeznek.

A tangazdaságnak 10 állandó dolgozója van.
Az állatok gondozása állandó ügyeletet kíván. Ez a szolgálat alkalmanként 8-10 tanu

lót érint rendszeresen, folyamatosan.
A külső telepen a gyakorlati oktatás keretében a patás álJatok gondozása folyik (szar

vasmarha, sertés, juh, ló, szamár, kecske).
A bemutatásra tartott állatokon kívül tenyésztéssel is foglalkoznak, például többféle

sertés és juh található a telepen, amelyek eladásából némi bevételre is szert tehet az isko
la.

Az állattarráshoz szükséges takarmányt is meg kell termelni. A szénaszükséglet 80
tonna évente. A 11-12 vagonnyi abraktakarmány-szükségletet, amit szintén meg termel
a gazdaság saját keverő-darálóval,össze is állítják az állatok igényei szerint.

A belső Mavad-telepen a kisállatokat, baromfiakat találjuk, sőt még fácánokat is te
nyésztenek. Tenyésztojás-termelő feladatokat is ellátnak. A telepen búza, kukorica, árpa,

zab és lucerna, a botanikus kertben különböző kukorica, naprafor
gó, pillangós és egyéb hüvelyes növények mintegy 25-30 fajtája
található.

S hektár gyümölcskertészet, ebből közel 400 almafa került telepí
tésre.

Végül is a gyerekek, a tanulók felügyelet alatt töltik idejüket a
nyári gyakorlat alatt az iskola berkében.

A tangazdasági brigád viszont a betakarítási munkát, a széna-

gyűjtést szabadságuk alatt végzi.
Természetesen kiterjedt bel- és külhoni kapcsolatok lehetővé te

szik, hogy cseregyakorlatokra egy-egy osztály elutazhasson. Ha
gyomány kezd lenni, hogy az érettségiző osztályok Burgerlandban
(Ausztria) töltsenek néhány napot tanulmányúton, zárásképpen.

B. K.
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Elsőként városunkban
Bármennyire is uborkaszezon a nyár, de

teljes történés-csend mégsem következik be.
A nyár hovatovább a kulturális szezonok
között a pihenés és telítődés időszaka, de
azért éppen elég történik ahhoz, hogya kul
turális igények kánikulai kielégítése is meg
történjék. GondoUunk csak a különböző

szabadtéri rendezvényekre, pl. Gyulán vagy
Szegeden stb. A Gyomaendrődi Bethlen
Alapítvány, a Békés Művészetéért Alapít
vány és a Csuta Galéria és Alkotóház ez év
ben első alkalommal rendezi meg Nemzet
közi Művésztelepét július 25. és augusztus
7. között.

A művésztelep bázisa a Bethlen Gábor
Mezőgazdasági Szakközép- és Szakmunkás
képző Iskolában, Gyomaendrőd, Hősök u.
40. sz. alatt lesz.

A helyi - Gyomaendrőd és körzete 
amatőr művészei mellett összesen 9 magyar,
7 erdélyi magyar román, 2 bolgár, 5 osztrák
művész jelezte részvételét.

A résztvevő alkotók legalább 2 db művet

kell hogy az alapítványnak ajándékozzanak,
egy későbbi kortársgyűjtemény alapjaihoz.

A későbbiekben, augusztus 28-án a tanév
nyitóval egybekötve egy kiállítás nyílik
majd az itt született művekből.

A tábor vezetője Csuta György festőmű

vész lesz.

B. K.

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ1994. AUGUSZTUS

B. K.

Július elején ünnepi körülmények között a Sallai úti Városi Gondozási Központ épü
letében megemlékeztek az anyák megmentőjének,Semmelweis Ignác születésének 176.
évfordulójáról és a Nagylaposi Idősek Klubja megnyitásának 5 éves jubileumáról.

Az otthon 46 fővel indult, mára sajnos redukálódott 30 gondozottra ez a szám. Ennek
okai elhalálozás, elköltözés.

Az öt év segítőkész munkájáért köszönetet mondtak Gellai Józsefnének, Búza István
nénak, Kassa Gábornénak, Gyarmóczki Lászlónénak, Fekécs Imrénének, Gellai Margit
nak, Gellai Lászlónénak.

A gondozási központ vezetője az 1994. március l-jén kinevezett Gonda Edit.

Újabb gyarapodás Móloriában
A Sóczó Elek által alapított és üzemelő,

immár családi fő hobbivá váló Motormú
zeum két új szerzeménnyel gazdagodott.

Budapestről tett szert egy Gno
me&Rhone 1939-es 500-as boxer moto
ros négyütemű francia gyártmányú, va
lószínűleg katonai motorbringára. A má
sik pedig egy eddig még bizonytalan, kö
dös eredetre utaló csoda. Eddigi megálla
pítás szerint, egy O. K. Supreme Jap 350
es sport motorbájk, Angliából. Valószínű

leg 1928-29-es modell.
Ezek a megmunkálásra, renoválásra

váró, most érkezett gépek talán a jövő

szezonban lesznek kiállítható állapotban.
A Sóczó Múzeum ezzel a 81. és 82. mo
torkerékpár-márkát tudja kínálni megte
!<intésre.

A gyűjtemény száma kb. na-re emel
kedett, de csak 150 darabra van hely a ki
állításon.

Sóczó úr július 22-én a Globál Tv fel
kérésére egy 50 perces időtartamú műsor

ban mutatta be a Motormúzeumot.
A Sóczó Motormúzeum eddigi hivata

los támogatói: Gyomaendrőd Önkor
mányzata, Endrőd és Vidéke Takarékszö
vetkezet, OTP Gyomaendrődi Fiókja,
OTP Békéscasbai Fiókja, Öntöde Kft.,
Békéscsaba, Ezüstszarvas B t. Szarvas,
Gyomai Kner Nyomda Rt.

GYOMAENDRŐDÖN ÉS
KÖRZETÉBEN BETÖL.TÉSRE

vÁRá ÁL.L.ÁSHEL.YEK
8 általános iskolát végzettek részére:
Libwépő................ . 20fő

Középfokú végzettségűek részére:
Uzlelkötő (biztosílási, Gyomaendrőd és környéke)-

10fő

Kőműves (BudapesT).. .. 5fő
Offsetgépmesler (Eger) .. ......................2 Jó
Nyomdagépszereló lakalos (Eger). .. ..8fő

Gyógyszer/lJri asszisztens (Gyomaendrőd) 1fő
Fesrő-. múzoló (BudapesI) 5fő

Főiskolai végzettségűek részére:

Alralúno., iskolai wnár resrnevelés-bármely szakos
és némel-bármely szakos (Hunya). 2fő

Pénzügyi ügyinléző (Gyomaendrőd) 1fő

Egyeremet végzettek részére:

Magyar-rörlénelem szakos ranár (Gyomaendrőd)
.......................................1Jó

Maremalika-fizika szakos ranár (Gyomaendrőd)
.................................................... , 1fú
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Június 29-én egy árut szállító teherautó
a régi piactérnél, a Hősök útja egyik
villamos vezeték tartó osztlopának to
latott. A helyreállítás idejére áramki
maradás volt. A kár 80 ezer forintra te
hető.

Születések

Vincze Péter és Demeter Júlia leánya
Vincze Lilla, Beokó Imre és Molnár
Zsuzsanna leánya Benkó Alexandra, Pin
tér Béla és Pelyva Erzsébet fia Pintér
Béla, Cserenyecz László és Fülöp Klára
leánya Cserenyecz Kinga, Czakó Sándor
és Nyíri Mária leánya Czakó Tünde, Rácz
Imre és Dógi Erzsébet leánya Rácz Erzsé
bet, Zsilinszky György és Szigetvári Éva
Veronika leánya Zsilinszky Éva

Házasságkötés

Zwickl Zoltán Géza és Földvári Erika,
Porubcsánszki Attila és Uhrin Erzsébet,
Maródi Mihály és Vaszkó Mária Ildikó

Akik eltávoztak

id. Mercz Gyula 81, Wagner Márton
87, Varga Lajosné Rojik Mária 53, Szuj6
Péter, Varju Béla 84, Kurilia Vince 76
éves korában

Tisztelt gyomaendrődiPolgárok!

Tisztelettel várunk minden 18 éven fe
lüli lakost, aki szeretné, hogy települé
sünk közrendje, közbiztonsága javu
ljon, a Gyomaendrődi Polgárőr Egye
sületbe.

Jelentkezni és bővebb felvilágosítást
kérni a gyomaendrődi polgármesteri
hivatalban lehet.

Telefon: 386-122.

FELHívÁs!

..
· ANYAKONYVI ·

· HíRADÓ ·

Bíró K.

* * *

B. K.

zat lényege: 1994. augusztus l-jétől a Körös Menti
Népláncegyüttes kiválik a művelődési központtól és
alapítványi formában működik tovább. A Körös
Menti Néptáncegyüttes Alapítványhoz tartozik a vá
rosban működő valamennyi néptánccsoport. A kép
viselő-testület 1994. december 31-ig 300 ezer Ft tá
mogatást biztosít számukra.

Az együttes következő fontosabb szereplése a ro
mániai Tulceiában, a Fekete-tenger par0án lesz au
gusztus 5. és 13. között rendezett Duna Menti Orszá
gok Il. Nemzetközi Folklórfesztiválján.

Ezen a Körös Menti Táncegyülles Alapítvány
Vadvirág Néptánccsoportja vesz részt.

A táncosok szívesen vesznek minden támogatást,
amelyet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezel
269-98370-6539 számon vezetett alapítványi számlá
ra lehet átutalni.

Gyomaendrőd két focicsapatának, a GYFC és a
Barátság SE év végéig való anyagi támogatásával
foglalkozó napirendi pont okozott'még fel paprikázott
hangulatot a képviselők körében. Végül is a GYFC,
amelyik most hullott ki az NB lll-ból I milliót, a Ba
rátság SE pedig 60 ezer Ft-ot könyvelhet el. Minde
zek mellé dr. Frankó Károly polgármester javasolta a
klubok névváJtoztatását pl. városrészek neve szerint.

A városfenntartó és fejlesztő, környezetvédelmi
bizoltság javaslatát, ami a 46-os úton létesítendő kie
melt útszegély építése helyett a Népligeti lejáró ki
alakítására vonatkozik,-elfogadták.

A Gyomaendrődi Erzsébet-liget egyik
régi és kedves színfoltja, a Pavilon június
30-án viszonylag alaposan és látványos áta
lakítás, felújítás után megnyitotta kapuit.

A megnyitó estén a Deák Bill Blues Band
szórakoztatta a vendégeket. Érdekes színfolt
volt a vendégek között 42 német és olasz
Devill's Angel motoros.

A Turista Szálló és a Pavilon Pallós Ottó
né tulajdonában és a Thunderbird Kft. üze
meltetésével szeretettel várja vendégeit ren
dezvényeire, amelyek egész éven át fognak
a tervek szerint folyamatosan szórakozást és
szállást nyújtani.

Tóth Anett, Kára Ágnes, Lazsádi Ákos.
A vízimentő alegységhez Veress István

megyei pv. százados, Prüskin János a vörös
kereszt megyei titkára, Varga János pv. vá
rosi körzetközpont parancsnok intézett rövid
beiktató beszédet.

A Gyomai Kner Nyomda és a Kner
Nyomdaipari Múzeum Kozma Lajos szüle
tésének 110. évfordulója alkalmából emlék
kiállítást rendezett.

A megnyitón július l-jén Kiss Éva mű
vészettörténész méltatta Kozma Lajost a
Kner család barátjának, Kner Imre alkotótár
sának, a XX. sz. magyar iparművészet leg
sokoldalúbb, legizgalmasabb alkotójának
munkásságát:

"...40 éves pályafutása során mindenkor
érzékenyen reagált a történelmet és a mű

vészetet ért ráhatásokra. Szüntelen kísérlete
zőként, bőven okozott meglepetéseket pá
lyatársainak és bírálóinak is.

Stílusteremtő művész volt..."
A kiállítás megtekinthető a Kner Nyom

daipari Múzeumban, Gyomaendrőd, Kos
suth L. út 16. szeptember 5-ig.

* * *

GYOMAENDRŐD' HíRADÓ

Testületi ülésen
Gyomaendrődön, az 1994. július 14-én tartott

képviselő-testületi ülésen bemútatkozott a város
rendőrőrsének új parancsnoka. Szűcs József alezre
des 1970-től 1984-ig Budapesten, majd a Szarvasi
Rendórkapitányságon dolgoZOll. Utolsó munkaköre a
Közlekedésrendészeti osztályának vezetése volt. Jú
lius I-jétől foglalta el a parancsnoki tisztséget Gyo
maendrődön. A városi zeneiskola név, és alapítóoki
rat-módosítása következett.

Mivel alapfokú táncművészeti képzés indul a vá
rosi zeneiskolában, ezért váll szükségessé az alapító
okirat módosítása. Ezután Városi Zene- és Művészeti

Iskola lesz a neve.
A testületi ülésen elfogadták az iskolaszékek és az

oktatási albizottság véleménye alapján a kulturális,
oktatási, sport- és kisebbségi ügyekkel foglalkozó bi
zottság javaslatait. A felmentell és nyugdíjazott in
lézményirányílók helyére a Városi Zene és Művésze

ti Iskolánál Ölvediné Németh Hedvig, az l. Sz. Álla
lános Iskolánál Susányi Istvánné, a Il. Sz. Általános
Iskolánál pedig Giriczné Varga Erzsébet került.

Akinevezések 5 évre, Susányiné esetében I évre
szólnak.

A következő napirendi pont a Körös Menti Nép
táncegyüttes alapítványi formában való működéséről

szóló javaslat volt. Ez a téma meglehetősen visszaté
rő, merI az elmúlt évben vetődött fel először. Most a
dömés megszülelett és véglegesnek lűnik. A határo-

A csapat tagjai: KáLkli Zoltán, Kállai Ani
kó, Vass Ádám, Lazsádi Zoltán, Kára Péter,

'" * '"

Rendkívüli
testületi ülés

1994. június 29-én megtartották Gyoma
endrődön a Vízimentő Szolgálat hivatalos
beindítását jelentő ünnepséget a városi pv.
parancsnokságon. Az önkéntesekbőJ álló 8
fős szolgálat egyelőre hétvégi ügyelettel in
dult el, mikor is 2 fő tart vízimentő készen
létet 8-20 óráig.

Június 30-án rendkívüli testületi ülést tar
tottak Gyomaendrődön. Két napirendi pont
szerepelt a megvitandók listáján.

Az új piacon szükségessé válik az energia
hálózat vezetékeinek fejlesztése. A szüksé
ges anyagi fedezetet az 1995-ös költségveté
si évben kell biztosítani, valamint az érintett
butiktulajdonosokokkal kell megállapodáso
kat kötni erre vonatkozólag.

A képviselő-testület a 14611994. (VI. 7.)
számú határozatát visszavonja. Ez dr. Török
Anna fogszakorvos közalkalmazotti jog
viszonyát megszüntető határozatot tartal
mazza. Így a doktornő továbbra is megma
rad állásában.

8
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Helyi járatú
,/

AUTOBUSZ-MENETREND
Öregszőlő Déryné MÁV Főtér MÁV Főtér Déryné Öregszólő

Műv. h. Áll. Áll. Műv. h.

5.25 5.30 5.40 5.45 6.00 6.05 6.15

6.30 6.40 6.45 7.00 7.05 7.15

+7.20 7.30 7.35 8.10 8.15 8.25

+8.45 9.00

+9.20 9.30 9.35 10.00 10.05 10.15

+10.20 10.30 10.35 11.10 11.15 11.25

+11.30 11.40 11.45 12.00 12.05 12.15

13.20 13.30 13.35 14.10 14.15 14.25 14.30

15.00 15.10 15.15 15.30 15.35 15.45

15.45 15.55 16.00 16.10 . 16.25 16.30

17.00 17.10 17.15 17.4C 17.45 17.55

18.10 18.20 18.25 18.40 18.45 18.55

19.00 19.10 19.15 19.40 19.45 19.55

csak hétköznap 21.10 21.20 21.25 22.00 22.05 22.15

Temetőjárat vasárnap: Főtér - Kossuth út - Kisréti - Temető: 9.35
Vissza: Temető: 11.00

+: Piac
/

Ervényes 1994. június 13-tól.

"Még az ujjam mozdulá
sa is magyar. ..

Portré
Bella János
festőról

Szabadkozik, idő kell, míg rááll a nyelve
a magyarra. Mi pedig egyfolytában csodál
juk, milyen szépen, ízesen ejti a szavakat.
Gyermekkoráról mesél. a Toronyi utcáról.
ahol hetedmagával nevelkedett. "A:1 első

négy osztályt a TTÚrhói iskolába jártam. Mi,
a TTÚrhói gyerekek állandó háborúságban
álltunk a szarvasi társainkkal." Aztán mesél
rajongásig szeretett édesanyjáról, s az édes
apjáról, aki büszkén művelte és később több
gyermekének is átadta a náluk már-már csa
ládi tradíciónak számító mesterséget. a csiz
madiaságot.

"Hogy szívesen rajzoltam·e az iskolá
ban? Bevallom. nem szerettem a rajzórákat
egészen 13 éves koroTTÚg."

Az áltaJános iskola utolsó évében Szabó
Ernő személyében fiatal rajztanárt kaptak.
Az új tanár mellőzte a polgári rajzoktatás
kötöttségeit és gyorsan megszerettette lan
tárgyát a nebulókkal. A nyolcadikosok közt
rögtön felfigyelt egy "ruzszemú" gyerekre,
aki szinte itta a szavait az óráin. Mikor a
végzősök továbbtanulására került a sor,
minden erejével azon volt, hogy a fiú tanít
tatásához megszerezze a szülők beleegyezé
sét. Az anyai szív enyhült meg hamarabb, s
ősztől a mirhói gyerek a Székesfővárosi

Jparrajz Iskola és Szépművészeti Líceum di
ákja lett.

"Az ott szerzett tudás, a hazai és külföldi
tanulótársak, s a magukkal bozott kultúra
sokszínűsége meghatározó élménye lett ké
sőbbi pályámnak" - idézi a Jíceiumi éve
ket.

1956 ószén, 21 évesen hagyja el az
országot, s a karácsonyt már Németország
ban tölti. AStuttgarti Képzőművészeti Aka
déTTÚán tanul, majd 10 évig a Stuttgarti Ope
ra színházi festője. Innen kerül tanári állás
ba, s mai napig művészeti nevelőként dol
gozik. Családjával egy Stuttgart környéki
kisvárosban, Backnangban telepedik le,
ugyanitt alapít Képzőművészeti Szabadisko
lát.

Rengeteg vers és műfordítás, két kiadott
verseskötet. több kiáUítóteremre való fest
mény, grafika. Ez eddigi pályájának gazdag
termése. Idehaza már számos alkalommal
bemutatkozott, szülőföldjén, Endródön ez a
harmadik kiállítása.

- Művész úri A most bemutatott anyag
jó része verses grafika. Hogyan választotta
ezt a ritka kifejezésmódot?

- Ez egy régi történet. 12-13 éve, az
endrődi Tájházban akadt kezembe Újházi

Miklós fókántor Endrődi Halotti Búcsúzta
tók c. könyve. A búcsúztatók szövege mel
lett dallam!eírást is találtam. Megmutattam
ezeket egy énektanár kollégámnak, aki or
gonán lejátszotta valamennyit. Ahogy ball
gattam a játékát. egyszerre ismerősnek tűn

tek az orgonahangok. Emlékeim közt kutat
va rájöttem, kisgyermekként, édesanyám
mellett. a templomban ivódtak belém ezek a
dallamok. Az első iJluszrrációimat az Újhá
zi-kötet búcsúztatói ibiették. Később már
saját verseimet is megrajzoltam.

- Sok verse, grafikája arról árulkodik,
hogy még ma is erősen kötődik ehhez a vi
dékhez...

- A Mirhó, az itt eltöltött gyermekko
rom... ez a fundamentum, amire később

építkeztem. Én a szülőföldemről egy olyan
hatalmas vagyont vittem magammal, amiből
még ma is táplálkozom. Ez az örökség egy
hazát varázsolt körém idegenben. A mirhói
emberektől tanultam meg azt is: ne csak tes
ti igényünk legyen, hanem lelki is. A gyer
tyának is fontos, hogy mielőtt elég, egy sö
tét leret bevilágítson. Tudom, én is e1égek
egyszer, de amíg élek, világítani akarok.

Cs. R.
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gyott kerékpárjaik eltűntek. Nem sokkal ké
sőbb egy közeli üdülő előtt megpillantották a
bicikliket. Amikor el akarták vinni a jánnűve

ket, egy ott tartózkodó férfi megverte őket,

majd gépkocsival a dobai csatorna partjára fu
varozta a fi úkat.

A gyerekek elmondták, hogy az ismeretlen
férfi 3 fiatalember segítségével kettőjüket ku
tyalánccal megkötözte, és belelógatta a csator
nába, miközben arról vallatták őket, hogy hova
tették a tőlük ellopott horgászfelszerelést. A
kinzás t és a verést többször is megismételték.
A bántalmazás közben az egyik fiú megsérült
és kórházba kellett szállítani. A rendőrség Hor
nyai Pál gödöllői férfi és három társa ellen
vizsgálatot indított. Hornyainál megtalálták a
fiúk kerékpárjait, de előkerült az állitólag ello
pott horgászfelszerelés is, és a kutyaláncot Ie
foglalták, amivel a fiúkat összekötözték.

•

B. K.

Gyomaendrődön az új piac mellett megnyílt a Zsort Élelmi
szeráruház, három család vállakozásában.

A polcokon megtalálhatóak töltelék áruk, baromfihúsok, szé
les körű mirelit áruk. E mellett vegyi áruk, finomkozmetikai sze
rek, mosóporok, napi fogyasztási áruk nagy választékban.

A belső interiőr is tükrözi, hogy az olcsóbb árukinálattól, ami
fontos a kispénzű családoknak, az exkluzív és extra igényekig ki
tudják elégíteni a betérő vásárlókat. Viszonteladókat is kiszolgál
nak, valmaint helybeszállításról is szó lehet rendelés alapján.
Egyelőre tízfős alkalmazotti gárdával indultak július 21-én.

Nyitva tartás: H-Sz. 6.00-20.00-ig, vasárnap 7-13-ig, a
vásárlók igénye szerint.

ALLÓZÓ
HAMIS DOLLÁROK

•

HORGÁSZHORROR
Nemrég négy fiatal fiú horgászott Dobánál a

Tiszán. Amikor befejezték a pecázást, akkor
vették észre, hogya parton lévő erdőben ha-

Az olasz hatóságok felfedtek egy illegális
pénznyomdát Rómában, ahol nagy mennyiségű

amerikai bankjegyet hamisítottak kelet-európai
értékesítésre - közölte az olasz sajtó. A szá
mítógépeket árusító boltnak álcázott titkos
nyomdában a rendőrök 2 millió dollárnyi 50 és
100 dolláros címletű, rendkivül jó minőségű

hamis bankjegyet foglaltak le. A rendőrök

összesen öt emben vettek őrizetbe. A hamis
dollárokat Kelet-Európában akarták forgalom
ba hozni.

meglttívó
10

B. K.

Fürdő és foci
Az Erzsébet Fürdő igazgatójától, Vass Ignáctól rövid telefo

ninterjút kértünk.

Az első kérdésünk, hogy az új medencével és az ezzel járó víz
forgató berendezéssel gazdagodott fürdő forgalmában érződik-e

jótékony változás?

- A medence nagyon népszerű és természetesen érezhető a
minőségi változás, valamint a forgalom is fellendülőben.

- A második témánk a Vass Ignác által vezetett Gyomaend
rődi FC labdarúgócsapatára vonatkozik, amely, mint tudott, saj
nos búcsúzott az NB III-tól. A polgármester úr élt egy javaslat
taL miszerint változtassanak a város labdarúgócsapatai nevet,
például várorészeik neve szerint. Mi erről a véleménye?

- Ezzel egyetértek.

- Milyen személyi változások várhatók a pályára lépő arany-
lábúak körüP

- Röviden szólva, mert még nincs sok minden lezárva ebben
a témában: 7-8 labdarúgó távozik, 4-5 játékos érkezik és még
az ifiből is kerül fel beérő és használható játékos.

Szeretettel meghívjuk a MAVE - Magyar Védőnők Egyesü
lere Gyomaendrődi Szakosztályának rendezvényére, melyet a
Szoptalási Világhét alkalmából Természetesen anyatejjel cím
szóval tanunk.

A rendezvény színhelye: polgármesteri hivatal nagyterme
(Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.).

Időpontja: 1894. augusztus 1.,9.30 óra.
Program:
9.30 megnyitó - dr. Bánki Gyula;

- a szoptató és anyatejet adó édesanyák köszöntése;
- a csoda mindennapi;
- gyakorlati tanácsok a gyermekorvos szemével;
- természetesen anyatejjel - Sicz Judit;
- szülés utáni fogamzásgátlás.

A rendezvény támogatóí: Bacsa Hedvig Herbaház, Raichle
Kereskedelmi és Sport Kft., Endrődi Hús Kft., Praeter and
Gamble, polgármesteri hivatal.

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A védónűk
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~ BIZOMANY ANTIKVITAS ~I Szarvas, Szabadság u. 54-56. I
~ (volt háztartási bolt). ~I Bizományi szaküzlet nyílt! I
~ Az üzlet bizományba vesz ~
~ régiségeket, bútorokat, múszaki ~
~ áruféleségeket stb. ~

~ Telefon: 31 l-872. ~
~ Nyitva: hétfőtől péntekig ~
~ 8-12-ig és 14-18-ig, ~
~ szombaton 8-12-ig. ~
@]~@]

Héra főzőmargarin 500 g 94 Ft

Liga margarin 250 g 39 Ft

Pattinka sós rúd 50 g 14,50 Ft

Luncheon meat 400 g 86 Ft

4 tojásos házitészta 500 g 57 Ft

Tchibo Family őrölt kávé 250 g 168 Ft

Jaffa szörp 0,451 92 Ft

Muskotá1yos szőlőszörp 0,451 71 Ft

Finomliszt 1 kg-os 33 Ft

Tomi Sztár ált. mosópor 2,4 kg 444 Ft

Befőző fólia 50 db-os 62 Ft
, .... ..

Né.feledje, 'CStIi).-3mi~,·~ugositus ,I7~n~;18~ (ésT~~!
. ~. . .. . . j-. '.A.. ) ..:.~ ~ ••

liJjji1h)v6,Sqtoh){l spórof.ion{

fIGYELEM!
Nézzenek be hozzá.m!

Kedvező áron kaphalók OSILLÁRüK, ÁLIÓLÁMPÁK, f1\LIK1\ROK.
Továbbá me8rendelhelők olasz müanY88 kerlibúlorok olcsó áron.

Lakásfelszerelési és ajándékláryak széles válaszlékával
váram a kedves vásárlókal

Lakásfelszcreiési, Ajándék &hop Cyomaendrőd. fő úL 208. Telefon: 386-5E:O.

A GyoJUafarm. lift. ajánlata!

• Malac gazdatáp eló'keverék.

• Sertés gazdatáp eló'keverék.

• Baromfi gazdatáp eló'keverék.

Ezenkivül gazdag árukinálaUal várjltk
kedves vásárlóinkat.

Készítsen otthon állatai számára tápokat!

Uzleteinkben elkezdtük árusítani
a BÁBOLNAI GAZDATÁP EWKEVERÉKEKEf.

Hősök útja 46.

.eeJ,-c~
MŰSZAKI BOLT

Hűtők, fagyasztók, elektromos
háztartási gépek, televíziók

műholdvevők, egyéb
szórakoztató elektronikai cikkek.

OTP-hitelakció! '.

KOSSUTH ÚT 18. ÍZELÍTŐ A VÁLASZTÉKBÓL:
TELEFON: 386-479.

1994. AUGUSZTUS GYOMAENDRŐDIHíRADÓ

~------------------,
TOVÁBBRA IS TART

az óra- és az AGFA-akció,
valamint a Concord

fényképezőgépakciója.

Színes filmek valamint arany és
ezüst ékszerek nagy választékban.

Lionne Shop

o Gyomaendrődön eladó gázfűtéses lakás a
Vásártéri-lakótelepen. Érdeklődni lehet 18
óra után a 386-606-as számú telefonon.

O Skoda 120L típusú szgk-t vásárolnék meg
kímélt állapotban. 85 OOO Ft készpénzzel.
Telefon: 386-917.

L ~
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Főút218.

TÁBOROZIK AZ UTE
t-::;.:;;.=;,;:;::;;.::. •• .. ".. Varga Lajos és gyerekei

Tulajdonképpen a
csoportok, amelyek
részt vesznek a
Gyomaendrődi tá
borozáson, 2-3-4-5.
osztályos tanulók
- mondja Varga
Lajos, városunk
szülöttje, ismert
egykori tornász,
most pedig lelkes és
jó szakembere az
után pótlás-nevelé
sének.

- Azonkívül néhány felnőtt korcsoportú, akik középiskolába járnak.
- Az év közben kialakuló osztályok 2600 gyerekből lesznek alkalmanként kiválo-

gatva. Ez úgy történik, hogy Újpesten; Káposztásmegyeren az összes óvodát végigláto
gatjuk, onnan kiszemeljük és kiszemeljük a fizikailag, alkatilag és egyéb tesztpróbák
alapján alkalmasnak tartott gyerekeket. Ezek száma ekkor kb. 180. Ök egy évig hoz
zánk - UTE - járnak edzésekre. Az egy év munkája után kiválasztunk 1O-t, akik
szeptembertőlaz új 1. osztályt képezik.

- Hát ezekből jött Gyomaendrődre5 osztály erre a nyári táborozásra. Egyébként ki
váló edzők foglalkoznak velük. Olyanok, mint Szólás Nándor, Molnár Imre, Rezács Pé
ter, aki nemrégen még maga is válogatott tornász volt.

- Ezt a rendszerű felkészítést tulajdonképpen csak mi végezzük az országban 
folytatja Varga Lajos. - Idén a nagyon tehetséges fiúkkal - a lányok Pesten maradtak
- 25. alkalommal töltjük a nyarat Gyomán, illetve Gyomaendrődön.

Tehetségüket mi sem bizonyítja jobban, hogy a megrendezett Országos Diákolimpián
a budapesti csapatokat három csapat képviselte és ezek mind a mieink voltak. Nagyon
jól is szerepeltek, hiszen az l. hely általában a mienk.

Tulajdonképpen ez az út egy jutalom jellegű edzőtábor. Délelőttönként edzést végez
nek természetesen, de délutánonként strandolás, vízparti kirándulások - ahol a pecabot
is előkerül~, tábortűz szalonnasütéssel és városnézés gazdagítja a programot. Nagy bün
tetést jelentene, ba valaki nem tudna itt nyaralni, hiszen erre várnak szinte egész évben.

Megtalálhatjuk a gyomaendrődi táborozók között Csollány Szilvesztert, Fajkusz Csa
bát, Supala Zoltánt is.

Néhány szó erejéig bemutatkozik a Híradó olvasóinak Csollány Szilveszter. Elmond
ja, hogy 1970-ben Sopronban született. Öt
éves korától kezdett el sportolni.

- 1986-tól Budapesten az UTE-nél va
gyok. Legjobb eredményeim: 1988-ban az
Ifjúsági Európa-bajnokságon egy 2. és 3.
hely. 1990-ben a Felnőtt Európa-bajnoksá
gon egy bronzérem, 1992-ben a világbaj
nokságon egy ezüst, az Európa-bajnoksá
gon egy bronz. Olimpián 6. voltam. Ez év
ben a világbajnokságon egy 7. helyezés.
Most nem régen az Európa-bajnokságon
egy bronzérem.

- Jelenleg 24 éves vagy. Remélhetőleg

még messze van az, hogy befejezd az aktív
szereplést? !

- A..míg eredményesen, sikert elérve tu
dom végezni a dolgom, addig nem nézem
az éveket. Amíg van motiváltság, fizikai
lag, szellemileg képes vagyok rá, addig ér
demes csinálni, folytatni.

- Hányadik gyomaendrődiutad ez?
- 1989-ben voltam itt legelőször, azóta

Varga Lajos rendszeresen, időmtől függően lejövök.

Tavalyi áron

a Color shop
papírboltban.

I
I,
I
I
I
I
I
I
I,
I
I
I

~--------------------------------------

r--------------------------------------~, I

l ACsipet Videotéka 1

I tájékoztatója: l
I

AZ AKCIÓ FOLYTATÓDIKl l
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Ha havonta 15 filmet
kölcsönöz, sorsjegyet kap,
mellyel értékes

, nyereményekre és külföldi
: utakra tehet szert.
I
I

: Sorsolás október IO-én
I

: a Petőfi Csarnokban.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A júliusi sorsoláson

Gubucz Józsefné
(Fő u. 152.)
színes tv-t nyert!
Sokan mások
új ságelőfizetéseket.

Hátha legközelebb
r Önnek lesz szerencséje!
I

i Néhánya legújabb ftlmekból:
I

! • A szökevény
: • A szerelem hul1ámhosszán
f • Tökéletes célpont

• 2 és 1/2 kém
• Zsarulesen 2.
• Földi paradicsom
• Mentőakció
• Tina
• Úton hazafelé
• Célkeresztben

HETENTE ÚJ FILMEK!
Ezeken kívül:

• Baseballsapkák,
• Lézerképek és poszterek,
• Aj ándéktárgyak kaphatók

a Kossuth u. 61-63. sz. alatt.
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- Hallottad, hogy Kovács megtanult olaszul
két hét alatt?

- Két hét alatt? Nem értem...

- Az olaszok sem'

.;;: {j, ':<

Egy újságírónak bevallani azt, hogy hibát kö
vetett el, épp olyan fájdalmas, mint egy fogát ki
húzatni!

Csúcsforgalom volt a metr6ban. Egy j61 meg
termett asszonyság elejtett egy zacsk6 narancsot
és hajladozott értük, hogyaszétgurult gyü
mölcsöket összeszedje, de közben véletlenül 
szépen sz61ván - eleresztette magát. .. Egy tova
siető férfi megjegyezte:

- Helyes nagysága' Ha nem tudja összeterel ni
őket, hát lőjje le!

Egy skandináv ha1ász legalább egy negyedórá
ig csapkodta. verte élete párját egy még élő an
golnával, egy kisebb családi nézeteltérés alkalmác

val. Ezért háromhetes börtönre ítélték - állatkin
zásért.

- Háti - sz6lt a fakír, mikor a sündisznóra
tekintett. Az első hetekben j6 lesz gyerekágy
nak...

- Gratulálok, öreg barátom! Hallom. hogy
apa lettél. Hogy van a feleséged?

- Köszönöm, jól, amíg meg nem tudja, hogy
apa lettem...

Egy turista a folyóhoz érkezett barangolása so
rán, de nem talált sehol gázlót, vagy hidat, hogy
átkeljen. Átkiabált egy embernek, akit a túloIda
Ion meglátott:

- Hogyan jut át az ember a túlsó oldalra ezen
az átkozott foly6n?

- Nem tudom - felelte a másik. - Én ezen
az oldalon születtem.

':< \l, ,;<
Hallottál már a vámpírról, aki túlterhelte szám

láját a vérbankban öt literrel?l

,;< ':l +

Mikor még gyerek voltam - meséli egy csa
patparancsnok a kiképzés szünetében - egyszer
egy cigányasszony jósolt nekem. Azt mondta,
hogy vagy egy megbízható katonatiszt lesz belő

lem, vagy egy senkiházi.

A 869. Kovács Jánost érdeke1te a dolog. Meg
kérdezte:

- Na, és hogyan alakult?

Valaki kérdezi az 6rást61, hogy a kiszemelt
karóra vízmentes-e?

- Az, eléggé... - így a válasz. - Ha
egyszer víz kerül bele, soha nem jön ki többet!

·;i:- {!C' ,;<

- Hogyan lehet szert tenni mosolygödrölae?
- kérdez i Évike.

- Egyél tejberizst két évig mindennap - szí-
vószállal ... !

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ1994. AUGUSZTUS

- Szeretsz itt lenni, vagyis: miért sze
retsz ide jönni?

- Őszintén megmondom. Nyugodt és
jó, kellemes hely, nekem tetszik. Az ember
jól ki tud kapcsolódni, jobb, mint Budapes
ten.

- Milyen elképzeléseid vannak, hogyan
készülsz fel az előtted álló feladatokra?

- Általában a versenyeken az a célom,
hogy a legjobb nyolc között lehessek. Ek
kor már sokat szánút a bírók minősítése. A
versenyzők között nincs már nagy különb
ség. Amit mondani akarok, hogy a sze
rencse is rendkívül nagy szerepet játszik
ebben a szituációban már.

- Két év múiva megint olimpia. Gon
dolsz-e erre ')

- Barcelonában azt gondoltam, hogy
még egy olimpián részt kell vennem. De a
két olimpia között annyi világverseny van,
hogy mindig az épp soron következőre kell Csollány Szilveszter
felkészülni.

Ezentúl szeretném minél tövább, minél jobban űzni a tomát, hiszen mindenki érdeke
így kívánja, úgy az enyém, mint a szakma és az országé is.

Supala Zoltán is készséggel állt rendelkezésünkre. Igaz, ő pár nappal később érkezett
és hamarabb is fog elutazni, ezért jobban kellett időzíteni a vele való találkozást.

Supala Zoltán 1970-ben született Dunaújvárosban. A Dunafernél sportol immár 18
éve.

- Két edzőm van. Limperner István és Dobra László, akiknek eddigi sikereimet
köszönhetem.

Számomra kedves az 1992-es Európa-bajnokság, ahol bajnok lettem korláton, máso
dik összetettben, harmadik ugrásban. Barcelonában 5. lettem ugrásban. Idén áprilisban
2. a világbajnokságon Ausztráliában. Az elmúlt évben Birminghamben 3. helyezett a vi
lágbajnokságon.

- Itt, ebben a hagyományosnak tekinthető gyomaendrődi táborban, városunkban
voltál-e már?

- Először vagyok és e néhány óra után máris tetszik. Nagyon szívesen jöttem ide, a
változatosság miatt is.

- Aki erre a tájra vetődik, általában dí
jazza a vizek világát. A pecázással hogy
állsz?

- Jó lenne egy kicsit azt is megpróbál
ni. Életemben eddig még csak ritkán jutott
lehetőségem rá.

- Mennyire komoly az itteni edzéster
ved?

- Úgy jöttem el, hogy komolyan dol
gozzak. Biztos, hogy nem fogok kiesni az
itt töltött idő miatt, mert az edzési lehető

ségek itt elég jónak mondhatók.
- Mire készülsz most?
- Novemberben egy csapat-világbaj-

nokság lesz Birminghamben, ami ter
mészetesen fontos lesz. Előtte még egy
Grand Prix versenysorozat szintén Bir
minghamben többek között.

- Miután 25. alkalommal jöttetek ide
Varga Lajos szervezésében, ez a hagyomá
nyos táborozás nálad is egy ilyen folyamat
kezdete?

- Bízom benne. Remélem, többször is
el fogok jönni még.

Kellemes nyaralás t a munka mellett és
eredményes jövendő szezont mindenkinek!

Supala Zoltán B. K.
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RIINDHAGv6 RIPORT II~
- Milyen éghajlati és egyéb különbsé

gek vannak Norvégia és Magyarország
között?

- Hőmérsékleti átlagokban kifejezve
viszonylag nem nagy az eltérés Uanuár:
Budapest -2, Osló -6, július: Budapest 23,
Osló 18 Celsius-fok). De csúcsokban már
jelentős és főleg a téli hőmérsékletet ne
héz Norvégiában megszokni. A tél fél·
éves, amikor hó és mínuszfok is lehet. A
téli, szögesgumikra való átcserélés idő

szaka novembertől áprilisig, indokolt
esetben májusig is eltarthat a gépkocsi
kon. Ezt komolyan veszik, hiszen életeket
menthet meg a jó téligumi.

A nyár szinte átmenet nélkül érkezik
meg. Az ősz viszont hosszabb ideig is el
húzódhat. A kimondott nyári időszak elég
rövid.

Mindezért kárpótól a nyári évszak, ún.
világos idők szakasza. Ez annál érdeke
sebb, minél északabbra vagyunk a terje
delmes országban. Volt szerencsém a
sarkkörön túl átélni több nyarat, illetve
néhány nyári hónapot. Munka után, nape
fényben sétálgattunk haza éjjel l-2 óra
kor. Amennyiben nem volt tökéletes a sö
tétítés az ablakon - márpedig előfordult,

hogy nem volt -, akkor könnyen szen
vedhettünk a sok naptól, a világosságtól,
miután egy ideig kicsodálkoztuk magun
kat a jelenségen. A fordítottja pedig télen
élhető át, amikor is a sötétség veszi át az
uralmat hónapokra. Ezt is saját bőrömön
tapasztalhattam.

- Ne feledkezzünk meg az ételekről

sem. Milyen a norvég koszt? Van-e ha
sonlóság ezen a téren?

- Ott már korábban áttértek a sová
nyabb, kalóriaszegényebb készítési mó
dokra. Főleg a zsír használatát mellőzik,

és a zsíros ételeket.
Az ételtradíciók is tartalmaznak szá

munkra rendkívül sovány és jellegtelen
dolgokat. Például halból, de húsból ké
szülteket is.

Az ételek készítésének módja mindig
egyszerű, ezért íztelennek tűnhetnek egy
magyar számára, holott használnak fűsze

reket, de ezek az általunk kevésbé hasz
náltak, vagy ismertek. Például oregánó,

baziJikum, fehérbors, cirombors, timián,
karri stb., de a zöldségek és a jól ismert
leveskockák is mindennaposak, mint fű

szer.

Sokszor egyszerűen ki.főzik a sós víz
ben a halat, vagy megpárolják a húst és a
további ízesítést a szinte elmaradhatatlan
fehér, barna, barneise stb. szószók, mártá
sok adják. Ezek tényleg finomak és általá
ban az itthoni főzelékek szerepét játszák.

Az egészben főtt krumpli szinte kötele·
. ző mindenhez. A rizs, vagy tészták kevés
bé népszerűek.

Nagyon kedvelték a szárított, füstölt
sózótt húsokat is.

Ilyenkor nyáron a grillezés jellemző és
divatos. Akinek van ideje, kedve és az
időjárás is megfelelő, az a grill körül se
rénykedik. A hideg sör, vagy borok elma
radhatatlanok ilyenkor.

Grillezni mindent lehet. A boltok hűtői

ben rendkívül széles a már. előfűszerezett,
becsomagolt, grillezésJ;e váró húsok tö
mege. Egy-egy kellemes estén a települé
sek grillillatban úsznak...

A hal legalább egyszer hetente felbuk
kan minden család menüjében. Az utóbbi
időben az olasz tésztafélék, a pizza is. A
mondás szerint: ha szombat, akkor pizza!
Ez igaz is, hiszen mindenki néhány, előre

elkészített pizzával hagyja el az üzletet.
Ugyanis a tévézéshez rendkívül praktikus
csemege, megfelelő italok kíséretében.

Talán ide tartozik, hogy az alkoholt 
borok, tömények és erős sörök - csak az
erre kijelölt üzletekben, ún. vinmonopo
lokban (vinmonopolet) lehetséges besze
rezni, igen drágán. PI. egy üveg magyar
bor kb. 35 NKr-ba került egy évvel eze
lőtt - kb. 460 forint.

Jellemző, hogy Vestlandon, a nyugati
országrészben a keresztény pártok szavai
nak hatására például még a sört sem lehet
élelmiszerüzletekben kapni, hanem az
erre kijelölt ölmonopolokban - sörmo
nopol, üzletében. Akkor is egy rekesz a
legkisebb megvehető mennyiség. Talán
megtenné két üveggel a vikingivadéknak,
azonban a politika hatására a sárga földig
lerészegedhet kellemes sörözés helyett.

Az ünnepeknek északon is megvannak
a sajátos hagyományételei. Hasonló voná
sokat is felfedezhetünk. Például újév haj
nalán a virsli, húsvétkor a sonka, a bá
ránysült, karácsonykor a malacpecsenye
és a pulyka stb. Ez alkalomból a téma
megengedi, hogy egy jellegzetes norvég
ételt megemlítsünk, vagyis leírását ismer
tessük.

A fehér (világos) lapskaus, egytálétel:

Hozzávalók 6 személyre: 3 sózott/füs
tölt disznócsülök, vagy sonka. Vaj/marga·
rin, olaj a sütéshez/pirításához, 2 nagy
sárgarépa, I és 1/4 kg krumpli, két kisebb
hagyma, kb. 2 dl víz, l csomag zöld me·
télőhagyma/póréhagyma, só/tengeri SÓ,

darált bors (fehér).

Eltávolítjuk a bőrt és csontot a húsból,
majd feldaraboljuk 1,5 cm nagyságú koc
kákra. Megpirítjuk a zsiradékbanlolajban.
A krumplit felaprítjuk a sárgarépával kb.
112 cm-es szeletekre és összekeverjük a
húskockákkal. A hagymát 112 cm-es sze
letekre vágjuk és felforraljuk a vízben. A
habját szedjük alaposan le. Most az
egészet összeöntjük, a zöldhagymátlmeté
lőhagymát is felaprítva hozzáadjuk és ad
dig főzzük, amíg a hús puha nem lesz s a
krumpli is szétfőtt. Sóval és borssal ízesít
jük.

A tetejét megszórjuk felaprított metéló·
hagymával, vagy petrezselyemzöldjével
és így tálaljuk.

A barna lapskaushoz a hagymá~

krumplit és a húst külön-külön kell erősen

megpirítani, majd húslevesbenlerőleves

ben (leszűrt) kell főzni. Az igazság sze
rint, észak módra a lapskaushoz lapos, ún,
papundekli kenyérféle illik. PI. aboneti
kenyér, ami erre hasonlít (Knekkbr0d).
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Kőrösi Csoma ándor
0784. április 4. Kőrös Háromszék vármegye - :842. április 11. Darjeeling India)
Küzdelmekkel teli élete az elkötelezett

hivatástudat eszményképe. Fáradhatat
lanul kutató és mély tudású nyelvész

Jelképe lett a világba szétszóródott ma·
gyarság helytáljásának, a legmagasabb cé
lokra törő szellemi igényességnek, mint a
megmaradás egyetlen útjának. Tisztelik
szerte a világban a Temzétől a Gangeszig:
Eurázia mindkét felén, a tudomány hőse
ként.

- Minden magyarban éj valami Kőrösi

Csoma lelkesültségéből, akalandvággyal
párosult tudásszomjból, a világgá sodró
dott fiú nyugtalanságából, aki könyvtára
kan és őserdőkön fúrja át magát, hogy el
veszett szülei nyomára akadjon - mondja
Illyés Gyula.

Széchenyi István: - Egy szegény árva
magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt,
kitartó hazafiságtól lelkesítve - Kőrösi

Csoma Sándor - bölcsőjét kereste a Ma
gyarnak, és végre összeroskadt fáradalma
alatt. Távol a hazátul alussza örök álmát;
de él minden magyarnak lelkében.

Káldi János 1967-ben megjelent verse,
Kőrösi Csoma Monológja, egyéni lírával
sz61 a nagy példár61, a közösségért értel
mesen föláldozott élet szigorú becsvágyá
val:

- Nem akarok eltűnni nyomtalan...
(tudom, hogy ennek ára van)...
megyek a szüntelen-újuló jégzengésben,
(az elszántság súlyos szerzetes-öltönyében)
összeszorított fogakkal, végzetesen egyedül.

Kalkutta, 1832. április 30. Kőrösi Cso
ma S. levele Neumann Fülöphöz: "lel
künkben van valami kielégíthetetlen vágy,
hogy az igazságot megismerjük".

Magyari Lajos, Csoma Sándor Napl6ja:
"Ki verte meg azt a kisfiút az utak igéze
tével, dobogni ki lopott bele nyugtalan
szíveL.. ?"

Híres és merész magyar Ázsia-utazó,
orientalista, a tibeti nyelv első európai ku
tatója, a tibeti filológia megalapítója, sze
gény sorsú székely magyar katonai szülők

gyeimeke. Nagyenyed nincs közel Kőrös

höz: a Küküllő meg a Maros völgyében
haladva 250-300 kin északnyugatra, lo
von meg szekéren is többnapi utat jelen
tett. Csoma Sándor 10 éves korában gya
logszerrel tette meg e nagy utat édesapjá
val Kőrösről. Atyja az úton egy magyar
forintot költött rá, de sohasem többet az
tán... Hogy egyetlen forint hazai segítség
gel elvégezhette tanulmányait, a híres fő

iskolán, az a kollégium szervezetének s a
maga vasakaratának, szorgalmának volt
köszönhető. Hamarosan árván maradt. A
maga erejéből kellett helytállnia. 15 éve-

sen már kitűnt a tanulásban Nagyenyeden
s elvégezve a főiskolát, ugyanott lett ta
nár. Felébredt benne a vágy az ősök isme
retlen honának felkeresésére. l8l5-ben
angol ösztöndíjjal a németországi göttin
geni egyetemen keleti (arab) nyelvtudo
mányokkal foglalkozott. Hatszáz év múl
tán, Julianus barát nyomán, 1819 őszén

gyalog indult el a fehér szarvas után. No
vember 23-án kelt útra és 5 nap múlva a
Vöröstoronyi-szorosnál lépte át szülőha

zája határát. Útlevele szerint "egy zöld vi
aszosvászon tarisznya" volt minden hol
mija. Így gyalogolt egy szál vándorbottal
délnek. Törökországon, Iránon, Afganisz
tánon és Indián át jutott Nyugat-Tibetig
(Sadákh). Ott azonban anyagi eszközök
hiányában vissza kellett fordulnia. Ekkor
találkozott V. Moorcroft angol utazóval,
aki a tibeti nyelvkutatásra terelte figyeI
mét. Ezt követően éveket töltött Csoma
kolostori cellákban a tibeti nyelv és a lá
mavallás tanulmányozásával. A zanglai
lámakolostorban 1823-24-ben, kegyetlen
nélkülözések közt eltöltött 2 év alatt rakta
le a tibeti nyelvészet alapjait.

Összeírt 40 ezer tibeti szót. Bejárta
egész Tibetet s a Himalája völgyeit, alapo
san, forrásai ból tanulmányozta a tibeti
nyelvet és irodalmat. Elkészítette a tibeti
nyelv első nyelvtanát és a tibeti-angol
szótárt. Annak ellenére, hogy sokéves ala
pos munka feküdt a műben, Csoma szeré
nyen kísérletnek nevezte szótárát. Érde
kesség a címlapján - bár a munkát a brit
kelet-indiai kormánynak ajánlotta -, szo
katlan módon a maga neve alá odaírta
származását is: "Siculo-hungarian of
Transylvania - Székely-magyar Erdély
bői". Hadd tudja a világ, hogy a brit Ke
let-Indiában megjelent mű mégsem angol
alattvaló munkája, hanem magyar tudós
fáradságának gyümölcse. Ezenkívül tudo
mányos cikkeket is írt angol folyóiratokba
s az angol misszionáriusoknak számos li
turgiát, zsoltárokat, imakönyveket fordí
tott le tibeti nyelvre. Feltárta az északi
buddhizmus addig ismeretlen irodalmát.
Magatartása, emberi erényei, lelki nagysá
ga példázat értékű.

A keleti buddhista lelkület befolyása
még inkább zárkózottá, elmélyültté tette.
Tibeti kolostorok cellaszobáiban elszige
teltségben lakott és dolgozott, aludt és al
kotott, ami számára a tökéletes önátadást
beleéléést jelentette. Feltűnő vonása volt a
magyar tudósnak, hogy vonzódott az ott
lakó keletiekhez. Átvette életmódjukat, vi
seletüket. Keveset költött magára. Ruhá
zata helyben készült, vastag darócszövet
ből állt és a bennszülöttekkel étkezett.

Vonzalma őszinte volt, hisz őt nem vezet
ték politikai célok, csupán a tudomány
szeretete. 12 ezer km-nél hosszabb, alig
ismert utat járt be főként gyalog és magá
nyosan. Kitűnő nyelvtehetség volt. Nyel
vismerete 16 nyelvre terjedt ki. Tudo
mányművelésének kettős arca: ázsiai és
európai. Sajátos szerepet tölt be a két nagy
civilizáció, az ősi Kelet s az új arcú Euró
pa között. 23 éven át élt idegenben, s szí
véből mégsem tűnt el az itthoni tájak és
jó barátok képe. Ifjúból öreg, családtalan,
magányos ember lett, de a régi tűz sohá
sem hűlt ki, a régi álom sohasem mosó
dott el szívében.

Az önzetlen, tántoríthatatlan helytállás
mellett jellemvonásához tartozott,' hogy
kizárólag hivatalos forrásból eredő támo
gatást vett igénybe, úgy okoskodva, hogy
azt munkájával viszonozni is ~dja. Kal
kuttában történt vele, hogy az angol társa
ság tudományos érdemei jutalmául az
Asiatic-Society könyvtárnokává nevezte
ki, mely munkát oly lelkiismeretesen és
pontosan végezte, hogy a társaság havi
200 rupia tiszteletdíj at akart adni neki,
Csoma azonban ezt nem fogz.dta el. Köz
ben érkezett az összeg részére, melyet az
l830-i országgyűlésen gyűjtöttek neki.
Önzetlenségeként, mivel az angoloktól ka
pott munkadíj akból szerényen meg tudott
élni, a részére idehaza gyűjtött segélyt
megköszönte, de visszaadta az illetőknek.

Két nagy munkájából 25 hazai könyvtár
nak küldött ajándék példányokat. Ekkor
már nagy tiszteletben állt az angol tudó
sok előtt is. Pedig sohasem jutott részére
az utazáshoz kényelem, biztonság. Hátrá
nyos feltételek mellett, a nélkülözést is
vállalva, emberfeletti küzdelme és fárado
zása hozta a méltó elismerést. A tibeti
angol szótárához írt előszavában írja:
"Nem tartozom azok közé a tehetős euró
pai úriemberek közé, akik a maguk költsé
gén, élvezetből és kíváncsiságból utaznak:
inkább csak szegény diák voltam, akinek
az volt a vágya, hogy felkeresse Ázsia kü
lönböző országait, amelyek a múlt időben
oly sok emlékezetes történés színhelyei
voltak, hogy megfigyeljem a népek szoká
sait, megtanuljam nyelvük."

Befejezve tibetista tevékenységét, 58
évesen még elindult az őshaza felkutatásá
ra. Ismét eredeti célját akarta követni. Ak
kori meggyőződése szerint ugyanis a
dzsungar nevű nép, mely Lasszától ÉK
felé, Kína határán lakik, lett volna az a
nép, melyben végre a magyarok rokonait,
s az ősök ivadékait feltalálhatja, amire a
nyelvrokonság s a történeti források utal-

Folytatás a következő oldalon (ff"
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Folytatás az előző oldalról

tak. 1842-ben elindult a Nagy-Tibet felé.
Útközben, a Himalája lábánál, a mocsaras
Terai vidéken átkelve megkapta a félelme
tes trópusi maláriát. Darjeelilngben ágy
nak esett és 6 napi szenvedés után fejezte
be küzdelmes életét. Nyughelye ott van
ahol a Mount Everest, a legmagasabb
csúcs állít fölé méltó emlékjelet. Híre,
neve egyre terjed a nagyvilágban. Valóra
válnak az erkölcsi példázati szavak, me
lyeket tibeti nyelvtanába is belefoglalt:
Saját országában tisztelik a királyt, de a

tudóst, mind e világon tisztelik.
A tudomány ügyében végzett munkál

kodásának eredményei testesítik meg az ő

legkülönb és igazi emlékművét.
Alakja szépirodalmunkban a jellem, a

nemzetnevelés közösségi mércéje.
- A hegyre tartott, hol örök derű vár
És egyre telt, csak telt a pergament...
(Juhász Gyula: Ének Kőrösi Csomáról)
Jókai Mór 1872-ben az Eppur si muove

oldalain állított emléket a nagy vándor
nak: a helytállás és a honszeretet bőse

ként.
Kőrösi Csoma Sándor a magyar képző-

művészetben is testet ölt. Pécsmecsekalján
szobra talpazatán olvasható: "A magyar
tudománynak fénylő csillaga. Ázsia bátor
kutatója, ki az őshazát keresve ment kelet
re, hol hősi önfeláldozással alkotott tibe
ti-angol szótárával, nyelvtanával min
daddig ismeretlen tudományokban tört
utat. Műveivel fényes hírt vívott ki magá
nak és kicsiny hazájának." Művein nem
fog az idő. Munkáit változatlan formában
kiadják napjainkban is. Kiállták az idő

próbáját. Neve sem fog eltűnni soha
nyomtalan!

Domonkos János

Nem szabad feladni!
A bátor kis tíz hónapos Cody arcán a születését követően vé

res, duzzanatos kinövések jelentek meg. A csecsemő arca a kö
vetkező hónapokban szinte teljesen tönkrement, elcsúnyult.

- Betegsége nagy megpróbáltatás volt - mondja az édesa
nya, Theresa HalJ.

- Ha sétáltunk a babakocsival, az emberek sokszor jó taná
csokkal láttak el. Egyszer egy asszony azt javasolta: nem lenne
tanácsosabb, ha a gyerek arcát papírzacskóval takarnánk be?

Azt tudni kell, hogy a kislány nem szenved semmilyen fertőző,

vagy halálos betegségben.
Az orvosok szerint a képződmény t hemangiom, egy tulajdon

képpen ijesztő, de veszélytelen anyajegy okozza. Akinövések
Cody arcán kitágult és deformálódott ereknek tulajdoníthatók. Ez
nem idéz elő rosszindulatú daganatot.

- Közvetlenül a születé
se után Cody teljesen nor
málisan fejlett és rendes ki
nézetű gyermek volt. De né
hány nap elteltével megtör
tént ez a borzalmas változás
- emlékezik Theresa.

- A képződmények egy-
re nagyobbak lettek. A bal
oldali arca nagyon elcsú-·
nyult.

Az eltelt borzalmas, idő

szakot bátran viselték. A se
gítőkész szomszédok által
gyűjtést rendeztek és ennek
köszönhetően amerikai se
gítség van kilátásban. Az
USA-ban specialisták bea
vatkozását várják és bíznak az operáció sikerében.

Az angliai család sajnos nem kapott megfelelő segítséget hazá
jában. Az ottani orvosok azt is mondták, hogy próbálják elfogad
ni és együttélni ezzel a dologgal.

- Az utcában és a városban körülbelül 20 millió forintnak
megfelelő összeget gyűjtötek össze az együttérző kedves embe
rektől. A reményünk egy californiai plasztikai sebészetben van
- bizakodik az édesanya.

- Azt is hangoztatják a szakértők, hogy ez az állapot magától
is megszűnhet, de évekbe is telhet. Ezért kicsit várunk az operá
cióval. Tudjuk, hogy eljő az az idő, mikor már nem kell dugdos
nunk Codyt a nyilvánosságtól és ugyanolyan szép lesz majd,
mint bármely más korabeli lány - fejezi be Theresa.
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Evnyitók
"Itt van az ősz,

itt van újra... "

...és ezzel az iskolakezdés is minden
tanulónak.

Kérdés, nekik mennyire tetszik az
új rakezdés.

Minden iskolánkban újra megindult
az oktatás.

Képünk a Bethlen Mezőgazdasági

Szakközépiskola évnyitóján készült.

A Nagylaposi Idősek Klubjának 5 éve
Nemrég ünnepelte a Nagylaposi Idősek Klubja megnyitásának ötéves évfordulóját.
Tímár Dávidné, Kenéz Györgyné, Gyuricza Imréné, Hadi Istvánné tartózkodtak láto

gatásunkkor az otthonban.
Legtöbben tagok az indulástól, van, aki férjével együtt.
Ebédszolgáltatás mindig is volt. Az ellátásra nem panaszkodnak. Azt mondják, hogy

jó, elfogadható, csak kicsit drágának találják. (Az ebédért 70-SO forintnyi összeget
kell fizetni naponta, a nyugdíjtól függően.) Igaz, nem helyben főznek, de talán nem is
lenne kifizetődő. A Mirhóháti utcai központi konyháról szállítják ki az ebédet.

(Folytatás a 2. oldalon)

~ r~

ATARTALOMBOL: .
Megkérdeztük a polgármestert

(2. oldal)

A mi gyerekszobánk
(5. oldal)

Itt a foci, hola foci
(11. oldal)

Ghost's party a parton
(4. oldal)

Répa gólja és az ezüst
(6. oldal)

Gyarapodás + Gyomaszolg
(12. oldal)

Művészek látogatása
(15. oldal)

Komédiástábor
(2. oldal)

Közgazdászok a Kőrösi Csoma."
Sándor Főiskolán ..'

, (15. oldal)

Csolt Népe Tímárban .
(11. oldal) •.....•

Mi ez? Merjünk hinni?
(16. oldal)

A tűzoltók jelentik
(3. oldal)

lsten szabad ege alatt
~ (10. oldal) '..$
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_ MEGKÉRDEZTÜK_
a polgármestert., ,

Komédiástábor
Gyomaendrődön

- A szemétgyűjtés és -elszállítás nem
került veszélybe az új alkotmánybírósági
állásfoglalással?

- Nem lenne szerencsés, ha valaki
ezután lemondaná a szolgáltatást és maga
tüntetné el a hulladékát, égetéssel például.
Csupán arról van szó, hogy egyöntetűen

kötelezővé nem lehet tenni az elszállitást
Az is törvény, hogy az önkormányzatnak
gondoskodnia kell olyan szervről, amely
a szemét kezelését elvégzi (Ez nálunk a
Gyomaszolg Kft.). Nem voltunk eddig
sem törvényellenesek, csak az alkotmány
bíróság szerint ezt nem lehet kötelezővé

tenni.
- Mi a véleménye- a Vagyonkezelő

Szervezet, Szolnok-Békés Megyei Kiren
deltségéről a volt KISZ-táborral kapcso
latos gondok miatt?

- Az első perctől· az a véleményem,
hogy ez egy teljesen igazságtalan dolog.
Mivel egy társadalmi szervé volt és az ál
lamnak kellett kezelésbe venni, de véle
ményem szerint ez teljesen igazságtalan,
szerencsétlen törvény így. Hiszen ez a sa
ját tulajdonunk Mi építettük. Ezért most
nekünk fizetni kellene bérletet. Valahogy
ez így egy rosszízű államosításnak nevez
hető. Tiltakozásul valamit ki kell találni
és engedetlenkedni kell.

- Lezajlott a Körös-parti szabadstran
don a sokat vitatott motorostalálkozó. Tu
lajdonképpen simán, problémamentesen.
Minek köszönhető a siker?

- <;zerencsére nem történt semmi baj.
Hisz"n az aggályok még a rendezők ré
széről is felmerültek. Az időjárás és a kö
rülmények viszont - talán szerencsére
- csökkentették a résztvevők számát,
ezenkívül a rendezők is megtettek min
dent. Személyesen is gratuláltam nekik az
ügyes lebonyolításért

- Kezdődik a tanév. Nem lenne értel
mes a diákokat bevonni a liget szépítésé
be? Erre megfelelőformát találni?

- Az iskolásokat be szoktuk vonni,
például a Föld napja előtt rendezni szok
ták a ligetet. Valamennyit az iskolák is te
hetnének, ez tény, és nemcsak egyszer
egy évben tevékenykedhetnének, hanem
többször is. (például osztályok közötti

A Nagylaposi Idősek
Klubjának 5 éve
(Folytatás a l. oldalról)

A napi benntartózkodás ideje alatt kézi

munkázással, ebéd után kártyázással, be

szélgetéssel töltik az időt

szépítési versenyt rendezzenek megadott
területeken - a szerk. javaslata.)

De végleges, megnyugtató megoldás
csakis az lenne, ha létrehoznánk egy
olyan köztisztasági szolgáltatást a város
ban, ami sokkal több emberből áll. Két
három ember munkája csak a liget rend
ben tartása lenne. Ehhez pénz is kellene.

- Ön szerint miként alakuljon a labda
rúgás támogatása?

- Az önkormányzatnak mindenképpen
kell egy keretösszeget biztosítani számuk
ra. Amíg a magyar gazdaság nem lendül
fel, az átmeneti öt-tíz évben a támogató
szerepet nekünk kell elvállalni. Annyival
kell támogatni, hogy egy csapat be tudjon
nevezni, egy évet végig tudjon játszani,
vagyis az elindulása biztosított legyen. A
többit maguknak kell megszerezni, talál
ják meg a támogatóikat.

- Mikorra várható az önkormányzati
választás és mi a legújabb fejlemény
erról?

--,. A mai napig úgy tudom, hogy vagy
november 27., vagy december 4. lesz ez
az időpont. Ez attól függ, mikor fogja a
parlament jóváhagyni az önkormányzati
törvény módosítását, mikor fogja a köz
társasági elnök kihirdetni, mert attól szá
mított 60 nap múlva lehet megtartani a
választásokat Elég későn lesz. A mostani
testületnek tehát kicsit több munkája lesz,
mint gondolta. A költségvetésnek az első

tárgyalásait nekünk kell elkezdeni, s mint
egy stafétabotot kell majd átadni a követ
kező testületnek.

- Hogyan értékeli a Bethlen Alapít
vány rendezésében a Bethlen Gábor Me
zőgazdasági Szakközépiskolában tartott
művésztelep eseményét, eredményeit?

- Nagyon örülök neki, hogy ez létre
jött. Úgy hiszem, hogy az iskola példaér
tékű kezdeményezést tett. Az iskola irá
nyítása kiváló és valóban olyan dolgokat
lépnek a városban, amire még mi is büsz
kék lehetnénk, ha mi tennénk. Nagyszerű

kezdeményezésnek találom.

B. K.

Kirándulások sem ritkák. Százhalom
battán, Szentendrén is megfordultak a kö
zelmúltban. Vendégek is jönnek, akiket
szívesen fogadnak bárhonnan. Az esemé
nyeket, ünnepségeket naplókban, falitáb
lán örökítik meg. A hit ápolása sem ma
radhat el, hiszen az endrődi plébános ha
vonta meglátogatja az otthont.

Gyomaendrőd megint egy, a művésze

tekkel kapcsolatos tábornak adott otthont
augusztus IS-21-ig.

A SZAKE (Szakmunkástanulók Kultu
rális Egyesülete) szervezésében - ami
nek Kapossi József az elnöke - és Hajdú
László, a Gyomendrődi 617-es Ipari
Szakmunkásképző és Cipőipari Szakkö
zépiskola jeles tanárának közreműködésé

vel diákszínjátszó-tábort hoztak létre ha
gyományteremtő szándékkal. E táborban
megtalálhatjuk Mosonmagyaróvár, Balas
sagyarmat, Budapest, Békéscsaba, Sere
gélyes, Vásárosnanémy, Kisújszállás
szakmunkás- .és szakközépiskoláinak
színjátszó tanulóit, valamint a házigazda
Gyomaendrődi Komédiás Kör tagjait
Mintegy negyvenen vesznek részt a tábo
rozásban.

A foglalkozásokat a Pesti Barnabás Is
kolából (Budapestről) alakult JIBRAKI
Színház (Jeles Iskolai Barátok Részére
Alakult Közösségi Intézmény) tagjai ve
zetik, akik Kapossi József tanítványai.

A tábori foglalkozások reggel 9-től kez
dődnek. Kiterjednek mozgáso, valamint
egyebek mellett beszédtechnikai gyakor
latokra is. Közben sport-, kulturális tevé
kenység, strandolás színesíti a programot

- A fizikai felkészültség és a beszéd
készség a színészet fontos alapkövei. A
játékosság, kreativitás fejlesztése is lénye
ges. Ezek mellett ismerje meg saját ma
gát, önmagát a színész és a színpadon
őszintén tudjon megnyilatkozni - mond
ja a tábor lényegéről Kapossi József.

- A nem titkolt cél ezekkel az itt meg
ismertetett gyakorlatokkal az, hogy a
színjátszók vigyék el iskolájukba, környe
zetükbe a tapasztalatokat, hogy mindenki
tanulhasson az itt elsajátított mesterfogá
sokból.

- Ugyanis a diákszínjátszás egyik leg
nehezebb feladata az, hogy a tanulásban
el- és kifáradt tanulókat a színjátszás vilá
gába aktívan bevonjuk arra a néhány órá
ra, amíg komédiázásra összejövünk 
summázza Kapossi József.

Egyébként a JIBRAKI Színpad október
IS-án két előadást fog tartani a Gyoma
endrődi Művelődési Központban. Az
egyik előadáson a Száll a kakukk fészkére
című darabot fogják eljátszani. A gyoma
enrődi Diákszínjátszó Tábor támogatói:
SZAKE, Békéscsabáról a Coca-Cola Kft.,
Halászati Szövetkezet - Gyomaendrőd,

Kner Nyomda Gye., Sportcsarnok Gye.,
Művelődési Központ Gye.

Bíró K.
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A falugazdász jelenti... A tűzoltóság hírei
Túl egy eredményes nyári betakarításon

ismét itt az ősz sokrétű munkáivaL
Akalászosok betakarítása, a kezdeti ne

hézségek - gondolok itt a nem elégséges
kombájnparkra és aszállítókapacitásra 
ellenére jól befejeződött. Több termelő

dicsekedhet 5-6 t/ha fölötti termésátla
gokkal. Jó fajtának bizonyultak az idén az
Mv 15, Mv 16, Alföld és a GK Öthalom
vetőmagok.

A gazdálkodók termésüket az Agrimill,
a Gabonaipar az Agrosüd Kft., valamint
egyéb felvásárlók felé értékesítették. Itt
említeném meg, hogy az időközben Bé
kés Mezőgazdasági Kft.-vé alakult Agro
süd a szarvasi telepén kombájntól vette át
a búzát több gazda megelégedésére.

Sajnos a magas hozamok következté
ben az árak 8000-9500 Ft/t között alakul
tak, és több esetben ugyanaz a búza más
átvevőnél alacsonyabb minőséget ért el.

A könnyen lezajlott aratás, mivel csa
padék sajnos nem zavarta meg, előrevetí

tette, hogy amit a búza hozott, azt az őszi

növények elveszik.
A júliusi, augusztusi időjárás valóság

gal perzselte a növényeket, így kukoricá
ból a határ nagyobb részén még fél ter
mésre sem lehet számítani.

Bizonyára a sajtó útján értesültek az
aszály felméréséről. Határszemléim során
több ponton méréseket és becslést végez
tem. Az elkövetkező időben fogadóóráim
alkalmával, aki jelenti aszálysújtotta terü
letét, szemrevételezés után a feljegyzést
elkészítem. A későbbiekben ennek alap
ján várható az aszálykárra támogatás.

Ezek után, mivel a parasztember lezár
va a múltat előretekint, nézzük az őszi

felkészülést!
A csapadékhiány következtében megre

pedezett talajokon a talaj munkák nehezen
haladtak. Aki tervezte is, augusztus első

. Határidő:
szeptember 15.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatá

nak adóhatósága értesíti a tisztelt adózó.
állampolgárokat, hogy az 1994. évi helyi
adók és a gépjánnűsúlyadó második félé
vi részletének befizetési határideje szep
tember 15.

Kérjük, saját érdekükben szíveskedje
nek lehetőségeik szerint a fenti fizetési
határidőt betartani. Későbbi fizetés esetén
késedelmi pótlékot kell felszáDÚtani, ami
az adózók költségeit tovább növeli.

Felhívja az adóhatóság a lakosság fi
gyeImét arra, hogy akinek a tulajdonában
lévő vagyontárgyak tulajdonjogában vál-

felében nem gondolhatott sem lucemate
lepítésre, sem pedig repcevetésre. Az au
gusztus utolsó dekádjában hullott csapa
dék megteremtette a feltételeket, így van
nak, akik kis területen elvetették a lucer
nát, másodi pedig jelenleg vetik a repcét.

Többen készülünk az őszi búza vetésé
re. A nyári alacsony árak miatt sokan az
idei termés ből akarják a vetőmagot bizto
sítani. A vetőmagtermelő gazdaságok szé
les fajtakínálatukkal 1600-1850 Ft/100 kg
+ áfa áron ajánlják a vetőmagot.

Itt hívnám fel a figyelmet, hogy aki
nem csávázott vetőmagot vásárol, min
denféleképpen végezze el ezt a fontos
műveletet.

Az alábbiakban néhány búzafajtát és
csávázószert ajánlanék: extenzív viszo
nyok között továbbra is eredményesen
termelhető a Jubilejnaja 50 fajta, mely ki
váló sütőipari minőségű javító búza. A
szegedi fajták között újak a GK Góbé,
GK Délibáb, GK Zugoly. Aki durumbú
zát akar vetni, rendelkezésére állnak a GK
Basa és a GK Minarett fajták.

A martonvásári búzák közül ajánlott az
Mv 15, Mv 16, Mv 23 fajta. Igensok csá
vázószer közül lehet választani, egy
részüket azonban csak szakember felü
gyeletévellehet alkalmazni.

Csávázószerek: Buvisild BR, Raxil 2
WS, Vitavax 200 FF...

Legvégül néhány szót a támogatások
ról: a vetési támogatás, a gázolaj, az úta
lap továbbra is a változatlan formában
igényelhető a falugazdászok közreműkö

déséveL Aki a vetési támogatást előleg

formájában akarja igényelni, számoUon
azzal, hogy az adóhatóság felé 60 napon
belül el kell számolni.

Végezetül mindenkinek eredményes
munkát kíván a falugazdász.

Várfi András

tozás áll be (ingatlant, gépjárművet elad,
vásárol, ajándékba kap vagy elajándékoz,
örököl stb., gépjárművet a forgalomból
kivonat, vagy a forgalomba visszahelyez)
a változást (szerződéskötést, öröklés be
álltát) követő 15 napon belül a változásról
bevallást kell tennie. A bevalláshoz szük
séges nyomtatványok a városháza 16-os
irodájában vagy akirendeltségen besze
rezhetők.

Az adózó
- ha adóköteles tevékenysége egyéni

vállalkozói igazolványhoz, vagy cégbe
jegyzéshez kötött, az igazolvány, vagy a
bejegyzés iránti kérelem (kitöltött nyom
tatvány) bemutatásával,

- ha adókötelezettsége, adóköteles be
vételszerző tevékenysége a fent említett

Augusztus l.
Riasztás Szarvasról, 7.30, Kálvin 1. u. 22.

Az alsó épület égett. Kivonult 3 fő.

Augusztus 3.
A rendőrség kérésére segitségnyújtás.

Lopott kerékpárok kihorgászása.

Kivonult 3 fő.

Augusztus 6.
Gyermeknapi bemutató Farkasinszki Zoltán,

Karbiner Lajos, Vaszkó Béla, Oláh Lajos,

Herter László, Kurilla Zsolt részvételével.

Augusztus 7.
Riasztás Szarvasról, 20.4l, Gyomaendrődés

Dévaványa között szalmakazal égett.

5 fős kivonulás.

Augusztus 8.
Ismét riasztás Szarvasról, 16.32, Kéthalmon

nagy kiterjedésű avartűz. 3 fővel kivonulás.

Augusztus 9.
ACigányváros körgátja égett, 14.45. Kivo

nult 3 fő.

Augusztus 10.
Riasztás Szarvasról. Fűzfászugban a gátol

dal égett. Kivonult 3 fő.

Augusztus 10.
Szarvasi riasztás ismét. Öregszőlő külterüle

tén tarlótűz volt. 4 fős kivonulás.

Augusztus 12.
Gyomaendrődön, az Ifjúsági-ltp. mellett

a gátol dal égett. 4 fős kivonulás.

Augusztus 12.
Szeghalomról jött a riasztás. A Dévaványai

út mellett tarlóégés volt. 3 fős kivonulás.

Augusztus 20.

Riasztás Szarvasról, 15.54, a Gyomaendrődi

Tűzép mögötti nádas lángra lobbant.

4 fő részvétele az oltásban.

Augusztus 23.

Szarvason téves riasztást adtak le 20.55-kor.

Augusztus 28.

Riasztás 20.48-kor, 20 hektár renden lévő

szalma égett Nagylaposon, a Simai zugnál.

4 fő kivonult.

igazolványhoz, bejegyzéshez nem kötött,
az adókötelezettség keletkezésétől Ca te
vékenység megkezdésétől) szárrútott 15
napon belül az adóhatóságnál Ca helyi
adóhatóságnál is) az e célra szolgáló
nyomtatványon bejelentést köteles tenni.

Aki a vállalkozói tevékenységét meg
szünteti (vállalkozói engedélyét visszaad
ja), az ezt követő 15 napon belül köteles
bejelenteni az adóhatósághoz.

Azt az adózót, aki a fentebb felsorolt
bejelentési, bevallásadási kötelezettségét
elmulasztja, az adózás rendjéről szóló tör
vény értelmében mulasztási bírsággal kell
sújtani, melynek mértéke magánszemély
adózó esetében minimum 1000 Ft, nem
magánszemély esetében min. 10 OOO Ft.

Adóható~'ág
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- Az összes pénzem rámegy.
- Jövőre jössz, ha újra lesz itt

találkozó?
- Már csak azért is itt leszek,

mert a helyiek nagyon jó barátaim.
De a motor amúgy is összehozza az
embereket, úgyhogy haver, barát
mindig sok összejön.

- Mit üzensz a kívülállóknak?
- Ne féljenek tőlünk, de hagy-

janak békén bennünket. Nekünk
nincs senkivel bajunk.

Ezután felkászálódott nagy ké
nyeimesen a paripájára és iszonyú
motorbőgés közepette tovagurult...

B. K.

hogy a mi filozófiánk az, hogy "élni és élni
hagyni". Ez úgy vonatkozik a rendőrség felé
is, mint mindenki felé. Mi, ha csináUuk a saját
hülyeségeinket, akkor csak magunknak ártunk.

- Mit tudsz mondani a motorbiciklidről?

- A saját terveim, elképzeléseim szerint
egyezer köbcentis Yamahából hoztam össze és 70%-ban Harley Da
vidsonnal keverve. Mivel nagyon egyedi, kb. 700 ezer forint az értéke.

Az ár kicsit mellbe vágott.
- A tetoválás hozzátartozik a képhez...
- Egyfajta hitvallást fejez ki. Aki motoros, annak kell, hogy legyen,

azonkívül kifejezi, hogy a motor mindenek felett' Többet ér, mint egy
barátnő, egy menyasszony, talán még acsaládnál is ...(?!)

Soha nem hagy cserben, mindig velem van.
- Komolyabb összetúzésbe kerültél már?
- Persze, ez előfordul.

- Mi acivilfoglalkozásod?
- Teherfuvarozó vagyok. Van egy kisteherautóm, egy ZUK. Ősztől

tavaszig dolgozom, a nyaram teljesen szabad.
- Mennyibe kerül ez a hobbid, életviteled a motorraL?

GY NIAENDRŐDIHíRADÓ

Anti az öszvéren
Búcsúzóban volt már. A bará

toktól is elköszönt. Ekkor léptem
elé: - Érdekes a motorod! Hon
nan vagy?

- Wéber Antal vagyok és Bu
dapestről jöttem. Az idén is ápri
listól minden hétvégén voltak ta
lálkozók, ahová én is eljártam.
Gyomaendrődön sem, de az or
szág ezen területén sem voltam
még. Aranyos kis alföldi városka
ez itt. Kedvesek az emberek is.

- Sikerült a lakosság megfé
lemlítése?

- Nekünk nem az a célunk'
Nem mondom, hogy nem félnek
tőlünk, de ha jobban megismer
nek bennünket, akkor rájönnek,

4

A szabadstrandi motorostalálkozó. rendezését igencsak megosztott
véleményezésekkel fogadta a közvélemény, már jó előre.

Sokan azt tartották, hogy ez az esemény nagyon fogja zavarni a tele
pülés rendjét, főleg a nagy zaj lesz majd a kísérője az eseménynek.

Olyan félelem is volt, hogyamotorosok olajjal, benzinnel fogják
szennyezni a területet.

Hát ezeknek a félelmeknek a fele sem jött be. Szinte felüdülés volt
az esemény városunk életében. Valami történt, ami más...

Az első gyomaendrődi találkozót minden bizonnyal követi majd a
többi, hiszen ezek a különös fiatalok tavasztól őszig vándorolnak és
hétvégeken mindig máshol találkoznak.

Megkérdezte szerkesztőségünka szomszédságban, a gát aljában la
kóktól, hogyan viselték el a pár napot? Mennyire volt terhes túlélni az
eseményt? Ime néhány válasz:

- Engem nem zavart. Miért zavart volna?! Se engem, se a család
többi tagját - mondja nevetve Gyuricza László. Majd így folytatja:

- A forgalom viszont megnőtt olyannyira, hogy gondolom ekkora a
Fő úton sem volt.
~ Nekem nem volt zavarÓ, sőt nagyon tetszett. Egész nyáron se za

vart itt semmi, hát ez sem - így Kajla Imre.
- Tulajdonképpen nem zavart, de a koncert alatt nem tudtunk alud

ni. Végül is nagy gondot nem okozott. Talán a helybeli simsonosok
voltak elviselhetetlenebbek - mondták a következő házban lakók.

- Nekünk nem okozott panaszt. Megszoktuk, hiszen itt nyáron min
dig ez megy - így egy másik tulajdonos.

- Egy kis zajt okozott az igaz, főleg a ronda zene. Higgye el, sokkal
több problémát okoz az egyéb nyári turista-, kempingezőforgalom.

Egyébként nagyon szép motorok voltak. Kár, hogy magas volt a belépő

ára. Más problémát nem okozott - mondta a sokadik utcabeli.
- Hát kérem, mást vártunk?

Kiss Jánostól a találkozó egyik rendezőjétó1 kérdeztük, hogya talál
kozó három napja alatt, a rossz időben indult rendezvényen mennyi ital
fogyolt az elárusító sátomáI.

- Durván 650 liter hordós sör, 30 rekesz üdítő és némi üveges sör,
valamint némi tömény csobbant le a szomjas bőrdzsekisek torkán.

- Hányan vettek részt?
- Körülbelül négyszáz motoros volt, de helybeli lakosok is részt

vettek. Olyan hétszáz személy fordult meg a szabadstrandon.
- Mennyi motorbájk bődült fel időnként az ártérben?
- Cirka háromszáz.
- Milyen problémák merültek fel a rendezvény alatt?
- Tulajdonképpen semmilyen gond nem volt. Mindenki korrektül

viselkedett, városi randalírozás sem volt.
Ami szombat éjszaka, két óra felé történt a szabadstrandon az italos

sátor környékén, azt az atrocitást pedig helybeli, alkoholtól felizgatott
ifjak provokálták, mint a Híradó később megtudta.

B. K.
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A MI GYEREKSZOBÁNK
Ha valaki neveletlen, azt szokták rá mondani, hogy nem

volt gyerekszobája.
Nekünk volt, méghozzá nem is akármilyen. A Hármas-Kö

rös bal partján, a Vasúti hidtól a Közúti hídig, ami kb. 1,5 km
hosszú és átlag 400 méter széles. Nem sokan dicsekedhetnek
ilyen nagy gyerekszobával. Most pedig engedjék meg, hogy
elmondjam röviden, mi az, amit itt megtanultunk.

Három fő részre oszlott ez a terület, afféle tiszteletbeli hatá
rokkal. A Németvárosi strand, a Kató-malom alatti rész és a
Gyebnárkert alatti rész. E három részt képviselte a gyerekse
reg. Soha nem háborúztunk egymással, a határok sem voltak
sérthetetlenek, igen jó megértésben játszottunk együtt. Voltak
alkotrnányba illő, le nem írtak, mindenkire kötelező törvé
nyek, amelyek ma is érvényesek, de amit sajnos egyre kevés
bé gyakorolnak:

1. Ne bántsd a kisebbet és a gyengébbet! A megszegők el
len kemény büntetés következett, például egy hétig sem
milyen játékba nem vettük be, vagy megitattuk a Körös
ben (akkor még nem volt szennyezett a víz).

2. A lányokat és idősebbeket feltétel nélkül tisztelni kellett.
Szemtelen megjegyzéseket még véletlenül sem volt sza
bad tenni.

3. A fiúknak előre kellett köszönni a lányoknak és időseb

beknek, amit megkövetelt a család és az iskola is. Nem
jártunk el bambán és bután egymás mellett, mert tisztel
tük egymást.

4. A tízparancsolatnak van egy nagyon leegyszerűsítettfor
mája, ami így hangzik: embertársaidnak ne okozz se er
kölcsi, se anyagi kárt. (Ennek maradéktalanul betartása
csodálatos lenne ma is!)

5. Szeresd azt a helyet, ahol születtél és nevelkedtél, ahol
gyermekből felnőtté váltál.

Elődeink példájából erőt és példát kell venni, hogy törőd

jünkjelenünkkel és jövőnkkel.

Apáink és nagyapáink kilenc kaszinóban beszélték és vitat
ták meg ügyes-bajos dolgaikat, nem voltak közömbösek saját
ügyeik iránt. Az összefogásnak csak egyetlen példáját említe
ném meg: a város minden pontjáról jól látható az a hatalmas
erő, ami elődeinket örökké példaként állítja elénk: a gyomai
református templom megépítése.

Micsoda hatalmas hit, jövőbe vetett remény kellett ahhoz,
hogy ezt megépítsék! (Mi, a kései utódok még bemeszeini
sem tudjuk...)

Mindenkit, aki itt él Gyomán és Endrődön, érezzen felelős

séget a városa iránt és írja meg gondolatait, hogy hogyan to
vább?! Szerinte mit kéne tenni városunkjövőjéért.

Van egy nyilvános lehetőség a Gyomaendrődi Híradóban
és egy olyan csoport - a Gyomai Szülőföld Baráti Kör -,
akik felvállalják minden ember, gyomaendrődi lakos vélemé
nyét, mert nem lehetünk közömbösek jövőnk iránt.

Fekete László,
a baráti kör ügyvezetőelnöke

Meghívott volt az augusztus 2-i barátikör-ülésre a Gyoma
endrődi Híradó is.

Ezen az összejövetelen a tenni a..k:arás és a segítés fontossá-

gáról volt szó. Jó lenne felrázni alakosságot, felhívni a fi
gyeimét olyan dolgolcra, amik mindannyiunk érdeke, sőt lé
térdeke lenne - mondták.

Kifejezésre juttatták, hogy a városért többet kellene tenni, a
testületi üléseken a lakosság érdeke nincs megfelelően képvi
selve, még ha úgy látszik is, vizeink elhanyagoltsága, ennek
tudata, látványa senkit nem ösztökél cselekedetre - talán
mindenki csak beszél és a másikra vár? Az iskola ügyeire ke
vés szülő figyel, holott oda jár a csemetéje is stb. Legfonto
sabb megállapítások, ami nem csak itt és ekkor hangzott el (a
Híradó szerint is), a lakosság egészét kell hogy érintse:

- az érdektelenség éppen a saját - a lakosság érdekeit öli
meg;

- meg kell próbálni a lakosság magatartását megváltoztat
ni;

- a választókörzetek képviselői mennyire képviselik a
problémákat;

- talán nem is élnek együtt a problémákkal;
- a lakosság rendkívül passzív saját ügyei, dolgai felől;

- az emberek közösségi tudata roppant alacsony;
- a kocsmalátogatás kimeríti a közösségi életet és problé-

mamegoldást (?).
Lehetne sorolni a felvetett, sajgó problémákat, amiért sze

retnének egy aktívabb lakossági megmozdulást, tenni akarást
elősegíteni a baráti kör tagjai jobbító, segítő szándékkal.

Ehhez a Híradó is biztosít helyet és a vitát, rovatot ezennel
megnyitja! Most már csak a lakosságon múlik, hogyan alakul
és hogyan végződik ez a nemes célért indított mozgalom.

B. K.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELHíVÁS!

Gyomaendrődiek,

aktivizálódjatok!

A lakosság közreműködését és javaslatát szeretnénk

kérni a következő évi fásítási és virágkiültetési akcióhoz.

Kívánatos lenne, ha az utcále lakossága maguk határoz

nák meg, döntenék el, milyen növény zöldelljen, virágoz

zék közelebbi környezetében.

A Gyomaszolg Kft. tehát szívesen veszi a lakosság ja

vaslatait ezen a téren.

Ide kapcsolódhat egy kívánalom, egy gondolat, amely

szintén az utca szépítésével foglalkozna: ha valaki az ut

cában saját ültetésű fáját megunja, akkor annak pótlását

minden további nélkül megtehesse hivatali procedúrák

nélkül. Ilyen téren nagyobb szabadságot a lakosságnak!

A pillanatnyi helyzet szerint a területi képviselőkön ke

resztül kell ezeket a kívánalmakat érvényesíteni. Valószí

nűleg ez így fog maradni a jövőben is, tehát az ilyen jel

legű közösségi kapcsolatok szintén fontos tényezőkké

kell hogy váljanak.
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Tisztelt Választópolgárok!
Közeledik a helyhatósági választások időpontja. Napjainkban

folynak még az önkormányzati választási törvény módosításának
egyeztetései, amely törvénymódosításokról a parlament előrelátha

tólag szeptember 20. tájékán határoz, s így - emberi számítások'
szerint - a választások legvalószínűbb időpontja november 27.

Tekintetbe véve, hogy az ajánlásgyűjtés időszaka a választás
előtti 35. naptól a 20. napig fog tartani, így elvileg most szűk kettő

hónap áll a pártoknak s egyéb szervezeteknek a rendelkezésére a
felkészüléshez.

Ennek jegyében ült össze a Magyar Szocialista Párt gyomaend
rődi szervezete 1994. augusztus 26-án. amely megbeszélés lényege
sebb álláspontjairól az alábbiakban kívánjuk Önöket tájékoztatni s
lehetőség szerint a segítségüket is kérni ehhez a felkészüléshez.

I. Pártszervezetünk Gyomaendrőd mind a tíz választókörzetében
kíván egyéni képviselőjelöltet állítani. Alapvetően olyan képvi
selőjelöltekben gondolkodunk, akik tenni akarnak és lehetőleg

- emberi jellemvonásaik, tudásanyaguk, józan ítélőképességük

révén (természetesen hibáikat leszámítva) - tenni is tudnak
Gyomaendrőd város fejlődéséért az Önök bizalmából és az
Önök megelégedésére.
VáJjuk és keressük azokat a pártonkívülieket is, akik a Magyar
Szocialista Párt programját elfogadhatónak tartják s annak szel
Jemét felvállalva, a szocialista párt támogatását bírva tudnának
tevékenykedni a helyi képviselő-testületben.

2. Az MSZP gyomaendrődi szervezete indít polgármesterjelöltet.
Az ő személyével kapcsolatban is az előbbi kritériumokat tud
nánk felsorolni kiegészítve azzal, hogy személyét lehetőleg a
Gyomaendrőd város 10 választókörzetében élő polgárok többsé
ge elfogadja és támogassa. Tudjuk, hogy gyerekcipőben tipegő

demokráciáokban nem lehet előhúzni a gyufásskatulyából előre

gyártott kész polgármestereket. Ezt a "szakmát" is tanulni kell,
mégpedig a "mély vízben", s tudjuk, hogy tévedések, hibák nél
küli ember nincs. Ilyen feltételek közepette kell kompromisszu
mos megoldást keresnünk és találnunk.

3. Pártszervezetünk nyitott kíván maradni a városunkban található
minden társadalmi szervezettel és a szellemiségében hozzánk
hasonló értékeket képviselő, velünk együttműködni kész pár
tokkal való egyeztetésre, esetlegesen választási szövetség meg
kötésére, tekintettel az egyforduJós választásra.

Az előző feladatok megoldása érdekében pártszervezetünk felha
talmazott egy 5 fős bizottságot a választás'ok személyi előkészítésé

re, a vélemények, javaslatok összegyűjtésére, összegzésére s az
eredménynek a taggyűlés elé történő előterjesztésére a döntéshoza
tal céljából. A bizottság tagjai:

Fekete László eln~k

Farkasinszki Sándor
Foglár Mihály
Dr. Hunya Béla
Dr. Kovács Béla

Ké~ük, hogy ötleteikkel, javaslataikkal keressék az előbbi sze
mélyeket, valamint párttagjainkat. Továbbá lehetőséget biztosítunk
írásbeli véleményeik fogadásához is az MSZP-irodánál (Kossuth út
3.) felállított postaládával. illetve fogadóóráinkon:

szerda 8-II-ig, szombat 8-Il-ig.

Az Önök bizalmából kormányra került Magyar Szocialista Párt
programjának gyakorlatbani megvalósíthatósága érdekében úgy
érezzük, hogy szükseges egy többségében hasonló szellemiséget
felvállaló helybéli képviselő-testület, amely. tagjainak jelölésében
és megválasztásában szárnitunk az Önök aktív közreműködésére.

Az MSZP gyomaendrődi szervezete

,.Az út egyik legnagyobb élményét
a repülőút mellett a Disney Land
meglátogatása és az óceánban való
fürdés adta.

Reméljük, a kezdeti sikereket
számtalan követi majd, hiszen ·Éé
késcsabán az E\<1re valószínűleg

szemet vet a tehetséges labdarúgóra, .1,•.'.
és így gyorsan felfelé ívelhet pálya-
fu tása. Ehhez sok sikert kívánunk
mi is.

Ezt most itt is szerellé megkö
szönni minden kedves támogatójá
naki Az út New Yorkon, Atlantán,
Los Angelesen át repülővel történt.
Pasadenában volt megrendezve a
versenysorozat. A fiúk családoknál
voltak kettessével elhelyezve, a
költségek .Ieszorítása miatt is. A
döntőbe. vezető, győzedelmes útju
kon a Répával erősítet Orosházi
MTK-sok .egy brazil csapattal is
összekerDltek. A brazilok legyőzé

sére egy kint élő magyar úr 5 dollárt
ajándéko~ott minden győzelmet

szerzett fiOnak (inkább csak emlék
képpen).

A döntőben 24-én kikaptak Kali
fornia válogatottjától. Ezért káprót
lást nyújtott az a tény, hogy a
meccset a ~ose Bowlban játszották,
ahol nem r~gen a vb döntőjét is tar-
tották. .

Csaba sierint állítólag a koszt
volt kissé el!llarasztalható, mikor is
"elég gyenge kajákat szolgáltak fel"
nekik az amerikaiak. Hét mérkőzést

játszottak Szűcs. :Ferenc és Ökrös
Ferenc edző\< y,eietésével. A küz
delmek során egy gólt is rúgott,
amivel segítette asikert.

Gyomaendrődön eddigi labdarú
gó-pályafutását Gál István és Bélte
ki János edzők segítették, minek ezt
az eddigi legnagyobb sikerét kö
szönheti.

B. K.

Brazil győzelemmel végződött az
idei labdarúgó-világbajnokság az
USA-ban. Ezt általában jól tudja a
fociszerető és a vb-t tévén követő

szurkoló. Ezt az eseményt szorosan
követő nemzetközi focirendezvény,
amiről kevesebbet tudunk, is Ame
rikában folyt Je. A Disney Internati·
onal Youth Cup volt, ami magyarul
annyit tesz, mint Disney Nemzetkö
zi Ifjúsági Kupa. Itt, ezen az esemé
nyen viszont volt magyar résztvevő,

sőt eredményesen is szerepeltek. A
második helyezés. az ezüstösen csil
logó érem lett az övék.

Valószínűleg van. aki tudja, hogy
ennek a csapa01ak (Orosházi MTK),
ami tulajdonképpen Békés megye
válogatottja. gyomaendrődi tagja is
van. Tóth Csaba személyében. Tóth
Csaba, a jól ismert Répa. rendkívül
jó játékosadottságokkal rendelkező,

tehetséges emberke, aki az edzése
ken megkövetelt munkát is szorgal
masan végzi. (A békéscsabai
Széchenyi István Közgazdasági és
Külkereskedelmi Középiskolába ké
szül szeptembertől.)

A július 15-29-ig tartott Disney
Kupa küzdelmeken IS országból
vetlek részt csapatok, 36-an.

Répa 1994-ben került be a me
gyei válogatottba. Ez év februárjá
ban meghívást kaptak a Disney
Nemzetközi Ifjúsági Kupában való
részvételre. Értesítést kapott Csaba
is, hogy ha össze tudja szedni a kiu
tazás költségeit, akkor a csapatban
van a helye.

Ezután támogatókat kellett sze
rezni. A legfőbb segítőket Halász
István, Gaál István, Homok Péter,
Nagy Antal személyében találta
meg. de sokan mások is szívesen tá
mogatták kisebb-nagyobb összegek
kel Répa útját. Végülis összejött az
utazást biztosító, jelentő pénz
mennyiség, ami 95 ezer Ft-ot tett ki.

"Répa" egy gólja is
ezüsthöz segített
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Ha valaki pusztán kíváncsiságból utána
néz, mivel tudtak szabad idejükben foglal
kozni a háború előtti diákok, mondjuk az
endrődi Szent Imre R. K. Polgári Fiúiskolá
ban, pontosan ötféle lehetőséggel találkozik:
önképzőkör, sportkör, Szívgárda, vöröske
reszt-egyesület és cserkészet. Ha mindről

szólnék, e lap terjedelme kevés volna,
hiszen még élő tanúk is vannak.

Most a cserkészetről beszélnék, hiszen e
mozgalom képviselőivel - időssel, fiatallal
egyaránt - sokszor találkozhat az utazó
szerte az országban. Az alapító egy angol
katonatiszt, aki 50 évesen megszakítva pá
lyafutását a kallódó fiúgyermekeknek szen
telte további életét. Olyan - elsősorban pe
dagógiai - mozgalomnak rakta le 1907-ben
az alapjait, melynek célja az istenhitre és a
lelkiismeretre épített jellemnevelés, egészsé
ges testedzés és gyakorlati ügyességfejlesz
tés által hasznos és értékes honpolgárok ne
velése. Olyan embertípus kialakítása, amely
szilárd valláserkölcsi alapokon állva
egészségesebb, erősebb, életrevalóbb és ne
mesebb a jelen egyoldalú, önző és céltalan
típusainál. A cserkészet elsősorban a helyes
önismeretre és az ebből fakadó önnevelésre
alapoz. Így válik életformává, azaz a közös
ségen belül egymásra nagyon figyelni, de
ugyanakkor tisztelni egymás egyéniségét és
képességeit. Ez hosszas nevelőmunka ered
ménye, amely bizony nem kikövezett, széles
út, hanem egy ösvény, a boldogulás ösvé
nye, ami segítségével, mint Sík Sándor ma
gyar cserkészvezető írja "emberebb ember,
magyarabb magyar" válhat az ifjúból. Még
pedig oly módon, hogy próbák elé állítja.
Egyre többet és többet kell tanulnia, tudnia,

FELHíVÁS!
Tekintettel az utóbbi időben az őrölt

paprika hamisítása következtében fel
lépő súlyos mérgezési esetekre, az
ÁNTSZ Városi Intézete felhívja a la
kosság figyelmét, hogy az alábbiakat
saját érdekében szíveskedjen betartani:
Csak engedélyezett élelmiszer-ipari
üzemből származó őrölt paprikát vásá
roljon l (Megyénkben az engedélyező

hatóság a Békés Megyei Állategész
ségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állo
más, Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.)
A fűszerpaprika csomagolása akkor
megfelelő - előírásszerű, ha a csoma
golóanyag fényvédő, zsír át nem eresz
tő és legalább a követk~ző jelzésekkel
ellátott:

~t' • .

- a termék megnevezé~~0-,.,

- a termék súlya r o~'o';

ártó
j, 00

a gy ne4:0 $. cune 00 o

a minős~g;megő o esi idejének
feltümet~s~'v 00 o •

Piacon őrölt paprikát forgalmazni nem
szabad, az csak kereskedelmi úton for
galmazható!

egyre önállóbbá kell válnia, egyszóval ha
ladni az ösvényen.

És ez nem pusztán száraz, elméleti kép
zést jelent, hanem gyakorlatit is. Hiszen
amíg elmélyült a történelmi tudnivalókban,
ami a magyar múlt alapos ismeretét jelenti:
zászló, címer, uralkodók, nagyjaink, csaták,
események, honismeret, népdalok, mondák,
versek stb., addig a gyakorlat terén is isme
reteket szerez: csomózás, csomagolás, jela
dás síppal és kézzel, Morse-jelzés, rovásí
rás, tűzgyújtás, szerszámok használata, sátor
felverése, kunyhó építése, játékok elsajátítá
sa szobában és szabadban, varrási alapisme
retek, elsősegélynyújtás, tábori élelmezés,
főzés, egyszeruob ételek (leves, főzelék) el
készítése, egészséges életmód szabályai stb.
Nagyon fontos a természettel való szoros
kapcsolat: tájékozódás térképpel és nélküle,
nyomolvasás, rejtőzés, erdei, mezei növé
nyek és állatok ismerete, tavak élővilága,

kertészeti alapismeretek. Persze mindezek
elsaj átításához legalább 5-6 év cserkészke
dés kell. Nem szabad elfelejtkezni a lakó
környezet adottságairól sem, amelyeknek je
lentkezni kell a munkatervben, ahhoz alakí
tani a kitűzendő feladatokat és elvárásokat.
Fontos, hogy az ember, hiszen a legegysze
rűbb dolgoknál kezdi, s csak fokozatosan jut
el oda, hogy pl. rovásírással levelet ír vagy
ő vezeti a többieket portyán. Az a lényeg,
hogy mindenki saját maga legyen. Hiszen az
alap a szeretet, egymás kölcsönös elfogadá
sa. Így válhat életformává a cserkészet s
maradhat valaki egész életében cserkész,
amint azt sok idős saját példájával is igazol
ja.

Kiss Pál Gúbor

Városi Művelődési Központ
PROGRAMAJÁNLATA

KATONA JÓZSEF NnJvELŐDÉSI KÖZPONT
szeptember 8. Zeneiskola-évnyitó.
szeptember 14. Társastánctanfolyam-be-

iratkozás.
17 óra: Kezdő gyermek-,

kezdő ifjúsági csoportok
indulása.
Haladó gyermek-,
haladó ifjúsági csopor
tok indulása.

október 4-9. Országos Galamb- és
Kisállat-kiállítás.

október 12. A Los Andinos együttes
hangversenye.

október 13-20. Hologramkiállítás 
Lézerfényképek a jövő

ből.

október 18. Színházi előadások a
Józsefvárosi Színház
előadásában.

15 órától: Diákoknak Kesly: Száll
akakukk fészkére.

19 órától: Felnőtteknek Vörös
marty: A fátyol titkai.

Anyakönyvi híradó
Születések:
László Zoltán és Miszlai Tünde leánya
Loretta, Szuj6 László és Lendér Erika fia
László, Orosz János és Kovács Mária leá
nya Evelin, Lakatos Tibor és Vincze Judit
leánya Fruzsina

Házasságkötések:
Látkóczki László és Bartik Ildikó, Baráth
Ferenc és Gyuricza Klára, Kulik Lajos és
Timár Edit, Soczó Imre Gábor és Kertész
Klára, Kereki László és Kovács Klára,
Gonda Benedek és Gyuricza Anita

Akik eltávoztak:
Kovács Mihály 84, özv. Iványi Györgyné
92, Pataki Lajos 79, Gyuricza Lajos 61,
Fekécs Sándorné 95, Nagy Lászlóné
Makcsali Julianna 88, Smiri Istvánné Bo
tos Erzsébet 46 éves korában

Lakbérnövekedés
Az önkormányzati bérlakások béreinek

emelése mintegy 90 lakásban élőket érint.
A rendelet szerint a módosítás összege

néhol a 100%-ot is elérte 1994. július 1
jétől.

Eddig alakásfenntartási támogatásra
vonatkozó kérelmet a bérlők 15%-a adta
be a hivatal szociális osztályához.

B. K.

Több tusoló
A Városi Sportcsarnokban jelenleg re

konstrukciós munkák folynak a zuhany
zók átalakításán.

Öltözőnként négy tusoló lesz a régi ket
tővel szemben.

Sajnos pluszmunkákra is sor kerül. A
vizesblokk teknőinek szigetelése nem volt
megoldott, ezért vizesedett a fal, még kí
vül is.

A munkálatokat a békéscsabai Astra
Comp Kft. végzi. Várbatóan szeptember
30-ra készülnek el vele. A munkák érté
kéről egyelőre nincs végleges adat.

A sportcsarnok vezetősége kéri az isko
lák és a sportolók megértését.

B. K.

DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSIHÁZ
szept. 30-ig: Bella János endrődi szárma-

• zású, Németországban élő

alkotó grafikai kiállítása
megtekinthető hétköznap
9-16 óráig.

szept. 12. Kezdő és haladó társastánctan
folyamra jelentkezők beiratko
zása 17 órától.
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Gurin László

a Gyomaendrői Barátság SE-nél

A KÖRNYEZET az embert körülvevő élő és élettelen,
ill. természetes és mesterséges "dolgok" összessége.

1994. SZEPTEMBER

Meghívó

Csók.e János
titkár

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesületének gyomaendrődi csoport
jainak vezetősége értesíti tagjait, hogy
1994. október l-jén 19 órai kezdettel a
Hollerban tartja az év végi nagyvacso
ráját, melyre szeretettel várja a tagjait
és hozzátartozóit. A tagoknak a vacsora
180 Ft, nem tagoknak 280 Ft-ba kerül.
Jelentkezni lehet 1994. szeptember 27

ig Csőke Jánosnál.
Kitűnő zenével, nagyon jó vacsorával

és tomholával várjuk kedves szórakozni
vágyó tagjainkat.

Közgyűlés

·a 'Gyomai FC-nél
Az 1994. augusztus ll-én tartott Gyo

maendrődi FC közgyűlésén megtörtént az

új technikai vezető, Homok Péter bemu

tatkozása, aki július l-jétől vette át a csa

pat körüli serénykedés feladatát Nagy An

taltól.

Az elmúlt idény végeztével megvált a

csapattól Tóth Zsolt, Balázs Zsolt, Molnár

Tamás, Gál Tibor, Udvari Sándor, akit 1

évre kölcsönad tak Mezőberénybe, Keszeg

Antal visszatért Kishegyesre. Új szerze

mények vagy visszatérők - Demjén An

tal, Kocsis Zsolt, Bányai Mihály, Illyés

Imre, Kovács Gyula, Erdélyi Tibor.

A közgyűlésen Homok Péter beszámolt

a csapat gazdasági vonatkozású problé

máiról, ügyeiről.

Ezt követően elfogadták a vezetőség ja

vaslatát a névváltoztatásról. Eszerint az

l 994-95-ös idénytől a csapat neve: Gyo

mai Futball Club, Gyomaendrőd. A ser

dülők új edzője Gál István után Somogyi

János lett.

B. K.

B.K.

fel, de valószínűleg a serdülők nemsokára új
ezdőt kapnak.

A létesítmény karbantartása nagy gondot
jelent anyagilag is. Erre csak egy emberünk
van, aki sajnos nem főállásban végzi ezt.

Az első mérkőzés - a Mezőhegyes ellen
l-3 - nem hozott nagy sikert, mert a csa
pat nem tudott kibontakozni. Ennek oka le
hetett, hogy nagy volt az akarat és ez
görcsösségbe torkollott.

Érzésem szerint jóval több van a csapat
ban. Az összekovácsolódás, az összeszo
kottság még nem teljes, erre várni kell.

- Az ellenlábas gyomaiak megváltoztat
ták a csapat nevét Gyomai FC-re. Az endrő

illek nem terveznek hasonló névváltozta
tást?

- Nem. Úgy érezzük, hogy Gyomaend
rőd csapata vagyunk és ennek megfelelően

fogunk továbbra is működni - fejezi be
Balázs Imre.

1994. aug. 17.
B. K.

Az időközben megjelent, egyéb újságok
híreivel ellentétesen tehát nem Endrődi Ba
rátság SE-ről van szó, hanem Gyomaendrő

di Barátság SE-ről a továbbiakban is.
1994. aug. 25.

VEZETŐSÉGVÁLTÁS
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Az új elnökségben a következő tagok
kaptak helyet: Kovács Lajos elnök, Balázs
Imre szakosztályvezet6, Polányi Zoltán, Dá
vid Attila, Béres János elnökségi tagok,
technikai vezető-intéző pedig Dobó Imre
lett. A csapathoz az új idényre a következő

játékosok érkeztek: Orovecz József, Balázs
Zsolt, Tóth Zsolt.

Az edző személye is megváltozott. Erre a
sokszor nem irigylésre méltó posztra Oro
vecz József került.

Kocsis Zsolt viszont visszatért a gyomai
csapatba.

A klub anyagi helyzete nagyban függ a
szponzorok, támogatók adakozókedvétől. A
teljesség igénye nélkül néhány támogató:
Kovács Lajos, Dinya László, Farkasinszki
Sándor, Németh Dezső, Vodova János.

A mérkőzéseket átlagosan 250 néző te
kinti meg.

A csapat kitűzött célja a 7-10. hely vala
melyikén végezni, tehát jó középcsapattá
formálódni.

Ezek az adatok távirati stílusban valahogy
így festenek. A csapat szakosztályvezetőjét

a fentiek kiegészítéséről faggatjuk:
- A kiesést mindenféleképpen szeret

nénk elkerülni. Dobogós helyezéssei nem
számolunk, ez tény. Az-ifjúsági és serdülő

csapatokat továbbra is Pelyva Miklós készíti

Mivel természeti lények vagyunk, így génjeinkben, ösztöneinkben hordozzuk természet
iránti vágyunkat.

A vágyak megvalósítására városunk igen tág lehetőséget biztosít - talán a megyében
egyedülállót. Több mint tíz holtág partján, a Hármas-Körös hullámterében lehet túrázni,
ker(;Cpározni, horgászni, táborozni, a kert-, ill. nyaralótulajdonosoknak mindennapi feszült
ségeiket enyhíteni.

Az emberi tevékenység - legyen az munka, vagy pihenés, ipari vagy mezőgazdasági

eredetű, szórakozás, nyaralás - tehát az ÉLET hulladékterrnelésseljár (keletkezik, marad).
Nem mindegy azonban e hulladékelhelyezés, -kezelés, -tárolás módja. Városunk kül- és

beherületén kiszámíthatatlanul keletkeznek egyik éjszakáról a másik reggelre illegális lera
kó-, "megkönnyebbülő" helyek. Mármint azoknak "megkönnyebbülő", akik lelkiismeretle
nül gépkocsiról vagy bármilyen szállitóeszközrőllerakvamegszabadulnak a hulladéktól.

Úgy tűnik, hogy ami otthon nincs, az ezeknek az embereknek megszűnik létezni.
Ez szemét dolog.
A Szabálysértési Jogszabályok Gyűjteménye 7!. §-a alapján 5000-15000 Ft-ig

büntethető az illegális szemétlerakás.

Hirdetmény!
GyomaendrődVáros Önkormányzata

a Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. sz. alatti kényszervágóhidat
ÜZEMELTETÉSRE MEGHIRDETI.

A pályázatok benyújtásának határideje: 1994. szeptember 30.
Érdeklődni lehet a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási csoportjánál.

Tájélc:oztató!
GyomaendrődVáros Önkormányzata tájékoztatja Gyomaendrőd város

lakosságát, hogyakényszervágóhíd üzemeltetőhiányában
HATÁROZATLAN IDEIG NEM ÜZEMEL.

A legközelebbi kényszervágóhíd Körösladányban működik.

Dr. Koleszár Józse!
bizottsági elnök
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Kitüntetésekről

és díjakról

pénzügyi ügyintézői
munkakörbe,

azonnali belépéssel.

Képesítési feltételek:

AlF vagy számvitelifőiskola,

esetleg középiskolai érettségi

+ felsőfokú államháztartási

szakképesítés.

Telefon: 66/386-122

GYOMAENDRŐDVÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

felvételt hirdet

Gyomaendrőd várossá nyilvánításá
nak ötödik évfordulóján különböző

kitüntetéseket nyújtottak át tíz sze
mélynek, valamint posztumusz díjat
elhunytak emlékére.

Ezzel kapcsolatban az érintettek ké
résére szeretnénk az esetleges félreér
téseket eloszlatni. Pénzjutalomban,
aminek összege l5 ezer forint és a
Gyomaendr6dért emlékplakettal járt
Jenei Bálint, Vaszkó Irén, Az Endrődi

Füzetek szerkesztőbizottsága, Tímár
János, Sóczó Elek, Knlchió Endre és
Cs. Szabó Albert kapott.

Dr. Szerb György és Varjú Vilmos
posztumusz díja nem járt pénzjuta
lomma!, ugyanígy Határ Győző

díszpolgári CÍme sem.

A művésztelep támogatói közül Ördögh
József, a Matróz Kft. ügyvezetóje hogyan ér
tékeli az eseményt és a kiállítás megnyitá
sát?

- Az az érzésem, hogy érdemes volt tá
mogatni azokat, akik eljöttek városunkba.
Valóban szép, csodálatos képeket láthatunk
a kiállításon. Azonkívül nagyon sok barátot
szereztünk. Azt kívánom magalIll1ak és a
városnak is, hogy ez a tábor minden évben
ismétlődjék meg. Ha a tradíció beindul, ak
kor továbbra is minden évben a jelenlegi,
de esetleg új támogatók is kiállnak majd a
művészetekért.

Úgy hiszem, hogy még hosszú évekig
fogjuk támogatásunkkal biztosítani ezt a ne
mes gondolatot, hiszen leszünk olyan anya
gi helyzetben biztosan, bogy ezt megenged
hessük magunknak, mindenki örömére.

B. K.B. K.

Trojan Marian József, Ördögh Józsefné ésÖr-dögb JÓ1..sef á-kiállításon
. .' . ,.. . '.

- Múltán véget ért az alkotótábor, mi
lyen összeg~ést tudna tenni Csuta György?
- kérdezzük a tábor szakmai vezetőjétől.

- Beszéljünk mindkettőr<5-l;a gyomaend-
rődi és békési alkotótáborról - javasolja
Csuta úr -, hiszen úgy is indult, hogy e
kettő kiegészíti egymást, talákozni fog.

A békési részleg a festészet, szobrászat
irányába indult el. A gyomaendrődi a grafika
felé, de természetesen festészetben és szob
rászatban is gondolkodtunk itt is.

A tábor visszhangja nagyon jó úgy orszá
gosan, mint megyei szinten.

- Ezek szerint '95-ben folytatódik a ha
gyomány?

- Szinte biztos. A Bethlen Alapítványnál
is úgy vettem észre a tábor időszaka alatt is,
hogy az alapítvány tagjainak is megfelelt és
tervezik a jövőbeni rendezvényeket.

Itt meg kell emliteni, hogy egy mezőgaz

dasági jellegű Bethlen iskola igazgatója,
Gubucz József rendkívül fontos és jelentős

szervezője ennek az eseménynek. Ő és má
sok pozitív hozzáállása biztosíték a tábor jö
vőjéhez.

- A művészek hogy érezték magukat
Gyomaendródön és környékén?

- Nagyon jól. MagY<lrországi tanózko
dásukon a gyomaendr6dl és békési tartózko
dás volt a pont az i betűn - nyilatkozta
Csuta György.

A Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szak/cözé- .K· ~II ~ ~ ~ ~ · ~

piskolában kettős esemény rendezésére ke- l a l tas es evny l to
rült sor augusztus 28-án.
10 órakor kiállítás nyílt a gyomaendrődi és
békési alkotótáborokban készült művekböl.
11 órától az iskola ünnepélyes tanévnyitója
zajlott. A kiállítás megnyitóján dr. Frankó
/(ároly méltatta a művésztábor jelentősé

gét, városunkhoz való tartozását Megje
lentek az ünnepségen az alkotótábor támo
gátói és a művészek képviselői.
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B. K.

Az ifjú pár lsten szabad ege alatt mondja ki a boldogító igent. Késmárki Kálmán
és Zsadányi Katalin

lsten szabad ege alatt

- J fő

- J f6
- J fő

- J ffj

KÖZfROfKŰ ffLHíUÁs!

'

AGYOmaSZOlg Krt.
! ftmttktdsi risz

Itgt - Fő út Ib7.,
ftl.: 38b-171 - ijjtl-nappal
halottszállítási is ftUu
körű ftmttkuisi szolgála
tot, ügytltftt uigu a la
kosság irdtkibtn.

8 általános iskolát végzettek részére:

Pénziigyi ügyinréző (Gyomaendrőd)
Szociális iigyinréző(Gyomaendrőd)

Matematilw.-számíuístechnika szakos
ált. iskolai tanár (Gyomaendrőd)

Biológia-kémia szakos áll. ükolai tanár
(Gyomaendrőd) - J fő

Magyar szakos + középfokú angol nyelvvizsgával
rendelkezőáll. iskolai tanár - 1 fő

Népművelő (csak férfi, Gyomaendrőd) eselleg
!djzépfokú végzelISéggel - J fő

Egyetemet végzettek részére:

Piaci árus
(Cyomaendrú,!, B killegúriúsjogosírvány) - 1 fó

Középfokú végzettségűekrészére:

Festő, mázoló (Gyomaendrőd) - 4 ffj
Kőműves(Gyomaendrőd) - 4 fő
Cipész (Dévaványa) - 5 ffj
Cipőfelsőrész-készÍtii(Dévaványa) - 5 fő

Cipőalsórész-kés'zÍlő (Dévaványa) - 5 fő

Hegewő (Gyomaen.drőd) - 3 fó
Lakatos (Gyomaendrőd) - 3 fő
SzalWcs (Gyomaendrőd) - 1 f,i
Felszolgáló (csakpúlyakezdú - Gyomaendrúd) - j .{ti

Főiskolai végzettségűekrészére:

Gyomaendrődönés
körzetében betöltésre

váró álláshelyek

Magyar'lünénelem szakos tanár
(Gyomaen.drőd)

Matematika-fizika szakos tanár
(Gyomaen.drőd) - 1 ftí

Gyomaendrődönindításra váró tanfolyamok:

1. Alapfokú mezőgazdasági vállalkozói tanfolyam
elhelyezkedni nem rudó iigyfeleink részére.

2. Általános vállalkozói tanfolyam elhelyezkedni
nem rudó ügyfeleink részére.

3. Alapfokú személyiszámúógép·kezelrjj lanfo·
lyam elhelyezkedni nem tudó ügyfeleink ré
szére.

Kóborkutyák
Szerkesztőségünkhöz bejelentés érke

zett a városunkban garázdálkodó kóbor

kutyákról. Viselkedésük néha erőszako

san vad, sőt igen komolyan balesetveszé

lyes is. A gyanútlan járókelőketnéha csa

patosan megtámadó ebek problémája is

mert.

A polgármesteri hivatal megtette a

szükséges intézkedéseket a kutyák ellen.

A nyugalom helyreállitása, akóborebek

számának csökkentése folyamatban van.

B. K.

A Kisréti Gyógyszálló Alapítvány javára
szeptember 9-én, este 19 órai kezdettel az
Enci ebédlőjében.

Belépődíj vacsorával 600 Ft.
Ének és zene Kadlott Károly. A táncot a

helyi társastáncegyüttes nyitja meg. Külön
busz díjtalanul' Tombola'

Jegyek válthatók: Tímár János - Dreher,
Dávid Mátyás - élelmiszerbolt, Czikkely
Anna - Pannika borozó, Lizák István 
Sylvia Panzió.

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!

A Keresztény Vállalkozók
GyomaendrődiKamarája
jótékonysági bált rendez

A képen látható pár rendkívüli körülmények között mondta ki egymásnak a boldogító igent.
Igaz, hogy ez a körülmény kis hercehurcába került. Ugyanis a Köztársasági Megbízotti Hiva

taltól kérelmek és engedélyek voltak szükségesek ahhoz, hogy a Körös partján, a Nagyfok-befo
lyásnál, természetvédelmi területen megtartható legyen a házasságkötés.

Eleinte, a hivatalos engedélyek beszerzése a gyomaendrődi polgármesteri hivatal nehézkessé
gének tűnt az az esküvő szervezői szemében, de a hivatalos utat ez esetben nem lehetett lerövidí
teni, vagy megkerülni, amint azt a hivatalban megtud tuk.

Végül is az anyakönyv annak rendje és módja szerint biztonságosan megtette az utat ki a Kö
rös-partra és vissza (ez fontos kritérium volt). Közben megtörtént a hódmezővásárhelyi anya
könyvvezető bejegyzése a hivatalos eseményről (esketés), a gyomaendrődi anyakönyvi hivatal je
len lévő képviselője jelenlétében.

A hódrnezővásárhelyiek egyébként 3 éve járnak a Körös-partra vadkempingezni.
(Természetvédelmi területen csak az erre kijelölt helyen lehet kempingezni, nyaralni, sátorozni
stb.) Egy vidám, fiatalokból álló baráti társaság állandó helyet talált és ott jól érezték magukat ál
talában. Itt született meg a félig tréfás ötlet, hogy "ha elintézitek, akkor itt kimondom az igent" 
jelentette ki egyszer a könnyelmű ara, Zsadányi Katalin. Szaván fogták. A hivatalos utánajárás ta
lán a próbatétel volt. ..

A mennyegzőt 48 személy ünnepelte kulturáltan, szépen terített asztalnál.
Sok boldogságot!

AUGUSZTUS 20. Az augusztus 20-i ünnepség legünnepibb órá.i Endrődön zajlottak le. A ka
tolikus templomban az ökumenikus istentiszteleten megáldották Szent István, az állami és a
cserkészek zászlait. Ezt követően lovas és fogatbajtó felvonulást tartottak a városon keresztül. A
Déryné Művelődési Házban ünnepi megemlékezést tartottak, amin Latorcai János országgyűlési

képviselő mondott megemlékező ünnepi szavakat.
Az ünnepséget a Kereszténydemokrata Néppárt Gyomaendrődi Szervezete rendezte.
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ITT A fOCI, HOL A fOCI!Már egy ideje elindult a futhal/szezon. Mint
köztudott, a település két csapata ősztől

egy osztályban küzd a bajnoki pontrJkért
Nem tudni, hogyan fog alakulni a mérkőzé

sek látrJgatrJttsága, egy dolog azonban bi
zonyos: mindkét csapat, a Gyomai fC és a
Gyomaendrődi Barátság SE léte nagyban
függ az önkormányzat támogatásától.

Az anyagi háttér sajnos lényeges elemé
vé vált a focinak. Hogy ez jó-e, vagy ross~,

annak a csapatok a megmondhatói. Az
azonban tény, hogy az önkormányzati tá
mogatás lényeges mindkettőnél. Például a
Barátság SE '94-ben kb. 2 millió néhány
százezer Ft összegből gazdálkodik, ami
meglehetősen szűkös a nyugodt munkához.
A GYFC pedig 4 millión felül is gondok
kal küzd. A hivatal hovatovább viszonylag
egyre kevesebb anyagi erővel rendelkezik
ilyen célra is.

Az önkormányzati támogatásról és egyéb
kérdésekről kis közvélemény-kutatást vé
geztünk városunkban. Íme az eredmény:

Arra a kérdésre, hogy tárnogassa-e testü
let a városi focit, 85% igennel, 15% nemmel
választolt. A támogatás mértéke 63% szerint
egyenlő arányú legyen. 24% szerint viszont
az eredményességtől, a felmutatott ered
ménytől a helyezéstől tegyék függővé a tá-

mogatást, 13% pedig a GYFC javára
60:40%-os megosztást javasolt.

Kell-e, jó-e, hogy két csapat van Gyoma
endrődön? 58% igennel, 42% nemmel vála
szolt.

A megjegyzések, javaslatok ezzel szem
ben többet elárulnak. Íme:

- Fiatalítsanak, főleg saját nevelésből és
ne kiöregedett, drága vidékieket vásárolja
nak meg l

- Akkor kell két csapat a városban, ha
két különböző osztályban vannak.

- Nagyobb támogatást kapjanak!
- Focizzanak jól, érdemeljék - hálálják

így meg a támogatást!
- Csináljanak egy jó csapatot (egyezzen

meg a két klub l), ez viszont kapjon támogatást!
- Közeli településekről szerezzenek be

játékost, ne távolról!
- Gyomaendrődön (mint egy város!) le

gyen, lehessen akárhány csapat!
- Rendezzenek városi iskolai bajnoksá

got is!
- Támogassák csak a jobbat'
- Legyen egészséges áramlás, több moz-

gás e téren!

- Túlkényeztetik (országos viszonylat
ban) a játékosokat. Túl sokat kapnak, holol1
nem érdemlik meg, nincs is jó focink. A mi

időnkben egyebédért is kihajtottuk a lel
künket l

- Szórakozásból - játékosnak, nézőnek
egyaránt - játsszanak, ne kapjanak ezért tá
mogatást (fizetést) a játékosok I

- Minden csapat maga oldja meg az
anyagi problémáját szponzorokkal stb.'

- A támogatás legyen a városrészek la
kosságának arányában, vagy létesítmény
nagysága, tradíciója, sportmúltja szerint'

- A tárnogatásra szánt összeget fordítsák
inkább a szegények helyzetének jobbítására I

A focisták játsszanak, de ne pénzért, hanem
mint igazi amatőrök.

- Az iskolák kötelesek legyenek támo
gatni a sportOl, erre céllámogatást kapjanak!

- Kevesebb idegenlégióst l

- Ne csináljunk ebből Gyoma kontra
Endrőd kérdést, problémát!

Szívesen várjuk kedves olvasóink véle
ményét, hozzászólását is e témához, levele
ikben mondják el véleményüket.

B. K.

Csolt Népe Tí~árban Értesítjük a lakosságot, hogy
1994. október 1Q-én

A Csolt Népéről 1991 februárjában érte
sülhetett a gyomaendrődi olvasó, majd még
egyszer, a kettővel ezelőtti felelős főszer

kesztő tevékenysége alatt. Azóta nem. Itt
az ideje, hogy újra szóljunk róluk.

Talán az átlagolvasónak semmit nem
mond a cím, a két tulajdOlmév, kezdjük hát

ezek megmagyarázásával: a Csolt Népe
Honfoglaló Hagyományőrző Törzs tagja a
Pro Patria Szövetségnek, amely a rendszer

váltás időszakában jött létre, de ettől füg
getlenül semmi köze sincs sem a cserké
szekhez, sem az úttörőkhöz: hacsak annyi

nem, hogy idősebb tagjai régebben vörös
nyakkendőt is viseltek. Azonban a Pro Par
tiába belépni nem kötelező, teljesen önkén
tes, és mint ilyen, sokkal szabadabb is, tör

vénnyei tisztán erkölcsi indíttatásúak.
A Csolt Népe a szövetség gyomaendrődi

"alapszervezete", szoros kapcsolatban a
szarvasi Tízek Társaságával. Céljuk: meg
ismerni a régi, talán még nem elfeledett
néphagyományokat, a Rákóczi-szabadság
harc és ' 48-49 örökségét.

A jelenleg több tucat fiatalból (általános,

közép- és felsőfokú iskolás) álló csapat ve
zetője Valuska Lajos és a szarvasiak irá
nyítója, Gutyan Mihály minden nyáron tá

borozni viszik a két csoportot, hagyomány
szeruen közösen.

Idén is felfedező útra indultak.

A Csolt N'épe július 28-án indult és érke
zett meg, s egy hetet töltött Tímárban.

Tímár egy Szabolcs-Szatmár megyei te
lepülés, Tokajtól négy-öt kilóméterre, a Ti
sza partján, ezerötszáz lakossal, tiszta leve
gővel és csendes, nyugodt hangulattal.

Ezt a hetet nem volt nehéz kitölteni: evi
dens a mindennapos fürdés a foly6ban, az
alapszellemből következő felfedezés: elju
tottak a Bodrogközbe, Szabolcsra (hazánk
épen maradt földvárainak egyikéhez) és
persze Tokajba, ahol a Nagy Kopasz (To
kaj hegye) megmászása előtt a borgazdál
kodás alapjairól kaptak felvilágosítást, és
hogy ne csak elméletben ismerjék a tokaji
nedűt, k6stol6t is kaptak belőle.

A Csolt Népe van. Önerőből, pártoktól
és társadalmi szervezetektől függetlenül, a
gyerekek, a vezetők és a szülők lelkesedé
sébál, s az egymás iránt érzett szeretetből,

barátságból. Nem kapnak, de nem is vár
nak elismerést, egyszeruen teszik azt, amit
úgy érzik, tenniük kell: erősítik a nemzeti
hovatartozás, a magyarságtudat érzését.

És a Csolt Népe aktív nép, nincs kedvük
kihatni, elveszni, felőrlődni, mint mondjuk
a besenyők tették: bár még nem múlt el az
idei nyár, már sejtik, hova mennek jövőre:

a Velencei-tóhoz vagy az egykori limes
nyugati szélére, az Őrségbe.

(Kóbor Árpád borzalmas szövegét
kijavította: Nyerges Soma)

LOMTALANíTÁSI
AKCiÓT

szervezünk
Gyomaendrőd egész területén~

Kérjük, hogy 1Q-én reggel 8 óráig a
kapuk elé készítsék ki a háztartási
szemetet és Iomot, kötegelve, iliet
ve zsákokban. Eső esetén szilárd
burkolatú út mellé kérjük a szeme
tet kirakni.

Ömlesztett anyagot, trágyát az akció
keretében nem szállítunk el!

Tájékoztatjuk továbbá alakosságat,
hogya legközelebbi .Iamtalanítási
akció 1995 tavaszán lesz, közbenső
időpontban szemetet, lomot elhe
lyezni tilos!

Polgármesteri hivatal

Értesítjük a lako~ságot, hogy szeptem
bertől kezdődően Gyomaendrőd beIterüle
tén fák légvezetékek miatti gallyazását vé
gezzük. A munkálatok során az áramszol
gáltatás szünetelhet, melyért a Titász Rt.
nevében is elnézésüket kérjük!

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szujó Lajos kertész
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GYARAPODAS+GYOMASZO G
Gyomaendrődön a legutóbbi idők egyik legnagyobb és minden

bizonnyal leglátványosabb beruházása a Liget-fürdő vízforgató
berendezésének üzembe állítása volt június végén. Megtörténtek
az üzemi próbák is. Ebből az alkalomból kicsit bővebb beszámo
lót kértünk Fábián Lajostól, a fővállalkozó Gyomaszolg Kft.
műszaki vezetőjétől.

- Határidőre elkészült és a vállalási összegért 25 millió 800
ezer forintért, amely végül is rendkívül nagy teljesítménynek
számít, nem is sokan hittek benne.

Az egy hónapos próbaüzem alatt összesen egy berendezés hi
básodott meg, egy légkompresszor. Ennek garanciális javítása
megtörtént. Tökéletes vízminőséget tud a berendezés produkálni,
biztosítani. Ezzel az ÁNTSZ is, és a fürdőzők is nagyon meg
vannak elégedve. Véleményem szerint a másik nagy mendencét
is hasonlóan kellene rendbe tenni.

A beruházás anyagi oldaláról csak annyit, hogy ha most kelle
ne elkészíteni az ősz folyamán ezt a ligeti berendezést, akkor mi
n.imum 4 millió forinttal máris többe kerülne - mondja Fábián
úr.

- Van-e pillanatnyilag hasonló beruházási igény valahol a
megyében, amire a Gyomaszolg szintén lecsaphatna?

- Hasonló berendezést ezelőtt öt évvel Dévaványán építet
tünk, de ott pénz hiányában csak részmegoldások történtek, jö
hettek szóba. Füzesgyarmaton egy hasonló létesítmény beruhá
zását szeretnénk megpályázni a közeljövőben. Ezenkívül érdek
lődés mutatkozik Kondorosról, ahol szintén egy vízforgató be
rendezést szeretnének megcsinálni egy medencével. Ennek a
munkának a becsült értéke 31-32 millió forint lenne.

Egy másik, napjainkban átadott átalakítási munka az endrődi

városrészben a Fő úton, a volt bölcsőde toldott-foldott épületé
nek kollégiummá való átalakítása volt a 3. Számú Általános Is
kola részére. A vállalási összeg bruttó 4 millióra rúgott. A végső

bekerülési összeg l, l millió forinttal lett több. Ez abból adódott,
hogy tervezés során a fűtés nem volt pályáztatva, az elektromos
munkák pedig nem voltak felrnérhetők előzőleg.

A vizesblokk pedig csak a tervező által megadott összeggel
volt beállítva. A szabványnak megfelelő kivitelezés pedig ezt az
árkülönbözetet okozta.

A határidőnk itt egy hónapot csúszott, ami ezen p6tmunká;c
nagyságából adódott. Azonban az őszi beindulást az iskola szá
mára semmi sem akadályozza - fejezi be Fábián Lajos.

Bíró K.

fIGYELEM!

=======I~
Fényképezőgépek/

ékszerek/ órák/ ajándékok

nagy választékban a

LIONNE SHOP-ban.

Hősök útja 46.
~=I===========1~

Nézzenek be hozzám!
Kedvező áron kaphaLók CollÚill.OK, MLÓLÁMPÁK. ff\L1KJ\QOK.

Lakásfelszerelési és ajándéklár8Yak széles vaJaszlékával
váram a kedves vásárlókal

Lakásfclszcrelé8i Ajándék <3hop. Gyomacndrőd. fő úl 208 Telcfon: 386-560.

o Pocoskertben 840 n.öl vízre nyúló kert,
kis faházzal, sok gYÜIDölcsfával eladó,
vagy kiadó (részben is). Érdeklődni: Gyo
ma, Katona J. u. 12., Domokos, vagy: Vá
sártéri-ltp. 26/2.

O Budai Nagy Antal út 17. sz. alatti ház
nagy kerttel eladó. Gáz bent van. Érdek
lődni: Gyomaendrőd, Kálvin János út 67.

iés Társa•.
, /

·'H6k6czi út 37.,
réle'foo: 06-60/384-426.

.. Udvari WC-k gépi tisztítása

O-30 méterig.
Megrendelhető:Seress, .

Bartók B. 9. SZ., egész nap.
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r--------------------------------------,
i ACsipet videotéka l
I

: filmajánlata:
- Őrült nők ketrece 3.
- Nagy durranás 2.
- Árral szemben
- Az ártatlanság kora
- Az ördögkatlan
- A nyolcadik utas: a halál
- Tűréshatár

- A rémület múzeuma
- Veszélyes küldetés
- Tökéletes világ
- Szabadítsátok ki Willy-t!
- Sztálingrád
- Kötelező táncok

SZEPTEMBER FOLYAMÁN
MEGJELENIK MÉG:

- A három testőr

- Philadelphia
- A fuszeklik fejedelme

I _ Aladdin (Disney)

Minden héten sok új film!

Tagsági díj nincs, a kölcsönzés
egy napra 80 Ft,
fél napra 50 Ft.

Ha havonta 15 kazettát kivisz,
sorsjegyet kap, melyet október
folyamán sorsolnak a Petőfi

Csarnokban.

Nyitva tartás: hétfőtől

szombatig 8.30-20.00-ig.

ÍZELÍTŐA VÁLASZTÉKB:)L:
Sertésmájkrém 62 g 25 Ft
Különleges vagdalt 150 g 47 Ft
Rakott káposzta 400 g 99 Ft
Top-Joy fehérszőlő ital III 59 Ft
ülympos citromlé 112 46 Ft
Háztartási keksz 250 g 42 Ft
Biopon automata mosópor 2,4 kg 539 Ft
Biopon automata Color mosópor 2,4 kg 539 Ft
Tomi Kristály általános mosópor 3,6 kg 499 Ft
Tomi Sztár Color mosópor 2,4 kg 449 Ft
Papír zsebkendő 10 db-os 5,70 Ft
Papí:: zsebkendő 100 db-os 49 Ft

KÜLÖN FELHÍVJUK VÁSÁRLÓINK SZÍVES
FIGYELMÉT AZ Ai-ÁBBIAKRA:

Ha 2 db Rama 250 g-os margarint vásárol, melynek ára
92 Ft, 1 db Héra 500 g-os sütőmargarint kap ajándékba!

Ne"feÍedje,-CSAK 3 napig, szeptember IS-én, 'f6-ail'és :rt.:én!
Jöjjön, vásarolva spoToljoni

~~-~~ MŰSZAKI BOLT
Hűtők, fagyasztók, elektromos háztartási gépek, televíziók, műholdvevők,

egyéb szórakoztató elektronikai cikkek.
OTP-hite/akció!

Kanadai tervezésü füstüveg asz\alok, tv-állványok végkiárúsítása. 2-t fizet, 3-t kapi
KOSSUTH UT 18.· TELEFON: 386-479.

I

,_··__·m~sor~ ~~~:S~~~~:~~~ban ~I
egyre bővülő áruválasztékkal várjuk vásárlóinkat. l'

I Szeptemberben indul a Tomi mosószerek,
I takaritószerek akciója, használja ki a kedvezményes l

l

, . vásárlási lehetőséget! i
Viszonteladók részére kedvezményt nyújtunk. I

ZSORT 11FT. I
J
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TESTÜLETI ÜLÉS
A képviselő-testület szeptember 6-án

tartott ülésén többek között az alábbiak

hangzottak el.
Körzetünk választókeruletének képviselő

je, Szöllősi Istvánné rövid beszámolót tar

tott a parlamenti munkákról. Említést tett a
most tárgyalás alatt álló ügyekről, mint pl.

az oktatási és önkormányzati törvényről. A

pótköltségvetés vitáiról, a nyugdíjemelés té
májáról. A Híradó kérdésére, hogy mit vár a

kormányamegszorító intézkedésektől, azt

felelte, hogy a pénzügyi hatása a közgazdá

szok szerint sem csökkenti a költségvetés

hiányát, de szinten fogja talán azt tartani.

Legnagyobb baj a közintézményeknél lesz,
hiszen ott a spórolás nehezen oldható meg.

A feketemunka visszaszorításáról ezeket

mondta: "A privatizációt visszamenőleg

vizsgáló bizottság alakul. A tb komoly ter

veket dolgozott ki saját kintlévőségeinek be

hajtására. Igen alapos megerősítést kíván

néhány hivatal és apparátusa a feketegazda

ság letörésére. (900 milliárd a feketegazda

ság éves forgalma.)

"Mit lehet várni a bérstoptóP" Semmit. A

költségvetési hiányt jelentősen nem befolyá

solja." (A Szöllősinével készült beszélgetést

a következő számban közöljük.)

A testület további napirendi pontjai

közül: a köztisztasági rendelet módosul. Az
önkormányzamak kötelessége olyan szerv

ről gondoskodni, amely a köztisztasági fela

datokat ellátja. Megszúnik a szerződési kö

telezettség. A szemétszállítási szolgáltatás

nem kötelező, de mindenki maga köteles er

ről gondoskodni törvényes módon. A

23/1992. (VII.!.) KT. sz. rendelet módo

sult: a településen tilos az avar, a kerti hulla

dék és a háztartási szemét égetése!

Továbbra is a Gyomaszolg végzi a város

zöldterulete és az utak tisztítását, karbantar

tását, belvízvédelmét (reméljük, egyre job

ban és hatásosabban.)

Elrendelték néhány öreg tölgyfa védetté

nyilvánítását a ligeti fürdőben, az Erzsébet

és Népligetben. a Bethlen iskolában.

A Liget-fürdő közös öltözőjét a fürdő fel

újíthatja. saját költségére. A Rekline Stúdió

a volt piactéren levő "árkádsort" vásárolhat

ja meg üzletsor építése céljára.

A Békés Megyei Rendőr-fökapitányság

DADA programjának oktatási céljaihoz az

l. Sz. Általános fskolában kéri az önkor

mányzat támogatását. A Bethlen szakközép
iskola pályázatához erkölcsi támogatást

kért. A 617-es ipari iskolában 4 éves szak

munkásképzés indulhat a 1995-96-os ta

névtől.

B. K.

Egyirányú megoldás
megállás nélkül?

A Pásztor János utcában, mint tudjuk, egy

ideje egyirányúvá vált. legalábbis a piacig
(piactól) a forgalmi rend. Tény, hogy ez elé
gedetlenséget szült az itt tevékenykedő vál
lalkozókból. Úgy vélik, nemcsak az egyirá
nyúsítás, hanem még a kihelyezett megállást
tiltó táblák is sújtják őket.

Annyit már látni lehet, hogy a piac áthe
lyezése és a forgalmi rend megváltoztatása
óta eltelt idő tapasztalatai - a vállalkozók
szerint - nem indokolják az állandósított
egyirányú utcát. ami állítólag nem is felel
meg teljesen az előírásoknak, mivel az utca
feléig nincs jelezve a későbbi egyirányú for
galom. Az utcában levő kereskedők és vál
lalkozók iehát kívánatosnak tartják, hogy ha
megmarad az egyirányú forgalom, akkor az
csak piaci napokon legyen érvényes és a
megállás tilos táblákat szüntessék meg!

Szúcs Lajos, a Gyomai Rendőrőrs pa
rancsnoka, a Szarvasi Rendőrkapitányság

közlekedési osztályának volt vezetője azt ta
nácsolja az érintetteknek, hogy az út kezelő

jéhez, az önkormányzathoz forduljanak

problémájukkal. Adják be írásba a forgalmi
rend inegváltoztatására javasoltakat, kére1

müket. tehát az ügy felülvizsgálatát szorgal
mazhatják!

Karatézók is
voltak nálunk

Augusztus 23-29-ig városunkban üdvö
zölhettük az Angyalföldi Természetbarát és
Testedző Egyesület Wado-Ryo Karate
Szakosztályát.

A vendéglátó a Városi Sportcsarnok volt,
amely intézményünk igazán bebizonyította,
hogy színvonalas teret tud biztosítani a hoz
zánk látogató legkülönfélébb sportágak kép
viselőinek. A nyár folyamán megfordult tá
borozók, akik igénybe vették a sportcsarno
kot, csak dicsérő szavakkal illették a lehető

ségeket és a személy
zet hozzáálássát.

Gálhidi István a
szakosztály vezető

edzője 1984 óta.
Azóta sok tehetség
fordult meg keze
alatt. Különböző fo
kozatokat értek el,
bajnokokká, váloga
tottakká váltak irányí
tása alatt, például a
következők: Cserháti
Gabriella, Regős

Henrietta, Sipos
Zsolt, Fekete András,
Kuvatov István. GáI
hidin kívül még segíti

Rendőrségi híradó
Rendőri intézkedések augusztusban

Elfogások 18
_ búntett 17
- körözés l

Alkoholszonda alkalmazása 356 esetben
- pozitív 13 esetben

Feljelentés összesen .49

Szabálysértési feljelentés .41
- jármúvezető 16
- tulaj don elleni 3
- vízi rendészeti .1
- egyéb 21

Büntető bejelentés 8
- járművezető 7
- egyéb l

Helyszíni bírság
összesen: 154 fő 140 500 Ft
- gyalogos 40 fő 20 OOO Fl
- jármúvezető l 12 fő 119200 Ft
- egyéb I fő 300 Ft
-külföldi 1 fó lOOOFt

ElőálJítás 21 fő

Bekísérés 2 fő

Megelőző intézkedés 281

Egyéb intézkedés 33

Elővezetés elrendelve .3
végrehajtva 1

Figyelmeztetés 804 esetben
- közbiztonsági 327 esetben
- közlekedési 477 esetben

a munkát, a maguk is kiváló versenyző híré·
ben álló mesterek, mint Hámori Gyula, Kó
ringer Zoltán és Sipos Zsolt. Mint Gálhidi
fstván elmondta, céljuk a sportág megismer
tetése, megszerettetése. Remélhetőleg ha·
marosan az olimpiai játékok is versenyszá·
mai közé veszi a karatét. Az anyagi támoga·
tottság sem megoldott. hiszen asportolók
maguk állják a számlákat általában, ha ver·
senyre, vagy felszerelésre kell költeni.
Gyomaendrődön nagyon jól. érezték ma

gukat ök is, bár a gyerekek gyoffil'a túl érzé·
keny volt a gyomaendrői, állítólag nem
egészségtelen ivóvízre, úgyhogy az edzések
nyugalma kissé felborult a víz miatt.

B. K.
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Müvészell látogatása
apolgármesteri hivatalban

A Gyomaendrődi Bethlen Alapít
vány, a Békés Művészetéért Alapít
vány és a Csuta Galéria és Alkotó
ház által Gyomaendrődön első alka
lomal rendezett _művésztelepén,

aminek a Bethlen G. Mezőgazdasá

gi Szakközép- és Szakmunkásképző

Iskola adott otthont július 25. és au
gusztus 7. között, 24 művészt üdvö
zölhettünk. A részt vett művészek

körében megtalálhattuk Munlean G.
Marcell és Balog IstvánI is. E két
alkotó augusztus 4-én a polgármes
teri hivatalban Gubucz József, a
Bethlen G. iskola igazgatója lásére
tében látogatást tett. Ekkor bemutat
tak az addig elkészült festményeik
közül néhányat Csorba Csaba jegy
zőnek és Gellai József alpolgármes-

temek, akik szívesen fogadták a
művészek képviselőit.

Röviden bemutatkoztak a Híradó
olvasóinak is.

Muntean G. Marcel I964-ben
született Nagyenyeden, Gyomaend
rőd testvérvárosában. Iskoláit ott
hon, majd Kolozsváron és Bukarest
ben végezte. 8 éves korától érdekli a
festészet. Eddig már sok kiállításon
vett részt, ebből kettő önálló volt.

Leginkább a vallásos témák kom
ponálása érdekli. Gyomaendrőd vá
rosában az emberek mindennapi
élete, nyüzsgése kapta meg, de a
környező táj is megnyerte tetszését.

Balog István I968-ban, Nagye
nyeden született. Itt is végezte isko
láit, ma is ott él. Ő is gyerekkorától
vonzódik a festészethez.

Önálló kiállításon még nem vett
részt, csak csoportos bemutatón
Nagyenyeden.

- Nagyon tetszik itt és érdemes
volt eljönni - jelenti ki Balog István.

- Fantasztikus az itteni hangu
lat. Ennek és a jó szervezésnek kö
szönhetően termékeny volt vala-

mennyiőnk számára az itt eltöltött
idő.

- Aki itt volt, jól érezte magát
és jól is dolozott. természetesen a
következő évek művésztelepén is
szívesen látott vendég lesz - sum
mázta Gubucz József a művészek

látogatását. B. K.

Közgazdászok a Kőrösi Csoma Sándor Főiskolán
1994 szeptemberétől a Kőrösi Csoma Sándor

Főiskolán, Békéscsabán főiskolai szintű közgaz
dasági képzés indul. Hosszú előkészítés után,
igen sok akadályt leküzdve valósul meg az évti
zedes álom, helyben lehet képezni diplomás gaz
dasági szakembereket, akiknek többsége remél
hetőleg ebben a térségben marad a főiskola el
végzése után is.

A felvételi vizsgák lezárultak, nappali tagoza
ton 59 hallgató, levelező tagozatori 99 hallgató
kezdheti meg tanulmányait pénzügyi szakon.
Nappali tagozaton igen magas, lal pont lett a
felvételi ponthatár a főiskolán, köszörilietően a
felkészült, komoly tudással rendelkező felvételi
zőknek. Ez a magas pontszám a közgazdasági fő

iskolák között is elismerésre méltó. Első helyen a
főiskolára jelentkezett 135 fő, akik közül 46-an
feleltek meg, a második és harmadik helyen átje
lentkező 153 főből pedig 13 lelt a főiskola hall
gatója.

Levelező tagozaton 95 pont lett a ponthatár,
amelyet a 85 felvételizőből 28-an (közülük 9 fő

már diplomás, nekik csak felvételi tesztet kellett
kitölteni), a 118 átjelentkezőből 21-en értek el,
így 49 fő került be az első menetben. A főiskola

pótátjelentkezést hirdetett meg levelező tagoza
ton azok részére, akik idén tettek felvételi vizsgát
a gazdasági felsőoktatás valamelyik intézményé
be, legalább 95 pontot értek el és akiket nem vet
tek fel a megadott egyetemekre, főiskolákra. Az
augusztus l-jén lezárult pótátjelentkezés során 50
főt vettünk fe. A levelező képzés önköltséges, 4
évig tart, egy félév során 8 alkalommal, minden
második hétvégén 20 órában folyik az oktatás.

Igen sokan tettek sikeres felvételi vizsgát a fő

iskola által szervezett intenzív előkészítő tanfo
lyam résztvevői közül: a nappali tagozaton 21
en, levelezőn 22-en. A felvételire történő felké- .
szítés matematika, történelem és közgazdaságtan
tárgyakból folyt, hétvégeken 4-4 órában, tárgyan
ként összesen 120 órában, a város és a főiskola

elismert tanárai részvételével. Négy írásbeli és
egy szóbeli vizsgát kellett tenni, aki sikeresen
szerepelt ezeken a vizsgákon, az felvételi nélkül
bekerült a pénzügyi szakra. Matematikából 18 fő,

közgazdaságtanból 14 fő, történelemből 10 fő

kapott mentességet a felvételi vizsga alól. A főis

kola 1994 szeptemberétől újra indítja a felvételi
re és érettségire felkészítő intenzív tanfolyamo
kat, az 1995-ben érettségizők alapos ismereteket,
az írásbeli és szóbeli vizsgákon pedig gyakorla
tot, vizsgarutint szerezhetnek, aminek az érettsé
gin és a felvételin veszik hasznát. Aki pedig
1994-ben, vagy előtte érettségizett, annak esélye
van a felvételi vizsga alóli mentességre is.

A pénzügyi szakon az oktatás a budapesti
Pénzügyi és Számviteli Főiskola tematikája alap
ján, tananyagai és tankönyvei átvételével indul,
neves oktatóik vendégtanárként is átadják tudá
sukat, tapasztalataikat. A főiskola szervezete is
átalakult, többkarúvá (többtagozatúvá) vált, új
tanszékek jöttek létre, a szükséges fejlesztések is
megvalósultak (számítástechnikai kapacitás bőví

tése, szakkönyvek beszerzése stb.).
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium ál

tal flllanszírozott oktatói állásokat fokozatosan,
pályázatok segítségével, felkészült szekemberek
kel tölti be a főiskola. A Magyar Közgazdasági
Társaság létrehozta az Alapítvány a felsőfokú

közgazdasági képzésért Békés megyében elneve
zésű alapítványt, hogy elismert oktatók letelepe
dését, neves vendégprofesszorok meghívását,
korszeru tananyagok kidolgozását stb. anyagilag
is elősegítse.

A városi és megyei közvélemény mindvégig
támogatta a közgazdasági képzés meghonosítását
a Kőrösi Csoma Sándor Főiskolán, remélve azt,
hogy a térség piaci esélyei ezáltal is javulnak, a
tehetséges fiatalok helyben továbbtanulva a meg
szerzett modem üzleti ismereteket, nyelvtudásu
kat gazdasági szakemberként ebben a térségben
kamatoztatják. A piaci verseny, a vállalkozások

vetélkedése főleg szakemberek vetélkedése, az a
térség reménytelenül alulmarad, ahol nincsenek a
modem üzleti ismeretekhez értő felkészült szak
emberek.

A főiskola kötődését a térséghez mutatja, hogy
az 59 nappali tagozatra felvett hallgatóból 43 fő

(72%) Békés megyei lakos (sajnos csak I fő gyo
maendrődi), a levelezőre első menetben felvett 49
hallgatóból pedig 37 fő (73%) Békés megyei. A
főiskola szeretne intenzív kapcsolatokat kialakíta
ni a megyében levő középiskolákkal, hogy minél
több érettségizójüknek legyen esélye bekerülni a
főiskolára, ezáltal nemcsak a térség helyzetén, ha
nem a szülóK anyagi gondjain is enyhítve. 1995
ben 120 főt veszünk fel a főiskola nappali tagoza
tára és 100-150 főt levelező tagozatára.

A főiskola az első akadályt sikeresen vette, a
térség érdekeinek megfelelően tudta bővíteni

profilját, a Dunától keletre csak itt folyik főisko

lai szintű pénzügyi és számviteli képzés. A kö
vetkező években dől az el, hogy színvonalas, or
szágosan elismert képzést létre tudunk-e hozni,
hogy az oktatói gárda meg tud-e felelni az elvá
rásoknak. Ha a közvélemény továbbra is kiáll a
közgazdasági képzésért, akkor minden bizonnyal
megteremtődnek a feltételei annak, hogy Békés
csabára telepíthessünk felkészült oktatókat, hogy
az intézményi fejlesztések forrásait előteremtsük.

Az itt élők eddig is csak magukra a közössége
ik összefogására támaszkodhattak, ezután sem
lesz ez másképp, rajtunk múlik, a főiskola okta
tóin és a közvélemény támogatásán, hogy mind
annyiunk megelégedésére gyökeret tud-e verni a
közgazdasági képzés. Nemcsak a szűken vett fel
sőoktatásról van szó, hanem továbbképzéseket,
átképzéseket, tanfolyamokat is szeretnénk szer
vezni, azaz a térség gazdasági élete által igényelt
felső szintű oktatási szolgáltatásokra is vállalko
zik hosszabb távon a főiskola.

Lengyel Imre
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Az oktalan Vádli Totyi levele
aMacskajajos Kankalin Egylethez Mi ez? Merjünk hinni? (!)
Azt mondják, a forint leértékelése, az inf

láció hatáSa, a nyugati árszínvonal megkö
zelítése stb. indokolják a mindenkori áreme
léseket hol az élelmiszereknél, hol az ener
giahordozóknál - de bárminél. Okos ma
gyarázatokat mindenkor kaphatunk. Az árak
meg úgy nőnek, mint eső után a fú. A fizeté
sek pedig... ry

Meddig lehet ezt feszíteni? Hol a határ,
amikor"az isten adta nép" megállj t kiált?

Alljunk már meg egy pillanatra! Itt az
árak nőnek és közelítgetik a nyugati társai
kat. De a fizetések messze elmaradnak és
kevés remény van rá, hogy valaha is megkö
zelítik a tőlünk nyugatabbra dolgozóét. Ott
elhisszük, hogy könnyebb az adókat is, és az
árakat is emelni. Miért teszik ezt nálunk?
De, ha teszik, miért nem fordítva? A fizetést
úgy beállítani, hogy még aleggyengébben
kereső is gond nélkül tudjon a zsebébe nyúl
ni, ha az állam bácsi ezt követeli.

Behozni egy fejlett, gazdag skandináv
ország adórendszerétry! Jó, de akkor az ő fi
zetési színvonalukat először!

Persze könnyen vannak ott vele. Még a
levonások után is marad miből ÉLNI! Itt a
levonások után vajon ki képes gond nélkül
éldegélniry Ez a nép nem érett meg ilyen
durva zsigerelésre' Csak a gazdagok, a jól
menők, a kormány nem látja, mert az ő zse
bük telel

Mikor fog ez az ország a polgáraiért tenni
és a kormány a népé lenni? Mindig, min
denki csak ígér. A magas lóra ülve már nem
látszik az alant kinlódók nyűge?

A piacgazdaság bevezetése nem volt a
magyar népnek olyan fontos és sürgős még.

Mo .. tanában hangzott el egy volt politikus
száj ából, aki az első sorban állt nemrég:
Magyarország még nem érett meg a kapita
lizmusra, inkább az eddig (l989-ig) elért
alapokra kellett volna jobban építenie, azon
javítani és kiformálni feltételeinkhez megfe
lelően.

Vádli TOlyi, a reménYlelen

Milliónyi televíziónéző szeme láttára Ka
nadában és az USA északi államaiban egy
műsorban James L. Pike, korábban Kalifor
nia püspöke beszélgetett elhunyt fiával egy
egyenes tv-adásban.

A fiú, aki öngyilkos lett másfél évvel ko
rábban, a világ leghíresebb médiumán ke
resztül beszélt apjával. Ez a médium Arthur
Ford volt, aki szintén ott volt a stúdióban.

Az adás úgy kezdődött, hogy Ford transz
ba esve közvetített, tolmácsolt egy üzenetet
egy "lélektől", aki Halverstonnak nevezte
magát. Pike püspök azonnal ráismert gye
rekkori, elhunyt barátjára, Martin Halvers
ronra.

Ezután gyors sorrendben "átjött" két má
sik elhalálozott, a püspök által jól ismert
személy.

Végül Pike fia, Jim szólalt meg a médiu
mon keresztül.

Biztosította apját, hogy senkit sem terhel
az öngyilkossága.

Az adás után a felkavart püspök kijelen
tette, hogy száz százalékig biztos volt ben
ne, hogy öngyilkos fiával beszélt.

* " *
Kétféle ember van: aki hisz, legalábbis el

gondolkodik az eseten, vagy aki nem hisz,
nem is akar. Esetleg nem veszi a fáradságot
a fenoménnal foglalkozni? Ezért számára
ilyesmi egyszeruen nem létezik? Pedig... Itt
van például a dimenziók kérdése. Mi az ál
talunk ismert, "használt" háromban léte
zünk. Holott eddig 21 (huszonegy) lett ki
mutatva, felfedezve' Mi van a többi dimen
zióban? Na, itt rengeteg tér és idő és még ki
tudja, mi áll rendelkezésre. Elférhet nyugod
tan bennük az elhunytak lelke (mivel testük
nálunk maradt), ufók űrhajói, teremtményei,
akik néha kikandikálnak, úgymond átruc
cannak a mi három dimenziónkba stb.

Egyszóval rengeteg dolog van a világban
azon kívül, amiben mi élünk, amit isme
rünk. De még azt sem lehet mondani, hogy

ebben a három "dimenzióban" teljesen ott
hon lennénk, hiszen rengeteg még ma is az
ismeretlen. Az egyszeru ember (aki reggel
felkel, dolgozik, pénzt keres, élelmet besze
rez, gyereket nevel, elfárad, lefekszik és
másnap kezdődik minden előlről) egyszeru
en nem bír idővel, energiával ahhoz, hogy
.mélyebben elgondolkodjon bármin is.
Sokszor· azt sem tudja, nem figyel fel rá,
hogy milyen fa alatt ment el, vagy milyen az
idő. Állítják az ezzel foglalkozók, hogy ré
gen az ember a természetben élésének ko
rában sokkal érzékenyebb volt. Ez az érzé
kenység kiterjedt a nem látható, de azért lé
tező, létezhető világ észlelésére is.

Ezt is mondják. Bizonyára nem alap nél
kül. Az ősemberek és a követő generációk
elég hosszú ideig szó szerint a természet
részei voltak. Hallották, amit mi nem, látták,
amit mi nem, érezték, amit mi nem. Gondol
junk csak a sok mondám, hiedelemre szinte
minden népnél' Természetesen azt is mond
ják, hogy ez a belénk fojtott érzékenység új
ból éleszthető. Erre bizonyítékok is vannak.
Azonban vannak közöttünk olyanok, akik
érzékenyebbek, jobban fogékonyak a kör
nyező "érzékelésen túli" világunkra. Gon
doljunk az ultrahang (általában nem hallha
tó), vagy ultraviola fény (láthatón túli) érzé
kenységre!

De, a ma még paratudományoknak neve
zett tudományok is jórészben ide tartoznak.
A paratudományok általában azzal foglal
koznak, amivel a "rendesek" már, vagy még
nem, tehát az így, úgy ma még érzékelhetet
len oldallal. Itt is van már kivétel: csak egy
példa a néhány közül, ~z pedig a telepátia
bebizonyítottsága, amit már senki nem vitat.
De csak idő kérdése és a technikailag rend
kívül fejlődő világunk elóbb-utóbb egyre
többet bizonyít az eddig nyakasan kételke
dőknek, cinikusoknak !

A következő számtól megpróbálunk ál
landó teret szentelni efféle periferikus hirek
nek, tudományoknak.

Ez is a sportcsarnokban volt
A gyomaendródi sportcsarnok nem panaszkodhatott az elmúlt nyáron uborkasze

zoma, hiszen egymást érték a rendezvények, vagy a táborok, mint pl. augusztus l-jé
tól a Központi Sportiskola, egyidejűleg a Budapesti Honvéd tornászszakosztályai.

A gyerekek a mindennapos munka - edzések -, mellett élvezték a Liget fürdő

lehetőségeil és a település kötetlenségél, ami a könnyed nyári ruházkodást illeti az el
múlt meglehetősen meleg nyárban.

Első alkalommal voltak városunkban, és mindennel meg voltak elégedve. Össze
sen 45 fővel, 5 edzővel tartózkodtak az edzőtáborban. Vadász János ahonvédesekkel,
Demjén Zoltán, Kiss Lajos, Kovács István és Boros Norbert aKSI lomászaivaJ au
gusztus 13-ig voltak a Városi Sportcsarnok vendégei.

AKSI nevejtjei például Jordanov Krisztián, Szotyoli Csaba.
- Szeretnék jövóre is ide jönni, mikor nagyobb gyerekeket is hoznánk magunkkal.

Végül köszönetet kell mondanunk Varga Lajos tanár úrnak, Gyoma szülöttjének (9-sze
res mesterfokú magyar bajnok, Róma, Tokio olimpikonja, 47-szeres válogatott), de
mindenkinek, köztük a sportcsarnok dolgozóinak, akik lehetővé tették az itteni fel
készülésünket és nem utolsósorban kikapcsolódásunkat - mondla Kovács István.

1994. augusztus 6-án meghívásos judoverseny volt Gyomaendrődön, a sportcsar
nokban, 8egyesület 90 versenyzője lépett a szőnyegre a diák-fiú, A, B, Cés a serdülő

n6i korcsoportban.
A gyomaendrődiek elért helyezései: Martinák András 2., Slronszk.i Mihály 2.,

Kovács Balázs 3., Vetró Péter 1., Szabó Szabolcs 3., Kónya Katalin 3. a saját súly- és
korcsoportjában.
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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A KNER NYOMDA KÉPES LEV'ELEZŐLAPJAI
A kiállítás anyagából (cikk a 15. oldalon)

GarayÁkos:
Magyar falusi tipusok III.

2. oldal

3. oldal
3. oldal

3. oldal
4, oldal

5. oldal
6. oldal

7. oldal
9. oldal

9. oldal

10. oldal

ll. oldal
14. oldal
l6.oldóI

Megkérdeztük a polgármestert
Ne legyünk tétlenek!
A testületi ülésről (a holtágakról)
Anti-Murphy-törvények
Ilyen polgármestert szeretnék
A feketegazdaságról
A munkaügyi központ hírei
A falugazdász levele.
Olvasói levél
Röplabdásainkról
Környezetünk
Gyoma város krónikája
Nemcsak bakot lőni

Hangok a túl~í1~gról

. r .

A TARTALOMBOL:

Nagyot szaporadna a boldog házasok száma, ha a hitves
társak egymással szemben olyan kedvesek lennének. mint egy i
mással szemben.
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Fáy Andrásról
aTakarékossági Világnap kapcsán

A világ takarékpénztárai minden év október 31·
én tartják a Takarékossági Világnapot. Ezt első kö
zös összejövetelükön, J 924. október 27-én Milánó
ban határozták el.

A takarékosság fontosságáról, céljáról most nem
kivánok szólni. Ehelyell szeremék megemlékezni
fáy Andrásról, a hazai első takarékpénztár megala
pítójáról.

Ki is volt ő, miért érdemel emlékezésn Talán
nem mindenki tudja. Pedig szerte az országban is·
kolák, utcák, lakótelepek viselik nevét.

Areformkorban élt, akkor, amikor olyan rendkí
vüli emberek formálták, alakitották az ország sor
sát, mint Széchenyi és Kossuth. Már ismert író volt
és mint közéleti ember is hallatta szavát, amikor
hozzálátott élete "föművéhez", a Hazai Első Taka
rékpénztár megalapításához. Az első magyar pénz
intézet megszervezése úttörő vállalkozásnak szá
mított. Alaposan tanulmányozta a külföldön műkö·

dő takarékpénztárakat és elhatározta: olyan pénzin
tézetet hoz létre, ahol a szegény munkások, cselé
dek, iparosok is bátran elhelyezhetik megtakarított
pénzüket. Részletes tervet készített, melyet a Pest
Megyei Kisgyűlés csekély módosításokkal el is fo·
gadott. Fáradhatatlan szervezésének eredménye
ként az alapítók 40 ezer pengő forintot adtak össze.
Amikor az összes részvények gazdára !eItek, a Ha
zai Első Takarékpénztár 1840. január ll-én a me
gyeháza egy szerény termében megnyílt.

Az elhelyezhető legkisebb betét 20 krajcár, a
befizethető legmagasabb pedig 150 forint volt. Az
intézet szépen virágzolI, s 1845-től részvénytársa
ságként működött tovább, Pesti Hazai Első Taka
rékpénztár névvel.

1847-ben már hárommillió forint alaptökéje és
87 ezer forint jövedelme volt. A jól működő pénz
intézet gyümölcseit nemcsak a részvényesek élvez
ték, a tökéből már jótékony célokra is jutott. Így is
koláknak, nevelőintézeteknek, gyermekkórházak
nak, nőegyleteknek, vakok intézetének és a Nem
zeti Múzeumnak.

Az intézet megalakulásakor Fáy Andrást válasz·
totta igazgatójává, s az ügyeket egy segédigazgató
mellett 36 tagból álló választmány intézte. Vala·
mennyien fizetség nélkül végezték munkájukat.

A betétek után évi 5% kamatot fizetett, s a köl·
csönt évi 6% kamat mellett folyósították.

Az első pénzintézet mintájára 1840-ben Aradon,
1841-ben Nagyszebenben, 1842-ben Pozsonyban
és Sopronban nyílt takarékpénztár. 1848-ban már
32 ilyen intézet működött szerte az országban.

Fáy András személyében ugyan a takarékpénz·
tári tevékenység megalapítóját tiszteljük, de nem
feledkezhetünk meg irodalmi tevékenységéről J

sem. Írói tevékenységét és népszeruségét elsősor·

ban meséinek köszönheti. Több száz mesét írt, me·
lyekben az akkori világ hibáit és előítéletei t gú·
nyolta ki találó, könnyed és szórakoztató módon. r

A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli h
tagja, a Kisfaludy Társaság első igazgatója, akii a
korábban méltán neveztek a "haza mindenesének.- s
78 évet élt, hamvait 1864. július 28-án helyezték ct
örök nyugalomra a Kálvin téri református templom
sírboltjában. Az Országos Takarékpénztár évek óu e
méltóképpen emlékezik meg Fáy Andrásról. v

Ennek jegyében született e rövid megemlékez6
~ ~

Rácz Bélafiókig. re
OTP Rt., GyotrUlendrőd m

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Gyomaendrőd város önkor
mányzata az Erzsébet-ligetben
lévő kertészetet az alábbi feltéte
lekkel meghirdeti:

bérleményként történő hasznosítás
130 OOO Ft/év+áfa bérleti díj mel
lett;

- 3 éves időtartamra.

Érdeklődni:

vagyongazdálkodási csoport.

A pályázat benyújtásának határideje:
1994. október 31.

A pályázat elbírálásának határideje:
1994. december 31.

ee00000e00

Bérbeadás

Az MSZP gyomaendrődi képviselőjé

től, Fekete Lászlótól, arra a kérdésre,
hogy a párt támogatja-e dr. Frankó Ká
rolyt, jelenlegi polgármesterünket a kö
vetkező helyhatósági választáson, az aláb
bi választ kaptuk:

"Erről még korai szólni, 15. után lesz
módunkban bejelenteni."

hogy ebbe a Kisréti Gyógyszálló is helyet
kapjon. Meglegyenek hozzá azok a köte
lező szabványok, aITÚk nem akadályozzák
az rt.-be való átalakulást. Elsősorban er
kölcsileg támogatjuk.

- Az expo elmaradása okozna-e érez
hető következményeket körzetünkben?

- Nem hiszem, hogy érezhető hatása
lenne. Inkább a ITÚlle-centenáriumra kel
lene összpontosítani.

- Igaz-e az, hogy halálra vannak ítélve
a holtágak? Mennyi időt, pénzt igényeine
a rendbetételük?

- Ez csak pénz kérdése. 1992-es árfo
lyamon csak a városháza alatti Hantosker
ti-holtág rendbetétele például 40 ITÚllió
forint lenne. Akkor lehetne fenntartani az
életképességüket, ha kikotornánk az üle
déket, az iszapot, ami másfél méteres.

- Mennyire sürgető a Családsegítő

Szolgálat létrehozása Gyomaendrődön?

- Ma, mikor a családok nehezen élnek
és sok konfliktushelyzet adódik, lélektani
lag is segítségre szorulnak, nemcsak
anyagilag. Soha nem volt ilyen aktuális,
mint most ez a szervezet.

* * :[: -

_ MEGKÉRDEZTÜK _
a polgármesteri

1.laszkó András, a KNDP veze
tője a T. Testület támogatását
kérte a Máltai Szeretetszolgálat
tankönyvgyűjtő akciójához. A
használt tankönyveket a kár
pátaljai magyar iskoláknak kül
denék, ahol hiánycikk a ma
gyar tankönyv. Az akciót a
KDNP segítené.

~ ~ ~

Gyomaendrőd város önkor
mányzati hivatala és az endrődi

kirendeltség irodái között átad
ták a számítógépes "forródró
tot".

,
HIREK

- Milyen érdekes találkozói voltak az
e.lmúlt hetekben?

- Időnként sokat vagyok távol. Példá
ul amegyegyűlés kiküldésében Görögor
szágban legutóbb. A megyei egészségü
gyi bizottság tagjaként és a gyógyszertári
központ átalakítást végző bizottságának
elnökeként meglehetősen sok feladatom
gyűlik össze. Ezek mégsem befolyásolják
itthoni munkámat.

Nemrégen megrendezték városunkban
a hazai bridzsversenyek egyik jelentős

fordulóját, ami nemzetközi szokott lenni.
Az 5. Kner Kupa Bridzsfordulója a Körös
étterem nagytermében volt megrendezve.
Ebben a sorozatban a 3. ilyen találkozót
nyithattam meg, ez a megtiszteltetés ért.
A résztvevők figyelmébe ajánlottam helyi
értékeinket, nevezetességeinket - múze
umok stb. - megtekintésre.

Néhány nappal ezelőtt megkeresett az
egyik Kner unoka. Legalább egy órát be
szélgettünk a Kner családról. Megítélé
sem szerint mi nem élünk igazán a tradi
cionális lehetőségekkel, ami a Kner csa
lád nevéből fakad. Megjegyeztem, hogy
fájlalja a lakosság, hogya Kner név elke
rült Békéscsabára...

Egyébként 60 napos szabadságot gör
getek magam előtt. Az idén sem tudtam
15 napnál többet kivenni...

- A Kisréti Gyógyszálló Alapítványhoz
miként viszonyul az önkormányzat?

- Igyekszik a hivatalon keresztül segí
teni ennek létrejöttét. Például külterületi
rendezési tervet kell csináltatnunk, úgy,
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Nem lehetünk közömbösek•••
Fekete Laci bácsi szeptemberi cikke után

szeretném átvenni a stafétát. Úgy is, mint a
Szülőföld Baráti Kör titkára, úgy is, mint
pedagógus.

Azt kérdezi Laci bácsi - mit kellene ten
nünk városunk jövőjéért1 Nos, a tettek lehe
tősége a mi kezünkben van, hiszen a mi ke
zünkben van a "jövő záloga" - az ifjúság.
Persze ez patetikusan hangzik, és csak peda
gógusnapon szoktak ilyeneket mondani. Pe
dig ez a valóság.

Ha azt szeretnénk, hogy legalább ici-picit
visszatérjenek azok a hón áhított értékek, az
egymásra figyelés, a türelem, csak mi tehe
tünk valamit. Valahol meg kell szakítanunk
ezt az ördögi kört, valahol el kell kezdeni
ezt a hatalmas munkát' Korunknál és sze
mélyiségünknél fogva erre az általánosisko
lás-korú gyerekek alkalmasak.

Ne higgyük, hogy érdektelenek! Van köz
tük ilyen is, olyan is. Éppúgy, mint 50 vagy
100 évvel ezelőtt. Csak nincs, aki megtanít
sa őket az emberi lét értelmére, lényegére, a
munkára.

A családok élete ma már más, a család
nem tudja betölteni ezt a szerepet. Érzik ezt
a szülők is, és érezzük mi is a gyerekek
"munkafegyelmén", értékrendjén.

Legyen az első lépés: a közvetlen találko
zás a munkával! Ha már a szerkesztő úr fel
vetette az osztályok közötti szépítési ver
senyt...

Évekkel ezelőtt voll Gyomaendrődön egy
tiszavitág-életű városszépítő egyesület. Ott
rengeteg nagyszerű ötlet elhangzott, mi pc
dagógusok szívesen vállaltuk volna a gya
korlati szervezést, de mindig ott volt a fal:
mindenhez szakember irányítása, és terve
zés szükséges. Ict abba is maradtak a dol
gok.

Ha a jelenlegi önkormányzatnak erre már
nem lesz ideje, és egyébként is nyakunkon
az ősz, akkor a leendő vezetők figyelmébe
szeretném ajánlani ezt a lehetőséget. Ha
konkrét ajánlattal fordulnak az iskalákhoz,
szakember elmondja, mit tehetünk, biztosan
lesznek szorgos kezek, amik tenni szeretné
nek a város szépségéért.

Másik lehetséges tennivalónk: meg kell
ismertetnünk a múlt értékeit, lakóhelyünk
történetét a gyerekekkel. Meg kell szerettet
nünk velük ezt a helyet, ha azt akarjuk,
hogy a sok tehetség ne hagyja el évről évre
a várost. Mert bizony ez már nagyon is
szembetűnő folyamat. Lássuk be, nem tu
dunk olyan életet biztosítani nekik - még
emlékeket, élményeket sem -, amelyek
visszahozhatnák őket.

A mi iskolánkban az Értékközvetítő és
képességfejlesztő program keretében a gye
rekek 2. osztálytól néprajzat tanulnak, régi
mesterségeket próbálnak ki.

Ez az egyik legkedveltebb tantárgy.
Mostantól pedig a volt Helytörténeti tábo

rosoknak, és minden érdeklődő gyereknek
szeretnénk beindítani a Szülőföld Baráti Kör
kistestvérét, aminek majd nevet Ti adtok.

Szeretettel várunk benneteket most már
nemcsak nyáron, hanem év közben is.
Rendszeres összejöveteleken ismerkedjünk

lakóhelyünkkel, jó időben túrázzunk, télen
kézműveskedjünk, alakítsuk együtt a prog
ramot l

Egyúttal kérjük a felnőttek támogatását,
segítségét is, hogy minél változatosabbak
legyenek a rendezvények.

Aki úgy érzi, hogy szívesen átadná tudá
sát gyermekeknek, kérjük, vegye fel a kap
csolatot a Szülőföld Baráti Körrel.

A gyermekek első összejövetele október
l7-én a gyomai könyvtárban lesz, 16-18
óra között.

Végül a volt KISZ-tábor ügyében szeret

nék én is szólni. Teljes mértékben egyetér
tek - és gondolom, még sokan mások is 

a polgármester úr véleményével: ez a tábor
a város lakóinak tulajdona keH hogy legyen.
Sokan vagyunk Gyomaendrődön, akiknek

gyermek- és ifjúkorához szervesen hozzá
tartozott ez a.tábor. Vagy úgy, hogy ők épí
tették, vagy úgy, hogy sok kellemes napot

töllöttek Olt együtt gyerekekkel, felnottek
kel.

És itt visszakanyarodhatunk Fekete Laci

bácsiék "gyerekszobájához". Nekünk 30-40
éveseknek ezek a táborok jelentették az
együttlét örömét, élményét.

Sokan ma mint pedagógusok szeretnénk
ezzel az élménnyel megismertetni a mai
gyerekeket is.

A gyerekek pedig jönnek. jelentkeznek.
Tavaly 50-en voltak, az idén már 90-en (pe·
dig nem is mertük reklámozni, mert nem

fértünk volna el). A neve Helytörténeti tábor
volt, kicsik és nagyok családias, táborias
hangulatban ismerkedtek a környékkel, a
régi hagyományokkal.

A pedagógus kollégák1 Ők is jöttek. Lel
kesen, odaadóan, egyre többen. Talán azok

a 10-20 évvel ezelőtti élmények, a hangulat,
és persze a gyermekek szeretete hozta őket.

Köszönet munkájukért. Megérdemlik, hogy
a nevük itt is megjelenjen.

Hornokné Ollár Mária, Olál1 Gizella, Bar

na Zsuzsa, Kónyáné Jakab Ida, Szonda Ist
ván, Busai György.

Így búcsúztunk egymástól júniusban: mi
kor lesz a következő?

A gyerekek pedig mindennap kérdezik:
lesz tábor jövőre is1

Ha lesz lábol', rajlUnk nem múlik..

Kovácsné Nagy Katulin.
tunÍló

TESTÜLETI ÜLÉS
A legutóbbi, 1994. szeptember 29-i képvise

lő-testületi ülés meglehet. hogy az utolsó volt
ebben a összetételű felállásban, ugyanis a testü
let mandátuma október l-jén lejárt. Ennek elle
nére elképzelhető l-2 hónapos hosszabbítás.

A szeptember 29-i ülésén, melyen részt vett
Szöllúsi Is/vánné, az 5. sz. vál. ker. képviselő"

je, többek között a következő napirendi POD

tokról vitáztak a képviselők:

A holtágak jelenlegi helyzetéről és az állag
javító lehetőségekről. A szenvedélyes vitában
minden hozzászóló a több cselekvésről, javí
tani akarásról beszélt és ötletekkel párosult ja
vaslatokat vonultatott fel. Kérték a probléma
megoldásához Szöllősiné képviselőasszony

parlamenti, vagy egyéb segítségét.
A hozzászólók felvetették:
- Lényeges lenne, ha zárt szennyvízakná

kat alakítanának ki a különböző trágya és
szennylé tárolására.

- Istállótrágyát és más hulladékat ne ezek
be a vizekbe ürítse a lakosság, a közeli
telektulajdonos!

- Fontos lenne, a holtágak tavaszi teljes
feltöltése.

- Haltelepítések fokozása (pl. amur).
- Saját, lakossági összefogást, szervezetet

hozzanak létre!
$zöllősiné hozzászólását azzal kezdte, hogy

a Duna is büdös, nem beszélve a Balaton hely
zetéről. A továbbiakban egy komplex környe
zetvédelmi törvénybe foglalt intézkedés szük
ségességét taglalta. Az ivó- és szennyvíz hely
zete valószínűleg elsődleges helyet foglal el.

Ezek után a T. Testület elbírálta a fogorvosi
pályá7..aton meghirdetett 4. fogorvosi státust el
foglaló orvos személyét. Az állást dr. Csizma
dia Tamás nyerte el - október l-jétől.

A város képviselő-testülete 1995. január 1
jétőllétrehozza a Családsegítő Szolgálatot. Ez
majd többek között segítséget nyújt nevelési,
pszichológiai, egészségügyi, életvezetési, jogi
problémákban. Vizsgálják felül a külterületre
meglévő érvényes rendezési terveket (I 991-es
szabályozási terv).

Az 1995-96-os tanévtőJ a Bethlen G
Szakközépiskolában halász-halfeldolgozó
szakmai képzést indítanak.

Az endrődi városrészen álló Tájház felújí·
tásra szorul. Az 1995-ös költségvetésbe ezt be
keH tervezni.

B. K.

- Jó reggelt, asszonyság!
- A szemüvegeinkre óhajt reklamálni?
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Október 12.:

Október 14.:
Október 18.:

ILYEN POLGÁRMESTERT AKAROK!
VÉLEMÉNYEK

Közelednek a helyhatósági választások. Ma még nem teljesen kidolgozott ez a tör
vény és az időpont is vitatott. A végleges döntések egyelőre váratnak magukra.

Emellett másik két időszerű témát sem volt igazán nehéz találni. Ezekről milyen véle
ményekkel vannak településünk lakói, vállalkozói, kereskedői, iskolaigazgatói, sportve
zetői stb., megtudhatjuk a következő sorokban.

- Milyen szemléletű, beállítottságú polgármestert látnának szívesen a választások
után? Meg is nevezheti. - Ez volt a kérdés.

(A válaszolók általában névtelenek szeretnének maradni.)
- Aki nem pártpolitikát követ, maximálisan a település érdekeit szolgálja és mana

ger módra tudja irányítani azt. Munkájában támaszkodik.az itt működő társadalmi szer
vezetekre. Személy szerint nem tudok említeni senkit.

- A jelenlegit nem látnám szívesen. Mert talán túlzottan humánpolitikai beállítottsá
gú. Gazdasági, kereskedelmi, egyéb szempontokból nem alkalmas szerintem. Nem ala
kított ki olyan kapcsolatot a vállalkozókkal, ami indokolná, hogy őt támogassam.

Tudjon megfelelő kapcsolatrendszert kialakítani, fáradhatatlanul küzdjön a városért.
Itt minden a gazdaságon múlik. Ha lesznek e[(,!~ vállalkozók, jó üzemek, lesz fejlődés.

Ellenkező esetben csak egy rosszkedvűváros lesz. Még nem tudnék jelöltet megnevez
ni.

- Nevet nem tudok mondani. Mindenképpen olyan személyt válasszunk, aki Gyo
maendrőd városért tudna tenni. Kellően ismeri a települést. Lenne elképzelése a munka
nélküliség leküzdésére, ipartelepítésben, a magára hagyott mezőgazdasági termelők

megsegítésében. Akit a város népe elfogad, de azért nem pártokban gondolkodik.
- Gyoma - Endrőd problémáját próbálják majd a következő testületi tagok a pol

gármester vezetésével hanyagolni. A mi korosztályunk nem is foglalkozik ezzel. Többet
kellene ehelyett a várossal foglalkozni: a vízzel, a szennyvízzel, közügyekkel, városépí
téssel stb., amennyire ezt az anyagi adottságok lehetővé teszik. Talán jobban "vállalko
zóknak" és vállalkozóbarátnak kellene lenniük.

- Olyan embert látnék szívesen, aki látja a város problémáit. Arra is gondolok, hogy
jó lenne az, ha a jelenlegi maradna, hiszen neki nem kell egy évabetanuláshoz, már
tisztában van mindennel. Talán figyelembe veszi, tanult saját előző hibáiból.

- A hivatali adminisztráció t végre csökkentenie kell! Jobban ossza el az anyagiakat!
Jobban irányítsák a gazdasági életet! A l:>eruházásokat garanciával végeztessék! A fele
lősöket előre jelöljék ki és legyen gazdája a hibáknak! A milliókat ne herdálják el! A
fejlődés azért jelentős és szembetűnő városunk közelmúltjában.

- Managertípusút látnék szívesen. A szívemhez közelebb áll a humánbeállítottság,
de ilyen posztra mégis más kell. Nem tudnék említeni nevet, de kötődnie kell a város
hoz a jelöltnek a sikeres irányításhoz.

- Jó ez a mostani, ez a szubjektív véleményem, de hallottam már ellenkező véle
ményt is.

- Olyan polgármesterre van szüksége a városnak, aki a munkásruhát nem a kirakat
ból ismeri. Ne szűk, ún. elitréteg érdekeit képviselje, hanem a széles lakosságét, az adó
fizetők érdekeit. Lehetőleg gyomai, vagy gyomaendrődi születésű, illetékességű legyen!
Minden lehető csatornát használjon fel arra, hogy a város hosszú távú tervei hez anyagi
támogatást szerezzen. Úgy az endrődi, mint a gyomai településrész kapja meg a maga
megfelelő rangját! De egyharmados lakossági hányad ne dönthessen állandóan kéthar
mad felett. Vállalja a saját véleményét, ne sértődjön meg!

- Bárki legyen is, de a sportot támogassa!
- Olyat kívánnék a lakosságnak, amelyik idevaló. A helyi problémákat előtérbe he-

Iyezőt, valamint politikai gazdasági rátermettséggel rendelkezzék. Ne szimpatizáljon
egyes személyekkel!

Egyébként nem tartom jónak, hogy a periódus csak négyéves. Ez az idő nem elegen
dő arra, hogy egy polgármester kifejtse, végrehajtsa terveit. 8-12 éves szakaszok kel
lenének.

- Legyen jó megjelenésű, reprezentatív, talpraesett és értsen szót bárkivel! Legyen
még abszolút tárgyalóképes, jó kifejezőképességgel!Ne féljen megjelenni és atmoszfé
rát teremteni! Legyen társasági és jó diplomata! A lehető legjobban tájékozott a város
ügyeiről, de általában országunk helyzetéről is. Értsen a város nyelvén! Ez azt jelenti,
hogy tudja, mire van a településnek a legnagyobb szüksége. Legyen jó kapcsolata min
denfelé és lobbizó tehetsége városunk javára. A mostani már talán belejött és tudja
munkáját, valamint sok szempontból meg is felel. Tanuljon kárából, hibáiból! Legyen a
következőkben is jó városvezető!

1994. szeptember

Katona József Művelődési Központ
Október 8-9.: Országos Fiatal Szárnyas

állat-kiállítás
Megnyitó: 8-án 10 órától.

Október ll-20.: Holograrnkiállítás és -vá
sár: Lézerképek a jövőből
Nyitva: hétköznap 10-18
ig, szombaton 9-l2-ig.
A Los Andinos együttes
koncertje 12 órától.
9-13 óráig véradás.
Színházi előadások a
JIBRAKI Színpad előadá-

sában 15 órától diákoknak:
Vörösmarty: A fátyol tit
kai, 19 órától felnőtteknek:
Száll a kakukk fészkére
című előadását láthatják.

Október 21.: 9-l3-ig véradás.
November 5.: megyei gyermeknéptánc-

gála
TANFOLYAMOK:
Kellő számú jelentkező esetén az alábbi tan
folyamokat indítjuk:

• szabás-varrás tanfolyam kezdőknek

• jóga
• angol kezdő
• német kezdő

Déryné MűvelődésiHáz
1994. október IS-ig a következő csoportok
ba várjuk az érdeklődőket:

- német nyelvtanfolyam kezdő és hala-
dó (40 órás, heti lx2 óra);

- kézimunkázók köre;
- természetjárók klubja;
- színjátszó csoport;
- bábszakkör.

Október 3-tól minden Mtfőn 18 órától Ko
cogó Kör és gyülekező a Déryné Művelődé

si Házban.
Október ll. Nyilvánosság Klub - Be

szélgessünk a közügyekről

18 órától és minden 2. hé
ten kedden.

Liget-fürdő: 1994. szept. l-jéig 47 OOO
Kner-múzeum: 4000 fő

Képtár: 1987 fő

Motormúzeum: 2500 fő

Tájház: 3700-4000 fő

látogatót vonzott eddig ez évben városunkba.

Figyelő szemek,
segítő kezek

A Városi Gondozási Központ gondo
zottainak ízletes meglepetéssel kedveske
dik rendszeresen a Hősők út 48. szám
alatt működő PRIVÁT NÉMET PÉKSÉG.

Önzetlen felajánlásukat gondozottaink
nevében köszönjük, további működésük

höz jó forgaimat kívánunk.

V. G. K.
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KORKÉRDÉS
Milyen hatást

fejlene ld az expo
elmaradása?

Az expo elmaradásáról helybeli vállalko
zók nagyjából azonos véleményen vannak.
Eszerint ez a rendezvény nem érintette vol
na településünket. Nagyon Dunántúli-, Bu
dapest-centrikus lett volna. Talán közvetett
hatása Jett volna. Egyébként mindenképpen
nagy kár, hogy elmarad, hiszen volt expo
párti megnyilatkozás is. Mások szerint a
nyugati és keleti országrészek közti különb
séget jobban elmélyítette volna.
Gyomaendrőd nem sok lehetőséget tudott

volna felvonultatni egyébként sem. Ha eset
leg a közös bevételekből kaptunk volna
vissza, az mindenképpen jó lett volna.

Az idegenforgalomhoz tartozott volna az,
hogyafőteret nem le-, hanem felfejleszteni
kellett volna. Gondol itt a nyilatkozó a piac
tér kiköltöztetésére. Szerinte abból a pénz
ból ragyogó városközpontot lehetett volna
fejleszteni, mint bárhol a világon, de főleg

Európában teszik. Az általa regisztrált jelzé
sek egyértelműen helytelenítik a városnak
ezt a döntését.

Sajnálatos az expo elmaradása azokra
nézve, akik már készültek rá. A magyar
népnek ma nem, holnap sem, de azután biz
tos, hogy a javára szolgált volna.

- Expopárti vagyok - mondja erről Várfi
András. - Bízom benne, hogy megrendezésre
kerül. Nem értek egyet azzal, hogy az elindult
nagy beruházásból csak egy kis mille-centená
rium váljék. Az egész országra kihatott volna
a későbbiekben. Kevesebben tévesztették vol
na össze Bukarestet Budapesttel.

TALLÓZÓ
Általános vagyonadó nem lesz

Lesz-e vagyonadó? Ezt kérdezte a parlament
ben a pénzügyminisztertől Takács Péter MDF-es
képviselő. Békesi László leszögezte: általános va
gyonadót egyáltalán nem tervez a kormány. Nem
a gazdagodás, hanem a szegényedés megakadá
lyozása a cél. Szempont viszont az igazságos te
herviselés és a feketegazdaság visszaszorítása.

A miniszter szerint elvileg elképzelhető olyan
megoldás, amely a bevallott jövedelem és a fo
gyasztás, valamint a felhalmozott nagyobb va
gyon összevetésével állapítja meg az adóeltitko
lást. Lehetséges - mond"otta Békesi -, hogy el
térő illetékkel sújtják a normállakások és a drága
villák tulajdonváltozását. .

Októbertől új vámtarifák
Ha új vevővámokra még nem is számíthat idén

a hazai agrárágazat, októbertőJ új vámtarifák be
vezetésével védik a magyar élelmiszeripart - je
lentette be Bábolnán minap Lakos László földmű

velésügyi miniszter. Az agrártárca vezetője be
szélt arról is. hogy jóllehet a pótköltségvetés a
mezőgazdaságnak az eredeti 57 milliárd helyett
77 milliárd forintos támogatást biztosít, ennek az
összegnek egy jelentős részét gyakorlatilag már
az előző kabinet elköltötte.

A miniszter szerint azonban az ágazatnak alap
vetően önerőből kell nemzetközi versenyképessé
gét erősítenie. A központi támogatás helyett ler
mékei áraiban kell tudnia akkora jövedelemhez
jutni, amelyből fejlesztésekre is vállalkozbat.

Mint ismeretes, a feketegazdaság évi
900 milliárdos forgalommal rendelkezik
hazánkban. Ennek az összegnek harmada
elég lenne az országos költségvetés hiá
nyának egyensúlyozására. Az elburjánzott
feketemunka mind a munkavállalói, mind
a munkaadói oldalon ellenőrizhetetlenné

vált. Mindenki tudja, hogy törvénytelensé
get követ el, mikor erre adja a fejét. Mégis
virágzik és úgy tűnik, nagyon nehéz ellene
a küzdelem.

Néhány megfogalmazást olvashatnak
ennek okáról, lebetőségéről és miértjéről.

- Olcsóbb így a munkaerő. Sok teher
től szabadul meg az, aki alkalmaz feketén
dolgozót. A gazdaság irányítóin van a fe
lelősség, mert akik a döntéseket hozzák.,
úgy tűnik - nem akarják az országot elő

re vinni.
- Mindaddig, amíg igazságtalanok a

törvények, amíg elviselhetetlen terheket ró
a vállalkozókra, addig lesz feketemunka.
Én elítélem a feketemunkát. Bosszant, de
rá vagyunk kényszerítve.

Egyenlőtlen helyzetet teremt. Aki meg
akar élni, kisebb-nagyobb mértékig foglal
koztat feketemunkást, -munkaerőt.

Az árakat nem lehet felspanolni, mert
így nem lesz rá kereslet. Alkalmazása
kockázatot nem jelent, mert nincs kifej
lődve a megfelelő eilenőrzési rendszer. A
kiközvetített munkanélküliek nagy része
nem akar munkát vállalni, mert a segély
ből és a feketemunkavállalásból jól megél.

- Megfelelően szabályozni kellene,
hogy a munkanélküli egy bizonyos össze
gig, egyszerű keretek között dolgozhas
son. A tb kijátszásából fakad a probléma.
Ameddig ilyen nagyadó és tb-terhek ül
nek a vállalkozásokon, addig lesz fekete
munka. Ezek mérséklése bozbatja csak
meg a becsületességet a vállalkozásban.

- Megoldást nem városi szinten látok.
Nem egészen jól működik a munkanélkü
liek segélyrendszere. Legalizáltuk a rejtett
munkanélküliséget és pénzt adunk a sem
mittevésért. Jobban megszorítanám az ún.
elhelyezkedési kifogásokat. A kezdő vál
lalkozókat az adók és a tb-járulék fojtja
meg, ezért kedvezményeket adnék indu
láskor. Több támogatás ilyen formában a
munkanélküliséget is pozitívan befolyá
solná.

- Valamiből meg kell élnie mindenki
nek. A segélyből nem lehet. Ezért kettős

életet él: elmegy munkanélkülinek és
emellett dolgozik is - feketén. CA csalá
dot el kell tartani.) A feketekereskedelmet
nagyon megtiltanám, hiszen az inflációba
ez nagyon beleszól. Ezért drágáb a kenyér,

a tej, minden. Ugyanis az így elmaradt
adóbevételt csak árrendezéssellehet ellen
súlyozni. Nem szabadna megengedni.

Adjanak kedvezőbb adófeltételeket a
vállalkozni merőknek! Aki nem tud tőkét

kovácsolni, az csak küszködik. Ezek pró
bálják az adóból, a tb-ből, mindenből lefa
ragni a pénzüket.

- Katasztrofális a belyzet ebben a té
mában. Itt a gazembereknek áll a világi A
becsületesen dolgozók pedig anyagi gon

dokkal küzdenek. Kitermelni a nyomasztó
adókat, SZTK-t egyre nehezebb. A tarifa
pedig nem tudja követni, mert a vendégek
szívják a fogukat érte.

Az APEH-nak a feketegazdaság lovag
jait - akik néhány éve még rossz Traban
tokon jártak, most pedig milliós autócso
dájuk, házuk és vagyonuk van - kellene
elővenni és adóztatni.

Megértem a feketemunkát, mert ilyenek
a viszonyok, amelyek ezt táplálják. Ezért
nincsenek egyenlő esélyek. Akik kihagy
ják az adókat, az SZTK-t, persze hogy 01
csóbban tudnak dolgozni.

- Nem támogatnám a munkanélküliek
azon rétegér, akik csak elisszák napok
alatt a segélyüket.

- E gazdasági helyzetben az adótörvé
nyeink, a tb-kötelezettségek, ezek végre
hajtási módjai a morált rontják. Elítélem
azt, aki alkalmazza afeketemunkaerőt.

Meglenne a módja a legális munkaerő-al

kalmazásnak.
Nem tudom elítélni azt az embert, aki

családja megélhetése érdekében vállal
ilyen vagy olyan munkát feketén. Azon

ban elítélem azt, aki csak elissza és a
kocsmába viszi a pénzt.

- A jelenlegi problémának sok össze
tevője van. A nagy adósságok kialakulásá
nak egyik oka a feketegazdaság elburján

zása. Komoly eJlenőrzések hiánya. Egyes
rendeletek hiánya és a meglevők kij át
szása. A vállalkozóknak nagy megerőlte

tés az adók, járulékok, tb-k stb. kiterrnelé
se. A vállalkozót el lehet érni mindenhq!,
de afeketegazdaságban tevékenykedőket

nem tudják elérni, megbüntetni, felelős

ségre vonni. Az ellenőrzések szigorítását

tartanám fontosnak.
A városi vezetés kezébe tenném le ezt

az ügyet. Vonják felelősségre az engedély
nélkül tevékenykedőket, az utcán krump
lit, almát árulókat és például a savanyú ká
posztát előállítókat!
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A munkaügyi központ hírei

B. K.

CSAK PÁLYAKEZDÓK RÉSZÉRE FELAJÁNLHATÓ ÜRES ÁLlÁSHELYEK:

-. I fó
- 1 fő

- 4fó
- 4fő

- 5fó

- 5fő

- 5fő

- 5 fő

- l fó

- l fő

- l fő
- 2 fő

- l fti
- l fő

- 20jó

- 10Jó'

8 álialános iskolát végzettek részére:

Élelmiszer-ipari beranítoll munkás (Gyomaendrőd)

Középfokú végzettségűekrészére:

tek képzésre, dupla annyian, mint amennyinek állást szeretnénk,
tudnák találni. Nem szabad hagynunk, hogy így állás nélkül kez
dődjön az életük. A börze az elhelyezkedésüket szolgálná.

Hamarosan bevezetésre kerul kirendeltségünkön egy új ügyin
tézési modell, minek lényege, hogy az ügyintézőkhöz saját ügy
félkör fog tartozni. Ez kölcsönösen jobb ügyintézést előlegezhet

meg. Ezenkívül a friss munkanélkülieknek csoportos tájékoztatót
foguk tartani lehetőségeikről.

Rá kell ébreszteni őket a saját döntés meghozatalára.
Tehát egyre inkább humánszolgáltatást nyújtó lúvatallá szeret

nénk válni."

Magyar-riMénelem szakos Ianár (Gyomaendrőd)

Marema/ika-jizika szakos /anár (Gyomaendrőd)

Fesrő. nuízoló (Gyomaendrőd)

Kőműves (Gyomaendrőd)

Kőműves (Budapesr)

Cipész (Dévaványa)

Cipőfelsőrész-készírő(Dévaványa)

Cipőals6rész-készírő(Dévaványa)

Felszolgáló (csak pályakezdő, Gyomaendrőd)

Szakács (Gyomaendrőd)

Texrilkonfekció-ipari szabász (Dévaványa)

Vendégláró-ipari eladó (Gyomaendrőd)

Élelmiszerbol/i eladó (Gyomaendrőd)

Tehergépkocsi-veze/ó (e, E kar.. Gyomaendrőd)

Hegeszrő (Ecsegfalva)

Maremarika-számírásrechnikui szakas álr. iskolai tanár (Gyomaendrőd) - l fő

Magyar szalws + középfokú angol nyelvvizsgával rendelkező lílr. islwlai ranár- l fé

Népművelő(csakférfi, Gyomaendrőd) - l fő

Egyetemet végzettek részére:

Főiskolai végzettségűekrészére:

Gyomaendrődönés körzetében
betöltésre váró álláshelyek

Az egyházi iskola építésének kezdete, 1994. szeptember

10fő bolri eladó, 3fő felszolgáló, l fő cukrász, 15 fő cipész. 3 fő kómúves, I fó

autószerelő, l fó agronómus, 5 fó mezőgazdaságigépész. l fő gazdasági ügyinté

ző, 10fő élelmiszer-ipari beran(toU mankás, l élelmiszer-ipari gyakornok.

,
Allásbörze
"Adj esélyt!" 1E!=zI__ClIilllI:lll:IB!! '"

BÉKÉS MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT

A Békés Megyei Munkaügyi Központ az ,,Adj esélyt!"
program keretében állásbörzét szervez a Békés megyei
pályakezdő munkanélküliek számára

1994. október l2-én (szerdán)

10-15 óra között, a Belvárosi Általános Iskola és Gim
náziumban (Békéscsaba, Haán Lajos tér 2-4.)

A rendezvényen élő állásközvetítést, tanácsadást (képzé
si, pályaorientációs, pszichológiai, vállalkozóvá válási,
külföldi munkavállalási, jogi) tartanak a szakemberek.

Az érdeklődők az említett szolgáltatások igénybevételén
túl megtekinthetik a vetélkedőt a legjobb állásért, továbbá
a központ által szervezett munkaerő-piaci tanfolyamokon
végzettek termékbemutatóját. Tombolahúzáson vehet
részt mindenki és meghallgathatja a Jazz Mine együttes
koncertjét.

Várjuk azoknak a munkáltatóknak előzetesen a munkaü
gyi központ kirendeltségein vagy a helyszínen történő je
lentkezését, akik állást tudnak felajálani a pályakezdő

munkanélkülieknek.

Számítunk mindazokra, akik valamilyen formában támo
gatni kívánják a rendezvényt.

, "Uj vezeto

BÉKÉSCSABÁN

A Békés Megyei Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kiren
deltségén is új vezetőt találhatunk szeptember l-jétől.

Egy bemutatkozásnak nevezhető beszélgetésen néhány új ada
tot ismertetett Timámé Buza Ilona a Híradó olvasóival.
"Endrődön születtem, mindig is Gyomaendrődön éltem. A bé

késcsabai közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem, majd
Debrecenben a tanítóképző főiskolára jártam. Ezt követően az I.
Sz. Általános Iskolában tanítottam 9 évig. Gyesről jöttem ide a
munkaügyi központ kirendeltségébe. Ügyintéző voltam, majd
képzési tanácsadó. Időközben különböző képzéseken vettem én
is részt.

Jelenleg kilencen dolgozunk a kirendeltségen. Két aktív esz
közgazdálkodó a támogatások odaítélésével foglalkozik.

.Három fő munkaközvetítő-ügyintéző, egy információs ügyin
téző és képzési tanácsadó.

A kulturáltabb ügyintézést segíti elő az újonnan kialakított in
formációs szoba. Ez egy öninformációs bázis a munkanélküliek
fogadására. Jelenleg legfontosabb feladatunk az Állásbörze szer
vezése, mikor is 290 pályakezdőnek próbálunk állást szerezni.
Igyekszünk minél több vállalkozót felkeresni ebben az ügyben,
és szponzori támogatást. A pályakezdők közül sokan jelentkez-
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A kép restaurálás után a látogatóközönség elé kerül.

De egyéb újdonsággal is szolgálhatunk az idelátogatóknak, október 21-én nyílik

Illéssy Péter, gyomai születésű képzőművész hagyatékának válogatott darabjaiból egy

kiállítás. Erre az eseményre ezúton is minden érdeklődőt szeretettel megl1ívunk l

Var/ia Gyuláné

Spanyolországban nem régen belehalt agyhártyagyulladásába az a 14 éves kislány, akinek édesanyja

nem járult hozzá. hogy vérátömlesztést kapjon. Azon a héten ez már a második eset volt, hogya Je

hova Tanúi közé tartozó szülők megtagadták a vérátömlesztés l. Csütörtökön egy 13 éves kisfiú

vesztette így életét. A kislány esetében az orvosok bírósági úton elérték ugyan, hogy az anyai tilta

kozás ellenére megfelelő kezelésben részesíthessék a beteget, ám az engedély későn érkezett.

Alalugazdász ielenti...
A taJajmunkákat könnyítő néhány esős nap

után kedvező őszi időjárásnak örvendhetünk.
Igaz, a múltkori számban röviden már írtam a

növénytermesztési támogatásokról, de mivel több
kérdés érkezett hozzám, ezért most bővebben leí
rom.

A növénytermesztési támogatások a még min
dig hatályos J8211993. kormo rendelet alapján
igényelhetők.

2000 Ft vetési támogatást kaphat az a termelő,

aki őszi búzát, őszi árpát. tritikálét vagy rozsot
termel és a termeléshez 2000 Ft-tól magasabb
számlaértékkel igazolja ráfordítását.

A támogatás a vetést követően vagy előleg for
májában igényelhető. Gázolajbeszerzés támogatá
sára az jogosult, aki gázolajszámlával, vagy mun
kaművelet megnevezését tartalmazó számlával
igazolja ráfordításást. Hasonlóképpen igényelhető

az útalap-támogatás is. A gázolaj-támogatás mér
téke a fogyasztói adó 50%-a, míg az útalapra lite
renként 3,75 Ft számolható el. Mindkét esetben
90 l/ha. Az a magán- vagy jogi személy, aki a ter
meléshez hitelt kiván felvenni. szerezzen be iga
zolásl a falugazdász útján az FM-hivataltól l Az
igazolás benyújtásával a helyi pénzintézeteknél
10% pont kamattámogatású hitelhez lehet jutni.

Szeptember LS-én döntött a kormány az aszá
lyos időjárás okozta károk megítéléséről. A dön
tés előtti nagy várakozással ellentétben csak azon
aszálykáros termelők kapnak térítést, akik J993
ban vagy 1994-ben termelési hitelt vettek fel..

A határozatnak megfelelően a fenti termelők

hiteleik megújítására, illetve további 10% pontos
karnattámogatásra számíthatnak.

Időszerűnek tartom, hogy szóljak a Jucerna
magfogásokról. A kárpótlás során licitált területe
ken többen takarítottak be lucernamagot. A ren
delkezések értelmében az ismeretlen származású.
szántóföldi szemle nélkül termesztett lucernamag
megfelelően kitisztítva. OMMI (Országos Mező

gazdasági Minősítő Intézet) által engedélyezetten
forgalmazható. Amennyiben ilyen mag e'xportjára
lehetőség lesz, értesítem a gazdákat.

Az őszhöz tartoznak a kukorica- és napraforgó
bemutatók, ahol a legjobb fajtákkal lehet megis
merkedni. Az aszályos időjárás megválogatta a
kukoricahibrideket. Jól viselték az aszály t a Pol
ka, Stira. Occitán hibridek, valamint a Kiskun
351-es és 380-as.

Az őszi munkák egyik legfontosabbika a kö
vetkező esztendőt megalapozó tápanyag-utánpót
lás. A szerves trágya a kiszórást követően megfe
lelően alászántva fejti ki hatását. Akijuttatandó
műtrágya mennyiségét a talaj tápanyagkészlete.
az elővetemény, a sorra kerülő növény és a terme
16 anyagi helyzete határozza meg.

Én most az utóbbi maximális figyelembevéte
lével kívánok tanácsot adni. A lerületek többsége
káliummal jól ellátott. 6szi búza alá célszerű 30
40 kg nitrogén- és ugyanannyi foszforhatóanya
got kijuttatni. A kukoricák jobban bírták az asz
tályt. ha előző ősszel a nitrogén- és a foszformű

trágyák bedolgozásra kerültek.
A lucernákat több évre telepítjük, ezért a mély

szántást megelőzően kell a műtrágyákat kijuttatni.
40-50 kg hatóanyagot mindhárom féleségből. A
kiszórást egyszerűsíti k az összetett vagy kevert
műtrágyák.

A továbbiakban eredményes munkát kivánok.

Várfi András

REK

Ezt ú·ta egy, itt nyaraló budapesti

család a Városi Képtár vendég

könyvébe. Elmondták, hogy valami

sokkal kisszerűbbre, vidékiesebbre

számítottak, de az itt látott gyűjte

mény bármely rangos, fővárosi ki

állítás anyagával vetekszik.

Igazi büszkeség számunkra ez a

nyilatkozat, amely nemcsak egy ki-

• ragadott példa. A képtárba látoga

tók többsége - saját e1inondása

szerint - igazi élményben része

sül.

Most egy újabb értékes darabbal

gyarapodott állományunk, sikerült

egy magángyűjteményből megvá

sáro!nunk Vidovszky Béla Műte

rembelső című képét.

A nagyméretű festmény a mű

vész műteremlakásának egy kései,

bensőséges hangulatot árasztó ábrá

zolása.

A HALÁL TANÚI

ÁLLATI SIK

TALLÓZÓ

Vidoyszky Uéla: Műlcrernbclső

"Várakozáson felüli élményt
nyújtott a kiállítás..."

Nemrég, szeptember IS-án Karcagon kutyakiállítást és tenyészszemlét rendeztek.

Ezen többek között díjat nyertek Gyomaendrődötképviselő tenyésztők is. Első helyet

kapott Földvári Ildikó dobberman szukája, a Torzsási Dolly, Szatmári István németju

hász kanja - Salzburger Ali, és Gólya István Kathy Kerti Figaró nevű kan rotweilerje

második lett.

A szemlén a derék négylábúaknak különböző feladatokat kell véghezvinniük, mint

például támadást, karfogást.

A bírák különben minden lehető vizsgálódásoknak alávetik hűséges barátainkat, és

állandóan összehasonlításokat végeznek a "labbancson" maradó ebek között. Így érthe

tő, hogy csak a legkiválóbbak juthatnak a l1elyezések közelébe. A verseny és akiállitás

alaposan próbára

tesz állatot és gazdi!

egyaránt. Karcagon

több száz kutya vett

részt a kicsitől a na

gyobbakig. A szép

sikerhez gratulálunk

a gyomaendrődiek

nek - vau, vau.

B. K.
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AKisréti Gyógyszállóért Alapítvány bálján
Jótékonysági bált rendezett szeptember 9-én aKisréti Gyógyszállóért Alapítvány.
Megnyitó beszédet mondott volna dr. Latorcai János, Endrőd szülötte, a KDNP országos

elnökségének tagja. Sajnálatos módon más, fontos elfoglaltsága ITÚatt nem tudott jelen lenni.
Az alábbi faxot küldte felolvasásra a tisztelt vendégeknek:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Barátaim!

Mindenekelőtt sajnálkozásomat szeretném kifejezni, hogy ezen a nemes célt szolgáló ren
dezvényen személyesen nem tudok megjelenni. Sajnos engem is elért a közszolgálat egyik
kellemetlen velejárója, az egyszerre, egy időpontban több helyre szóló kötelezettség teljesít
hetetlel1Sége.

E hét végén (péntek-szombaton) rendezik Bonnban a Német-Magyar Fórumot, melyre
én is meghívást kaptam a Külügyminisztériumtól. Ez az esemény a két ország viszonya szem
pontjából rendkívül fontos, hiszen országunk mai tókeszegénysége különösen érzékenyané·
met-magyar gazdasági kapcsolatok alakulására.

A gazdasági nehézségek, aforrásszűkösség nemcsak az ország, a nagyobb régió, de Gyo
maendrőd és térségének is sajátossága.

De a pénztelenség, a gazdasági szorítás ellenére a kitörés lehetősége napjainkban is adott,
ma is ott van Endrőd és Gyoma közösségének eltökéltségében, munkájában.

Csak a vállalkozások növelése, a szolgáltatásokfejlesztése enyhítheti a gondokat, növelhe
ti a bevételt, afoglakoztatottságot és teremtheti meg a tényleges kitörést.

Csak így teremthető meg az a fejlődés, ami a városiasabb környezet kialakításához, az
életminőség emeléséhez szükséges.

Biztos vagyok benne, hogy ebben a folyamatban a Kisréti Gyógyszálló olyan cél, amely
megvalósulása esetén Gyomaendrőd térségét nemzetközi idegenforgalmi szintre emeli, ami
napjainkban többek között Gyula, Hajdúszoboszló helységnevekkeljellemezhető.

Hiszem, hogy az endrődi és gyomai emberek konok elszántsága, tenni akarása lendületet
ad az indító gondolatnak és a gyógyszálló a telekparton, Endrőd és Gyoma büszkesége meg
valósul. Ebben a hitben kívánok a bál résztvevői, a cél érdekében már elkötelezettek részére
jó szórakozást, feledhetetlen perceket, igaz báli élményeket.

Budapest, 1994. szeptember 7.
Dr. Latorcai János

Az estélyen a bevétel elérte az 50 ezer forintot, a jegyzésekből 500 ezer forintnyi vagyon
gyűlt össze.

AKisréti Gyógyszállóért Alapítvány köszönti Önt!
Köszönjük, hogy alapítványunk javára rendezett jótékonysági esten részt vesz. Engedje

meg, hogy néhány szóban megismertessük céijainkkal és felvázoljuk röviden történetünket.
Alapítványunk célja az alapító okirat tanúsága szerint:

"Gyomaendrőd lakosainak jobb munkaellátottsága előmozdítása, szociális helyzeté
nekjavítása azáltal, hogy kezdeményezi a Kisrétzugban a nagylaposi hévízfelhasználá
sával gyógyszálló létesítését. Az alapítvány célja tehát, hogy megteremtse mindazokat a
feltételeket, amelyek gyógyszálló létesítéséhez szükségesek.

Mindezeken túl a megépítendő gyógyszállónak anyagi és erkölcsi támogatása. Az ala
pítvány célja továbbá, hogy Békés megye e körzetében előmozdítsa a gyóg]'·idegenfor
galmi turizmust és a lakosság magas színvonalú egészségügyi ellátását. "

Alapítói vagyonunk, amely 255 OOO Ft-tal indult, ma már meghaladja a 10 millió forintot,
s így lehetőségünk nyílt arra, hogy kezdeményezzük a gyógyszálló építésére és működtetésé

re hivatott részvénytársaság megalapítását.
Szándékaink szerint a Termál Hotel Körös Rt. 30 millió forint alaptőkével alakulna meg,

amelyből 20 ITÚllió Ft apport (9 ha földterület, műszaki tervezési vízügyi tanulmányok és
más ingatlan), 10 ITÚllió forint készpénz. 100 OOO Ft jegyzése esetén alapító taggá válhat, ami
sok kedvezménnyel jár együtt. Kibocsátásra kerül 5, 10, 50 és 100 ezer forintos részvény.

Ezért olyan befektetést ajánlunk Önnek, amely túl az üzleti érdekeken elvezet Gyomaend
rőd város fellendüléséhez, a gyógyító munka színvonalának fejlesztéséhez és végső soron a
nemzetközi hírnévhez, amint az Bükkfürdő, Sárvár és annyi más fürdőváros esetében már
beigazolódott.

Küldje el szándéknyilatkozatát!
Részletesebb tájékoztatást szívesen ad bármikor a kuratórium elnöke: Császár Ferenc,

Gyomaendrőd, Damjanich utca 15.
Legyen társunk e nagyszeru vállalkozásban!

Gyomaendrőd, 1994. szeptember 9.
AKisréti Gyógyszállóért Alapítvány

Kuratóriuma

Pályázati felhívás
gyerekeknek

A városföldi Klubkönyvtár Barátunk a
természet' címmel országos természetisme
reti játékot hirdet 8-14 éves gyerekeknek.

Várjuk olyan egyének vagy 4 fős csopor·
tok jelentkezését, akik szeretik a természe
tet, szívesen töltik szabad idejüket a szabad
ban, ügyesen tájékozódnak a könyvtárban s
szeretnének környezetükről ITÚnd többet
megtudva új titkokra lelni.

A játékosok októbertől havonta egy fela
datsort kapnak, amelyek megoldásait mega
dott határidőre kell a Klubkönyvtárba
visszajuttatni. A feladatlapok kérdései az
adott hónap természeti jelenségeihez, az ép
pen megfigyelhető növény- és állatvilághoz
kapcsolódnak majd, ezzel is ösztönözve a
résztvevőket a természetjárásra, vizsgálódá
sokra, megfigyelésekre.

A biológiai feladatok irodalITÚ, zenei,
képzőművészeti és néprajzi feladványokkal
bővülnek.

Az írásbeli fordulókban legjobb ered
ményt elért csapatok részvételével a játék
döntőjét 1995 tavaszán rendezzük meg Vá
rosföldön, a Klubkönyvtárban.

A legeredményesebb résztvevők értékes
könyvjutalomban részesülnek.

Benevezési díj: 300 Ft/csoport vagy
egyéni játékos.

Jelentkezési lapok egy megcímzett és bé
lyeggel ellátott boríték mellékelésével a kö
vetkező címen igényelhetők:

KLUB KÖNYVTÁR
Városföld
Felszabadulás u. 6/a.
6033

A jelentkezés határideje: 1994. október la.

Anti-Mlfrphy-Yhprlftn
törvényei

Akkor lehetsz bizonyos abban, hogy jól érzed magad, ha időd ro·
han.

Örvendjl Majobb napod van, mint amilyenre holnap számíÚlaLlz.....................................................
Alegbonyolultabb földi szerkezetet is ember lalálla ki.....................................................
Ne aggódj' Rossz érzésed csak legközelebbi jó érzésed megjele-
néséig !alt.....................................................
Mindent lehet jobban is csinálni.

Addig szabadulj meg tönkrement dolgaidtól. amíg épnek látsza·
nak.

Ha afejed falba vered, számíthatsz rá, hogy fájdalmaid lesZIlek.

Amit nem raksz össze, az szét sem eshel

Amosoly nem áru, csak önkém adha/ó, viszam ha valaki nem tud
mosolyogni, ne nyisson üZletel.

Elképzelhetö, hogy létezik az is, ami még nem képzelhetá el.

Bánnelyonyag összetétele megegyezik a sajá~ávol.

(Felesleges) könyveidtöl kölcsönadás útján szabadulsz meg a leg
könnyebben.....................................................
Akihojításra szánt dolgok a legérrékesebbek.. .
Acsatlakozó járatok a legpontosabbak.....................................................
Az eltún/ tárgy keresését cé/szem alegutolsó helyen kezdeni.

Akarod, hogy fönököd tiszteletét tegye a te szobádban? - Dölj
hátra aszéken, s nyújtózz egy nagyot t
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B. K.

KÖSZÖNET

Az utcában gyerekek is laknak és 6k is
kénytelen-kelletlen fültanúi az ott elhangzó,
aligha magasreptű beszélgetéseknek.

Előfordul, hogy a járdát is elállják a lakók
közlekedését akadályozva, ráadásul az alko
holpusztÍtók érzik magukat sértettnek galád
szórakozásaik kritizálásakor.

Ezen kívül olvasónk szót emel a feketén
dolgozók és dolgoztatók ellen. (Neveket is
említ, akik szerinte érintettek ez ügyben.) A
segélyek ilyen irányú jogtalan felvétele, ki
fizetése is fájóan elítélendő - írja levelé
ben.

Minden józanul gondolkodó ember elítéli
a fent említetteket. Tenni ellenük nagyon
nehéz. Talán közös összefogással könnyeb
ben eredményt tudnánk elérni. A hatóság in
tézkedései pedig nem mindig hatásosak. En
nek oka nagyon sokrétű lehet.

Köszönjük a helytörténeti tábor támoga
tását

• a Gyomai Szülőföld Baráti Körnek,
• a Sportcsarnoknak és a polgármesteri

hivatalnak,
• a Sütő- és Édesipari Vállalatnak,
• a Fa- és Építóipari Szövetkezetnek,
• a Sikér Gmk-nak.

Köszönet mindazoknak, akik a.nyagilag, il
lelVe közvetlen munkájukka.l segítellék a
szervezést.

márné, Szendrei Dóra, Gergelyné Kovács Ilona, Asztalos Ágnes,
Béres Jánosné, Bencsik Mária, Kajla Ildikó és Rosza Paula.

A szakosztályvezető, Tímárné sajnálkozik azért, mert nagyon
rosszul állnak az utánpótlás terén. A jelenlegi gárda kiöregedőben,

és ha nem sikerül a következő egy - két évben megoldani e prob
lémát, akkor kétséges lehet a sportág helyi létezése később.

A röpisek az anyagi gondokkal is kemény meeeset vívnak. Ke
vés a szerelés, a labda, a mez, a cipő, a nélkülözhetetlen térdvé
dő, egyszóval minden hiánycikk.

Az utazások és az étkezés fedezetét, valamint a bírói díjakat
nehéz kigazdálkodni. Ez az összeg az év végéig ISO ezer forint.
Az önkormányzat nyújt némi támogatást, de ez nem túl sok. Vol
tak pillanatok, amikor felmerül t az, hogy egyáltalán tudnak-e in
dulni a bajnokságban ilyen rossz gazdasági háttérrel.

A teremdíj teljesen lenullázza a társaságot, viszont támogató
kat találni szinte remény.telen.

Mindezek ellenére sikeres szezont és évet kívánunk I

Szerkesztőségünkhöz egy panaszos levél
érkezett. Ebben olvasónk egy már elég jól
ismert problémát vet fel. Ez a gond eddig is
sok ember életét keserítette meg közvetve
vagy közvetlen.

A panaszok okai a mértéktelenül szaporo
dó italmérések, kocsmák. A garázs és a lakó
házak egyik szobáját alakitgatják előszeretet

tel ilyen italárusÍtó-, fogyasztó helyekké.
Olvasónk a Táncsics utcában nyitott ki

mérésre reagál erősen és az odajáró vendé
gek viselkedésére.

Levelében leírja, hogy miként zavarják az
ott lakók nyugalmát a már kora reggel ott
kurjongató és fésületlen társalgást jó hango
san folytató szesztársak.

[g] Olvasói levél

telét és 20 milliós saját tőkét használtam fel.
Az épület átvétele, a beköltözés és az

ideiglenes termelés májusban indult. A ter
melőesarnok mellett szociális helyiségek is,
mint pl. ebédlő, öltöz6k, irodák stb. is kiala
kítást nyertek.

A távlati cél továbbra is a fejlesztés és bő

vítés.
A Turul cipő a konkurenciát egyébként

úgy próbálja legyőzni, hogy igényesebb, mi
nőségibb lábbelikkel jelenik meg a piacon.

B. K.

Röplabdás lányaink még rendületlenül ott vannak, részt vesz
nek az NB II bajnok,ságában. Az is igaz, hogy az utóbbi időben

ők is nehezülő körülményekre panaszkodnak. Azonkívül válto
zás is állt be a csoportbeosztásban. A tavalyi - elmúlt szezoni
- négy csoport mostanra kettőre szűkült. (Egyébként ötödikként
végeztek a csoportjukban.)
Edzőjük továbbra is Szmolnik Lajos. A jelenlegi keleti cso

portban 12 csapat található a mieinkkel. Így természetesen meg
nőttek a játszandó összecsapások számai, valamint az utazások
is.

Október l-jén indul az idény. A résztvevők listája: Debreceni
Sportiskola, Dabas, Nyíregyházi TK, Gödöllő, Biogál (Debre
cen), Goodmayer (Izsák), Nyíregyházi Sp., Salgótarján, BHGSE
(Budapest), Kalocsa, R. Comp SE és Gyomaendrőd.

A csapatban egyelőre a következők állnak harcra készen: Tí-

A Turul cipő jövője

- Ahhoz, hogy a kereskedelmi feltéte
leIenek meg tudjunk felelni, szükség volt
arra, hogy centralizáljuk a termelést. Köz
ben bővült a megrendel6k köre belföldről,

külföldről egyaránt. Ez is megkövetelte a
centralizáltságot - mondja Hunya István, a
Turul cipő tulajdonosa, vállalkozó.

Az új telephelyen, a régi piactér mellett, a
volt Háziipari Szövetkezet, majd a Békés
csabai Szőnyegszövő épületében találta meg
Hunya István a megfelelő helyet. Jelenleg
- bár a hivatalos átadás még nem történt
meg - az ún. próbaüzemben ideiglenesen
megindult a termelés. 100 fő áll alkalmazás
ban. 600-800 pár lábbeli készül naponta a
papucstól a gyereklábbelin át a csizmáig.

Még két tűződe dolgozik be, de alkalman
ként négy, öt.

- Az átalakításokra ID milliós starthitelt,
3,6 milliós munkahelyteremtő beruházás hi-
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Azédes
anyanyelvünk
verseny gyífztese

Fehér Anikó a gyomaendrődi 617-es
Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Ci
pőipari Szakközépiskola 3. osztályos ta
nulója a nőiruha-készítő szakon. Az Éde
sanyanyelvünk elnevezésű megyei verse
nyen, amelyet a Gépészeti és Számítás
technikai Szakközépiskola rendezett Bé
késcsabán a középiskolások számára, a
szakmunkástanulók kategóriájában Fehér
Anikó lett a nyertes.

- Nyelvtani verseny volt - mondja
Anikó -, de mondani kellett egy két és
fél perces beszámolót egy bizonyos témá
ról.

A szak.•nunkások hatan küzdöttek meg
egymással a versenyen - és a magyar
nyelvvel.

Az október 14-1S-16-án Sárospatakon
rendezendő országos versenyen Anikó
képviseli majd Békés megyét egy másik,
gyulai lány (Finta Éva) társaságában.

Osztályfőnöke Pelyva Imréné, tanára
Hajdú László.

- Miért választottad ezt a szakmát?
- Mert szeretek varrni.

..
AVARTUZEK

+ TARLÓTÜZEK
= SPÓROLÁS?

A KÖRt~YEZET az embert körülvevő

élő és élettelen, illetve természetes és mes·
terséges dolgok összessége.

Talán pillanamyilag aktualitását már elvesztet
te az a probléma, melyet a nyár végén tapasztal
tam a határt járva. Nap mint nap, hol keleten, hol
nyugaton gyulladtak tüzek, melyek a "spórolást",
a "takarékos" gazdálkodást szolgálták. Legaláb
bis a tűz okozója, a tarló tulajdonosa úgy
gondolta. Hát meg kell mondanom, hogy ezt igen
rosszul gondolta. Ismereteim szerint a termőföld

termőképességét a növények által felvehető tápa
nyag biztosítja. Ezt a tápanyagot a talajba vissza
juttatott szerves anyag és ásványi anyag pótolja.

Így a tarló, a szalma, a tárcsázás, a szántás al
kalmávalleforgatva a talajban található baktériu
mok, gombák (mikroorganizmusok) segítségével
humusszá érik, ami a jövő évi terméseredményt
növeli.

A tűz elfüstöli, illetve elpusztítja nemcsak a
tarló szalmát, de a talajlakó organizmusokat is,
tönkre teszi az egészséges talajéletel

Nem kis mértékű a levegőszennyezés sem
(C02), ami a globális felmelegedés t is növeli,
vagyis az üvegház hatás fokozását eredményezi.

Tehát a gazda ne csak a zsebét, de a jövőjét is
féltse, amikor "spórol", vagyis éget.

Gurin László

- Hogyan kerültél a csapatba?
- Ez úgy volt, hogy Hajdú tanár úr vá-

lasztott ki bennünket. Én nem hittem a si
keremben akkor. Számomra is meglepő

volt.
- Melyik tantárgyat favorizálod a ma

gyar mellett?

- Nincs kedvencem. Egész jól megy a
többi is.

- Kaptál sok gratulációt diáktársaktól,

tanároktól?
- Igen, sokat és jólesett.
Az országos versenyre is sok szeren

csét'

B. K.

"A zene mindenkié"
~Kodály Zoltán)

A Zenei Világnap tiszteletére Népsze
rű melódiák círrunel ünnepi konce11 volt
Gyomaendrődön a Katona József Mű
velődési Központban szeptember 30-án.

Megnyitó beszédet mondott Holubné
Hunya Anikó, a Városi Zene- és Művé

szeti Iskola tanára.
A koncerten bemutatkozott: a Békés

csabai Vonós Kamarazenekar, vezetője,

hangversenymestere: Tóth István.

Közlemény
A közvilágítással kapcsolatban több

panasz érkezett a polgármesteri hivatal

hoz, hogy a város utcáiban a közvilágí

tó lámpák sok helyen nem üzemelnek,

nem világítanak.

Ezért a polgármesteri hivatal kéri a

lakosságot, hogyaközvilágításban ész

lelt hiányokat a hivatal műszaki cs0

portjához jelentsék be továbQ.i intézke

dés végett.

Tel.: 386-1221111, vagy személyesen.

A KKDSI elnökének
látogatása

Szeptember 26-án városunkba látogatott Va
dász János, a Közgyűjteményi és Közművelődési

Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) elnöke.
Beszámolójában többek között a jövőbeni új

helyzetet, a várható szakszervezeti szemléletet,
gazdasági lehetőségeket említette meg.

- Különleges, összetett helyzet alakult ki,
ami halvány lehetőségeket kínál abban, hogy egy
új megegyezés, megállapodás, egy új rend kiala
kítása fejé mozduljunk, amely hosszú távon segít
mindannyiónknak a munkavégzésben. A helyzet
az, hogy ez a kormány sem tartja magát a kor
mányprogramban írottakhoz. Megfogalmazták
ugyanis a jelentősebb támogatást minden tekin
tetben. Említik a négy szakmai törvény megalko
tásának köte!ezettségét: közművelődési intézmé
nyekről, könyvtárakról, !evéltárakról és múzeu
mokról. Ehhez képest más irányba nyomulnak,
hiszen a pótköltségvetési indítvány finoman szól
va nem túlzottan megalapozott. A költségvetési
közszolgálati intézmények rendszerét egy lénye
gesen kisebb létszámú foglalkoztatottal képzelik
el.

Az általunk befizetett adók, közterhek döntő

többségét nem közkiadások fmanszírozására,
nem közfeladatok ellátására fordították és fordít
ják, hanem egészen másra.

1500 milliárd lenne a közkiadások teljes el
költhető összege. Ebből 600 milliárdot költ csu
pán a költségvetés a közintézmények működteté

sére, az Olt foglalkoztatottak bérére, a tevékeny
ség finanszírozására. Mi ebből 220 milliárdot
azonnal visszafizetünk...

A különbség pedig a befolyó adópénzekből a
bankok adóskonszolidálására, magyarán feltölté·
sére megy. Innen pedig ellenőrizhetetlen a továb·
bi útja.

Ezenkívül 400 milliárdot olyan vállalatok és
vállalkozások mesterséges életben tartására fordít
a költségvetés, amelyek köztudottan képtelenek
öneltartóvá vagy nyereségessé válni. Innen még a
munkaerő is elvándorol. Az ide bepumpált pén
zek pedig egyes személyeket gazdagítanak...

Azonkívül ilyen pénzekből finanszírozzák
Bős-Nagymarost és az expo-féle terveket is.

Nem igaz, hogy nagy az intézményrendszer,
sok a foglalkoztatottak száma, nem igaz, hogy a
mi bérkiadásaink teszik tönkre a költségvetést. A
kormány nem indít totális ellentámadást a fekete
és szürkegazdaság ellen. Ahol pedig 900 milliárd
forint a becsült forgalom évente. Ennek adótar
taIma 350 milliárdot tenne ki és ez képes lenne
ellensúlyozni a költségvetési hiányt.

A másik oldalon ott egy kormányzati szándék,
amely ún. társadalmi-gazdasági megállapodást
akar kömi a szakszervezetekkel, bár ennek ára
van. Ebben partnerek és érdekeltek lennénk. In
dítványokat sorolunk fel és a tagság véleményét
kérjük.

B. K.
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KÖZMEGHALLGATÁS GYOMAENOROOÖN
Közmeghallgatást tartott a gyomaendrődi

képviselő-testület 1994. szeptember IS-én a
617-es Ipari Iskola aulájában. Itt dr. Frankó
Károly polgármester beszámolót tartott a város
hosszú és középtávú városfejlesztési koncep
ciójának teljesítéséről, valamint a képviselő

testület négyéves munkájáról.
A beszámolóban a teljesség igénye nélkül

elhangzottak például a
következők:

SAJNÁLATOS,hogy
meglehetősen kevesen
érdeklődnek a közel 17
ezres lélekszámú vá
rosban a testület mun
kája iránt. Ez bizonyos
tájékozatlanságot fog
okozni az átlagember
számára a következő

önkormányzati válasz-o
tások tükrében is. Ke
vesen tájékozottak a
testület munkájáról és
alig ismerik azt.

Az 1991. május 21-i
ülésen városfejlesztési
és területfejlesztési koncepciót fogadtak el,
ami a polgármester kezdeményezésére indult.

Alig 400 milliós évi költségvetéssel indult a
város, ma pedig közel 900 millió ez az összeg.

A koncepció szólt a kereskedelemről, szol
gáltatásról, vendéglátásról, egészségügyről,

közrendről, városvédelemről (ami azt jelenti,
hogy árvíz esetén befogadótelepülésként jön
számitásba. Polgárvédelmi és honvédelmi
szempontból is szerepet játszik a város).

Idegenforgalmi szempontokkal, külterüle
tek, üdülőterületek fejlesztésével is foglalko
zott még a program.

(Ide tartozó megjegyzés az, bogya vendég
látás a rövid távú meggazdagodás, a fiatalok
elcsábításával tönkre teszi a város hosszú távú
idegenforgalmi terveit.)

AZ ELSŐ ÉV a stabilizálódás éve volt.
Alapvető feladata volt a testületnek, hogy

zavartalanul múködő intézményeik legyenek.

A volt szeméttelep helyén ma egy benzinkút
áll, aminek létrejönéhez a testület nagyban
hozzájárult. Ebből a lépésből kiderült, hogy
egy önkormányzat nem lehet vállalkozó.

Folyamatos volt a parkosítás, fásítás, amire
közel 5 milliót költöttek. Az új piactér építése
(22-23 milliós beruházás), a régi helyéről való
elköltöztetése 276 év után történt meg, amit

helyes gondolatnak tekintenek. A helyi közle
kedés fejlesztése megoldottnak látszik. Az is
kolás gyerekek szállítása egy ideig ingyenes
volt, ami anyagi okok miatt megszúnt. Most
valamit fizetni kell érte.

A tűzoltóság, megalakulása után, ma, fél
profi gárdával működik.

MAGAS LETT a munkanélküliek száma,
jelenleg 25% körül mozog. Ezek az emberek
segítséget igényelnek az önkormányzattól. Az
adók bevételi oldala ezért sem nagyon magas.

A kedvezőtlen közbeeső parlamenti dönté
sek is sok 10 millió forintot elvettek a hivatal
tól, pl. a közalkalmazottak bére stb.

Fontosnak minősítik a mindenkori ország
gyűlési képviselők hozzáállását, az önkor
mányzathoz való viszonyát.

A ThermáI Invest és az önkormányzat kap
csolata sem volt sikeres, mikor egy közös kon
cepció keretében gyógyszálló felépítésére szö
vetkeztek.

Fontos a város infrastTuktúrájának szem
pontjából a szennyvízhálózat. Ennek fejleszté
se 60 milliót emészt fel.

Az endrődi központi iskola és kollégium
. ügye jól befejeződött. Új útkereszteződések. új
utak készültek. A gázvezetékek hossza 3 év
alatt 30,8 km-re nőtt, de Nagylapos ellátása
még hátravan.

ÚTÉPÍTÉSRE eddig 27 millió forint jutott.
12 500 négyzetméter készült el. Az elvégzett
útfenntartás '91-ben 19 870 m', '92-ben
5000 m" '93-ban 15 838 m' volt. A kerékpáru
tak építése folytatódik.

A szennyvízhálózat '92-ben 0,1 km-rel, '93
ban 2,6 km-rel, '94-ben 4,2 km-rel nőtt. A csa
tornamű-társulatok támogatására és a tervezé
sekre közel 19 milliót adtak ki.

1990-ben a város lakossága 16400 fő volt,
'94-ben 16 819. Ebből 10410 agyomaiak,
5608 az endrődiek, 205 anagylaposiak. 596 az
öregszőlősiekszáma.

60 éven felüliek 3680-an vannak. 18-60 év
közöttiek 9287-en, 4-18 év közöttiek 3111
en vannak.

A SÓCZÓ-FÉLE MOTORMÚZEUM beke
rült Európa első számú látványosságai közé.
Az önkormányzat továbbra is támogatn i fogja.

Békés megye három képtára közül az egyik
Gyomaendrődön található. Jelentős az endrődi

városrészen a régészeti ásatások anyagát be
mutató kiálFtás is.

A város tulajdonába került 12 holtág, bár
halászati jog nélkül. Ezek fenntartására nincs a
városnak egyelőre kapacitása.

Az egészségügy is átszervezésre került.
Nagy eredmény még az építendő egyházi is

kola ügyének megindítása 66 milliós összeg
gel. A városi Gondozási Központ szervezésé
ben 90 fő bentlakással, de összességében 190
fő kap rendszeres ellátást.

Az Állami Számvevőszék vizsgálatai, pénz
ügyi elienőrzései soha, semmilyen kifogást
nem találtak az önkormányzatnál.

A beszámolót követően lakossági kérdések,
hozzászólások, megjegyzések hangzottak el.

B. K.

Szerető Elemér

GYOMA VÁROS KRÓNIKÁJA
A város történetét j 717-től felölelő krónikát valószínűleg többen ve

zették, jegyezték le az évszázadok során. Szerkesztőségünkbe Szerető

Elemér juttatta el, aki unokája Dobó Mihálynak, aki 1914-ig testvérével,
Dob6 Andrással vezette a krónikát.

"Tovább a krónika nem volt vezetve, bizonyára az eddigi szerzők el
haltak és az utódokat még nem érdekelte, pedig tankönyv és más érdekes
részletek is vannak benne, és még egy vers is." - írja Szerető Elemér.

Mostani számunktól folytatólagosan közlünk ebből a bizonyos krónikábóL
"Gyoma városa évenkénti jegyzéke, mióta megülték (letelepedtek, itt

maradtak). Leginkább a" bírók, jegyzők nevei és valamely jeles történé
sek, amik estek az 1717. évtől kezdve, amelyben jöttek ide egynéhá
nyan, kik megtelepedtek november 8-t61, ahol a város kertje van. Ott te
leltek és tavasszal jöttek eTTül a Körösön.

1718-19-20-21 év. Jeges Mátyás volt a jegyző és bíró is. Ez tsináltatta
az első templomot is, de csak nádból. Ebbe az időbe még Félhalmot egy
örmény bírta árendába 30 forintért. amelyet egy néhány gyomai gazda
is szándékozott kivenni 40 forintért. De Jeges hírt adott az örménynek.
Mikor a gyomai gazdák mentek Gyulára árendálni (árenda = bérlet, ha
szonbérlet), már akkor az örmény jött visszafelé és kivette a Félhalmot
50 forintért.

Megtudván a gyomaiak, hogy Jeges adta a hírt, meg nem szenvedték
maguk között. Tartsát éppen akkor ülték meg oda ment lakni, ahol máig
is vagynak maradékai.

I722-23-24-25-ben a jegyző

Nagy Ferenc, a bíró Kós Ferenc.
Ezekben az években készült újra

a ref. templom, de csak sövényből

és sárból.
... 1735-37. a jegyző Nagy P. Fe

renc, a bíró Takó András. Ebben az
időben épült újra a ref. templom, de
csak vályogbó\. 1738-40. A jegyző

Nagy P. Ferenc, a bíró Kováts Már
ton.

Három éven át pusztított a mi
rígy (pestis) halál. 1741-42. 19 év
után a jegyző Berzéta István, a bíró
Oláh György.

1742-ben épült az első torony, de csak fából.
... 1760. A jegyző Berzéta István, a bíró Bodor János. Ebben az évben

készült újra a 4-ik ref. templom, nagy faragott fából és sárból.
... 1764. A jegyző Berzéta István, a bíró Biró János. 1764-ben volt a

nagy sáros tél. Alig lehetett járni. Télen is volt villámlás - égzengés,
mint nyáron.

1770. A jegyző Berzéta István a bíró Szántai Nagy András.
Ekkor osztották fel Póhalmot szántóföldnek."

(jolytuljuk a következő számban)
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JAvíTÁS ANYAKÖNYVI HiRADÓ

TŰZOLTÓSÁGI HiREK

Nemrég láthattuk a Fő út és a Bajcsy út kereszteződésében,

hogy munkálatok folytak az út felszíne alatt. Ezt a munkát a
Közúti Igazgatóság rendelte meg. A BM Vízügyi Igazgatóság
most tudott biztosítani pénzt. El kellett ugyanis végezni a vízve
zeték nyomócsöveinek szerelvénycseréit, mert elöregedtek és en
nek következtében a fokozott rozsdásodás használhatatlanná tet
te őket. A Víz- és Csatornamű Vállalat helyi kirendeltségének
emberei végezték a szerelvények cseréit.

Sajnos a jövőben számíthatunk máshol is hasonló munkálatok
ra éppen az elöregedés miatt.

SZÜLETÉSEK
Epresi Szabolcs és Herédi
Edina leánya Szabina,
Nagy Zoltán és Nagy Beáta
fia Bence, Balázs György
és Bodnár Mária fia Olivér

HÁZASSÁGKÖTÉS
Diós Imre és Szarvas Ildikó

AKIK ELTÁVOZTAK
Szmola Béla 64,
Kondacs Sámuel 95,
Knap Vince 71,
Porubcsánszk.i Gergely 68,
Kató Gergely 74,
Pintér Antal 84 éves
korában

r---------------~---~---------,I TISZTELlfYERADOK! I
: A Vöröskereszt a városi véJ:ílg<\~í1i&.4...:?któber 14-én és október 21- :
I én 8-12 óra között szervezUJ~atOJl~<;;.!?zsefMűvelődési Központban. I
I melyre minden véradóját szeretettelvIÍrJa. I
I KöstiJ.!Ie,lIe/: Kurilla Jánosné. VK-lilkár IL~ ~~~~~~ __ ~ ~

l. 12.15

4.10.20

5.14.20

5.20.32

8.19.56

15. 02.23

16.

22. 14.12

27.17.10

29.20.05

1994.szepternber
ÖregszőlőUgari út. 20 mázsa bálaszalma égett. 5 fő

részvételével eloltva.
A Bartók Béla út végén tarlótűz és bálás szalma égett.
Veszélyeztette a közelben lévő tanyát. 3 fő kivonult.
A központi temető (Endrőd) mellett tarló, avar 3 ha
on égett. 3 fő vett részt az oltásban.
Gyomaendrőd - Körösladány között a búzatarló
égett. 4 fős kivonulás.
Póhalmon tarló!űz volt 100 ha terjedelemben. Helyi
lakos riasztott. Kivonult 5 f6.
A Körösladányi út mellett nádas, avar égett 3 km
hosszú csatornaparton. 3 fő kivonult.
Kivonulás műszaki mentéshez a rend6rség kérésére
a Fő út és Határ utca torkolatánál történt gépkocsi
balesethez.
A Körös-híd dévaványai oldalán személygépkocsi
égett. Kiérkezés 14.18. Állami tűzoltók kiérkezése
előtt a tűz eloltva 4 fővel.

A Polányi Máté út 56. sz. alatt melléképület égett.
Kiérkezés 3 fővel 17.14-kor.
A volt Körösi ÁG területén avar égett. Kiérkezés
20.12. Részt vett az oltásban 3 fő.

HŐTECHNIKAI ÉS GÉPIPARI KFT.
@]~ @]

~
Örömmel értesítjük vásárlóinkat,

~Gyomaendrőd,Kossuth u. 64. hogy élelmiszer-áruház~nkoktóber l-jétől a

FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE: ~ MI CSALADUNK ~- l fő rendész, tűz- és munkavédelmi szakvizsgával,

~
kereskedelmi hálózat tagja lett.

~- l fő fűtő, kis teljesítményű gázkazán k.ezelői vizsgával. Így a jövőben folyamatosan kínáljuk az olcsó,

Érdeklődni lehet a helyszínen, Bencsik Lászlófőmérnó·knél. ~ jó minőségű alapvető élelmiszereket, ~
11lI:lX :t:ilIl 1II:lC:;:

~
vegyi árukat.

~OKTÓBERI AJÁNLATUNK:

~ liszt 1 kg-os 27,50 Ft ~
~

asztali só 1 kg-os 18 Ft

~Rama margarin 1/4-es 42 Ft

~
Delikat 25 dkg 80 Ft

~Velmetina sampon 95,50 Ft

~. Floraszept 450 g 185 Ft ~
~

Szeretettel várjuk vásárlóinkat!

~ZSORT ÉLELMISZER-ÁRUHÁZ

~ (a piacnál) ~
@]~ @]

A GYOMAFARM KFT. HIRDETÉSE

Megkímélt állapotú, import
- MOSÓGÉPEK - 1VI0S0GATÓGÉPEK

.... FAGYASZTÓK - HŰTŐSZEKRÉNYEK

. a Gazda Kisáruházban.

Ezenkivül továbbra is agazdák szolgálatában várjuk kedves vásárlóinkal!
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ACsipet videotéka
októberi

filmaj ánlata:
- Jurassic park
- Mrs. Doubtfire

(Apa csak egy van)
- A pelikán ügyirat
- Csendes terror
- Apám nevében
- Madarak II.
- Hús és vér
- Szalmakutyák

I

- Az utolsó völgy
- A kukorica gyerekei I.
- Nicsak, ki beszél most?!
- Kasza-kő

- Vadlibák II.
- Casanova visszatér...

És még sok új film hetente,
csütörtöki megjelenéssel.

A kölcsönzési díj változatlan:
fél napra: 50 Ft (112 9-IS-ig),
egy napra: 50 és SO Ft.

Nyitva tartás: hétfőtől

szombatig 112 9-20-ig.
Videotisztítás tagoknak 50 Ft-ért

a Hősök u. 52. sz. alatt.
(A Tékában kell érdeklődni.)

Kérem, tegyék rendbe videójukat
még a téli szezon előttI

KÖSZÖNÖM

Elvesze" egy kaukázusi juhászkutya
Endrődön, a Tulipán u. 4. sz. alól.

Ismertetójelei: 4 hónapos szuka, farka fehér,

hátán szürke foltokkal, pofáján kettő fekete

csík, állán apró pötlyök találhatók,

füle levágott.

A becsületes megtaláló jutalomban részesül.

Jelentkezni lehet a fenti címen.

.::. '... ": "," '~':,,:

Bemutatásra kerülnek a RUMA termékek. Kós
tolhatók RUMA pudingok. A bemutató ideje alatt
minden megvásárolt négy RUMA termékhez az
ötödiket ingyen adjuk.

Az ÁFÉsz élelmiszerboltjai és diszkontáruházai
a napicikkek széles választékával, mérsékelt árak
kal várják a vásárlókat a nap minden szakában.

Havonta vásár sok-sok kedvezménnyel.

.eed-t~ MŰSZAKI BOLT
Hűtők, fagyasztók, elektromos háztartási gépek, televíziók, műholdvevők,

egyéb szórakoztató elektronikai cikkek.
OTP-hitelakció!

Hordozható rádiómagnók, music-centerek
Televízió-vásárlás esetén ajándékba videokazettát adunk.

KOSSUTH ÚT 18.· TELEFON: 386-479.· NYITVA: hétfőtől szombatig

RáJiJj-~~
Vállaljuk rádiók, televíziók, videók műholdvevők garancián túli javítását, telepítését.

GYOMAENDRŐD, KOSSUTH ÚT 18.· TELEFON: 386-479

Ö§ZRVA:c~~
A GL6RAI LAKBERENEl '·Z'ÉSI BOLTBAN.

(,",*,"

bútorszövetek, függönyök
/

10-4

t helyett

RTÁS:
, -lg, szombaton: 8-IZ-ig

~FON: 66/386-774

Sublót Kft.
GYOMAENDRÖD

GYOMAENDRŐDÖN, Németh-zugban vízhez

közel 866 m'-en lévő 30 m'-es lakható nya

raJóm kedvezményes áron eladó.

Érdeklődni

a 450-209 telefonon, 17 óra után.
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Szent· 'lstván
zászfó
yyomaendrőcfön

" .. .Itt az idó, hogy többé ne puha
kásával étessenek, az téged csak puhánnyá
s finyássá tehet, ez pedig a férfiasság
elvesztegetése s a bűnök csiholója és a
törvények megvetése;
hanem itassanak meg olykor fanyar borral,
mely értelmedet tanításomra
figyelmessé teszi... "

(Szt. István király intelmei Imre herceg
hez - részlet)

Nem mindennapi eseménynek lehettek tanúi a város polgárai, amikor államalapító
Szt. István királyról emlékezett meg augusztus 26-án a Kereszténydemokrata Néppárt

helyi szervezete Gyomaendrődön.

Immár harmadik éve, hogy a KDNP zászlóbontása óta megünnepli e napot: egyik év
ben az endrődi részen, másik évben pedig a gyomai részen.

Az idén az endrődi településrész adott otthont az ünnepségnek. Már hagyomány,
hogy ökumenikus istentisztelettel kezdődik e jeles nap. Elkészítettük a Szt. István-zász
ló hasonmását, melynek megtervezésében nagy segítségünkre volt Kopra Györgyi, a

Budapesti Hadtörténeti Múzeum történésze, és Majtényi Sándor helyi grafikus.

Ennek megáldása - felszentelése - volt fő motívuma ennek a napnak.
Az ökumenikus istentisztelet után lovas felvonulás kezdődött, amikor is a felszentelt

zászlót, a KDNP-zászlót és természetesen a magyar zászlót cserkészek vitték a hintókon

a városon végig.
A hintókon a város vezetői is helyet foglaltak.

A csikósok és a hintók felvonulása után az Endrődi Népházban folytatódott az ünnep
ség.

Dr. Latorcai János országgyűlési képviselő, a KDNP országos alelnöke (endrődi

származású) mondott ünnepi beszédet, melyben e nap jelentőségéről és nagyságáról
szónokolt.

Ezután következett az ünnepi megemlékezés Szt. Istvánról, majd a felszentelt zászló

méltó helyre került az endrődi templomban.

Ezek után állófogadás volt, ahol a 80 tagú KDNP-tagság aktív tagjai finom sültekkel,

süteményekkellátták·vendégül a megjelenteket.

E nap sokáig emlékezetes marad tagságunknak, városunknak, hisz újból hagyományt
teremtettünk.

Ne hagyjuk, hogy hagyományaink elvesszenek, ne hagyjuk, hogy hétköznapjaink, ün-
nepnapjaink elsivárosodjanak.

Ápoljuk és elevenítsük fel őket, mert Szt. István mondotta:

"...A hit tettek híján meghal ..."
1994. augusztus

Ungvölgyi János

A le..ei~~()I~
V~.lt()l~~~i

Ősztől, mint ismert, változás állt be a

Városi Zene- és Művészeti Iskola vezeté

sében. Ölvediné Németh Hedvig került

Sági Attila helyére az igazgatói székben.

- Az új tanév milyen egyéb változáso

kat hozott? - kérdeztük az igazgatónő

től.

- Az iskola életében változást jelent,

hogy különböző új tanszakokat szeret

nénk indítani. Fuvola, rézfúvós és talán

gordonka is sikerül. Tanerőben is történt

változás. Kobályné helyére Molnár Kata

Lin és Szentesi Ilona lépett.

A néptáncoktatás bevezetése is ide kí
vánkozik. A jelentkezőket Wolf Tünde

oktatja. 74 gyerek iratkozott be erre a tan

szakra. Az összes növendékek száma 250

körül van.

A néptáncoktatást a K. 1. Művelődési

Házban és az l. Sz. és a 3. Sz. Általános

Iskolában végzik.

Az endrődi városrészen Heinfart Márti

két csoportban óraadóként oktatja a szol

fézs alapjait.

A Rákóczi utcai iskolában az udvaron

rendbe hozatták az illemhelyeket és egy

kerékpártartót is állítottak fel. Egy tanári

szoba is kialakításra került. Még a szom

széd felőli kerítést is szeretnék elrendez

ni. Új hangszerek vásárlása is tervbe van

• véve, csak a költségvetés biztosítson rá

elég pénzt.

B. K.

Nemcsak bokot lőni. ..
Nem valószínű az, hogy sokan kísérik figye

lemmel városunk sportlövőinek életét. Az is bi
zonyos, hogy van olyan is, aki nem is haJIon ró
luk. Nos, azoknak, akik kevésbé ismerik ezt a lel
kes csapatot, megkénük Farkas Károlyt, a lövé
szek vezetőjét, hogy röviden ismenesse klubjuk
életét.

A Magyar Technikai Tömegsport-szövetség
(MTTSZ) tulajdonképpen a volt MHSZ örököse,
'93-ban alakult át és cégbíróságon legális kerete
ket kapott. Hétfős vezetősége van, a taglétszám
negyven. Az intenzív munka az edzésekben nyil
vánul meg. Az ifjúságot próbálj uk megmozgatni.
A lőtér a Telekparton, a Bónom-zug felé találha
tó.

A küzdőfegyverek: kispuska, pisztoly és lég
puska, lépisztoly.

Augusztus 20-án rendezték a Szent István Ku
.pát Gyulán. Ezen a versenyen, amely megyei csa
patverseny volt, de egyéni énékelés is tönént, a
gyomaendrődi sponlövészek 5. helyezést ének
el. Egyéniben Turcsányiné a nők mezőnyében 3.,
a férfiaknál Farkas Károly 7. lett

Szeptember 17-én Békéscsabán a Köztársaság
Kupát bonyolítouák Je.

Itt csapatban t. lett a gyomaendrődi gárda.
Egyéniben:junior - Szujó Zoltán l.

női ifjúsági - Turcsányi Andrea l.
női junior - Kohut Gyöngyi 2.
serdülőben - Gellai Zoltán 3.
lányok-serdülő - Miklovicz Erika 2.
helyezést én el.

Az egész országra jellemző, hogy lefékeződött
ez a sport, talán azért, mert a fegyvereket le kel
len adni.

Egyébként minden héten van foglalkozás. Egy
évben legalább 2 versenyen részt kell venni a
csapatnak, ami követelmény, de háziversenyeket
is rendezni kell.

A klub próbálja saját magát eltartani, ami na
gyon nehezen megy. Próbálnak és szeretnének tá
mogatást kapni valahonnan, hogy biztosíthassák
tevékenységüket, panaszolja Farkas Károly.

Október 8-án lőpályájukon rendeznek egy ver
senyt, délelőn la órától.

A nevezési díj 200 forint lesz.
Akit érdekel, és szeretne részt venni a. klub

munkájában, jelentkezhet Farkas Károlynál a Va-

dásztársaság székházában, az endrődi vásánérrel
szemben, ll. ker. 515., tel.: 386-337.

Néha gondot okoz kiállítani a csapatot verse
nyekre. Ezért szeretnék, ha verbuválódna, új ta
gokkal bővülne a lövők létszáma.

A továbbiakban is sikeres szereplést kívánunk.

B. K.
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KÉPES LEVELEZŐlAPOKA KNER~MŰHELYBŐL
1im~~rrc:::::::::Z:::·...::._...'::,~_::::_I.~ K IÁLL íTÁ S r::r~.~._~:':'E~_ml!:!:::::J

Értesítjük a lakosságot, hogy 1994. október 10-én
LOMTALANíTÁSI AKCiÓT szervezünk Gyomaendrődegész területén.

Kérjük. hogy 10-én reggel 8 óráig a kapuk elé készitsék ki a háztartási szemetet és Iomot. kötegelve. illetve
zsákokban. Eső esetén szilárd burkolatú út mellé kérjük a szemetet kirakni. Ömlesztett anyagot, trágyát az akció
keretében nem száll~unk el! Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogya legközelebbi lomtalanítási akció 1995
tavaszán lesz. közbenső időpontban sz~metet, lomot elhelyezni tilos! Polgármesteri hivatal

Bedő Józse! és dr. Kisfaludi Péter magángyűjteményéből dr. Füzesné Hudák Julianna
rendezésében megnyílt a Kner-Ievelezőlapok című kiállítás. Az egész anyagot történeti

ségében áttekintő gyűjteménytmost mutatja be először a Kner Nyomda Gyomaendrő

dön Magyarország múzeumai közül először.

A kiállítást dr. Füzesné Hudák Julianna és dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei Levél

tár igazgatóhelyettese megnyitóbeszédével adták át a megjelenteknek.

Egy nagyon szép katalógust is kiadott a Gyomai Kner Nyomda ezen esemény megö

rökítésére és a képeslaptörténet illusztrálására. Az érdeklődők megtekinthetik a "nem

zetközi világposta levelezőlapokat",művészi képes levelezőlapokat,könyvillusztrációs

anyagok felhasználásával készült levelezőlapokat, zeneszerzők karikatúráival, háborús

karikatúrákkal és egyéb alkalmi célzattal megjelentetett képes levelezőlapokarzenálját.

A kiállítás a Kner Nyomdaipari Múzeumban (Gyomaendrőd,Kossuth u. 16. sz. alatt),

október 30-ig tart nyitva.

Szabadság tér 5.

(a totózó mellett)

tapéták, játékok,

horgászcikkek,

elektromos

szerelvények,

határidőnaplók,

naptárak, képes

levelezőlapok,

kozmetikai cikkek·

és egyéb áruk.

. .
IPARCIKKBOLTJABAN

50-80 0/0-0S
ÁRENGEDMÉNY, A~íG

AKÉSZLET TART!

Az IPARKER KFT.

Gyomaendrödön, a STOP Butiksoron
MEGNYITOTTAM

FEHÉRNEMŰ-és FRUIT OF THE LOOM®
SPORTRUHÁZATI BOLTOMAT.

Fehérnemü-választékom:
Felina-Triump-Sorina és olasz fehérneműk,

olcsó hálóingek, pizsamák és
alsó fehérneműk, felnőtt- és gyermektrikók,

zoknik, harisnyák, Triumph hálóing és
férfipizsama, Sloggi férfialsó.

Váram kedves vásárlóímatf
Nyitva:

9-12-ig és 14-18-ig, szombaton 9-12-ig.

Varga Béláné
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 43.

Helyhatósági
választás

A Független Kisguzdupárt vezetősége

A Független Kisgazdapárt mint egyedüli
politikai erő képviseli a paraszti érdekeket,
áruló irányzataitól és parlamenti képviselői

től megszabadulva. A Kisgazdapárt tovább
ra is harcol a parasztság érdekeiért és várja
azok támogatását a helyhatósági választások
idején.

Az országot nehéz, leadósodott helyzeté
ből csak egy keresztény, nemzeti, a paraszti
érdekeket felvállaló kormány képes elindíta
ni.

A Kádár-korszakban a '70-es és '80-as
évek viszonylagos anyagi jólétét az a téké
sektől felvett 20 milliárd dollár biztosította,
amelynek visszafizetését most kezdte nyög
ni a magyar nép. De a régi adósságok azóta
is csak szaporodnak anélkül, hogya parasz
tok, munkások helyzetét segítené. Egy szűk

vállalkozói kör érdekeit szolgálták ezek a
kölcsönök. Előbb-utóbb mindenkinek tudo
másul kell vennie azt, hogy hiába szavaz a
szocialista pártra, az már nem szocialista
eszméket valósít meg, mint a Kádár-kor
szakban, hanem a liberális szocializmus cím
alatt felvállalta a kapitalista rendszer meg
valósítását.

A jelenlegi kormány nem tudja és nem is
akarja megoldani a munkanélküliség felszá
molását, sőt a munkanélküliség tovább nő.

Nyilvánvaló, hogy ha a választást bár
mely más párt nyerte volna meg; az ország
anyagi ereje, gazdasága, a szociális gondos
kodás lényegében olyan volna, mint a mai.

Nem mindegy, hogy az ellenzéki pártok,
de különösen a Független Kisgazdapárt mi
lyen politikai alapelvet képvisel, amely a
magyar jövőt szolgáló politikai háttérrel
egészen más gyakorlati mezőgazdaságipoli
tikát valósított volna meg.

A helyhatósági választások során nyílik
lehetőség arra, hogy a helyi mezőgazdasági

problémák megoldására alkalmas embereket
juttassunk be. A magyar ipar helyzete távla
tilag siralmas. Köztudott, hogy a Tiszántúl
az átlagostól még elmaradottabb. A mező

gazdaság fontossága ebből következően

szükségszeruen emelkedni fog. Ez a vidék
mezőgazdasági volt és az is marad!

A mezőgazdasági felemelkedés útja a ma
gántulajdonon alapuló szövetkezetek létre
hozásán múlik. A mezőgazdaság jó műkö

dését segítené egy helyi bankrendszer létre
hozása. Túrkeve felé kövesút megépítése,
munkaigényes növénykultúrák teremtésével
levezetni a munkanélküliséget. Gyenge mi
nőségű földeken legeltetéses állattartás kia
lakítása, mezőgazdasági farmok kialakítása.

A politikai döntés a jövő alakításának
eszköze. Kérjük, szavazatával támogassa a
helyi választásokon a Kisgazdapárt jelöltje
it!
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Több mint 25 éve a svéd Lizz Werneroth rádi
ókapcsolatban áll hangokkal, amik Lizz szerint a
"másik oldalról" jönnek. A halottak vi.lágából.

Egy skandináv folyóirat látogatást tett nála az
zal a szándékkal, hogy a riporter, Jan-Ove Sund
berg ottléte alatt próbáljon kapcsolatot találni az
árnyékvilág lakóival. Lizz beleegyezett a kísér
letbe, bár az időpont nem volt a legmegfelelőbb,

hiszen délután nagyon rossz, viszont 22 óra tájé
kán a legalkalmasabb erre a lehetőség. Nem is
hitt nagyon a kapcsolatteremtés sikerében.

Ami történt, mégis elámította ariportert. "Ami
bejött, annyira sokkot okozott nekem, mint ko
rábban semmi sem újságírói működésem alatt.
Soha nem kaptam ennyire hihető adatokat arra
vonatkozóan, hogy bizony mi emberek túléljük a
halált és a túloidaion folyta0uk létünket. "

Ami töl1ént: Lizz Wernroth egy jelgenerátor
előtt foglalt helyet. Egyféle kifejlesztett jelfogó
rádió, sokkal nagyobb frekvenciaátfogó, -érzéke
lő képességgel, mint a mindennapi készülékek.
Ez a signálgenerátor egy szalagos magnetofon
hoz volt kötve a felvétel elvégzéséhez. Az 1840
es I'rekvenciazónára állította be ajelfogót Lizz.
Ő is éppen annyira meglepődött, mint mi,

mikor az éter hirtelen megtelt hangokkal. Han
gokkaJ, amelyek nem a mi fizikai környezetünk
ből jöttek, hanem teljesen nyilvánvalóan más vi
lágból. A hangok mind férfi, mind nőiek voltak.
Egy lejegyzés a hangszalagrál:

"Hallasz bennünket ...mi halottak vagyunk...
igen, látjuk a hullámot."

Lizz w.: "Hallotok engem1 Hallól"
"A rádió kapcsolatot teremt... figyelünk... a

hullámon."
L. W.: "Látod Lidiát? (Lizz korábbi "beszélge

tőparrnere".)

"Kapcsolat Ovéval... Ove figyel. Lidia hallja.
Lidia megpróbál... A hullámot hallgatja."

A riporter, Ove: "Csak tíz percünk van hátra"
(A menetrend szerinti vonatot kellett elérnie.)

"Stúdió... sietsz nagyon."
L. W.: "Sietnünk kell, mert kevés időnk van.

Viszlát 1 Köszönöm, hogy itt voltatok I"

A riporter egyáltalán nem kételkedett a hallot
tak eredetiségén, hiszen Lizz ismerte Lidiát,
amely név egyáltalán nem gyakori Skandináviá-

ban, másrészt a magnószalag teljesen új volt,
ezen túl saját fülével hallotta a beérkezett és fel
vett hangokat, még akkor .is, ha a felvételt leját
száskor le kellett lassítani, hogy érthető legyen.

- Sokkal gyorsabban beszélnek, mint mi,
ezért Ie-kell lassítani a felvett hangokat - teszi
hozzá Lizz.

- Úgy tűnik ezen túl is, hogy megerőltető ne
kik a hangjukat hallatni és kísérleteznek, próbál
koznak állandóan azzal, hogy jobb kapcsolat te
remtődjék köztünk - füzi hozzá Lizz.

Lizznek semmi kétségei nincsenek afelől,

hogyatúlvilággal áll kapcsolatban, valamint
életcéljává is vált, hogy bebizonyítsa ezt a kétel
kedőknek. Magát mindig is kicsit különösnek tar
totta, már azzal is, hogy négy-öt éves korától
nem volt hajlandó má~t fogyasztani, mint zöld
ségfélékct. Ezt a szokását máig is megtanotta.

Egyszer tudomására jutott LizzÍ1ek, hogy egy
bizonyos Friedrich Jürgensen rádiójából magnóra
felvett hangokat az árnyékvilágból.

- Hittem is, kételkedtem i~, de elhatároztam,
hogy én is fogok ilyen kísérleteket végezni 
mondja.

Első próbálkozásként egy mikrofont kötött egy
kazettás magnóhoz. Egyszeruen belebeszélt a le
vegőbe és várt, majd újra így tett, közben a kazet
tás magnó felvételen forgott. Mikor visszaját~zot

ta, egy kislány hangját hallotta. Ezt mondta:
, "Minden második szót mondjuk."

- Nem értettem, mire érti ezt a hang. A leg
furcsább az volt, hogy a szalag teljesen üres volt.

Egy ötlettől vezérelve ezek után szalagos mag
nót kezdett el használni, a régi típusúak közül. A
jelek ekkor sokkal érthetőbbekké váltak.

- Egy este először egy csattanást hallottam,
majd egy női hangot, amint ezt mondta: "Megé
ri!" A hang folytatta: .,Gyerünk, vedd az 1425
öt!"

Semmi elképzelése sem volt, Lizznek, hogy ez
mit jelenthet, mígnem találkozott egy mechani
kussaJ, aki azt javasolta, hogy ez kilohertzet kell
hogy jelentsen, 1425 kilohertz a középhullámon.

Később találkozot! Lizz Friedrich Jürgensen
nel és rákérdezett: tulajdonképpen melyik frek
venciát hasznáDák az elhunytak1 Azt a választ
kapta, hogy az l425-öst. "Ekkor kezdtem megér-

teni a dolgokat."
1974 első napjainban Stockholmba utazott fér

jéhez. Itt is próbálkozott felvétellel. Nagy megle
petésére ~ikerült is. "Köszönet, hogy eredmény
született." Majd azt lehet hallani, hogy "sérülé~

történik", ezután valaki kiáltja: "Monique" és
"Frederique".

Kicsivel előrébb a szalagon autó-fékcsikorgás
és kiáltás hallható. Január 12-én folytatódott a
felvétel, amin rendkívül érdekes dolgok hallha
tók. Található egy női hang, aki hisztérikusan ne
vet. Ez a hang Friedrich Jürgensen Annika nevű

s6gomőjének hangja volt, aki akkoriban hunyt el
egyautóbalesetben. Ez a baleset valahogy "be
jött" Lizz magnójára.

A legfurcsább az volt, hogy Monique lett em
lítve, mivel ez a név Friedrich Jürgensen fele~é

gének neve.
- Elküldtem a szalagot Jürgensennek, mivel

nyilvánvaló volt, hogy a hangok segítségemmel
Jürgensenhez szóltak.

Egy hét is eltelt, mire Jürgensennek lehetősége

lett meghaJJgatni a szalagot. Az ok: Monique au
tóbalesetet szenvedett, mikor is a karambolozó,
kocsiból a bentülők kirepültek, köztük Monique
is, de szerencsére nem történt tragédia...

Afelvétel l-jén és l2-én történt, a baleset csak
16-án. A hangok tehát figyelmeztetni akartak. Ez
ajelenség a prekognitív élmény vagyelőátélés.

- Ez azt mutatja, hogy az idő fogalma a má
sik oldalon teljesen eltérő - mondja Lizz -Wer
neroth.

Természetesen elhalt hozzátartozói is számta
lanszor jelentkeznek a hangszalagon. Lizz megis
merte többek között unokahúgának hangját i~.

"Lizz, Berit vagyok." - mondta, majd megismé
telte: "Nem hallod, hogy Berit vagyok?" Az egy
re javuló technikai berendezésein Lizz már
könnyen különbséget tud tenni és jobb felvétele-'
ket képes csinálni.

Honnan jönnek hát ezek a hangok és miél1 lé
tesítenek egyáltalán kapcsolatot velünk} - kér
dezhetjük.

- Elmagyarázták nekem, hogy egy tükörvi
lágban élnek ők "odaát".

A mi világunk tükörképe az övék, épp olyan
valódi számukra, mint nekünk a miénk. Tudomá
sunkra akarják hozni, hogy található egy másik
világ a miénken kívül. Annyira boldogok leszünk
majd ott, mint azok, akik már ott vannak. "Lizz!
A legfontosabb mindenek felett a szeretet!" Effé
le meghatározásokat is szoktak Lizz tudomására
hozni. Van valamilyen racionális magyarázat a
hangokra?

- Semmilyen, amiről én tudnék - vallja be
Lizz.

- A hangok elmondják, hogy látnak engem, a
cigarettámat is u.iiaim között. Hogyan lehet ma
gyarázni ezt1 - kérdez vissza Lizz.
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Az qktóber 23-i
endrődi koszorúzás

A gyomai református templom
Szakáll Sándor rajza

ecember l.
Helyhatósági választás!

Az október 17-i határidőig 7 fő gyomaendrődi

állampolgár kezdeményezte a cigány kisebbségi
önkormányzati választás kiírását. A gyomaend
rődi válaztási bizottság a törvényes kezdeménye
zés alapján december ll-re kiírta a cigány ki
sebbségi önkormányzati választást.

Ezen a dátumon az önkormányzati képviselők

és a polgármester választásokra egyidejűleg ke
rülsor.
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_ MEGKÉRDEZTÜK_
a polgármestert

Rendkívüli képviselő

testületi ülést

- Nemrég vendégünk volt Gyomaendrő

dön az orosfuízi rádió, mely három napig el
látott benniinket az éteren át különbözőmű
sorokkal, így élvezhettiik ennek jó hatásait.
Milyen véleménnyel van erről az esemény
ről?

- Még a tervezés időszakában némi
fenntartásokat tápláltam erről. Attól féltem,
hogy nem lesz hallgatósága. Miután a rádió
beindult október 28-án, az elhangzott társas
játékok során kiderült, hogy sokan hallgat
ják mégis.

Jó dolognak tartom. Bárcsak lenne egy ál
landó rádiója városunknak.

- Lenne-e lehetőség Ön szerint állandó
rádióadás szervezésére, kialakítására és
megindítására és az önkormányzat részérOl
pozitív hozzáállásra? (Anyagi támogatásra
gondolok.) .

- Biztos vagyok benne, hogy egy rádió
ra, hacsak naponta néhány órát sugározna is,
ugyanolyan nagy szükség lenne, mint egy
kábeltévére stúdióval. Ugyanis csak így le
het az emberekkel friss dolgokat közölni na
ponta. Szerintem ez a jövő útja. Ha erre
frekvenciát kapnánk és stúdiót stb. kellene
építeni, a költségek ismeretében bizonyára a
'96-os költségvetésben lehetne tervezni, ha
ki vitelezhető lenne.

Hiszen a lakossággal való kapcsolattartás
legjobb módja lenne, nem úgy, mint egy ha
vilap esetében.

- Mennyire számíthatunk aTelecoop
SZOblOki Kábeltévé ajánlatának komolysá
gára?

- Most ez valóban komoly, ugyanis a tő

két ők adják. Felépítik, megcsinálják az
egész rendszert. Itt már csak a lakosságon
múlik, hogy komolyan vegye. Emellett tud
e pénzt áldozni rá? Nagyon örülnék, ha si
kerülne, mindent el is fogok követni - ha
polgármester lennék - sikere érdekében.

- A Szó-Beszéd legutóbbi számában Je
nei Bálint képviselővel, polgármeste/jelölt
tel mintegy összehasonlítást végeztek Önö
kön. Ezt követően Gyomán a Gyomakör ren
dezésében, majd Endrődön a pártok előtt

kellett" megvédeni" jelöltségüket. Melyikiik
mutatta meg leginkább orosz[ánkörmeit a
gyűléseken? Milyen tanulságokkal szolgált
az esemény?

- Az oroszlánkörmök mutogatása in
kább egy nagyobb létszámú lakossági fóru
mon lesz célszerűbb. Úgy gondolom, hogy a
pártok nagy részének volt lehetősége az el
múlt négy év alatt - ha élt vele -, hogy
megismerje a munkámat. Picit úgy tüntet
nek fel, mint akit most akarnak megismer
tetni. Így nagyon nehéz ügyelni arra, mit is
mondjak, hogy ne ismételjem előző vélemé
nyemet.

A tanulsága a Jenei Bálinttal való har
cornnak az, hogy ő sok szép dolgot elmond,
ami valahol hasonló az én véleményemhez,

hiszen az infrastruktúra fejlesztéséről lehet

ne nagyon sokat beszélni. A különbség a
dolgok megközelítésében van. Nekem egy

teljesen más városszépítő és -építő koncep
cióm van Gyomaendrődre vonatkozóan,
mint neki, ez biztos.

- A Szó-Beszédben megjelent bemutató
interjúban is és a fórumokon is a polgár
mesterhez intézett kérdések valamivel erő

sebbek és talán provokatívabbak is, mim el
lenfeléhez címzettek. Milyen jelentőséget tu
lajdonít ennek?

- Ez a sajtótisztességen is múlik. Engem

provokálnak, olyan kérdésekkel lepnek
meg, amelyekkel akarva, akaratlan valamit

kihúzzanak belőlem. Nyilvánítsak véle
ményt olyan dolgokról, amelyek végül is

nem titkok. Például a "visszarendeződés" ...

Erről továbbra is fenntartom a véleménye
met, látva a képviselőjelöltek listáját...

Ez egy szellemi miliőnek, társaságnak a
visszajöveteiét jelenti, amivel messze nem

értek egyet.

- Az elmúlt időszakban milyen érdekes
eseményeken vett részt?

- Kötelező elfoglaltságok, mint például
honvédelmi, polgárvédelmi feladatok, folya

matosan jelentkeznek. A megyei egészségü

gyi és szociális bizottságban is tevékenyen
részt veszek. A Megyei Gyógyszertár Válla
lat privatizációs átalakításával kapcsolatos
összejövetelek is időszerúek - ezt én veze
tem.

Jelenleg pártokkal, vállalkozókkal erősö

dik a kapcsolatom.

Egyik sarkalatos probléma, hogy általá

ban alig ismerik az önkormányzat feladatait.
Érdekes, hogy még annyit sem tudnak a pol
gármester adatairől, amennyit én gondol

tam...

tartottak november 3-án. A két elfogadásra
váró napirendi pont előtt Szúcs József. a városi
rendőrőrs parancsnoka számolt be az őrs első

tíz hónapi munkájáról. Egyebek mellett (lásd
külön cikkünket) elmondta. hogy idén váro
sunk fiataljai nem vettek részt ügyességi ke
rékpárversenyeken. Ezt jövő évtől valószínű

leg elindítják és ehhez a ligetben pályát fognak
építeni.

A polgármester felvetette, hogy Gyomaend
rőd képviseletét a megyei önkormányzatban
meg kell oldani oly módon, hogya "listás" je
löltek között legyen gyomaendrődi az első 5
hely valamelyikében.

A képviselő-testület az önkormányzati laká
sok és hel yiségek bérletéről és elidegenítésé
ről, a vételár meghatározásáról döntött. Esze
rint: a bírósági gyakorlatok szerint a lakossági
kedvezményabeköltözhető forgalmi érték
40%-a. Az elfogadott rendelet tehát ez alapján
így szól: Vételi jog gyakorlása esetén a vételár
a forgalmi érték 40%-kal csökkentett része,
melya lakottsági kedvezmény.

Tankönyveket gyűjtött a KDNP
Kárpátalján égető szükség van az ottani 70

magyar iskola tanulóinak magyar nyelvi tanköny
vekre.

A Máltai Szeretetszolgálat által meghirdetett
tankönyvgyűjtési kampányhoz a KDNP helyi
alapszervezete is csatlakozott.

Több mint 3000 tankönyvet sikerült össze
gyűjteni, amelyek már meg is érkeztek Kárpátal
jára, sok ezer magyar gyermek örömére. Köszö
netet szeretnék mondani mindazoknak, akik e ne
mes munkából ki vették a részüket. Elsősorban dr.
Frankó Károly polgármester úrnak, aki megen
gedte az iskoláknak, hogy az elfekvő tankönyve
ket összegyűjtsék és rendelkezésünkre bocsássák,
valamint a három általános iskola igazgatóinak és
tanárainak, akik a könyveket begyűjtötték.

A könyvtárak dolgozóinak, akik tárol ták. De
nem utolsósorban a KDNP és MDF tagságának,
aki.k részt vettek a gyűjtésben, fáradságot nem is
merő munkájukért az Isten áldja meg őket.

Vaszkó András. a KDNP elnjjke



1994. NOVEMBER GYOMAENDRODIHíRADÓ 3

Szakoktatási fórum

Az októberi számunkban hírül adtuk, hogy
Fehér Anikó, a 617. Sz. Ipari Szakmunkáskép
ző Intézet és Cipőipari Szakközépiskola 3. osz
tályos tanulója az Édesanyanyelvünk megyei
versenyén a szakmunkástanulók kalegóriájá
ban lett megyei első.

Az október 14-16-i. S~toraljaújhelyen ren
dezett országos versenyen szintén jól szerepelt
és győztesnek megfelelő és kijáró elismerést
könyvelhetett el.

- Miből állt a verseny?
- Pénteken írásbeli, szombaton szóbeli ver-

seny volt, ahol négy téma közül lehetett vá
lasztani.

B. K.

A Magyar Szocialista Párt gyomaend

rődi szervezete döntött: a közelgő önkor

mányzati választásokon a jelenlegi 

yyomaendrőd városért tevékenykedő és

tenni akaró - független polgármestert,

dr. Frankó Károlyt indítja az MSZP he

lyi polgármesterjelöltjeként, aki a felké

rést tisztelettel elfogadta.

----------~---------------------------~

- Melyiket választottad?
- "Ember és környezete" Clmul. Itt káros

szenvedélyekrőlkellett volna szólnom, de én a
környezetvédelermől beszéltem.

- Az eredmény pedig ...
- Különdíjat kaptam - mondja a meglehe-

tősen szűkszavú Anikó. - A versenyen 120
résztvevő volt, szerte az országból. Ebből20

nak Kazinczy-díj, 20-nak pedig különdíj lett a
jutalma.

- A versenyzők elég nehéz feladatokat
kaptak - kommentálja Hajdú László tanár úr.
- Közöttük valóban csak nüansznyi különb
ségek voltak. Kellemes hangulat jellemezte a
versenyt. Az időjárás is szép volt. Színházba is
eljutottunk. A József Attila Színház látogatott
le, az Olimpia című darabot adták elő.

- A vidék szép volt, tetszett, hiszen első al
kalommal jártam arra, ezért minden benyomás

érdekes volt - véli
Anikó.

Az elszállásolás a
Kossuth L. Kollégi
umban történt.

Anikót egyébként
az október 23-i iskolai
ünnepségen i's megju
talmazták, kitüntették.

A rendkívül szerény
Anikó még bizonyta
lan a jövőjét illetően,

de abban biztos, hogy
szakmáját szeretné s
fogja művelni az isko
lai évek után.

GYOMAENDRŐDIHÍR
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: nevében dr. Frankó Károly polgánnester
az 1995. január l-jétől induló Családse
gítő Szolgálatnál az alábbi állásokat hir·
deti meg, a következő feltételekkel:

1. I fő fejlesztő pedagógus

gyógypedagógiai főiskola

2. I fő gyógytornász

egészségügyi főiskola

3. I fő családsegítő

felsőfokú végzettség: társadalomtu

dományi vagy egészségügyi

középfokú végzettség: szociális

asszisztens, szociálpedagógiai

asszisztens

A pályázatok beérkezési határideje:
1994. november 30.

A meghirdetett munkakörökkel kapcsola

tosan bővebb felvilágosítást ad: Balog

Károlyné, polgármesteri hivatal intézmé

nyirányító csoport, telefon: 386-122.
B. K.

•IS

ikó
Ors ágos

lisme le

A Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzakközé

piskolában október 14-én szakképzési fórumot
is tartottak. Ezen jelen volt többek között Vizi

György, a Munkaügyi Minisztérium főosztály

vezetője és dr. Wallendums Árpád, a Földmű

velési Minisztérium osztályvezetője,akik hoz
zász6lásukkal indították a fórumot.

Az előadók hangoztatták a szakágazat és
oktatásügyének jelenlegi nehézségeit. Gondot

okoznak a tervezésre való törekvések, hiszen

bizonytalan és tisztázatlan koncepciókkal ta
lálkoznak.

Nagyon nagy gondot okoz és bonyolult ok

tatási szinten követni, hogy mit igényel a me
zőgazdaság, mit igényel a munkaerőpiac, ami

még mellesleg mindig munkaerő-kibocsátó

... (ti. a mezőgazdaság)

1996-tól mintaként indulna országos szinten

ún, pályaorientációs képzés néhány helyen.

Mindenképpen nehéz megítélni, hol és mi
lyen tanszak induljon. Például, hogy halászati

szakra milyen lehetőség és igény lenne (ezt
éppen a Bethlen G. Szakközépiskola Gyoma

endrődön tervez indítani a '95-96-os tanévtől).

A DATE hódmezővásárhelyi fóiskolájának

igazgatója, dr. Mucsi Irme kijelentette, hogy

városunk Bethlen G. Mezőgazdasági Szak.kö

zépiskoláját választották a tanárjelöltek gya
korlóiskolájának, ami komoly szakmai elisme

rést jelent a Gubucz József által vezetett intéz

ménynek.

A falugudász
jelenti...

Válfi András

Várfi András elnök és küldött,
Hunya Elek alelnök és küldött.
Arnótszki György alelnök,
Búza Mihály küldött.

A bizottság tisztségviselői a jövőben feladatuk
nak tekintik Gyomaendrőd nem kamarai tag ter
melőinek informálását is.

Végül kedvező őszt és eredményes munkát kí
vánok.

Az ősz továbbra is kedvező hatással van a me
zőgazdasági munkákra. Jól elhaladtak az őszi ve
tések, több helyen már zöldell az őszi árpa és az
őszi búza.

Az alábbiakban ezért nem is a mezőgazdasági

praktikáról kívánok írni. hanem inkább a gazdál
kodásra kiható néhány rendeletről A földműve

lésügyi miniszter 50/1994. (VIII. 19.) FM-rende
lete az anyajuhállomány jelölésének agrárpiaci tá
mogatásáról szól. A rendelet szerint az Európai
Unió tagországaiba irányuló exportkontingens
elosztásához szükséges az anyajuhállomány nyil
vántartásba vétele. A nyilvántanásba vételt 1994.
december 31-ig kell elvégezni. 1995. január I-jé
től az exponkontingensből csak az a Juh Termék
tanácstag részesülhet. aki anyajuhállományát
nyilvántartásba vetette. A nyiJvántartásba vételt
településenként a falugazdászok szervezik. ezért
kérek minden juhtartót, aki üzletszerűen foglalko
zik juhokkal, hogy nálam jelentse be állományát.

Változatlanul sok kérdést .kapok a részaránytu
lajdonok kimérésének költségtérítésével kapcso
latban. Az erre vonatkozó 1993. évi CXVI. tör
vény kimondja, hogy a kiadásra kerülő föld ingat
lan-nyilvántartási bejegyzése illetékmentes.

A tulajdonos, ha kötelezettséget vállal arra,
hogya részére kiadott földet öt évig nem idegeníti
el, valamint nem vonja ki a mezőgazdasági rerme
lésből, költségtérítést vehet igénybe. A költségté
rítés mértéke a költség 50%-a, de legfeljebb 5 ha
ig 1800 Fuha, 5-10 ha-ig 9000 Ft és 5 ha felett
1200 Fuha. 10 ha felett 15 OOO Ft és [O ha felett
1000 Fu'ha.

A költségtérítés igénylése az FM Hivataltól, il
Ietve a falugazdásztól beszerezhető formanyom
tatványon történik. Mellékletként szükséges a ki
mérésről készített számla másolata, a határozat a
tulajdon bejegyzéséről. valamint 500 Ft értékű il
letékbélyeg.

A földhivatali határozat a földhjvatalok túlter
heltsége miatt a kiméréshez képest van. hogy egy
év multával ákezik meg. Ez alatt az idő alatt cél
szerű a kimérésről a számlát beszerezni. Az
igényléshez ugyanis befizetési bizonylat nem ele
gendő.

A kamarai alakulások jegyében szólnék néhány
szót a helyi mezőgazdasági kamarai munkáról.

A gazdálkodással. piacszervezéssel és informá
cióáramJással összefüggő közfeladatok megoldá
sára rendelte el az országgyűlés a kamarák létre
hozását. Kamarai tag kötelezően minden adó
számmal rendelkező gazdálkodószervezet.

A vállalkozói igazolvánnyal rendelkező mező
gazdasági termelők és az igazolvánnyal nem. de
adószámmaj rendelkező kistermelők szavazati jo
gukkal a mezőgazdasági bizottságban ~Ihetnek.

A jogi személyiségű szervezetek (rt., kfr., szö
vetkezetek stb.) szavazati jogukat a megyei kama
ra különböző osztályai n gyakorolhatják.

A mezőgazdasági bizottság alakuló ülésén
megválasztotta tisztségviselőknek az alábbi sze
mélyeket:
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. " ,
Dr. FRANKO KAROLYT és JENEI BALINTOT~

mint polgármesterjelölteket mutatta be aGyomakör

OKTÓBER 27-ÉN a Gyomakör szervezete polgármesterjelölt
meghallgatást tartott. A viszonylag szűk körű közönség soraiban
a helyi pártok és társadalmi szervezetek képviselői foglaltak' he
lyet.

A jelöltek közül Jenei Bálintot a Szociáldemokraták, a Gyo
makör, a Rokkantak Szervezete és a Mozgáskorlátozottak Szer
vezete támogatja. Dr. Frankó Károlyt, jelenlegi polgármestert
pedig az MSZP, MDF, KDNP a pillanatnyi helyzetnek megfele
lően.

A bemutatkozó programbeszédében Jenei Bálint többek között
említést tett

A POLGÁRMESTERI STÁTUSZBAN a teljességre nem le
het törekedni, de tevékenységével szolgálja eredményesen a tele
pülést.

A jelen helyzetben el lehet mondani, hogy lehetne ezt jobban
is csinálni. Érzésem szerint én jobban végezném. Hiszen, mint
ismert, régebben is ismerem a település életét, mert elég régen a
város vezetésével foglalkozom.

Nem akarom a testület munkáját értékelni, de meglátásom sze
rint nem volt társadalmi bázison kidolgozott programja.

Ennek hiányában, mondhatni spontán végeztük munkánkat.
Belső körben mozogtunk. Pénzügyileg mintegy a csőd szélére
sodródtunk.

Közmeghallgatás, vagy más rendezvények alkalmával is kide
rült, hogy egyre kevésbé érdekli a lakosságot az önkormányzat
munkája.

Szeretném továbbfejleszteni a bizottságok munkáját külső sza
kemberek bevonásával, valamint albizottságokkal.

SZÉLESEBB TÁRSADALMI és lakossági háttérre építeném
a testületi munkát és 4-5 évre szóló programot terveznék szak
mailag megalapozott, érvekkel alátámasztott javaslatokkal, amik
a döntéseket könnyítenék.

Feladatornnak tekinteném a szűkebb-bővebb környezetünk
alakítását, fejlesztését.

Fontos feladatnak tenkintem a mezőgazdaság kérdését, problé
máit, ennek az ágazatnak a kitörési lehetőségeit.

Közép- és hosszú távon csak a helyi vállalkozások tartják ke
zükben a fejlődés kulcsát, velük az együttműködés elengedhetet
len. Az ezzel kapcsolatos önkormányzati támogatási rendszer ki
fizetődik. Az infrastruktúra fejlesztése, a szennyvízhálózat to

vábbi építése, utak, parkolók, rázatók, valamint a gáz elvezetése
mindenhová.

EZT KÖVETŐEN dr. Frankó Károlyé volt a szó. Ő ezeket
említette:

A '90-es választások után szorított az idő. A mostani testület
munkaidőszakában is fejlődött a város. Csődnek nem nevezném
az akkori helyzetet, bár voltak problémák. Azt meg kell jegyez
nem, hogy a testület mindig amatőrökből áll.

HOSSZú TÁVÚ ELGONDOLÁSOK azért voltak, azonban
mindig felmerültek kötelező feladatok, amelyek elvitték az ön
kormányzat pénzét. A város terveiből azért sok minden megvaló
sult, de mindemellett sok minden félkészen működött.

A lakosság és a testület között jó kapcsolat nem alakult ki.

A polgármesternek az MSZP-vel és a KDNP-vel volt jó kap
csolata, a többiek nem voltak láthatóak és együttműködőek ...

A városiasodás és egyáltalán a település évezred-fordulói képe
érdekében a város alakítását, szépítését tovább kell folytatni. Saj
nos a költségvetés 850 milliójából a város működése 670 milliót
elvisz.

HIÁNYOLOM az igazi szellemi életet. A tespedtséget fel kel
lene oszlatni. Az önkormányzat adott emberanyaggal dolgozik.
Meg kell érteni, hogy nem állnak rendelkezésre jobb szakembe
rek. Nem is tülekednek az itteni lehetőségekért.

A jövőben nagy energiákat szeretnék felszabadítani az Endrőd

- Gyoma torzsalkodás helyett - Gyomaendrődért.

Településünk falusias, lemaradott jellegű, ezt be kell látnunk,
bár új beruházások, mint az új piac, vagy például utak építése se
gít az előrelépésben. Sok felesleges kiadást le kell szorítanunk a
jövőben és szigorúbb elveket állítanék fel.

A polgármester személye meghatározza a testületet, a várost.
Sokat számit, milyen a személyes benyomás őróla.

A bemutatkozások utáni kérdések közül:

Kérdező: - Az új piac körüli parkolás megoldatlan. Miért?

Dr. Frankó: - A parkoló kialakítása még nem végleges, ha-
bár üzemben van, de sok problémát is okoz. A kerékpárosok pél
dáullusták a parkolóba helyeznijárművüket...

Kérdező: - Miért késik a régi piactér parkosítása? A régebbi
parkok sincsenek rendben. Csúnyák, elhanyagoltak. Ki tartja
rendben ezeket? A temetők kinézete is tragikus!

Dr. Frankó: - A parkok, maga a parkosítás Gyomaendrődön

kudarc állapotban van. A Gyomaszolg nem teljesíti feladatát, fő

leg nem kielégítően. Több embert és gépet igénylő vállalkozás
lenne ez a feladat, de egyáltalán nem eredményes ebben a formá
ban.

Kérdező: - Albizottságokat, szakbizottságokat nem mindig
szakemberek vezetik. EI kellene érni, hogy képzett szakemberek
álljanak élükre.

A testületi pocskondiázások így, vagy úgy, de minősítésül is
szolgáInak. Személyes megnyilatkozások jellemzik a munkát,
ami így nem a lakosság képviseletét jelenti.

Dr. Frankó: - Voltak bizottságok, ahol nem volt alkalmas je
lentkező, vagy éppen más nem vállalta. Pl.: pénzügyi bizottság.
A Gyoma-Endrőd húsznál több alkalommal kardinális ügyként
nem szerepelt testületi üléseken.

Hozzászóló: - Hallottunk két polgármesterjelöltet. Az egyik
inkább racionális, a másik inkább szubjektív, de valahol mind
kettő kicsit vegyes. Nem tartom sikertelennek a leköszönő testü
let munkáját. Természetesen lehetett volna jobban végezni. Azt
látnunk kell, hogy országosan sem található problémamentes tes
tület. Mintegy végszóként a két jelölt ezeket mondta:

Dr. Frankó: - Nekem ez a feladat nagyon tetszik, szeretem
csinálni. Hit van bennem az iránt, hogy itt egy várost "csiná
lunk", alakítunk. Tennünk, folytatnunk kell ezt.

Jenei: - Szeretem a várost és nem az endrődiek ellen dolgo
zom. Mesterségesen akarnak valakik ellenünk rossz tőkét ková
csolni.
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TISZTE J VÁLASZTÓPOLGÁROK! PROGRAMAJÁNLAT

A HITELESSÉGRŐl

Indul a kampány. A szeptemberi Híradó
ban megjelent felhívásunkban foglaltaknak
megfele16en tájékoztatjuk Önöket, hogy a le
hetőségeket számbavettük, mérlegeltük és
döntöttünk: a közelgő önkormányzati válasz
tásokon a jelenlegi - Gyomaendrőd város
ért tevékenykedő és a jövőben is tenni óhajtó
- polgármestert, dr. Frankó Károlyt indít
juk a Magyar Szocialista Pál1 helyi polgár
mesterjelöltjeként, aki a felkérést, a neki sza
vazott bizalmat tisztelettel elfogadta.

A döntésünket motiváló főbb szempontok
a következők:

- Dr. Frankó Károly 1940-ben született
Békéscsabán munkáscsalád fiaként, aki
1965-ben kapta kézhez Szegeden orvosi dip
lomáját s egyévi kórházi gyakorlat után már
I966-tól 1990-ig - polgármesterré történő

megválasztásáig - mint körzeti orvos látta
el kezdetben a gyomai s majd a gyomaendrő

di emberek egészségügyi problémáit. Azaz
egész munkásságával mind orvosként s majd
polgármesterként - csaknem 30 éve - az
itteni lakosokért, emberekért tevékenykedik.

- Emberi jellemvonásait tekintve egy in
telligens, széleskörűen tájékozott, a közélet
ből aktívan részt vállaló, humánus, az emberi
gondok, problémák iránt fogékony, azok
megoldását érzékenyen szívén viselő ember.

Közelednek a helyhatósági választások. Mint isme
reles, sok vitát váltolt ki az önkonnányzati törvény
módosítása.

E sorok írásakor - október közepe táj,ín - megle·
hetósen nagy a "politikai csend" településünkön. Le
het, hogy ez teImészetes, nincs tapasztalatunk, múl
tunk, bogy is volt a régebbi választások előtt. hiszen
mindössze másodszor készülünk szabadon, demokrati
kusan vál as zta·ni. Most elsőként apártokon, egyesüle
teken van a sor, feltételezve, hogy olt már bizonyos
múhelymunkák, egyeztetések, egyezkedések folynak.
A Gyomakör ismét haJJat magáról, kezdeményezte a
páI10kkal való beszélgetést. Felhívásuk a Békés Me
gyei Hírlapban is megjelent, csakúgy mint a Szó-Be
szédben és a Híradóban. Hangsúlyozzák a gyomaisá
got, mintha csak ez lenne a legfőbb ismérve az esetle
ges alkalmasságnak.

Tipikus politikai fogás, egy maroknyi csopormak a
véleménye, mely köré, úgy túnik, a régi hatalom né
hány emioens képviselője most felsorakozik. Program·
jukban nem először hivatkoznak az endrődi túlsúly
kompenzálására, hogy ne az .,egyhannad" döntsön a
"kéthannad" felett. Jól látható és érezhető, mennyire él
benoük a sok régi reflex, a megszokás. Nincs kisebb
ség, nincs más vélemény - "ellensúlyozni kell".

Mitől e félelem?
Úgy gondolom, egy múködő demokráciában a véle

ményt el lehet, el kell mondani. Kinek-kinek képessé·
ge, tebetsége, akarata szerint. Az önkonnányzatban ez
így is működött, majd az ügyekben a szavazás döntött.
Ezért hát nehezen éI1hető az endrődi "túlsúly" hangoz·
tatása. Aki rendszeresen járt a területi ülésekre (sajnos
csak keveseD), annak nem kell magyarázni, mennyire
niocs igaza a Gyomakörneki Mindenesetre félre lehet
vezetni a jóhiszemú polgárokat: ím itt nagy bajok vol
tak, a jövőben másképpen kell, kellene tenni. Ehhez
visZOD! gyomai emberek kellenek, meI1 ők az igaziak,
minden más jöttment nem fngja képviselni jól a város
ügyeit. Igaz, hogy Gyomaendrődben gondolkodnak,

- Rendkívül igényes mind a saját, mind a
mások munkájával szemben, igényes az em
beri kulturáltság fokozása s környezetünk
szebbé, otthonosabbá tétele iránt.

- Gondos, családját, gyermekeit szerető

családapa, aki három leányát igényesen, cél
ratörően tanította és taníttatja. Edit leánya
egyetemet végzett könyvtáros, ugyanakkor
Tünde leánya mint operaénekes már Gyoma
endrőd jóhírét növeli a világban, míg Lilla
grafikusként a kezdő lépéseket gyakorolja.

- Végezetül, de nem utolsósorban az el
múlt négyévi polgármesteri tevékenységét
mérlegre téve hiszünk abban, hogy - a
"szakmába" már beletanult - az elkövetke
ző négy évben még okosabban, előrelátóan, a
lakosság, a város igényeit, lehetőségeit szám
ba véve tudja kisvárosunk önkormányzatát
kormányozni a fejlődés dimbes-dombos hul
lámain.

Ehhez a sikeres "kormányzási lehetőség"

megvalósításához kérjük mi az Önök, Gyo
maendrőd város polgárainak higgadt, józan
mérlegelését az önkormányzati választáson s
lehetőség szerint pozitív szavazataikat a dr.
Frankó Károly polgármesterjelölt s minden
képviselőjelöltünkszemélyére.

Az MSZP gyomaendrődi szervezete

választások előtt
de azért Gyoma a nagyobb, az erősebb és mégis az
"elnyomott". Van tennészetesen Endrődön is néh.\ny
tucat ember, aki úgy érzi, Endrőd "elnyomott" a gyo
mai túlsúly miatt.

Aki nyitott :;zemmel jár-kellelepülésünkön, jól lát
hatja a tényeket. Egy település vagyunk, jó lenne ezt
már megéI1eni! Egy városban kell gondolkodni, csak
így van és lesz hitele a településnek. Így van esély
arra, hogy 20-30 év alatt a ranghoz felnőjünk és mél
tóak legyünk a városi címre. Ajövőnket nem lehet és
nem szabad feladni belpolitikai hatalomért folytatott
harcban néhány tucat ember gyúlölködése miatt. Jó
lenne, ha ez a gyűlölködés megszűnnel Jó lenne, ha a
józan éSl kerülne előtérbe - netalán a hatalomra.

Soha nem kellett jobban a biztonság, a nyugalom, a
kompromisszumkészség, mint most, e század végén.
Bízom a lakosság nagy többségének bölcsességében,
hogy jól fog választani. Bízom, hogy ezüstvasárnap el

lenére is elmegy választani minél nagyobb számban.
Ez most rendkivül fontos l Van esély rá, hogy meg
osztják valakik a lakosságot nagy szólamokkal, és a
véletlen (sajnos a törvény lehetőséget teremt erre)
olyat, vagy olyanokat juttat a vezetésbe. akit. akiket a
nagy többség nem szívesen látna.

A képviselők és a polgánnester jelölésével, megvá
lasztásával valóban a rátennettséget nézzék! Mennyire
ismeI1 a személy, mennyiben megbízható? Van-e,
volt-e embertársai között tekintélye, hitele?

Mit is értünk hitelességen? Ezt a szót is ma sokan
elcsépelik, becsületről és hitelességről beszélnek, kriti
zálnak, miközben, mintha elfelejtették volna, hogy ré
gebben voltak zavaros ügyeik, melyről a régi munka
társak vagy a fél ,.falu" mai napig is beszél - mert ta
lán nem voltak tisztakezűek?

A hitelességnél taI1ottam. Valóban ez nagyon fon
tos: csak az kOI1eskedjen, csak az induljon a megrné·
rettetésen, aki valóban megfelelő és hiteles.

Úgy gondolom, nem kell elfelejtkezni a leglényege
sebbről sem - rendszerváltás történt! A szocialisták

1994. november-december 5-ig

Katona József
MűvelődésiKözpont

november 15. Varga Zsolt gitárművész
17 órától hangversenye

november 26. "GyomaendrődTársastánc
Mozgalrháért" Alapítvány jó
tékonysági estélye.

december 3_ A Staféta együttes Mikulás
műsora - a műsorban látvá
nyos óriás bábok is szerepel
nek.

Déryné Művelődési Ház
november 8-19. "Erdélyi Tájképek" címmel

Péliné Emődi Etelka akvarell
kiállitása. Megtekinthető: hét
főtől péntekig 8-tól 16 óráig.

Megalakult a Magányosok Klubja a Déry
né MűvelődésiHálban. Minden héten csü
törtökön, 17 órátóL

FIGYELEM!
Januári kezdéssel középfokú képesítést, ál
lami oklevelet adó képesített könyvelői

(számviteli ügyintéző) tanfolyamot indítunk
a Katona József MűvelődésiKözpontban.

Új szolgáltatás
a Déryné MűvelődésiHázban!

November 21-től folyamatosan beindítjuk a
könyvárusítást.

Várjuk al érdeklődőketés vásárlókat!

győzelméhez kétség nem férhet. A nép akarata döntött,
és ez így helyes. De nem rendezódünk vissza. Most
nem következik semmiféle revans! Kár, hogy települé
sünkön igazi politikai élet nem zajlott az elmúlt négy
évben. A pártok többsége csak néhány embeI1 jelent.
A nagy létszámú pán véleménye, hogy kit jelöl, kit tá
mogat, hitelesebb, hisz van bázisa. A lakosság egy je
lentősebb százalékának véleménye tükröződik elhatá
rozásukban. Kár, hogy a vezető értelmiség többsége
nem politizál. Jó nevú, tekintélyes emberek, akiknek
van hitele, akiknek a véleménye közvéleményt fonná
ló, sajnos most is kimaradhat e nagyon fontos belpoli
tikai döntésekből. MeI1 vannak, és közöttünk élnek te
hetséges, egyenes gerincú emberek. Hiszen a képessé
gek nem a társadalmi rendszeI1ől függenek I Aki ko
rábban tehetSégtelen, kulturálatlan (bár tanulhatott
mindenki I) volt, az a rendszerváltással sem lett böl
csebb.

Van és volt, aki a színét változtatta - emberi gyar
lóság -, ma imádkozik, azelőtt ezt üldözte. Ma kapi
talista vállalkozó, régen fizetet! polirikus volt. HiáJba,
furcsa világot élünk, de élni és előbbre lépni kell I

Remélhetőleg a következő választás erre lehetősé

get ad. Válasszunk hát megfontoltan és bölcsen! Akar'
junk városban élni, akarjunk nem gyűlölködni és nem
hovavalóságunkat hangsúlyozni I A gyerekeinket ez
már nem érdekli. Őértük béküljünk meg egymással! A
valóban Gyomaendrődért tenni akarók közül vá
lasszunk I

Kérem a tisztelt váJasztópolgárokat, beszélgessenek
egymással, vitatkozzanak, és legjobb belátásuk, lelki
ismeretük szerint döntseneki Csak ne legyenek közö
nyösek, meI1 a város számára ez végzetes lehet.

Dr. Frank6 Károly polgármester
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Gyomaendrődön első alkalommal kaptunk lehetőséget, hogy a
Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének ki
állítását megrendezhessük. Egyesületünk tagsága örömmel vállalta a
feladatot.

Reméljük, az I. Fiatal Szárnyasállat Kiállítás hagyománnyá válik
és évenként egyre sikeresebb kiállítások kerülnek megrendezésre.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik segítették a ki
állítás megrendezését: művelődési központ, Bethlen G. Mezőgazda
sági Szakközépiskola és SzakmunkásképzőIntézet, Thenuix Építői

pari Szövetkezet, Bútoripari Szövetkezet, Endrőd és Vidéke Taka
rékszövetkezet, Körös Bútoripari Kft., Raichle Sport Cipő-ipari és
Kereskedelmi Kft., Turul Cipő, Laposi Bt., Váradiné Laskai Edit,
Prominent Bt., Matróz Ital Kft., Gyomafarm Kft., Ugor Trade, Kner
Nyomda Rt., gyomaendrődi cégeknek.

A Gyomaendrődi Egyesület alakulása:
1953. Gyomán Postagalamb-egyesület, PS jelű

1957. Gyomán 47. Sz. Galambegyesület
1967. 177. Sz. Galambegyesület
1970. Endrődön 199. Sz. Galambegyesület
1982. A 47. Sz. és a 199. Sz. egyesületekből alakult a jelenlegi

243. Sz. egyesület. A 177. Sz. megszűnt.
- 37 fős taglétszámú jelenleg a gárda. Évenkénti kiállításokon

vesznek részt.
A 243. Sz. egyesület tagsága

KÖSZÖNTŐ Kisállat-kiállítás A gyomaendrődi kiállítók névjegyzéke, akik részt vettek az okt. 8
9-i rendezvényen: Bula Béla, Dinya Imre, Gellai Tibor, Herter Lász
ló, Knapcsek Béla, Knapcsek Lajos, Kruchió Gábor, Ladányi Gábor,
Látkóczki Vince, Martinák István, Szakálos Béla, Tari János, Tímár
Vince, Torma Béla.

Egyik résztvevőaz okt. 8-9-i szárnyasállat-kiállításon

>:B Ami nem működik., az el se romlik.

TÁJÉKOZTATÁS

+ Az értelmetlen dolgok lényege az értekez
let.

+ Az állandók legfőbb tulajdonsága, hogy
válloznak.

An í-Mllrphy-Yhprllh1
íÖRVÉNY-I

Tisztelettel közöljük, hogy a gyomaendrődi

Honismereti Egyesület nem indul az 1994. de
cember ll-i önkormányzati választáson.
Mindazoknak a képviselő- és polgármesterje
lölteknek, akik az elkövetkező választási idő

szakra bajlandóak felvállaini a lakosság gond
jait, sok erőt és sikereket kivánunk'

A Honismereli Egyesület vezerósége

'ÍJ' Újracsinálás helyeI! csináld jól elsőre a
dolgokat - rengeteg idő boldog tulaj
donosa leszel'

181 A terv lényege a módosítás.

... A hanyagul megtervezett munka a leg
drágább.

~ Az idióták találékonysága határtalan.

"% Az emberi lustaság oly mértéktelen, hogy
kényelme érdekében képes az ember a
legtöbbet dolgov1Í.

,/ Amit be kell dugni, azt dugd be!

X A türelmes és a kellő érzékkel végrehaj
tott babrálás minden esetben meghozza
a kívánt eredményt.

~ Leginkább a törékeny tárgyak esnek.

)( Ne piszkáld, javítsd meg!

-:- A nem működőre tervezett gép a legmeg
bízhatóbb.

ja az MSZP helyi szervezetének, a 2. sz. vá
lasztókerületben indul jelöltként.

5. Knapcsek Béla, 47 éves, lakása: Gyo
maendrőd, Kulich Gy. u. 7., foglalkozása:
szövetkezeti elnök, iskolai végzettsége: főis

kola. Nem tagja semmilyen pártnak. 1990
ben a 6. sz. választókerületben lett képvise
lő, most is itt indul jelöltként.

6. Dr. Kovács Béla, 45 éves, lakása:
Gyomaendrőd, Hantoskert u . 18., fogI alko- .--_-====::::::::-:;:::==.:.=-=-=-=-:=-:::==:-~-----..J
zása: középiskolai igazgató, iskolai végzett
sége: egyetem. Tagja a szocialista pártnak,
1990-ben ennek listáján került a képviselő

testületbe. Tagja a jelenlegi megyei ön kor
mányzatnak. Most az I. sz. választÓkerület-
ben indul egyéni jelöltként. .

7. R. Nagy János, 42 éves, lakása: Gyo
maendrőd, Kisréti u. 30/1., foglalkozása:
szakközépiskolai igazgató, iskolai végzett
sége: egyetem. Nem tagja semmilyen párt
nak. A 3. sz. választókörzetben indul mint
egyéni jelölt.

8. Szigetvári Vince, 66 éves, lakása:
Gyomaendrőd, II. ker. 738., nyugdíjas, isko
lai végzettsége: 8 általános. Tagja a szocia
lista pártnak, a 10. sz. választókerületben in
dul egyéni képviselőjelöltként.

9. Babos László, 47 éves kereskedelmi
vezető, lakása: Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
20. NU. 5. sz. körzet, MSZP tag.

Az MSZP és a jelöltek nevében kérjük
Gyomaendrőd város választópolgárait, hogy
ajánlásaikkal és szavazataikkal segítsék
őket.

Támogató aláírásukat az Önöket felkereső

aktíváknak, a jelölteknek, vagy délelőttön

ként a Kossuth u. 3. sz. alatti irodánkban ad
hatják le.

Aki titkosan kíván jelölni, az a rendelet
ben előírt módon a polgármesteri hivatalban
élhet jogával. Bánuilyen javaslat esetén a
személyi szám ismerete szükséges.

Köszönjük támogatásukat I

Az MSZP városi "szervezetének vezetősége

ÖZLEMÉNY
A Magyar Szocialista Párt Gyomaendrőd

városi szervezete által létrehozott bizottság,
melynek feladata az 1994. december ll-i
önkormányzati választások személyi előké

szítése volt, a javasolt személyek részvételé
vel ülést tartott. Megegyezés született a je
löltek nevének nyilvánosságra hozatalában,
az ajánló aláírások gyűjtésében és a kam
pányidőszak legfontosabb feladataiban.

Polgármesterjelölt: dr. Frankó Károly
54 éves, lakása: Gyomaendrőd, Jókai u. 3.,
eredeti foglalkozás: orvos, jelenlegi foglal
kozása: polgármester. Iskolai végzettsége:
egyetem. Nem tagja semmilyen Pártnak,
1990-ben egyéni körzetben választották
képviselőnek. Tagja a Békés Megyei Ön
kormányzatnak.

Képviselőjelöltek:
I. Balázs Imre, 49 éves, lakása: Gyoma

endrőd, Fő u. 39., foglalkozása: vállalkozó,
iskolai végzettsége: közgazdasági szakkö
zépiskola, nem tagja semmilyen pártnak.
1990-ben egyéni körzetben választották
képviselőnek. Most is a 8. sz. választókerü
letben indul.

2. Farkasinszki Sándor, 49 éves, lakása:
Gyomaendrőd, Endrődi u. 28., foglalkozása:
műszaki vezető, iskolai végzettsége: faipari
technikum, tagja a szocialista pártnak. A 9.
sz. választókerületben indul.

3. Hangya Lajosné, (Korek Anna) 46
éves, lakása: VI. ker. 540/d., foglalkozása:
kollégiumi nevelő, szakoktató, iskolai vég
zettsége: főiskola, nem tagja semmilyen
pártnak. 1990-ben a 4. sz. választókerület
ben lett képviselő, jelenleg is itt indul mint
jelölt.

4. Katona Lajos, 42 éves, lakása: Gyo
maendrőd, Zrínyi I. u. 2311., foglalkozása:
igazgató, iskolai végzettsége: egyetem. Tag-
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AgrólrWórunn 6yomaerndrődön Ol mezőgolzdaság akruólJsproblémólról
Gyomaendrődön október 25-én agrárfórumot rendeztek, amelyet Gyo

maendrőd polgárrnestere, dr. Frankó Károly és az Országos Agrárkama
ra igazgatója, dr. Mészáros Gyula kezdeményezésére hívtak életre. Meg
jelent még dr. Orosz Sándor, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsá
gának elnöke is. A 17 ezres lélekszámú Gyomaendrőd és körzete túlnyo
móan mezőgazdasági profilú. A lakosság zöme mindig is ebben az ága
zatban dolgozott. A vidék magán viseli az egész megye jelenleg adódó
szinte vaJamennyi problémáját, ami a földművelés köré csoportosul.
Ezért is volt ez a rendezvény e városban. Gyomaendrőd körzetében 30
400 hektár termőterület művelhető. A közelmúltig 4 tsz és I á. g. műkö
dött itt. Jelenleg kb. 6000 termelő található. Ebből 785-en használtak tá
mogatást az elmúlt gazdasági évben.

A fórumon dr. Mészáros Gyula
többek között említést tett az ágazat
jelenlegi szomorú helyzetéről, mikor
megkezdődött a termelők - lOO mil
liárdos nagyságrendű - vagyonfelé
lési folyamata. A tenyészállomány
113-át is válogatás nélkül kivágták a
termelőI" A minimálbér is elmarad a
nemzetgazdaság más területeitől.

A munkanélküliség is ez ágazatban
emelkedik a leggyorsabban. A válság
előidézői általában az irányítás hely
telen ítéletei ből adódtak.

Nem vállalták fel az előző években
az Európában jól bevált agrárpolitikát
sem, minek lényege, hogy egyszerre
kell biztosítani a lakosságnak elérhető áron a színvonalas élelmiszereket
és ugyanakkor garantálni kell a mezőgazdasági termelők jövedelmét és a
termelésbiztonságot. Ez az agrárpolitika művészete.

Sürgős olyan programot elindítani, amely lefekteti, mely ágazatokat
támogat a kormányexporttermelésben.

Fontos a belső ellátás biztosítása is. Nem szabad csak támogatásra
várni. mert ez csak bukáshoz vezet. 1991-ben a termelői árak 33%-kal
emelkedtek, miközben a mezőgazdasági termelői árakat állami eszkö
zökkel a '9 I -es szint alá nyom ták. 135%-os termclőiár-növekedés he
lyett termelőiár-csökkenés következett be.

- 100 milliárdos árjövedelem-hiányt hurcolt a hátán az ágazat orszá
gos szinten. Az agrárvagyon 300-400 milliárd volt 4 évvel ezelőtt. Mára
már semmilyen agrárvagyon nem lehelne. ha nem próbálnánk megtenni
mindent ennek visszafordítására.

Az elmúlt évek felértékelő árfolyam-politikája az exportorientált ága
zatokat sújtotta. 25-30 milliárdot tett ki a piaci támogatás. ezt e1buktuk

A folyékony energia adótartalmát általában visszatérítik. például Né
metországban 92%-át, nálunk ez csak kb. 40%.

Az árkorrekciónak meg kell történnie az ágazat jövedelempozíciójá
nak helyreállítása érdekében.

Dr. Orosz Sándor pedig a következőket említette beszámolójában:
"Az Európai Gazdasági Közösség alapíló szerződésének megfogalmazá
sai és a jelenlegi kormány agrárpolilikai céljai összehasonlÍlásakor fel
lűnő hasonlalosság mUlaIkoma. BiZlOnságos és megfizelhelő hazai ellá
lás megleremléséről szól, kiszámÍlhaló jövedelmek, környezelbarál és
egészséges lermékek szükségességéről, exporlOrientálr politikáról. 3-4
milliárd dolláros exporrOI megalapozó mezőgazdaság létrehozalalr1ról
számol be. Jelenleg nem lehel csodára várni. A jövő évi lervezgelé~' 2,5
milliárd dolláros exporlOS árbevélelt feltélelez.

Az elmúlt földoszlási folyamatok
kal az ország nagy részén ma gaz
dátlanabbak a földlerülelek., mint
ezelőH bármikor. Megvan a lör
vénymódosÍlási javasiaI a földkiadó
bizol/ságok működésére.

Az Országgyűlés mezőgazdasági

bizomágának álláspontja, hogy
szükség van egy jól működőagrár
kamarára. Ebben benne kell hogy
legyen az élelmiszerágazal vertiku
ma is, ami ma még nem így van.

Amennyiben hozzáértő szakmai
vezelőség irányítja, akkor lehel ér
lelmes párbeszédel folyIami a ka
marával és megvívni a harCOl az

élelmiszer-gazdaság lúlmonopolizált és mils egyéb szervezeleivel. A ler
méktanácsok ügye eltérő. fő különbség, hogy önkénles alapon szervező

dik. Egy nugyságrend UIÚJl viszollI a minisZler elismerheli lárgyalóparl
Ilernek. "

A bevezető beszámolók után közönségi kérdésekre válaszoltak. Egyik
érdekes kérdés ezek közül a földadó körül húzódó vitákról és a kormány
látszólagos üresjáratairól, a jövedelemadó bonyolultságairól, a földfor
galmazás simább és egyszerűbb megoldásairól, gyorsításának lehetősé

geiről szólt.
Erre adott válaszában dr. Orosz hangoztatta: "A földadó valószínűleg

el lesz törölve. A jövőben is megmarad az egymilliós adómentes határ,
lényegtelen változtatásokkal. Egyébként ne legyen úgy, hogya legbu
tább és legelesettebb emberek dolga a gazdálkodás... ezt nem szabad to
vább erősítenünk.

Valóban érthető törvények kellenek. Érdekképviselerre is szükség
van, még akkor is, ha ezt el kell tartani."

B. K.

Szilvia igazsága
A 617. Sz. Iparl Szakmunkásképző Intézet és

Cipőipari Szakközépiskola IV. D osztálya az idén
is elzarándokolt halottak napja környékén osz
tálytársuk, Molnár Szilvia sírjához. Némán és
megrendülve emlékeztek, visszafojtottan sírtak.
Elrévedtek a kislány értelmetlen halála felett, hi
szen a gyermekhalá Inál nincs tragikusabb és ke
gyetlenebb. A sírbolt mellett az osztályfőnök

visszapergette gondolataiban azt a tizenegy biró·
sági tárgyalást (mindegyiken részt vett), amely
a gyomai K. I. vádlott halált okozó ittas jármű

vezetésével foglalkozott.
A kislány tragédiáját 1991. október 22-én

ugyanis ő okozta. Az utolsó tárgyalás 1994. ok
tóber 18-án zajlott le, az eredmény talán pará
nyi gyógyírt jelent az egyetlen gyermeküket el
vesztő, a három évig fegyelmezetten tűrő és a
visszafogottan szenvedő, gyászoló Molnár házas
párnak. Vgyanis e napon jogerőre emelkedett az
1993. szeptember 23·án, a Ciyulai Városi Bíró
ság által hozott ítélet, amely részletei a követke
zők:

Kun Imre bűnös halált okozó ittas járműveze·

tés bűntettében, segitségnyújtás elmulasztásának

a vészhelyzetet előidéző által elkövetett bűntetté

ben, ittas járművezetés vétségében és a közleke
dés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett
vétségben.

Ezért a biróság halmazati büntetésül 4 évi
börtönbüntetésre, 1 évi közügyektől eltiltásra, és
5 évi közúti járművezetéstől mint mellékbünte·
tésre ítélte.

A vádlott ügyvédjével 21 pontban fogalmaz
ta meg fellebbezési indokai!, amelyet a másodfo
kú biróság határozottan elutasított, a korábban
kiszabott ítéletet helybenhagyta.

A tárgyalást vezető birónő megjegyezte,
hogy az elsőfokú bíróság igen mértéktartó és
enyhe büntetést szabott ki.

Ezután elrendelte az elítélt azonnali fogva tar
tását, aki megkezdte a szabadságvesztés letölté·
sét.

A három év alatt e cikk írójM több "vád"
érte, mert a SzlIvia halálával kapcsolatos esemé
nyeket úgymond "felszinen" tartotta, a bírósági
tárgyalások tényeit a lakosság elé tárta.

Többen furcsállották: miért tart ki ily sokáig
az ügy érdekében, hisz majd az idők folyamán
elévül, mindenkl és minden megfizethető, mi
köti ezt a "firkász t" a Molnár családhoz!

Volt, aki figyelmeztette, hogy vigyázzon,
mert ezért a ténykedéséért eljön a bosszú ldeje.

Ez a "zsurnalisztának nevezett valaki" (K. I.

ügyvédjének szavaival élve) az alábbiak miatt
"tartott" ki:

- Osztályfőnöke és magyartanára volt a 14
éves gyermeknek.

. Apa és három gyermeke van, köztük egy
kisleány.

- Minden tárgyaláson empátiával viseltetett a
könnyektől fuldokló édesanyáva! és a megren
dülten tűrő édesapával.

- Ennyivel "tartozott" Szilvia 31 osztálytársá·
nak és azoknak, akik nem felejtették el a három
évvel ezelőtti tragédiát.

- ts végül: valami belső, emberi sugallat azt
diktálta neki, hogy egyszer fény derül az áhitott
igazságra.

Kedves Szilvia!
A IV. D üzeni az égi iskoládba, hogy legkö

zelebb együtt, valamennyien a ballagás napján
felkeresnek.

Addig is nyugodj békében, 19azság szolgálta
tott!

Hajdú László
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Árvízvédelmi táiékoztató - a holtágak helyzetéról i~

ilEDÉSRVEZsz
Tervezik egy komoly szervezet létrehozását, a Termé

szetjárók és Múzeumbarátok körét.
A szervezésben részt vesz Horváthné Endrődön a Déryné

Művelődési Házban. Aki érdeklődik és részt kíván venni a
kör munkájában, Horváthnénál jelentkezhet.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szezonális, víkendhá

zakkai kapcsolatos bűncselekmények elkezdődtek. Ezért

kérjük a lakosságot, hogy nagyobb értékeiket a téli időszakra

helyezzék biztonságba I

Az év első tíz hónapjában az intézkedések száma a tavalyi

év hasonló időszakához viszonyítva növekedett. Például az

elfogások, előállítások száma duplájára emelkedett. A beje

lentések száma 30%-kal nőtt. (A rendőri kezdményezés 

aktivitás erősödött.) A bírságolások száma csökkent 15%

kal, de az összege nőtt. n1Íntegy 40%-kal.

B.K

Továbbfolytatódnak a besurranásos lopások, melyhez fele

Jőtlenségükkel a sértett állampolgárok is hozzájárulnak, mi

vel még mindig nem megfelelő módon zárják be a lakások,

házak ajtajait, ablakait. Nagyon sokan a kulcsot "a lábtörlő

alatt tartják I"

A területen megjelentek az orvvadászok, orvhorgászok.

Ezért avadőrökkel, halőrökkel együtt a rendőrség az ellen

őrzést szigorítja. Jelenleg is több eljárás van folyamatban.

Továbbfolytatódik az egymás előtti jogtalan betakarítás.

Ez alkalommal Keselyűsönlévő egy hektár kukoricát takarí

tották be illetéktelenek. Az eljárás folyamatban van.

Pálinkás Lajos hozzáfűzte: "Célszerű lenne készíteni egy olyan
vizsgálódást, amely megfogalmazná azokat a teendőket, amelyeket
sorban meg kell tenni egy normális állapot bekövetkeztéig.

Ebben mi, szakértó1< szívesen közreműködnénk. Ehhez az kell,
hogy az önkormányzat legyen fogadó kész a vízügyi szakemberek
véleményére, a szaktudás felajánlására."

A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság szokásos őszi árvízvédelmi
szemIéjén szerzett tapasztalatokról, a bekövetkezhető árvízhelyzetre
való felkészülésről, az idei év vízhiányos (aszályos) idejének tapasz
talatairól és várható fejleményeiről a '95-ös évre, az 52 éve üzemelő

Békésszentandrási Vízlépcső nagyjavítási munkáinak előkészítései

ről tartott sajtótájékoztatót a Kövizig október 25-én Békésszentand
ráson, a Védelmi Központban.

A tájékoztatón többek között a következő témákról szólt Kovács
Kálmán a KHVM (Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztéri
um) politikai államtitkára, dr. Váradi József Gyula, a KHVM főosz

tályvezető-helyettese, Pálinkás Lajos és dr. Goda Péter, a Kövizig
helyi képviselői:

Az őszi bejárásokon, ami 341 km összhosszúságú fővédvona1at

tesz ki, megtekintik a védgátrendszert és egyéb létesítményeket, ob
Jektumokat, öntöző- és belvízcsatomákat, holtágakat stb.

Azt szeretnék elkerülni, hogy ne rendkívüli események során ke
rüljön az árvíz és be1vízvéde1em az érdeklődés homlokterébe, hanem
sajtótájékoztatók és bejárások során hívják fel rá a figyelmet.

A Körösök szabályozása az 1860-as években fejeződött be. Azó
ta a folyószabályozási tevékenység nagyrészt az árvízvédelmi tölté
seket megközelítő medrek biztosítására és a duzzasztóművek kezelé
séből adódó vízszintváltozások kivédésére irányul.

Az aszály következtében a védgátrendszer anyaga nagy meghibá
sodásokat mutat. Elsősorban tartós repedéseket lehet gyakran találni,
amelyek "maguktól" már nem tömörülnek. Ezek rendbetétele csak
nagy beavatkozással - földkitermeléssel, majd új földfeltöltéssel 
lehetséges, ami rendkívül költséges.

A Körös-vidék árvízi fővédvonalainak kiépítettsége elmarad az
országos átlagtól.

Magyarország Európában a Benelux államokat nem szánútva a
legárvízveszélyeztetettebb ország. Területének nuntegy 52%-a víz
kárral veszélyeztetett.

Öt-hat évenként egy közepes, 10-12 évenként nagyon súlyos ár
vízzel kell számolni. Az aszályos-csapadékos időszakokban pedig
10 évenként átlagosan 3-4 év a rendkívül aszályos időszak. A sta
tisztikák szerint a közeljövőben számítani lehet egy jelentősebb ár
hullám levollulásával.

Békésszentandrásnál a duzzasztómű (képünkön) nagyon fontos
szerepet játszik a holtágrendszer életben tartásában.

A vasszerkezeti hibák - korrodálás - miatt a mú a jelenlegi ál
lapotában tovább nem üzemeltethető. Az Öt évre tervezett munkák
összesen 400 millió forintba kerülnek. Az idei előkészítő ütem 24
milliót igényel.

A Híradónak arra a kérdésre, hogy milyen jövő előtt állnak Gyo
maendrőd és vidékének holtágai, milyen segítség várható és egyálta
lán hogyan látja áhelyzetet - Kovács Kálmán így válaszolt:

"A probléma ismert előttem. Az önkormányzatnak lehetősége volt
a tulajdonjogot megszerezni az ezzel járó kötelezettségekkel együtt.

Máshol továbbra is a Vízügyi Igazgatóság látja el a holtágak fenn
tartásának munkálatait. Gyomaendrőd esetében talán annak a remé
nyében, hogy mind a hálózati engedélyekkel, mind egyéb engedé
lyekkel, amelyek birtokába jutnak majd, sikerül a költségvetési
egyensúlyt létrehozni. E vállalkozás folyamán aztán jó gazdái lehet
nek a boltágaknak. Mivel ez jelenleg nem így van, ezért e jogosítvá
nyokat megkapott szervezetekkel (Halászati Szövetkezet) közösen
kialakított feltételrendszer mellett tudnák üzemeltetni, hiszen költ
ségvetési befektetés nélkül nehéz a holtágakat életben tartani. Meg
kell keresni a közös érdekeket. A Vízügy egyet tud csinálni: tulajdo
nába visszaveszi és újból ő tartja fenn. Azonban ilyen megkeresés
eddig még nem érkezett.

Valahol ez területfejlesztési és környezetvédelmi, de legalább
ennyire jogi probléma is."
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Illésy Péter "hazatért"
Október 21-én ismét egy kiállítás nyílt városunkban. Eseten

ként újra és újra rádöbben az ember, hogy Gyomaendrőd nem
csak az egy főre jutÓ kocsma és italmérésekkel, de kiemelkedik a
megye, sőt néha az országos színvonal átlagától azzal is, ami a
művészi (múzeumi, képtári, egyéb művészeti bemutatói stb.) tör
ténéseket illeti l

A gyakoriság mellett a minőséget sem lehet elmarasztalni és
ez a magasabb igényeket is kielégíti.

A Városi Képtárban megtekinthető Illésy Péter hagyatéki kiál
lítás is ezt bizonyítja.

A megnyitón Banner Zoltán művészettörténész,a kiállítás ren
dezője a következőket is említette:

"Még egyéves sincs a Gyomaendrődi Városi Képtár és máris
gyarapodásról, értékbeli és műfaji terebélyesedésről számolha
tunk be." Megemlítette Vidovszky Feri bácsit, Honti Antalt (je
len voltak az ünnepségen) azokat, akik nélkül nem jöhetett volna
létre a Vidovszky-, Korini-, IlIésy-kiállítás.

Köszöntötte a jelenlevő Illésy Péter fiát és családját. Ők siettek
jelentkezni, mivel Illésy is gyomainak vallotta magát és a hagya
tékból származó műveket felajánlották Gyomaendrőd városának,
gazdagítván annak gyűjteményét.

"Legyen büszke minden gyomaendrődi ezen lehetőségeire és
látogassák, hívják ellátogatóikat, vendégeiket, mutassák meg e
kincseket, de ne csak az idegenek szeressék, csodálják azt, hogy
ebben a földszintes városban emeletes művészeti palota műkö

dik!"

Vidovszky Ferenc és Honti Antal

IIlésy Péter grafikus és festőművész 1902. június 25-én szüle
tett Gyomán, káotortanÍlói családban.

A későbbiekben elindító mestere volt Kohán György és La
bore Ferenc Kossuth-díjas művészeknek, Muhorai Mihály és Vi
ola József festőművészeknek,Szabó Zoltán textilművésznek...

A Rákosi-diktatúra félreállította. Mellőzötten, 1962. június S
én halt meg Budapesten.

Az október 21-én megnyílt Illésy Péter-emlékkiállítást több
mint 500 alkotásábó1, miket a kép tárnak adományozott családja,
kései tisztelgésnek szántak a méltánytalanul elhallgatott és fele
désre kárhoztatott gyomai művész emléke előtt.

Rendőrségihíre
A Gyomaendrődi Rendőrőrs november

14-től tervezi az iskolásokat is bevormi a
közlekedés irányításába, segítésébe.
Egyelőre a 3. Sz. Általános Iskola 8. osz

tályos növendékei segítenék a tanulók átke
lését az endrődi hídfőnél a 46-os út forgal
mában a Hídfő étterem előtt.

Az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati
felkészítést a rendőri szervek segítségével
elkezdték. Az Ifjú Közlekedési Rendőrök

igazi rendőri segedeImet kapnak az első na
pokban.

A rendőrség célja ezzel, hogy segítsék
ilyen módon is a gyermekek szabályos köz
lekedését.

A gyermek rendőrök egyenruhát is kap
nak majd.

* * *
November 9-én a polgármesteri hivatal

ban az iskolaigazgatóknak és az önkor
mányzat illetékes képviselőinek a rendőrpa

rancsnok, Szűcs József rendezésében, össze
hívásában tájékoztatót tartottak a fiatal1wrú
bűnözés alakulásával kapcsolatos városi
problémákról és a megelőzés lehetőségeiről.

A sokoldalú témát azért vetették fel, hogy
összehangolt ellenőrzési folyamatot szeret
nének elindítani a bevont személyekkel
összhangban, segítségével városunkban.

Szó volt a diákok szórakozási szokásairól,
de elhangzottak a diszkók záróra-módosítá
sainak ötletei is.

A tűzol óság h'rei
Október 15-én 16 óra 26 perc

Hősök u. 97. A padlástér égett. Beavatko

zás nem történt. 4 fő kivonult.

20.17,35.

Gyoma és Csárdaszállás között a vasúti

töltés mellett avar égett. Kivonult 3 fő.

21. 11,52.

A mentőszolgálat kérésére Gyoma - Dé

vaványa közötti útra baleseti helyszín biz

tosítása céljából ki vonulás. Személygép

kocsi baleset. Kivonult 4 fő.
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VÁLASZTÓKERÜlETEK ÉS SZAVAZÓKÖRÖK SORSZÁMA ÉS TE ULETI
LEÍRÁSA AZ 1994. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSHOZ

1. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

l. SZÁMÚ SZAVAZÓKÓR
Helye: LIGET-FÜRDŐ, ERZSÉBET-LIGET

[u sZi1vazhamak: Csokonui Vitéz Mihály, Erkel Ferenc, Erzsébet-liget, Fáy
András, Hársfa, Kiss Lajos Üdülőtelep. Kölcsey Ferenc, Körös sor, Móricz
Zsigmond. Munkácsy Mihály, Radnóti Miklós. Semmelweis Ignác, Székely
Bertalan. Vidovszky Béla és a Vízmű sor utcák választópolgárai, továbbá
azok a személyek. akiknek lakcíme a lakcímbejeJentésre vonatkozó
jogszabály ~rtelmében csak a Gyomaendrőd megnevezését tartalmazza.

2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÓR
Helye: GIMNÁZIUM, HŐSÖKÚTJA 43.

/11 szavazhamak: Áchim L. András. Bacsó Béla, Bercsényi Miklós. Esze Ta
más, Hantoskerti út. Hősök útja 1.-69[L-ig és 2.-66/2.-ig, Kőrösi Csoma
Sándor. Pósa Lajos. Somogyi Béla, Szabadság tér. Szondy György utcák,
valamint a Tanya VII. ker. választópolgárai.

2. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

3. SZÁMÚ SZA VAZÓKÖR
Helye: ÁLTALÁNOS ISKOLA, FŐ ÚT 181.

[II szavazhamak: Attila, Álmos. Árpád. Berzsenyi Dániel. Fegyvernek;
Mátyás király és a Szabó Dezső utcák választópolgárai.

4. SZÁMÚ SZAVAZÓKÓR
Helye: ÁLTALÁNOS ISKOLA, SALLAl UTCA 2.

/11 szavaz/ulI/wk: Bajcsy-Zsilinszky 1.-43.-ig és 2.--40.-ig, Bocskai István
1.-35.-ig és 2.-től 34.-ig. Fő út 135.-től és 158.-tól végig. Pásztor János 1.
13.-ig valamint 2.-14.-ig, Sullui Imre, Ságvári Endre valamint a Zrínyi
Miklós 1.-27fl.-ig és 2.-26.-ig utcák választópolgárai.

3. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

5. SZÁMÚ SZAVAZÓKÓR
Helye: KATONA JÓZSEF MÜVELŐDÉSIHÁZ, KOSSUTH ÚT 9.

/Il szava<:/U//l1ak: Arany János, Botond. Dobó István. Fürst Sándor. Hunyadi
János I.-21.-ig ~s 2.- I8/1.-ig. Kner, Kossuth Lajos út 1.-33.-ig és 2.
40.-ig. Mirhóh<Íti. Petőfi Sándor 1.-27.-ig és 2.-40/I.-ig és a Rákóczi
Ferenc utcák választópolgárai.

6. SZÁMÚ SZAVAZÓKÓR
Helye: ÁLTALÁNOS ISKOLA, KISRÉTI UTCA 27.

/1/ szav/dU//lJak: Batthyány Lajos, Bessenyei György, Béke. Budai Nagy
Antal 1.-3I/1.-ig és 2.-18.-ig. Hámán Kató, Hősök útja 68.-tól és 7 L-től

v~gig. Hunyadi János 20.-tól ~s 23.-tól végig. Kálvin János 1.-75.-ig és
2.-36.-ig. Keleti. Kisréti 1.-29.-ig és 2.-34/2.-ig. Kiss Bálint, Körgát.
Liszt Ferenc valamint a Vörösmarty Mihály 1.-41.-ig és 2.-32.-ig utcák
választópolgárai.

4. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

7. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Óvoda, Kisréti utca 36.

/11 szavaz/wl11ak: Bujcsy-Zsilinszky 52.-tól és 65.-től végig, Budai Nagy
Antal 20.-tó1 és 33.-tól végig, Damjanich tér, Eötvös, Gárdonyi Géza, Gyóni
Géza. Kató József. Kálvin János 38.-tól és 77.-tól végig, Kisfaludy, Kisréti
31.-től és 36.-tól végig. Lehel. Nagy Sándor. Vörösmarty Mihály 34.-tól és
43.-tól végig és a Wesselényi Miklós utcák választópolgárai.

R. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: KÖZÚTI IGAZGATÓSÁG, BÁNOMKERTI ÚT l.

/1/ swvazhamak: Bánomkerti, Katona József, Kazinczy Ferenc, Lévai,
Losonczi István. Mikszáth Kálmán. Rózsa Ferenc. Széchenyi István. Tanya
VI. kerület. Tokai Ferenc és a Toldi Miklós utcák választópolgárai.

5. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

9. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: BÚTORIPARI SZÖV. KLUB, KOSSUTH ÚT 61,

[1/ swvazharnak: Bajcsy-Zsilinszky 42.-50.-ig és 45.-63.-ig, Bocskai
István 36.-tól és 37.-től végig, Jókai Mór, Kossuth Lajos út 35.-tól és 42.-tól
végig. Pásztor János 15.-tól és 16.-tól végig, Petőfi Sándor 29.-től és 42.-től

végig, Tompa Mihály és a Zrínyi Miklós 28.-tól és 29.-től végig utcák
választópolgárai.

10. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: BÖLCSŐDE, VÁSÁRTÉRI LAKÓTELEP

/u szavazhalIlak: MÁ V-állomás és a Vásártéri lakótelep választópolgárai.

6. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

ll. SZÁMÚ SZAVAZÓKÓR
Helye: Óvoda, FŐ ÚT 85.

fl/ szavazhalIlak: Ady Endre, B. Molnár Imre. Balassi Bálint. Besenyszegi.
Fő út J 10.-156/I.-ig és 83.-133.-ig, Madách Imre. Németzugi sor. Tanács
és a zalka Máté utcák választópolgárai.

12. SZÁMÚ SZAVAZÓKÓR
Helye: IPARI ISKOLA, SELYEM ÚT 124.

[1/ szavazhalIlak: Bethlen Gábor, Guttenberg, Keresztúri. Kós Károly. Kulich
Gyula. Magtárlaposi, Móra Ferenc. Nyárszegi. Október 6. lakótelep, Rácz
Lajos, Sebes György, Selyem 109.-től és 124.-től végig és az Újkert sor
utcák választópoJgárai.

7. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

13. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: IRODAHÁZ, FŐ ÚT 81/1.

[u szavazhatnak: Babits Mihály 7.-35.-ig és 8.-34.-ig, Bartók Béla, Bem,
Fő út 65.-8l.-igés 92.-108.-ig, Honvéd, Ifjúsági lakótelep. József Attila,
Kántorkert sor, Martos Flóra, Mohácsi, Nap, Polányi Máté 60.-tól és 61.-től

végig. Selyem 102.-122.-ig és 103.-109.-ig. Sugár Ill.-től és 128.-tól
végig és a Tamási Áron utcák választópolgárai.

14. SZÁMÚ SZAVAZÓKÓR
Helye: ÁLTALÁNOS ISK DIÁKOTTHON, FŐ ÚT 42.

[1/ szavavwlIwk: Bányász. Dankó Pista, Dobi István, Fő út 45.-63/1.-ig és
60.-90.-ig, Halász, Kárász, Kossutb tér, Könyves Kálmán, Körös. Mikes
Kelemen, Táncsics és a Vadász utcák választópolgárai.

8. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

15. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: ÓVODA, Selyem út 101.

[II szavazha/lwk: Baross Gábor. Juhász Gyula. Mirhói. Napkeleti. Selyem
55.-101.-ig és 56.-100.-ig. Sugár 57.-109.-ig és 64.-1 26.-ig. Szabó
Ervin, Toronyi. Tulipán és a Zsák utcák választópolgárai.

16. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: SPECIÁLIS ISKOLA, FŐ ÚT 5.

[u szavamatnak: Apponyi 14.-34.-ig és 15.-43.-ig. Blaha Lujza 7.-től és
8.-tól végig, Gorkij, Lábas, Polányi Máté 17.-59/1.-ig és 18.-58/3.-ig,
Selyem 1.-53.-ig és 2.-54.-ig, Sugár 1.-55.-ig és 2.-62.-ig, Szabadság
utca 7.-től és 10.-től végig és a Zöldfa utcák választópolgárai.

9. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

17. SZÁMÚ SZAVAZÓKÓR
Helye: ÓVODA, BLAHA LUJZA ÚT 8.

/1/ szavazhamak: Alkotmány, Apponyi 1.-13.-ig és 2.-12.-ig, Blaha Lujza
1.-5.-ig és 2.-6.-ig, Csillagos, Damjanich János utca, Deák Ferenc.
Endrődi, Fő út 81.-43.-ig és 2.-58.-ig, Hatház. Hídfő, Hősök tere, Kacsoh
Pongrác, Kilián tér, Kinizsi Pál, Kodály Zoltán, Köztársaság, Kürt, Liliom.
Micsurin, Népliget, Rózsahegyi Kálmán, Szabadság utca L-5[ L-ig és 2.
8.-ig és a Zrínyi Ilona utcák választópolgárai.

18. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: NAGYLAPOSI IDŐSEK KLUBJA, MESTER UTCA 19.

/1/ szavamamak: Csejti, Korvin Ottó. Mester, Nagylaposi MÁV-lakások,
Simai. Tanya IV. ker., Tanya V. ker.. Templomzug, Tóth Árpád, Vasút sor
utcák és a vasúti őrházak választópolgárai.

10. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

19. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: DÉRYNÉ MÜVELŐDÉSIHÁZ, BLAHA LUJZA ÚT 21.

[1/ szavazhamak: Akác, Apponyi 36.-tól és 45.-tól végig, Csurgó, Décsi,
Dózsa György, Egressy Béni. Fazekasi, Gábor Áron, Kenderáztató, Kisfok.
Korányi Frigyes, Orgona, Polányi Máté 1.-15.-ig és 2.- [6.-ig. Szent
Antal, Szélmalom, Tanya ll. ker. 448.-472.-ig. 449.--473.-ig, 508.-518.
ig és 509.-519.-ig. Temető és a Vasvári Pál utcák választópolgárai.

20. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: ÖREGSZŐLŐl IDŐSEK KLUBJA, KONDOROSI ÚT l.

[1/ szavazhamak: Álmosdomb, Bacsalaposi. Diófa. Határ, Iskola. Kis.
Kondorosi, Kör. Páskumi, Polyákhalmi, Szarvasi. Szőlőskert, Tanya II. ker.
14.-446.-ig, 33.-447.-ig. 474.-506.-ig, 475.-507.-ig. 520.-tól és 521.
től végig, Tanya lll. ker. és az Ugari utcák választópolgárai.
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Izraelita, keresztény, barbár
Még a tavasziban készült néhány fény

kép az endrődi városrészen a Táncsics és
a Vadász utca közötti régi temetőben,

ahol a keresztény sírok között izraelita is
található.

A temető állaga meglehetősen elszomo
rító képet festett.

Mára már valamivel kedvezőbb a kép.
Összefogással sikerült a temető egy részét
meg tisztítani az elvadult növényzettől és
szeméttől, amit a környék lakói természe
tesnek találván, rendszeresen szaporítot
tak, hogy egyéb - szükséglet elvégzését
és állatlegeltetés nyomaira utaló meglehe
tősen kézzelfogható bizonyítékokat ne
említsünk. (Igazából egy temető, még ha
régi, is nem erre való!)

Ezen kívül említhető és nagyon szomo
rú dolog, de tény, hogy ismeretlen tette-

. sek (vandálok) szórakozásból, vagy (már
vány-gránit) kereskedési szándékkal a kő

fej fákat felborigatják, és ha kedvez nekik
a szerencse, akkor az elmozdított követ
pénzzé teszik.

Az ilyenfajta tevékenységet persze nem
kell az adóhatóságokhoz sem bejelenteni,
így hivatalos "visszhangja" sincs a dol
goknak, gondolják az elkövetők.

Valóban nehéz és bonyolult lenne őrö

ket állítani a temetőkhöz, akik a kőfejfa

és a viráglopásokat feltartóztathatnák,
megakadályozhatná.k.

Ezért csak a kárvallott családok, hozzá
tartozók lelke fáj és zokog, megtorlásért,
bosszúért kiált!

Valóban, mit jelent egy sírhely?! A bar
bár garázdáknak nincs elhalt bozzátarto
zójuk? Nincs bennük kegyelet az elhuny
tak (inkább túlélő hozzátartozók) iránt?

Sivár, együgyű lelkületű ember képes
csak ilyeneket elkövetni, ebben örömét
lelni és anyagi hasznot látni belőle (és a
kocsmáros). A sötét középkorban a kikö
zösítés, az elüldözés várt az ilyen bűnös

re. Hogy nem méltánytalanul, azzal min
denki egyetértett és egyetért ma is. (Az
ilyen aztán szedhette a sátorfáját és új tá
jékra vonulhatott, ha ugyan befogadták
ott.)

Kár, hogy a (túl)civilizáltságunkban
már nem gondolunk effélére.

* * *
A családi sír élő gondozója, Kalmár Pé

ter levélben köszönte meg Gellai István
és társai segítségét, és az önzetlenséget.

Kegyeletsértésért feljelentés indul a tet
tesek ellen, akik előszeretettel bolygatják
és döntögetik, szentségtelenítik a sírokat,
sírköveket.

- Mert védelmet érdemelnének a sok
szor értékes temetői sírkövek - mondja
erről Gellai István.

B. K.

Előtte ...

Szakképzettséget nem igénylőmunkalehetőség:

Faipari segédmunkás (Gyomaendrőd) / PARKER 2fő .,..K,...ö_ze..:.p..:..ifo...,.k-,-u--:'...,ve,..,'g'--z--:e_tts...,.e..:::'gc..ú:-e:-k;:-,_és--'z_é_re----:---.,...,.- --::--:-:-.
ÉpÍlőipari segédmunkás (Tassi és Társa Kft. Budapest) Jafű Vendéglátó-ipari eladó (Gyomaendrőd) 2 fő
Középfokú végzettségűek részére: Cipőfelsőrész-készítő (Gyomaendrőd) J5jő
Texlilkonfekció-ipari szabász (Dévaványa) / fő Élelmiszerbolti eladó (Gyomaendrőd) / fű
Tüz- és munkavédelmifelelős (Gyomaendrőd) / fő Képcsamokba eladó (Gyomaendrőd) / fő
Varrónő (Dévaványa) fO fő Asztalos (Gyomaendrőd) 3fű
Varrónő (Gyomaendrőd) 20fő Kőmüves (Gyol1wendrőd) / fő
Nehé?jöldmunkagép-kezelő (Gyomaendrőd) / fő Titkárnő (Gyomaen.drőd) / fő

(EO 262/.26215,3322,432/, mindenfajta forgó-rakodógép)
Cipőforgalmazó ügynök (Gyomaendrőd) / fr! Főiskolai végzettségűek részére:

: J<;őmüves (Budapest)' / Ofő -;!E'"'"le--:lm--cis-·z-er--c-'ip=-a-r"-ig-y--=a'-;k-o-n-w--:k-(--:G=-y-o-m-a-e-lJd-:-ro:::'-d'77)---------/-;-fi=ő

: Acs-állványozó (Budapesl) /0fű Gazdasági ügyintéző (Dévaványa) / fó :
L ~

i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
GYOMAENDRŐDÖNÉS KÖRZETÉBEN Víz-, gáz-, közponlij{í,tés-szerelő(Budapest) /Ojő
BETÖLTÉSRE 'iI- RÓ ÁLLÁSHEL EK Bolti eladó (Gye. Timár I-né, Dreher söröző) 2fő, sürgős'

PÁLYAKEZDŐMUNKANÉLKÜUEK RÉSZÉRE FELAJÁNLHATÓ ÁLL4.S0K:
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A Bajcsy úton az útszegélyek és csatornalejolyók áthelyezési munkálatai bonyolód
nak. A Békés Megyei Közúti Igazgatóság pályázatot írt ki a Bajcsy úti (46-os jó'közle
kedési út) szegély- és csatornaáthelyezési munkáira. Ezt a Gyomaszolg nyerte és végzi
napjainkban (1994. október).

VÁLASSZüN ÉS VÁSÁROLJON A

K'N/H ~4eK4NYQ4N!
Bő téli áruvála~ztékkalvárjuk Önt.

6
,"' ./(C· ~nI.r.:~.::.~'.;:~:."

íiif""
.Szer~tet~~Ly~tjtik.~t~~~, ~;:~t~t.

Nyitvá: hétf6től p~ntekig 9- liYf3:1s,
szombaton: 8-12.

Címünk: Gyomaendrőd,Kossuth u. 61-63.
Telefon: 386-833/12 mellék.

Magyarország a német nyelvet beszélő országok keleti szomszédja, amely a gazdaság min
den területén nagy hatást gyakorol ránk.

Nemcsak az osztrákokkal közös 500 éves múlt és az országba betelepült németek kötnek
össze bennünket, hanem a jövő is. Nyugat felé akarunk kereskedni, az Európai Gazdasági Kö
zösség (EKG) tagállama kívánunk lenni. Az EKG-val szemben hátrányban vagyunk a termelés
területén, a nyugati piacon túltermelés miatt eladhatatJan a termékünk. Mégis az előző és a je
lenlegi kormány is azt célozta meg, hogy az EKG mielőbbi tagja legyen. A Szovjetunió
összeomlása után az első szabadon választott magyar kormány legfőbb politikai partnere Né
metország volt, amelynek egyesítésében a magyarok egyedülálló szerepet vállaltak az NDK
menekültek átengedésével. Ezen politikai irányzatot a jelenlegi kormány is vállalja és gyako
rolja, mert az út Európába Németországon át vezet gazdasági és földrajzi okok miatt. Nemcsak
a gazdasági szálak fűznek a németekhez, hanem kulturális és nemzeti érdekeink is, men előt

tünk járnak és tőlük várhatjuk a támogatást. Erre fel kell készülnünk és előnyeit ki kell hasz
nálnunk.

Kulturális kapcsolatok területén elsősorban a német nemzetiségű lakosság, amely anyanyel
vét minden üldözés ellenére megőrizte és ma is beszéli, szokásait, hagyományait nem hagyta
el, betölti a híd szerepét a német nyelvet beszélő országok felé. Helyi viszonylatban a német
nemzetiség nemzeti öotudatát elvesztette és családi kapcsolatai révén is teljesen magyar kötő

désűvé vált az elmúlt ötven év alatt.
A magyar kormány is felismerte azt a lehetőséget, hogy anémet nemzetiség részére is teret

kell engedni az aoyanyelvhasználat is a kultúra területén. Szerepe volt ebben a javuló nyugati
kapcsolatoknak is.

Előttem nyilvánvaló előnyökkel járnak azok a lehetőségek, amelyeket az 1993. évi nemzeti
ségi törvény biztosít számunkra. Ezek közül a legfontosabbak:

Ez a törvény tiltja a nemzetiségek beolvasztását célzó politikát, biztosítja a titkos, név nélkü
li választást. Lehetővé teszi, hogy érdekeink kifejezésére és védelmére egyesületeket, pártokat
hozzunk létre. Nemzetiségi hagyományaikat őrizhetik, a nyelvüket szabadon beszélhetik a
nemzetiségek.

A nemzetiségek élhetnek a nemzetiségi önkormányzatok létrehozásával, amelynek sok elő

nyét élvezhetik. Az október 17-vel lezáruló nemzetiségi önkormányzati jelentkezések azt mu
tatják, hogy országosan jelentős számú német település is jelentkezett. Gyomaendrőd német
nemzetisége még nem, de cigány lakossága igeni Mégsem szeretnénk teljesen veszni hagyni il

nemzetiségi kapcsolatok fejlődésének előnyeit, amelyel<J<el országunk német nemzetiségű la
kossága már él.

Létre kell hozni egy német kön, amely anémet nemzeti kulturális kapcsolatok kiterjesztését
eredményezné. Gyulán, Berényben is lehetővé tene a külföldi nyelvtanulást a németül tanuló
iskolások, gimnazisták, tanárok részére. Lehetővé teszi a német kapcsolatok kiépítését, testvér
városi kapcsolatok kiépítését.

Ebben a német nemzetiségű lakosság, a németül beszélő magyarok és a németü! beszélő ér
telmiségre is feltétlenül számolunk. Elsősorban a német nyelvtanárok bekapcsolását tartom
fontosnak, akik az iskolásokat is bekapcsolnák ebbe az elsősorban nyelvtanulási akcióba, de
kulturális jellegű együttműködésben.

Dr. Weigert József

.4 ZSORi:
rövid múltja

Ez év július 21-én nyílt meg az új piac
mellett a ZSORT nevű élelrniszer- és vegyi
árubolt.

Olyan üzletet akartak létrehozni Gyoma
endrődön, amilyen még nincs, se színvonal
ban, se választékban, tehát egyedülálJót. Az
árak színvonalát igyekeznek tartani, mert
ilyen az üzletpolitikájuk, mely hosszú távra
irányul.

Bizonyos áruválasztékból időnként akció
kat tartanak még alacsonyabb áron.

Van egy hírük: szeretnének törzsvásárlói
kártyát bevezetni I

A stratégia még most van kidolgozás
alatt, de lényege, hogy a kedves törzsvásár
lóknak további árengedményeket adnak egy
bizonyos vásárolt összeg után.

Karácsonyra bő áruválasztékot fognak
biztosítani. Dekorációval is karácsonyi han
gulatot varázsolnak majd.

Közvélemény-kutatást végeztünk a vásár
lók körében. Összegezve a válaszokat a kü
lönböző kérdéselcre, ezt láthatjuk:

A legtöbben gyakran járnak ide vásárolni.
Egyik vevőnek ez volt az első útja a Zsort
ban. Ő Öregszőlőb61 került ide. Ezután, állí
tása szerint, mindig ide fog járni.

Leggyakrabban élelmiszereket vásárol
nak, de természetesen minden más egyéb a
kosarukba kerül.

Az árakkal mindenki meg van elégedve.
Olcsóbbnak találják az itteni árukínálatot,
mint máshol (például Öregszőlőben).

Az áruválasztékot rendkívül jónak, meg
felelőnek, teljes mértékben megfelelőnek

tartják. (Ilyen választék még Gyomán nem
volti) Mióta megnyílt az üzlet, sokan más
hová nem járnak vásárolni, mások sűrűn

visszatémek a Zsortba. Az üzlet belső térki
alakítása is igyekszik minden igényt kielégí
teni. A polcok és állópolcok, a pultok elhe
lyezése mind a korszerű vásárlást igyekez
nek segíteni. Rendezett és tiszta összbenyo
más alakul ki a vásárlókban, amit 6k szóvá
is tettek, dicsérő jelz6kkel túzdelve.

E vélemények után, csak további eredmé
nyes munkát kívánunk a Zsortnak és tovább
nőjön népszerűségel
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45 Ft
34 Ft
30 Ft
57 Ft

324 Ft
32 Ft
29 Ft
48 Ft
45Ft

295 Ft
149 Ft

399 Ft
66 Ft
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W
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W
Z

AJÁNLATUNKBÓL:
Darabos törmelékrizs l/l
Finomliszt l/l (T.miklós)
Felesborsó 1/2
BRAVO alma gyümölcslé l/l
Marina narancsszörp 2 I
Negro 100 g
Háztartási keksz 200 g
Sir Morton kínai szálastea 50 g
8 tojásos cérnametélt 250 g
Donett textilöblítö 4 I
Weisser Riese ált. mosópor 600 g
Tomi Kristály ált. mosópor 2.4 kg
FA szappan 125 g

FRUIT OF THE LOOM C!!:~
nagy választékban!

Kerek nyakú jogging fe/sók nJinden színben, jogging a/sók.
Kapucnis fe/soK, zippzáras jogging fe/sől< és gyerekgarnitúrák.
Fehérnemű-választeKom Sariana, Je/ina, Triumph és o/asz

fehérnemúk, pizsamák, há/óingek, bugyij, férfia/sók.
Zoknik, harisnyák.

Nyitva tartás: 9-12, szombat: 9-12.

SZERETETTEL VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT.

Varga Béláné - Bajcsy-Zs. 43. (STOP butik soron)

..eed-C~
MŰSZAKI BOLT

Hűtők, fagyasztók, elektromos
háztartási gépek, televíziók,

műholdvevők, egyéb szórakoztató
elektronikai cikkek.

OTP-HITELAKCIÓ!
Hordozható rádiómagnók,

music-centerek
Televízió-vásárlás esetén ajándékba

0deokazeffátadunk
KOSSUTH ÚT 18.· TELEFON: 386-479

NYITVA: hétfötöl szombatig.

RáJi8-~~
Vállaljuk rádiók, televíziók, videók,

műholdvevők garancián túli javítását,
telepítését.

GYOMAENDRŐD, KOSSUTH ÚT 18.
TELEFON: 386-479

A GYOMAFARM KFT. hirdetései
Megkímélt állpotú mosógépek,
mosogatógépek, hűtő- és fa
gVasztógépek nagv választék

ban kaphatók.
Megkezdtük 9vümölcs- és díszfa

csemeték árusításátJ
GAZDA KI5ÁRUHÁZ. a piac mellett.

o Gyomaendrőd, Zalka 16. sz. alatti ház eladó.
Érd.: napközben a 371-l54-es lel. Délután 16
tól a 371-533 számon Kerékgyártónénál.

O Aphrodité Társkereső Szolgálat 5500 Gyo
maendrőd, Pf. 9!. Bemutatkozó levél. válasz
boríték szükséges.

OGyomán, Allila úl 26. sz. alan 240 m'-es, üres
építési lelek eladó. A fLirdő mellell 625 m'-es,
üres építési telek eladó. Mindkellőnél

érdeklődni: a 386-216 telefonon, vagy a
Csokonai 37. sz. alatt

LEGYENA.tÖRZSVASARl,ÓNK! .
Hogyha Ön r~ndsz~rés~n. nól~nk.~ó;6ral.

többszörösenjsjéjljór! '. ." .

Kedvezö aran, széies vólasztékŰ. terméke"·'
inkből válőgathat!' ... '. ..•••.......'. ....

Részese lehe.ta tÖrzsvósórlói körtinkn~k!····. '.

Miriden·kedvés~~v5hk;örzsvósó;lói ..·köb~~
vet kap, .ésörnennyiben a vósórlóshavr
össiege a 69,OOFt-ot megh(Jlódja;a:tel"
jes összeg .5%~ótviSszafitetjük! > ..'. ...•..

NyugdijastörzsvósÓrlónkmó~.h6vi 4ÓOOFt.
Vásórl(Js .~e.ter\ visszakapja,ovósórC>lt·
érlek5%-ál!'< .. i •.• ·· ...••...• ..

Siárl1ólión;m~éri.! .••..........
MjNDENKlTstERETEJTELVARUN~1

KnfirlmreGim~éizium~lelmisze~ltja; .
Nyitvó tortás:6:30-'lwo, sz~mbotú6cíl;30;'·

~~sámop:7.oo~10.00. ..•...... .'.

UgyoniltaZlÍjonnCin.'riYlltzöldseg..gytimöles
osztályon o .Iegl<edveZo~ árakon vásái:oll;(Jt '.

ci hétmiridérinópján'"
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A pártok és társadalmi szervezetek eddi
gi, október 27·i álláspontok szerint nem
végleges jelöltjei körzetekre vonatkozóan (a
felsorolás nem mindenütt jelenti a körzet
számot), a listák ·még nem teljesek és végle
gesek!):

MSZP polgánnester jelöltje (P. J.):
dr. Frankó Károly
Körzeti jelöltek listáját lásd a 6. oldalon!

Szociáldemokraták - MSZDP P. J.: 
Körzeti jelöltjei (K. J.): Nagy Pál, Csányi
István, Garai János, Szetteli Béla, Jenei
László

Endrődi Gazdakör, KDNP, MDF
P. J.: dr. Frankó Károly
K. J.: Szarka Elemérné, Báthori Gyula,

Márton Gábor, Ladányi Gábor, Szedlák
Ildikó és Várfi András.

Munkáspárt P. J.: -'
K. J.: Nagy Pál, Kulcsár László, Dógi Fe·
rene, Kovács Kálmán.

Kisgazdapárt P. J: -
K. J.: Tótka Sándor, dr. Weigert József,
Béres József, Horváth Gáborné

Gyomakör P. J.: Jenei Bálint
K. J.: Nagy Pál, Csányi István, Garai Já
nos, Kulcsár László, Szetteli Béla, Jenei
László.

Szülőfóld Baráti Kör: P. J.: -
K. J.: Nagy Pál, Fekete László, Kovácsné
Nagy Katalin, Keresztesi Józse!

SZDSZ P. 1.: -
K. J.: dr. Szendrei Éva, Hajdú László,
Szerető Béla, dr. Kulcsár László, dr. Ve·
réb Lajos, Ugor István.

Fidesz: P. 1.: -

K. J.: Ádám Mihály, Csányi István, Dezső
Zoltán, R. Nagy Tibor, Ádám Gyöngyi,
Jenei László, Kovács Attila, Kéki Elek..

* * *
Az SZDSZ Gyomaendrődi Szervezete

nem talált polgármesterjelöltet, vagy akit
gondolt, az nem vállalta.

A tisztelt Választópolgárokat a polgár
mesterválasztás kérdésében nem kivánjuk
befolyásolni. Az endrődi városrészben nem
kiván az SZDSZ képviselőjelöltetindítani.

=!: * *
A Gyomaendrődi IpanestüJet és a Keresz

tény Vállalkozók Gyomaendrődi Kamarája
dr. Frankó Károly polgármester jelöltségét
támogatja.

;,: * *
November 7-én a következők élveztek bi

zalmat a megyei küldöttjelöltek megszava
zásakor: dr. Kovács Béla, dr. Valach Béla,
dr. Kulcsár László, dr. Hanyecz Károly,
Rácz Csongor.

..................................................................................................................................'- .

Tisztelt
Gyomaendrődiek!

A demokratikusabb választójog i törvény ál
tal biztosított közvetlen lakossági választás le
hetősége. valamint a város egész területéről

felém irányuló biztatás alapján döntöttem el,
hogy vállalok egy tisztességes megmérettetést
a polgármesterségért.

A feladat nem új és nem ismeretlen szá
mOIma, hiszen a várost kell a jövőben is építe
nünk, az itt élők javára és akaratának megfele
lően.

Megválasztásom esetén ezért arra törek
szem, hogy Gyomaendrőd 17 OOO lakosának
minden társadalmi rétegét egyenlően, igazsá
gosan. problémaérzékenyen szolgáljam.

Bízom abban, hogy az Önök által megvá
laszlOtt képviselő-testületet is a nyitottság és
az együttmúKödési készség fogja jellemezni.

Bízom abban, hogy a város különböző terü
letéről megválasztott, különböző pártállású
képviselők képesek lesznek egységesen gon
dolkodni és cselekedni Gyomaendrőd harmo
nikus fejlődése érdekében.

Törekszem a természetesen megjelenő rész
érdekek, területi problémák összhangban tör
ténő megoldására a város egészének érdekei
vel, ezzel értelmetlenné válhat az áldatlan és
felesleges Gyoma-Endrőd kérdés.

Törekszem arra, hogya polgármesteri hiva
talt is a szolgálat, a tisztelet és a megértés jel
lemezze a jövőben is az állampolgárok irányá
ban.

Törekszem arra, hogy a város minél több
állampolgára találja meg a tisztességes megél
hetés lehetőségét.

Tudom, hogy eredményes munkát csak úgy
végezhetünk, ha figyelembe vesszük az Önök
véleményét és érezzük az Önök együtunűkö

dését.
Tudom, hogy az, eredményes munkához

ezen felül szükséges a szakszerűség és céltu
datosság erősítése, a gazdálkodás fejlesztése,
valamint az itt élő emberek érdekeiért való
harc is.

Végül, ha ez a "visszarendeződés", akkor
vállalomazt is.

Tiszteletlel:
Jenei Bálint

polgármesterjelölt

Választás '94
Vállalkozói koalícióval

A Gyomaendrődi Ipartestület, a Keresz·
tény Vállalkozók Gyomaendrődi Kamarája
és a Gyomaendrődi Béke Vadásztársaság a
'94-es helyhatósági választásra választási
koalicióra lépett. Tömörülésünk pártsemle-
ges.

Szerintünk az önkormányzat nem lehet
pártcsatározások helye, mert akkor a lényeg,
a közügy vész el.

Céljaink:
- Az egyéni és társasvállalkoz6k - úgy

ipari, mint mezőgazdasági gondjainak, érde
keinek, véleményének közvetlen képviselete
az önkormányzatban. Így javíthatunk a
munkanélküliek jelenlegi helyzetén: vállal
kozás c:> munkahelyteremtés. A kettő szoro
san összefügg! Megfelelő körülmények kö
zött a munkanélküli válhat saj át (és család
ja) munkaadójává: vállalkozóvá, vagy más,
már beindult "üzletben" helyezkedhet el.

- Jobb, közvetlenebb kapcsolat tartása a
lakossággal: az Ipartestület székházában az
önkonnányzati ülések előtt, a delegáló szer
vezetek tagjai és minden más érdeklődő ren
delkezésére bocsájtjuk az ülés anyagát, elő

terjesztéseit. VÁLLALJUK, hogy az el
hangzott véleményeket, javaslatokat érvé
nyesítjük a döntéseknél.

- Csak és kizárólag GYOMAENDRŐD
BEN (így együtt) gondolkodunk, tervezünk!

- Semmilyen negatív kampányt nem
folytatunk. Úgy gondoljuk, a "sárdobálás"
nem egyeztethetőössze egy Gövőbeli) helyi
képviselő erkölcsiségével, becsületével
sem!

- Nem tudjuk ígérni, hogy az országos
bajokat helyi szinten és azonnal megoldjuk,
csak azt IGÉRJÜK, hogy városunknak és la
kosságának GONDJÁT VISELJüK az
anyagi lehetőségek legjobb kihasználásával,
szakszerűen és BECSÜLETESEN.

Egyéni (területi) és listás helyi önkor
mányzati képviselőjelölteketis állítunk.

Egyéni választási körzet:
l. -, 2. -, 3. dr. Lévai Mihály gyógy

szerész, 4. -, 5. Czibulka György tanító, 6.
Kovács Attila kisiparos, 7. dr. Valach Béla
fogszakorvos, 8. Villányi Attila mg. vállal
kozó, 9. -,10. Kolohné Kulik Évajogász.

Listás: l. dr. Valach Béla, 2. Szujó Zol
tán, 3. Timár János, 4. Hunya István, 5. Li
zák István, 6. dr. Varga Géza, 7. Dinya
László, 8. Timár Vince, 9. Vodova János.

Kérjük, ha az itt leírtakkal egyetért, de
cember ll-én jöjjön el választani és szavaz
zon jelöltjeinkre!

Vállalkozói Koalíció

Tájékoztató
Tájékoztató a megye középfokú oktatási

intézményeinek felvételi rendjéről az 1994
95-ös tanévben.

I. lépcső: február I5.-március 3-ig.
- Gimnáziumok, illetve gimnáziumi osz

tályok,
- Széchenyi István Közgazdasági és

Külkereskedelmi Szakközépiskola,
- Hugonnai Vilma Egészségügyi Szak

középiskola,
- Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari

Szakközépiskolai osztályok,
- Gép- és Készülékszerkesztő Ipari

Szakközépiskola technikumi osztály, Békés,
- Gyulai Munkácsy M. Kertészeti Szak

kÖZépiskola, világbanki osztály.
II. lépcső: március 6-I5-ig.
- Összes szakközépiskola (kivéve az

első lépcsőket),

Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakmunkásképző osztályok (Békéscsaba,
Szarvas).

III. lépcső: március I6-24-ig.
- Összes szakmunkásképző intézet (ki-

véve az előző lépcsőben szereplőket),

- Szakiskolák.

Ajellebbezési határidő: 1995. április 10.
Ajellebbezések során a középiskolába jel-

vett tanulók megyei koordinációval nyernek
elhelyezést, illetve átirányítással más közép
iskolába kerülnek..
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dr. Frankó Károly polgármester, Dr. Farkas Zoltán alpolgár
mester, a Magyar-Lengyel Baráti Társaság elnöke, Gubucz
Józse! iskolaigazgató, dr. Leszek Hensel, Troján Marian Jó
zsef, Ördögh Józse!

Október l4-én a Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközépiskolá
ban Troján Marian Józse! Magyarországon élő lengyel festő-grafi

kusnak nyílt kiállítása. Tulajdonképpen egy bemutató volt ez, ahol a
művész meghatott szavak kíséretében átadta az általa készített grafi
kákat, ex-libriseket Gyomaendrőd közönségének, a Bethlen G.
Szakközépiskolának, minek birtokába kerültek a művek ezután.

A művészt elhatározásában az iskola és Gyomaendrőd iránti ér
zelmi vonzódása, valamint a lengyel-magyar barátság további erősí

tése motiválta.
A megnyitót dr. Leszek Hensel, a Lengyel Köztársaság konzulja

nyitotta meg tört, de jól érthető magyarsággal.
A Híradó olvasóinak a konzul úr a következetőket nyilatkozta:
"Személyes kapcsolatom Troján Marian Józseffel sajnos csak ak

kor jött létre, amikor ide, Magyarországra jöttem négy évvel ezelőtt.

Korábban csak évfolyamtársamon keresztül ismertem és hallottam
hírét, hogy van egy ilyen lengyel, aki a lengyel-magyar barátságot
nemcsak frázisként mondja, hanem igyekszik ezt maga is tartalom
mal megtölteni.

- Van valamilyen kapcsolata a konzul úrnak a múvészetekkel?
- Ha nem is profi szinten, de azért rajzoigatok magam is.
- Akkor nem egészen amatőr szemmel látja és ítéli meg az itt ki-

állított és adományozott képeket?
- Mégis inkább azt felelném erre, hogy igen - mondja nevetve.
- Egyébként a családomban a leányom érez ilyen tehetséget, de a

főiskolai felvételin a sok jelentkező közül sajnos ő is kirostálódott.
- Mi a véleménye Csuta György!estőművésznek a rendezvény

ről?

- Szerintem csodálatos és rendkívüli dolog országosan is az,
hogy egy mezőgazdasági profilú iskola igazgatója, Gubucz József
vezetésével felvállalja a művészet támogatását. Megemlíteném az ez
év nyarán itt, Gyomaendrődön rendezett nemzetközi művésztelepet

is, amelyet a Bethlen Alapítvány keretein belül hoztak létre.
Troján Marian József egy különleges egyéniség. Különleges az

életben, a viselkedésben és a művészetében is.
Meglepetésszámba ment számomra is az anyag, amit itt láthatunk.

Nagyon szép dolgok. Az ex-librisek nagyon kiérleltek. Az ország
ban kevesen művelik ezt a műfajt ilyen jól, mivel a technikai oldala
is rendkívüli ügyességet igényel.

Szinte felbecsülhetetlen értékű a közel ötven mű. amit az iskolá
nak adományozott a művész.

Az e napon megalakult Magyar-Lengyel Baráti Társaság elnöke
dr. Farkas Zoltán, a város alpolgármestere lett.

B. K.

A Kossuth utca vasútállomás felőli végén október közepén
vízvezeték-szerelési és a Titász közvilágítás-fejlesztési, ezekkel
kapcsolatos földmunkák folytak. A vízvezetékrendszerben átkö
tési problémákat oldottak meg. A Titász pedig agyalogjárda
megvilágítása érdekében néhány új betonoszlopos armatúrát he
lyezett el az önkormányzat megrendelésében.

Földi, Fülöp, Ridegh, Domján, Kelemen, Icsa, Friedrich, Nagy
Péter, Kokovecz János, Búza, Kruchio, Sóczó, Fekécs, Csfk,
Megyeri

Van egy férfi kézilabdacsapatunk, amely az 1994/95-ös me
gyei L osztályú bajnokság 5. fordulója után egy pont előnnyel

állt a bajnoki táblázat élén. A játékosok megértették, hogya kö
zépszerűség ma nem jelent színvonalat, nem érdemel dicséretet,
elismerést.

A 8 fordulQi; őszi bajnokságból még egy idegenbeli és két ha
zai mérkőzés volt hátra. Meg volt az esély, hogy tavasszal az
első helyről folytassuk. Az esélyesség azonban nagy teher, nagy
felelősség. Ezt a játékosok nem bírták még el. Megremegett a
kéz és három vereség következett. Két egygólos és egy kétgólos.
Négy dobott gól három pontot, hét pedig hat pontot jelenthetett
volna.

Az őszi fordulót 'négy pont hátránnyal az elsőtől a hatodik he
lyen zártuk. Nem adjuk fell Tavasszal megpróbáljuk elérni a ki
tűzött célt: kilépni a középszerűségből.

Nagy Péter

A városi sportcsarnokban november 21-től indul a téli kispályás
bajnokság. Minden érdeklődőt várunk 1994. november 17-én,
17 órakor az előzetes megbeszélésen.

Babos Lászlóné



16 GYOMAENDRŐDIHíRADÓ 1994. NOVEMBER

ÖSSZEGZÉS

ARANYKŐPÉSEK AMÉRKŐZÉS ALATT

BARÁTSÁG Gyomasi: Hajrá Endrődi Endrősi: Haj~

Gyoma' Akkor ki nyer ma?

FOGSZTORI Kovács Gy.: A hazaiak ötöse rúgást kap il
kérdőn oéz edzőjére. Edző: Le ne gyere, szorítsd össze l

fogad, és csináld tovább' És ha a fogát rúgták ki?

HAZASZERETET Kár, hogy ez a Bányai ványai'

KESERGŐ Két gombóc a Bardl.lágnak
Most nem jó lenni vacer srácnak.

DILEMMA Endrősi: Te, hogy van az, hogy Gyomán 70
forint abelépőjegy. Endródön meg csak 60?
Gyomasi: Mert jobb a csapat.

HANGULAT A rendőrök lehorgasztott fejjel, a bírót
emelt fővel távoztak.

ZSARUSORS - De jó, megÚSZluk október 23-át!
- Dehogy, elmaradt a botrány, szolgáljuk a konnányU.

R.Z

Kéki Elek: Huszonkét remek képességű labdarúgó ran,
gadóhoz méltó játékkal szórakoztatta a szépszámú közön·
s~get. Az a csapat nyert, amely jobban akarta a győzelmet.

Cubucz Józse!, a hazaiak gólzsákja: Megérdemelten
nyertünk.

Somogyi Jóm!: Jól bemelegítellem, mégis meghúzód·
tam. Hogy van ez?

Óriási érdeklődés előzte meg az ősi riválisok rangadó
ját, több millt ezer néző előtt, remek furballidőben került
sor az összecsapásra. Jellemző, hogy az egyik jegyárusitá
nál idő előtt elfogyott a jegy, és a mérkőzés megkezdéSl
után is hosszú sor állt pénztárnál.

A mérkőzésen végig a hazaiak irányítottak, számtalan
gólhelyzetet kidolgoztak, amely közül kettőt értékesítetlck
is, míg a vendégek csak "vergődtek" a pályán, legfőképp.

sok gyenge egy~ni teljesítménynek köszönhetően.

ANAPHOSE
Ferenczy Nándor, a mérkőzés já/ékvezeróje
Végig kezében tartotta a mérkőzés~ idejében megfé·

kezte az indulatokat (két sárga lap a mérkőzés elején),
szinte hibátlanul vezette végig a bírói szemmel egyáltalán
nem könnyű összecsapásl.

MÉRKŐZÉS UTÁNI NYILATKOZATOK

SZÜNETBEN
(Érdekes vélemények semleges szemtanúktól)

Dr. Farkas Zoltán alpolgármester: Petárda és két gól,
az előbbi ból nem kell még egy, az utóbbiból jó lenne még
egy. már csak azért is. mert talán jobban figyelnék a mér
kőzésre. Hozzászoktam, hogy megisméúik a tévében.

Kovács A/tilo, a dévaványai ifjúsági csapat edzője: a
három ványai, Bányai, Illyés, Kovács nagyon kitesz magá
ért, remekül játszanak.

Bak Jánosné, büfés: Előfordulhat, hogy kétszer kell
fordulnom.

Varga Allilo önkéntes mindenes: sima mérkőz~s, biztos
hazai győzelem várható.

Orovecz Józ:;e!, a Barátság SE nemrég leköszönt edző

je, volt futballbíró: Korrekt bírdskodás, nagyvonalú játék
vezetési

Plásryik Jónos: Somogyi korai kiállása sem zavarta
meg a csapat egységé~ továbbra is lendületben maradtunk,
gólhelyzeteket dolgoztunk ki. A második félidóben reme
kül kontr.íztunk, akár több góllal is nyerhettünk volna.
Teljesen megérdemelt a győzelmünk.

A bevonulás

Visszapillantás a gyomaendrődi házi rangadóra
GYOMA-ENDRŐD:2-O (góllövők: Gubucz, Erdei)

"BARÁTSÁG(talan)" volt a vendéglátó
Amikor egy városban két azonos osztályban lévő együttes szerepel, összecsapásuk mindig különleges csemegének ígér·
kezett. Ráadásul a hagyomány általában az, hogy nem különösebben szíveli egymást a két klub. Az előzetes híresztelése·
ket igazolva igen szépszámú közönség előtt mérkőzött meg egymással két mindenre elszánt gárda szombaton délután.

Mérkőzés előtti kőrkép:

VILLÁMINTERJÚK:
- A bíróval. aki főszereplő lehel.
- A vendégedzővel. aki bizonyítani akarja, hogy eddi-

gi szereplésük nem véJeúen műve.

- A hazai csapat mesterével. aki bátran dobja be a fia
talnkat a mélyvízbe.

Ferenczy Nándorjátékvezető;
Nap: Vezetett már ilyen szépszámú közönség előtt mér

kőzést?

Bíró: Igen, NB-Ill-ban.
Nap: Kemény összecsapásnak ígérkezik, komoly presz

tizscsata v,írható. Nem fél a fanatikus szurkolóktól?
Bíró: Nem, én csak a játékkal törődöm, a nézőkkel nem

foglalkozom. Egyébként is társmegyéból érkeztem, abszo
lút semleges vagyok.

Kéki Elek, a vendégek trénere:
Nap: Mióta a csapathoz kerültél, remekül szerepeltek.

Folytatódik ez a sikersorozat?
K. E.: Bízom benne. hogy sikerült kellőképp felkészíte

ni a fiúkat, egyénileg jók, de a csapatjáték még akadozik.
Nap: Gondolom, fűti őkel a bizonyítási vágy volt csa

pattársaik ellen, és ezért a kelleténél is nagyobb a feszült
ség a játékosokban mérkőzés előtl.

K. E.: Van bennük egy kis bizonyítási vágy, de felhív
tam a figyelmüket, hogy ezt a meccset is úgy kezeljék
mint egy más idegenbeli összecsapásI.

Pláslyik János, a hazaiak mes/ere:
Nap: Eleken nagyon tartalékosan áltatok ki. Most mi a

helyzet?
P. J.: Most sincs máshogy, keressük a csapatot, próbál

juk beépíteni tehetséges fiataljainkat, Vatai" Feuerwerkert,
Munkácsir. KatonáI.

Nap: Vereség esetén végképp lecsúszhattok a középme
zőnybe. hiszen Battonyán sem lesz sétagalopp...

P. J.: Az eredmény nem közömbös számunkra, de a já
tékban minden eJófordulhal. Az a célunk, hogy a jövőben

egy ütőképes és az eddiginél erősebb csapatot alakítsunk
ki.

Nap: A sors ironiája, hogy volt játékostársad az ellenfél
edzője. Nyilván bizonyítani akar ellened.

P. J.: Nem ellenem akar bizonyítani, hanem Endrődnek.

A GYFC üdvözli a közönséget
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BÍRÓ KÁROLY
felelős szerkesztő

CSORBA CSABA
jeg:9ző

1(Jl2(YÍCS09\tY1
ö2(Ö9vtJ{i2(
1994

Örömme[ líirdetjü(
szentRg-rácsony ünnepén!

Jkus azért rett istenemiJerl

Iíogy tanítson a szeretetre.

iretévdpéráát aáottJÓTaI
megvá[tást Iíozott a 6űnóánó(naf<:.:-

1(övessük:;Jkust, járjun(az Ő útjánl

Iíogy egykgr mién(regyen a szép mennyország!

JkUSI mutass utat ne/(jjnt
Iíogy mináig tégeá /(jjvetlíessünf;{

T-Iífíe:z segítsen minf;gt a szeretet ünnepén
az öröm!íír szentRg-rácsony ünnepén!

Szeretetteljes szép Rg-rácsonyt és áráásos új esztenMt
/(jváno(városun(minden ra!(qjánaf<:.:-

J-{0:J('1Ji.rrJ-{JJÍJ'{OS
gyomai pfé6ános

Dr. FRANKÓ KÁROLY
polgármester

G~omaenorőo város képviselő-testülete;

va[amint a polgármesteri bivatalnevé&en
ke[[emes karácson~i ünnepeket és &0[009 új évet kívánunk

a G~omaenoróoi Híraoó minoel1 keoves olvasójána~

G~omaenofőo [akosságának!'

Svédországban jártunk. A Volvo-gyár előtt
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. December IS-én este 18 órától a ll. Sz.
Nyugdijas Klub nagysikerű Karácsonyi Ünne
pi Estet rendezett.

Kultúrcsoportjuk nagyszeru műsort adott,
majd egy közös vacsorával, vidám ének és ze
neszóval ünnepelték a közelgő karáésonyt.

Az est vendége volt a helyi református lel
Kész, a.katolikus plébános és a polgármester
úr a feleségével.

Köszönjük és gratulálunk a nagyon szép es
téhez!

MŰSOROS EST
A NYUGDíjASOKNÁL

B. K.

I<:.el/emcs /'?clrácsunyi iiv!/'ICrckct
és boldoy új éIJet !úván
cr ~cl,-I'?cs:zt6séy

cr 5ymncICnclr6di l-limclö
tcrjcs~t(ji nel'?!

MÁ V Utasellátó - MÁ V Állomás,
Sütőipar Kenyérboltja - Kossuth út,
Békési Mihály hirlap árudája,
Bottlik Élelmiszer - Kossuth út,
ÁFÉSZ 13. Élelmiszer ABC - Hősök útja,
Bak János trafikja, hírlap árudája,
I/B Kenyérbolt - Hősök útja,
Gimnázium Szoc. bolua,
Anna kis ABC - Hősök útja,
Dreher Söröző árudája - Rákóczi út,
Rozi Élelmiszer - Hősök útja,
Molnár Élelmiszer - Katona J. út,
Iparker 2. Sz. Vegyesboltja - Lévai u.,
35. Sz. ABC - Bajcsy U.,

Putnoki trafik - Bajcsy U.,

Molnár Tibor italárudája - Wesselényi utca,
Sikér Gmk. boluai,
Farkasné Élelmiszer - Pásztor J. u.,
ÁFÉSZ Diszkont Áruház,
Ugor Trade - Besenyszeg,
Dógi János Élelmiszer - Fő út,
Czikkelyné - Mini Vegyesbolt- Kilián tér,
5!. Sz. ABC - Fő út,
Dávid Élelmiszer és Bútor - Hősök tere,
Rózsa presszó - Blaha L. út,
Ruházati bolt- Hősök tere,
Háztartási bolt - Endrődi U.,

Endrődi Hús Kft. - Blaha L. út,
Körös Kurca Élelmiszer - Selyem út,
Pannika Poharazó - Selyem út,
Babi Élelmiszer - Szabadság út,
Kert Kivi Élelmiszer - Selyem út,
Seres András Ital- és Hirlapárudája - Bartók

Béla ll.,

Pohererecz Italbolt - Selyem út,
Stranszkiné süteményüz[(:t- Fő út,
Kolor-Shop - Fő út,
Könyvesbolt- Szabadság tér,
Körös-Shop - Áchim A. U.,

Csipet Videotéka - Kossuth út,
Vaszkó Kata, Antik-használt kereskedelem

- A saját költségvetésünket január
februárban fogjuk tárgyalni. Utána egy
programot kell kidolgozni, hogya tes
tülettel a következő négy évben mit
szeretnénk elérni, milyen lehetőségeink

vannak, milyen fejlesztések kerülnek
előtérbe.

. Igaz, hogy kevesebb pénzünk lesz, de
a városnak továbbra is mindenképpen
működőképesnek kell lennie.

- Erősebb, vagy gyengébb az új tes
tület összetétele?

Nem tartom semmivel sem
rosszabbnak, mint a leköszönt testüle
tet. Elég heterogén, mindenféle ember
típus megtalálható benne. Biztos, hogy
lehet majd velük együtt dolgozni.

- Okozott-e meglepetést valaki beke
rülése?
- Tudomásul kell venni, hogy sza

vazatok szerint kerültek fel a listára.
Igazi meglepetés szerintem nincsen.

- Hogyan érzi magát továbbra is
mint polgármester?
- Köszönöm, nagyon jól! Nagyon

o boldog vagyok, hogy ilyen szép ered
ménnyel tudtam ezt a választást zárpi.

Most rajtam a sor. Köszönöm a bizal
mat. Nagyon megtisztelő és egyben erőt

ad ahhoz, hogy maximálisan próbáljak
megfelelni az elvárásoknak. Még job
ban, eredményesebben dolgozzak.

A kampány, a választási procedúra
számomra sok tanulsággal szolgált.

Most már tudom, mit hogyan kell csi
nálni, hogy jobban menjenek a dolgok.
Nagyon szeretném megszolgálni a bi
zalmat.

_ MEGKÉRDEZTÜK_
a polgármestert

Gratulálunk a szép sikerhez' Ho
gyan értékeli a választási eredménye
ket?

- A választások után látható, hogy
kicsit érdektelennek tűnt a települése
ken az önkormányzati választás - mint
azt a megjelenés is igazolta. Kisebb te
lepüléseken szép számmal részt vettek,
de a nagyobbakban mérsékelten. Lehet,
hogy az időpont nem volt jó, vagy az
egyfordulós választás nem mindenki
nek tetszett. Jobban örültem volna, ha
6-S ezer ember elmegy szavazni, de ez,
úgy látszik, hogy túl szép vágy lenne...

- Hogyan értékeli a 918 szavazati
többséggel megnyert polgármesteri
széket?

- Bizonyos értelemben ez fölény, de
voltak pillanatok, amikor elbizonytala
nodtam a szavazás napján, mert az el
lenfelem, Jenei Bálint által nyilvános
ságra hozott kampányírásokat olvasva
nem voltam biztos, hogy a lakosság vé
gül is hogyan fog dönteni. SZoros küz
delmet vártam, ez valahol be is jött, bár
biztos voltam abban, hogy nyerni fo
gok.

- A megválasztottak listáján döntő

többségben az MSZP által támogatot
tak találhatóak befutókként. Ezt ho
gyan értékeli?

- Az MSZP nagyon jó érzékkel vá
lasztotta kí a jelöltjeit és figyelembe
vette a lakosság által is támogatottakat.

- A 17 testületi tagból hatan mege-
lőzően is itt tevékenykedtek. Ezt ho
gyan lehet értelmezni?

- Azt, hogy velem együtt heten a
régi testületből is itt vannak, az csak azt
bizonyítja, hogy az előző testület nem
dolgozott rosszul, mert jó n~hány em
ber újból bizalmat kapott. Ez erősíti ta
lán azt, hogy a polgármester is bizalmat
kapott.

Vannak-e alpolgármester-jelölt
jei?

- Két alpolgármesterben gondolko
dom. Ez ugyanúgy működne, mint eze
lőtt. Egy gyomai, egy endrődi lenne.

A jövőben ezek feladata valóban a
polgármester helyettesítése lenne távol
létében.

Személyük a karácsony előtti, követ
kező testületi ülésen fog eldőlni.

- Közelebbi tervek a folytatásra, in
dulásra vonatkozóan?
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Dr. Frankó Károly

Bátori Gyula
Dr. Szendrei Éva

NagyPál
Kalona Lajos
R. Nagy János
Hangya Lajosné
Czibulka György
Knapcsek Béla
Dr. Valach Béla
Balázs Imre
Vá/Ji András
Dávid Is/ván

Gratulálunk a győzteseknek! A vesztesek pedig levonhatják a tanulságot.
Nem mondjuk azt, hogy nyalogathatják sebeiket, de elkezdhetik a felkészü
lést a következő lehetőségre, hiányosságuk, hibáik idejekorán történő javítá
sával, korrigálásával. Ne essenek ugyanabba a hibába majd. mert láthatják.
hogy nem vezet célhoz!

Ezután is jellemezze törekvéseiket a város és lakóik szeretete, becsLilése.

Válasszák az összefogást az épitő koncepciók számára, de ne tanárbácsiskod
janak, ne próbálják a nagy rendezőt eljátszani, hiszen ezt köztudottan senki

sem szereti.

Hibát mindenki véthet mun.kája során, főleg. ha a segitőkészség az egyik

lényeges mozgatója.

Túlkapások pedig mindig is lesznek, hiszen ez is az emberi viselkedés
egyik velejárója. Már az is pozitiv, ha ezt a későbbiekben bevalljuk és beIál

juk.

Bizzunk az új összetételű testületben és abban, hogy őket is Gyomaendrőd

érdekei hajtják az elkövetkezendőévekben.

69

17

33

94

42

83

88

61

114

30

18

75

117

132

40

25

44

126

13

12

30

190

FKgP

Gyomai Szülőföld Baráti Kör

SZDSZ-Gyomakör-MSZDP
Munkáspárt

Fidesz

KDNP-MDF-EndrődiGazdakör

MSZP

FKgP

MSZDP

Munkáspált

KDNP-MDF-EndrődiGazdakör

Ipüsz-Béke Vt.

Munkáspárt

FKgP

Iposz-Béke Vt.

KDNP-MDF-EndrődiGazdakör

MSZP

fiiggetlen jelölt

MSZP

Munkáspárt

Fidesz

FKgP

KDNP-MDF-EndrődiGazdakör

2. Horváth Gáborné

3. Kovácsné Nagy Katalin

4. Dr. Kulcsár László

5. R. Nagy Tibor

6. Varga József

I. Balázs Jmrc

2. Dinya Lajos

3. Gellai Máté

4. Jakab Józsefné

5. Vé ha Lászlóné

6. Villányi Attila

I. Dávid István

2. Hanyecz Margit

3. Kolohné Kulik Éva

4. Ladányi Gábor

5. Szigetváli Vince

I. Dávid Mályásné

2. Farkasinszki Sándor

3. Gyuricza Lajos

4. Kéki Elek

5. Oszlács Pál

6. Várfi András

10. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

9. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

5. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

1. Adám Gyöngyi Fidesz 4 I

2. Babos László MSZP 82

3. Czibulka György Iposz-Béke Vt. 133

4. Kovács Kálmán Munkáspárt 5 I
5. Pumoki Balázs FKgP 31

6. Szetteli Béla Gyomakör-MSZDP 90

7. Szujó Lajos KDN P-MDF-EndrődiGazdakör 69

8. Dr. Veréb Lajos SZDSZ 88

6. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

I. Jenei László Gyomakör-Munkáspárt-M SZD P 88

2. Kiss József FKgP 34

3. Knapcsek Béla MSZP 199

4. Kovács Anila Iposz-Béke Vt. 70

5. Márton Gábor KDNP-MDF-EndrődiGazdakör 15

6. Ugor István SZDSZ 39

7. Varjú Elek fUggetlen jelölt 73

7. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

l. Bella ferenc István Munkáspárt 13

2. Gellai Józsefné MSZDP 124

3. Iványi Imre FKgP 26

4. Kovács Attila Fidesz 9

5. Dr. Valach Béla Iposz-Béke Vt. 252

8. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

Kompenzaciós listáról bekerÜl t képviselők:

Magyar Szocialista Párt: Dl'. Kovács Béla
FÜggetlen Kisgazdapárt: Hanyecz Margit, Tállw Sándor
Munkáspárt: Kovács Kálmán
Magyarországi Szociáldemokrata Párt: Garai János
Kereszténydemokrata Néppárt
- Magyar Demokrata Fórum
- Endrődi Gazdakör:
Szabad Demokraták Szövetsége:

Megtettiik.' Megvolt a helyhatósági választás.
Nézzük mindján az eredményeket, amelyek tájékoztató jelle
gííek (hiszen a lapzárta miatt nem tudtuk megvámi a válasz
tási követő nyolcnapos határidőt).

Az 1994. december II-i önkormányzati választás tájékoztató
eredményei
Polgármester:

Egyeni választókerületi kepviselők:

l. sz. vk.

2. sz. vk.

3. sz. vk.
4. sz. vk.

5. sz. vk.

6. sz. vk.

7. sz. vk.

8. sz. vk.
9. sz. vk.

10. sz. vk.

Kisebbségi önkormányzat:

ifj. Botos Jónos. Dógi János. Dógi Józs~filé Mihácsi Esuer. id. Rácz Imre.
Ráczne Dógi Piroska

Gyomaendrőd 12 938 választásra jogosult polgára közÜl csak 4933-an
mentek el kadni voksukat, ebből 4812 volt érvényes. Dr. Frankó Károlyra
2865-en, mig Jenei Bálinrra 1947-en szavaztak mint polgármcsteljelöltekre.

Az egyéni válsztókeliiletben legszorosabb verseny a 2. sz.-ban, a 8. sz.
ban és a 10. sZ.-ban volt. A kompenzációs listákról bejutottak pedig a töre
dékszavazatok alapján az MSZP-nél, FKgP-nél, Munkáspártnál, MSZDP
nd. KDNP-MDF-EGK-nél, SZDSZ-nél léphettek a bekerÜlők közé. (Az
FKgP-nd ketten élhettek ezzel ajoggal.)

Választókerületenként a kapott szavazatok száma:

I. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

l. Ádám Mihály Fidesz 13

2. Dr. Kovács Béla MSZP 148

3. Nagy Pál Gyomai SzÜlőföld Baráti Kör-
Munkáspárt-Gyomakör-MSZDP 204

4. Szarka Elemérné KDNP-MDF-EndrődiGazdakör 23

5. Dr. Szendrei Éva SZDSZ 88

6. Tótka Sándor FKgP 74

2. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

l. Amótszky György FKgP 60

2. Bárdos Imre Munkáspárt 25
3. Csányi István Gyomakör-MSZDP-Fidesz 122

4. Fekete László Gyomai SzÜlőföld Baráti Kör 18

5. Hajdú László SZDSZ 63

6. Katona Lajos MSZP 124
7. Dr. Lévai Mihály l posz-Béke Vt. 41

8. Timár Mihály KDNP-MDF-EndrődiGazdakör 42
9. Dr. Weigert József független, német kisebbség 20

3. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

I. Bátori Gyula KDNP-MDF-EndrődiGazdakör 49

2. Béres József FKgP 61

3. Bosnyákné Garai Anikó Iposz-Béke Vt. 25

4. Dezső Zoltán Fidesz 31

5. Garai János MSZDP-Gyomakör-Munkáspárt 116

6. Keresztesi József fUggetlen jelölt 46

7. R. Nagy János MSZP 150

8. Szerető Béla SZDSZ 60

4. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

I. Hangya Lajosné MSZP 191
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...és akinek nem sikerült
Jenei Bálintot is megkérdeztük a választások lezajlása után, aki ezúttal alulma

radt a megmérettetésben dr. Frankó Károllyal szemben, hogyan fogadta a szavazás
eredményeit.

- Gratuláltam a polgármester úrnak és sok sikert kívántam a további munkájá-
hoz.

- Mi a véleménye az egyéni és listás bejittottakról?
- Szerintem "használva válik el..."

- Jövőbeni tervei, közügyekkel való törődése megmarad-e?
- Úgy gondolom, hogy az önkormányzati munkában nem kívánok ezután részt

venni. Megvan a lehetősége a testületnek a polgármester úr vezetésével, hogy a kö
vetkező négy évben bizonyítson. Egyébként továbbra is szociáldemokrataként tevé
kenykedem. Természetesen a városhoz való kötődésem,vonzalmam, szeretetem to
vábbra is megmarad.

Aggódva, érdeklődéssel fogom figyelni, hogyan alakul a következő években a
város fejlődése. Remélem, hogy "talpon" marad. Most már a családomnak tudok
majd inkább élni.

A FALUGAZDÁSZ
JELENTI...

A határban már csak egy-két traktor

szánt, az idejében elvetett gabona szépen
zöldül, de továbbra is a szárazság az idő

járás fő jellemzője.

A későbbi vetések kelése 70-80%-os
nak mondható. Sajnos egy kellemetlen
kártevő javában pusztítja a vetéseket és a
lucernákat. Ez a veszélyes kártevő a me

zei pocok, mely hatalmas foltokban lerág
ja a növényeket és kártétele következté
ben kipusztul a lucerna.

Amennyiben a lakott járatok száma 100

m'-enként meghaladja a kettőt, akkor kár
tétel i veszélyhelyzetrő! beszélünk és a
földhasználó köteles védekezni.

A területi növényegészségügyi és talaj
védeImi állomástól eseti engedély kérhető

Thiodán 35EC, Thiodán 50WP és Thio
nex 35EC készítmények felhasználására.
Ezen készítmények azonban csak szak
ember irányítása mellett használhatók.

Engedély nélkül lehet alkalmazni a Re
dentin 75 pocokirtószert házikertekben,
szántóföldön és raktárakban rágcsálók el
len. Alkalmazott dózis erős fertőzés ese
tén 20 kg/ha. Itt jegyezném meg, hogy
bármely készítmény használata esetén a
vadvédelmi előírásokat szigorúan be kell
tartani.

Javaslom a lucernaterülettel rendelke
zőknek, hogy nézzék át tábláikat és idejé
ben döntsenek annak esetleges kiszántá

sáróI.

A mezei pocok a jelenlegi száraz, eny
he időben is szaporodik, de ha eső nélkül

jön a téli hó, úgy a hó alatt is károsít.

Ezen szűken vett szakmai ismertetés
után magamról, illetve a falugazdászokról

szólok.

Megbíiatásunk ez év december 31-ig
szólt és eddig semmilyen biztatást nem
kaptunk munkánk további folytatására.

Mivel a támogatási szabályozók válto
zatlanul érvényben vannak és nem szeret
ném, hogy városunkban bárki is elessen
ezektől a juttatásoktól, vállalom, hogy a

megbizatás december 31-i megszűnését
követően 1995. január 31-ig változatlan
formában ellátom hivatalom.

Remélem, hogy azt követően települé
sünkön valamilyen ésszerű megoldást ta
lálunk a gazdálkodók segítésére.

Végezetül kellemes karácsonyt és ered
ményekben gazdag új esztendőt kívánok:

VARFI ANDRAs

Köszönetünket fejezzük ki az alábbi
vállalkozóknak és üzleteknek, hogy támo
gatták intézményünket, az 1. Számú Nap
köziotthonos Óvoda Selyem úti óvodáját
az 1994. november 12-én rendezett óvo
davacsorán tombolatárgyaikkal:

l. Dávid Istvánné - vállalkozó
2. Endrődi Hús Kft.
3. Körös Kft.
4. Vilma Cipő

5. Gazdabolt - Gyomaendrőd

6. Papír-írószer - Gyomaendrőd

7. Villányi Attiláné - vállalkozó
8. Mobil-Center - Gyomaendrőd

9. Dinya Zoltán - cipész
10. Tandi Sándor - vállalkozó
l J. KurilJa Béla - gyermekruházat
12. Glória Bútorbolt - Gyomaendrőd

13. Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
14. Katona Jánosné - cukrász
15. Kert Kiwi Kft.
16. Kner Imre Gimnázium és Kereskedel

mi Szakközépiskola tanboltja
17. "Mobilitás" Gmk - Gyomaendrőd

18. Keszthelyi Jánosné - gyermekruhá-
zat

19. Raichle Sport Kft.
20. Putnoki Sándor - vállalkozó
21. Kínai Sárkány butik
22. "Csipet" videokölcsönző

23. Farkasné - élelmiszerbolt
24. Tóth László - vállalkozó
25.617. Sz. Ipari Szakmunkásképző és

Cipőipari Szakközépiskola cipő- és
nőiruha-készítő részleg

26. Endrődi Háztartási Bolt
27. Varga Jánosné - vállalkozó
28. Kner Nyomda - Gyomaendrőd

29. Pocsaji Zsolt - vállalkozó
30. HI-BOX Kkt.
3I. Gellai Tibor - vállalkozó
32. Szujó Kft. - Gyomaendrőd

33. Bútoripari Szövetkezet - Gyoma
endrőd

B. K.

34. Hőtechnikai és Gépipari Kft. - Gyo-
maendrőd

35. Lövei Tibor - vegyíárus
36. Bukva Vince - vállalkozó
37. Top-Rongy Shop
38. Serbán Lőrincné

39. Timár Péter - vállalkozó
40. Koloh Gellértné - palackozott italok

boltja
41 . Andódi könyvkötészet
42. Andi butik
43. Stranszkiné Németh Zsuzsanna

vállalkozó
44. Timár János - Dreher Söröző

45. Bottlik Judit - élelmiszer, vegyesüz-
let

46. Pájer Sándor - Gyorsétkező

47. Nagy Imréné - vállalkozó
48. Agrofém Kft.
49. Timár Menyhért - Vasműszaki

50. Baby élelmiszer
51. Farkasinszkiné - élelmiszerüzlet
52. COTEX Méterárubolt
53. STOP SHOP - Hegedűs József
54. Csapó Zoltánné - manikűrös

55. Paróczai Józsefné - női fodrász
56. Mándi Imréné - női fodrász
57. Farkas Imréné - női fodrász
58. Ágoston Józsefné - női fodrász
59. Gyuricza Éva - fodrász
60. Fekécsné Dinya Mariann - női fod

rász
61. Józsikné Gyuricza Margit - kozmeti·

kus
62. THERMIX Építőipari Szövetkezet
63. Fülöp Zoltán - Jó barát vendéglő
64. Turul Cipő - Gyomaendrőd

65. Timár Emő - virágüzlet
66. Szetteli Béla - autóalkatrész-ker.
67. Pannika poharazó
68. Dégáz Rt. - Szarvas
69. Oláh Ilona - Ofotért
70. Sikér kenyérbolt - Gyomaendrőd

71. Véha Béla - Videotéka
72. Bonita 93. Kft.
73. Fittnes Szalon - Endrődi rész

SZABÓ ISTVANNÉ vezető óvónő

az óvoda dolgozói, a szülői

munkaközösség és az óvodások nevében
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KIEGÉSZÍTÉS az

igazgató
(Aláírások: Fekécs Klaudia, Szurovecz Csilla, Homok Ale

xandra, Tóth Szilvia, Sipos Agnes, Tóth Beatrix, Kiszely Klára)

A napirendi pontok közül:
Kiegészítést nyert a személyes gondoskodást nyújtó szociális

ellátásokról szóló 9/1994. (III. 17.) KT. sz. rendelet 10. §-a,
amely kiegészítve így szól

Az utolsó képviselő-testületi ülés november 17-én zajlott le a
városháza nagytermében. Itt megköszönte a testületi tagoknak
dr. Frankó Károly polgármester az elmúlt négy év munkáját, és
a választók bizaimát.

Az ülésen részt vett Szöllősi Istvánné, körzetünk országgyűlési

képviselője is. Rövid hozzászólásában egy levelet olvasott fel,
amelyben 7 gyomaendrődi kollégista békéscsabai problémájának
megoldását konstatálta. Íme a levél:

A város kertészetét pályázat útján újból Lizák István és neje
virágkertész vállalkozók veszik bérbe. A szerződés 1995. január
l-jétől 1997. december 31-ig szól, évi 130 ezer Ft-os bérleti díj
ellenében.

* * *

A november 29-í rendkívüli testületi ülésen a következÓK
ről vitáztak:

• A Szarvasi Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltségének in
gatlanvásárlási ügyét.
A Földhivatainak lehetősége lenne a Győzelem Mgtsz. iro
dahelyiségének megvásárlására, hogy a településen fontos
tevékenységét megfelelő feltételek mellett tudja végezn í a
teljes körű ügyintézés megvalósításával.

• A Bethlen G. Mezőgazdasági Iskola megvásárolhassa a Hő

sök út 63. sz. alatti volt óvoda épületét, kollégiumi férőhe

lyek biztosítása céljából.

A testület támogatta a kéréseket.

* * * * *

A képviselő-testület az 1994. évi bevételek kiesése miatt 15
millió Ft rövid lejáratú hitelt vesz fel a költségvetés egyensúlyo
zásának biztosítása érdekében - ez időközben 10 millióra csök
kent (a szerk.).

* * *

Nagyobb vitát és indulatokat keltett az 1995. évi víz- és csa
tomadíjak rendelettervezete. Jelen volt és próbálta védeni, ma
gyarázni vállalata szempontjait Hosszu Szilárd, a Békés Megyei
Vízművek Rt. vezérigazgatója. Elmondta, hogy a hatósági ár el
fogadásával megteremtik a vízműnek azt az alapfeltételt, amel
lyel állami költségtérítésre pályázhatnak. Ha a pályázat sikeres
lesz, akkor 1995-ben a lakosságnak nem kell magasabb vízdíjat
fizetni.

A hozzászólók még mindig az ivóviz rossz minőségét kifogá
solták, amit nem lehetne áremelésse1 tovább drágítani.

Elhangzott, hogy sok igazságtalanság van a víz díja körül,
amiről nem a testület tehet. A polgármester szerint "ez egy mo
dem zsarolási" (mivel a Vízművek érvényesíti követelését az ön
kormányzat felé, viszont az önkormányzat nincs ebben a hely
zetben a lakosság felé).

Végül is az I995-re tervezett lakossági vízdíj nem lehet több,
mint 58,20 Ft, a csatornadíj pedig 44,60 Ft. Az igazgatóság az
önkormányzat felé érvényesíthető vízdíja 62, IOFt, acsatomadíj
pedig 63,80 Ft.

* * *

A Pásztor J. úti piac közműépítése folytatódik. A tervezett és
meglevő létesítmények (összesen 23 butik és a Zsort Áruház,
családi házak) ellátására. A teljes megvalósítás tervezett értéke 3
millió 600 ezer Ft.

* * *

Támogatja a t. testület a fLiI-orr-gégészeti szakrendelő beindí
tását az 1995-ös évben, amennyiben anyagi fedezetet tud biztosÍ
tani rá. Van rá esély, hogya tb is támogatni fogja.

* * *

A Rekline Stúdió jövő évtől helyi rádióstúdió létrehozása érde
kében kéri az önkormányzatot, hogy támogatásával járuljon hoz
zá. A rádióstúdió létesítését Dévaványa polgármestere is támo
gatja. Az önkormányzat elvi támogatásáról biztosította Homok
Emőt, a Rekline Stúdió tulajdonosát.

NÉMETHNÉ OLASZI MARJATisztelettel:

(l) bekezdéshez
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő

lakosság szociális helyzetét,
d) kezdeményezi a települési önkormányzatnál:

- az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő

ellátás helyben történő megslervezését,
új szociális ellátások bevezetését,

- egyes szociális rászorult csoportoknak, személyeknek a
szociális törvényben meghatározott vagy más speciális
ellátását.

CSALÁDSEGÍTÉS
,,( 1) A családsegítő szolgálat tevékenységi körében

a) közreműködik az igénylő

- családi gondjainak rendezésében,
- életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában,

illetve megszüntetésében,
- mentális problémáinak megoldásában,

b) az ígénylő kérelmére, problémáinak rendezése érdekében
életvezetés i és egyéb tanácsokat ad, segítséget nyújt (pszicho
lógiai, jogi tanácsadás)"

Tisztelt FőtitkárAsszony!
Tisztelt KépviselőAsszony!
Szeretném tájékoztatni, hogy a békéscsabai Szilágyi Erzsébet

Középiskolai Leánykollégium ügyét a város önkormányzatának
közgyíílése 1994. október 27-én tárgyalta. Mint ahogy azt előre

láttuk, úgy szándékozták eladni a leánykollégium épületét még ez
évben, hogy a következő év költségvetésében, a kiváltó új kollégi
um épületére egy fillért sem terveztek be. Harcunk eredménye
ként sikeriilt, hogy fejünk felől ne adják el a kollégiumo t - ami
kor annak kihasználtsága 104%-os.

A nevelőtestület, a diákönkormányzat és választókörzetébe tar
tozó 13 kollégista tanulónk nevében szeretnék köszönetet monda
ni Önnek, hogy segÍ/ségiinkre volt tanácsaival és érdekünket
képviselte 1994. szeptember 16-án Békéscsabán.

Örüliink és köszönjük Önnek is, hogy hozzájárult ahhoz, hogy
amegye kis- és távoli településein élő tanulóink kollégiumi elhe
lyezésével a szabad iskolaválasztáshoz az esély~gyenlőséget to
vábbra is biztosÍ/ani tudjuk..

Békéscsaba. 1994. november 9.
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Jftagpanpáínk karát50npa
Nekünk semmi nem vót karácsonkor. de

úgy örütünk. hogy nagyon: az ünnepnek.
magába az ünnepnek. A karácsony. az vót az

ajándék. Kíszülődtünk betlehemet járni. há·

romkirályt járni: édesapám faragta a jászojt.
mink sárbú csináltuk a bárányt. a szamarat.

szülém (édesanyám) az angyalnak csinálta a

ruhát. Bunda kellett. csillag kellett. a verset

is be kellett tanulni. nagy vót az izgalom.

Nálunk a karácsonyfa úgy vót. hogy vót

édesanyámnak egy szép nagy leanderfája. azt

letürügettük. édesanyám sütött rá kalácsbú

kismadarat. ez vót akarácsonfa.

Hát... minálunk a karácson fa - az hun

vót. hun meg nem vót. Ha vót. akkor roz'

maring vót. Azt fddíszítettük. feltettük a

kanapé sarkára. az vót akarácsonfa.

Nálunk meg mindég felakasztós kará

cson fa vót. Mer szegínyek vórunk. Oszt ak

kor édesanyám vett vagy kapott egy-két

gallyat. azt összepászította. összekötötre. fe
lakasztotta a gerendára.

Szaloncukorra nem emlíkszek. A piacon

vót mézeskalács. képek rajta. azt tettük a

fára. Meg sütött édesanyám szalagárés tész

tát - kerek tészta. azt gyüszüvel kilyukasz

talta. cukorba mártotta. kisült -. oszt azok

vótak felakasztva a fára. Ami a közepibü ki

gyütt. azt is megsütögettük. felfüztük olva

sónak. úgy tettük a fára. Meg diót. kisebb

almát kötöttünk rá. Az én édesanyám meg

kismadarat sütött kőttésztábú. Elnyújt juk
rúdra. görcsre kötjük. akkor az egyik végit

megcsináljuk kis fejinek: kis csőrit húzunk

neki. kis taraját csinálunk. szemet ragasz

tunk. A másik végit eJlapítjuk. késsel szé

pen bevagdaljuk. ez a farka. Csak úgy ragyo

gott akarácsonfán!

Karácsony böjt jin édesanyám behozott az

asztal alá egy kosárba árpábú. búzábú. kuko

ricábú. Egy kis marékkal szénát. zabszalmát.

mindenféle szalmát egy markocskával. szé
pen megágyazott. Azt mondta. odateszi a Jé
zuskának. Ez a kosár a Jézuskának az ágya.

mivelhogy szalmán. jászolba született. A

széna arra kellett. hogyaKisjézuskának a

jószágjai gyünnek. legyen nekik mit enni.

Paszurt. borsót tettünk bek. hogy minden

legyen (jövőre). Búzát. árpát. Jl1indenbű tet

tünk egy kicsit.

Édesanyám mindent odakíszített a kará

csonyi asztalho. mer vacsora közbe nem sza

bad vót felállni. hogy jó' (jól) üljön a kotló.

Hogyha a gyerek izgett-mozgott: - Ne mo

zogj. mer akkor nem ül a kotló.

Az asztal meg lett terítve háziszőttes ab

rosszal. Egy egísz kenyeret tettek rá. egy

kalácsot a tetejibe. Hogy mindég legyen

egísz kenyerünk. ez azt jelentette. Mikor az

asztalt körüültük-tízen. tizenketten-o édesa

nyám fogta a szenteltvizes üveget. mind a

négy sarkát megszentelte a szobának. meg az

aszalon az ételt is megszentelte. addig senki

se nyúlhatott hozzá: - Atyának. fiúnak.

szen tléleknek.

I A kezdet a fokhagyma vót. Mindenkinek

meg kellett enni legalább egy girizddel. mer

azér. hogy ne legyen kiütéses egísz évbe.

Akkor ettük az angyali csíkot-ki mézzel

ette. ki cukros vízzel. Karácsonra süvegcu

kor vót leginkább. azt reszelte édesanyám az

angyali csíkra. Nagy teknyővel csinált az én

nagyanyám angyali csíkot. mer vŐt· rajkó

elég. A jányok igyekeztek még a kutyának

is adni belüllc. mer úgy tartották. hogy

amerre viszi a kutya az angyali csíkot., ára

(arra) megyen férhö. .

Azután meg gyütt a dió. meg az alma.

Szép. piros almák. Felvágtuk. megnéztük.

hogy ki vágta el a magját. Úgy tartottuk.

hogy aki nem vágja el a magját. az megéri a

másik karácsont is. ami gyün. Egy almát

meg annyifele vágtunk. ahanyan vót~nk.

Megettük a falatot. hogy együtt maradjunk.

Mikor meg vacsoráztunk. dióhéjat; alma

csutkát- ezt mind az asztal alá a szakajtóba

raktuk. Még amit összesöpröttünk az ünnep

alatt. azt se vittük ki. mind tettük 'a szakaj

tóba. Nem lehetett olyan nagy ünnep alatt

kivinni még a szemetet se. János-napkor vit- •

tük ki. A szénát odaadtuk alábasjószágnak.

a szemeset meg a csirkéknek. hogy egíszsí

gesek legyenek. A karácsonyi morzsát. azt

beletettük egy acskóba. feltettük a pallás~a.

oszt mikor a tehínnek a tőgye megbetege

dett. avval füstölte meg édesapám.

Még akkor a karácsonyi vacsora utánkár

tyázás ment dióra. Azután meg énekelés.

imádság. Akkor ldeküdtünk. Édesapám. 'az

olyan ébres (éber) vót. szólt tizenegy óra

kor. hogy aki éjféli misére akar menni. az

keljen.

Annyi vótunk az éjféli misén. hogy nem

fértünk be a templomba. Csak úgy dőlt a

víz a templom falárú. annyin vótunk. Nyit

va vót az aitó. Látni nem láttunk semmit. a

fontos az vót. hogy ott vótunk.

(Részletet olvashattak az Endrődi füze
tek most készülő 4. kötetéből. am.ely a
néphitről. népszokásokról szól. Ossze
állító: Kiss Katalin tanár. Kiadja: Hon·

ismere ti Egyesület)

.' Már megint az ADÓ! '.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának

adóhatósága részéról ezúton hívom fel a
tisztelt adózók figyelm ét az alábbiakra:

. I. Az adózás rendjéről szóló módosított
1990. évi ex!. törvény 2. számú mellékleté
nek lIIA/15/c) pontja a vállalkozók részére
előírja az adóelőJeg feltöltési kötelezettséget.

Eszerint: "A vállalkozónak a helyi kom
munálís és iparűzési adóelóleget a várható,
éves fizetendő adó 90%-ának megfelelő

összegre az adóév december hó 20. napjáig
ki kell egészíten ie."

A törvény 74. ~-ának (5) bekezdése alapján:
"Ha az adózó az előző időszak adatai, illetve
a bejelentett várható adatok alapján fize
tendő adóelőleget az e törvény 2. mel/ékleté-'
ben előírt esedékességíg nem egészítette ki a
fizetendő adó 90%-ának megfelelő összeg
re, a befizetett előleg és az adó különbözete
után 20% mulasztási bírságot fizet."

2. Kérem azokat az állampolgárokat, akik
1994. évben lakóházat, lakást, üdülőt, hétvégi
házat, illetve beépítetlen belterületi fóldrészle
tet vásároltak vagy eladtak, illetve ilyen va
gyontárgyak öröklése ú~án kerültek a tulajdo
nukba, illetve a határozattal engedélyezett ház
adó mentességük az év végéig lejárt, a válto
zásról legkésőbb 1995: január hó 15. napjáig
tegyenek adóbevallást.

A bevallási nyomtatvány a polgármesteri hi
vatal adócsoportjánál, valamint a kirendeltsé
gen beszerezhető.

3. A' gépjárműadóról' szóló 1991. évi
LXXXIl. törvény 2. ~-ának (3) bekezdése
alapján: "Ha év közben a tulajdonos szemé
lye megváltozik, a régi tulajdonost a válto
zás hónapja végéig, az új tulajdonost a vál
tozást követő hónap 1. napjától terheli az
adó megfizetésének kötelezettsége."

A gépjármű tulajdonjogában, illetve azono
sító adataiban történő változásról a változást
követő 15 napon belűl bevallást kell adni. (Tu
lajdonosváJtozás esetében az eladónak és a ve
vőnek is egyaránt.)

Az az adózó. aki a fentiekben ismertetett
változásokról határidőben nem tesz eleget, az
adózás rendjéről szóló törvény 74. ~-ának (I)
bekezdése a-c. pon~ai alapján 5-30%, de leg
feljebb 100 OOO Ft összegű mulasztási bírságot
fizet.

A (15) bekezdés alapján a mulasztási birság
legkisebb összege magánszemély esetébeo
1000 foriot, jogi személy esetében J O OOO fo
rint.

A feot irtakra tekiotettel kérem a tisztelt
érintetteket, hogy bevallási, bejelentési kötele
zettségüknek a saját érdekükben tegyenek ele
get.

4. Kérem azokat az adózókat, akik az 1994.
évi adófizetési kötelezettségüket még ez idáig
nem teljesítették, a lehetőségeik szerint azt
még ebbe az évben pótolják.

Abefizetési csekkeket lehetőleg az Orszá
gos TakarékpénztárnáI flZessék be.

Mindezek után minden adózó és nem adózó
állampolgárnak az adócsoport nevébeo kelle
mes karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag, boldog új évet kívánok.

Gyomaendröd, 1994. december hó

Az adóhacósóg vezetője
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RENDŐRI KÖZBIZTONSÁGI OSZTÁLY AGIMNÁZIUMBAN
Városunkban eiteIjedt a hire, hogy a Kner Imre Gimnázium és

Kereskedelmi Szakközépiskolában új oktatási profilú gimnáziumi
osztályt indítanak. Erről kérdeztük az iskola igazgatóját, dr. Kovács
Bélát.

- December 14-én dr. Gál László r. ezredes, megyei főkapitány

úlTal aláírtuk az együttműködési megállapodást. Eszerint az
I995/96-os tanévben egy rendőri közbiztonsági osztályt fogunk be

indítani.

- Mennyivel ad ez többet az általános gimnáziumi képzésnéf?

- A tanulók mindennapos testnevelési órákon vesznek részt.

Ezen kívül délutáni foglalkozásokon a küzdősportokkal ismerked
nek. Idegen nyelvből, számítástechnikából vízsgázniuk kell. Gépjár
mü-vezetői jogosítványt szereznek. Harmadik és negyedik tanévben
a főkapitányság szakemberei fakultációs órák keretében szakirányú

elméleti és gyakorlati foglalkozásokat tartanak számukra. Nyaranta
egyhetes szakmai táborozáson vesznek részt, melynek keretében lő

gyakorlatokat is tartanak.

- Az éreIlségi után az ill végzell tanulók hová mehetnek tovább
tanulni?

- Nagy eséllyel felvételizhetnek rendőrtiszti főiskolára, a külön

féie katonai főiskolákra, jogi egyetemre, de pedagógus, pap - bár
mi lehet belőlük. Ez az iskola az általános gimnáziumi ismeretanya
got adja a fónt említett speciális pluszismeretek mellett.

- Mi lesz azokkal, akik szorgalmuk, képességiik miaU nem nyer
nekföiskolai. egyetemi felvételt?

- Az ő lehetőségük is jóval nagyobb lesz az elhelyezkedésre,

mint sima gimnáziumot végzett társaiknak. Rendőr, vagyon őr, test
őr, gépkocsivezető - ha speciális képzettségüket nézzük, de bármi

lyen szakmát is kitanulhatnak, melynek érettségi az előfeltétele.

- Hogyan lehet bejutni ebbe az osztályba, hiszen az ország né
hány ilyen iskolájában igen nagy a túljelentkezés?

- A felvételit megelőzően alkalmassági orvosi vizsgálaton esnek

át. Ezt követően történik a felvételi, amelyen az általános iskolából
bozott tanulmányi eredmény és az itt szerzett pontok adódnak össze.
Január IS-án S30-kor nyílt napot tartunk a közbiztonsági osz
tály, de a már megszokott 6 osztályos gimnáziumi osztály, a hagyo
mányos 4 osztályos gimnazisták és a kereskedelmi szakközépiskolá
ba jelentkezők és szüleik számára. Itt részletesen ismertetjük az ér

deklődőkkel a nálunk folyó képzésről mindazt, ami fontos.

- Indul a hagyományos 4 osztályos gimnázium is?

- Természetesen. A mostani nyolcadikosok oda is jelentkezhet-
nek.

- Gyomaendrődi vagy inkább vidéki gyerekeket várnak?

- Bárki, bárhonnan jelentkezbet, aki 4,0 körüli általános iskolai
eredménnyel jön. Kollégium-:Jt mindenkinek tudunk biztosítani.
Annyit megjegyeznék, hogy azt szeretnénk, ha a közbiztonsági osz
tály nagyobbik fele fiúkból állna.

- Szükség lesz ennyi rendőrre?

- Mint emlitettem, nemcsak kifejezetten ez lehet a továbbtanulás
iránya. Másrészt Gyomaendrőd város vezetősége kifejezte szándé
kát, hogy az itteni rendőrőrs helyett rendőrkapitányságot szeretne.
Ennek szakmai indokoltsága a hivatalos vélemények szerint is meg
alapozott. A város épületeket tud felajánlani erre a célra. Valószínű

sithetően mire ezek a gyerekek nálunk végeznek, akkorra Gyoma
endrőd már rendőrkapitánysággal büszkélkedhet. Annak viszont a
mainál jóval nagyobb szakembergárdára lesz szüksége.

- Említelle a nyílt nap kapcsán a 6 osztályos gimnáziumot. Be
indulásának állítólag az általános iskolák nem nagyon tapsoltak.

- Meg tudom érteni azokat a kartársakat, akiknek az osztályából
6. év végén a legjobb 3-4 gyerek átjön hozzánk a 6 osztályos gim
náziumba. Mégis azt gondolom, hogy ez a képzési forma, amely or
szágosan bevált, Gyomaendrőd térségében lehetőséget ad azok szá
mára, akik az iskolapadban nemcsak az iskolaköteles koruk miatt ül
nek, hanem tanulni, esetleg továbbtanulni szeretnének, hogy azonos
szándékú kortársaikkal együtt egy osztályban tanuljanak. Külön
azoktól, akiket iskolába esetleg csak a kényszer ültet.

- Titulálták ezt elitiskolának is...
- Úgy gondolom, és elnézést kérek a hasonlatért, hogy másképp

kell etetni, nevelni a versenylovat, mint a fuvaros kocsma előtt áll
dogáló pókos lábú lovát... A szülőnek el kell döntenie, mire szánja

gyermekét, annak milyen adottsága, szorgalma van. Ha mindez jó
értelemben egybeesik, akkor a gyerek érdeke kell hogy döntő le
gyen...

- A kereskedelmi szakközépiskola mel/ell már egy éve működik a
Tanbolt. Jó döntésnek tartja beindítását?

- Feltétlenül. Az önkormányzat segítségével végre ez a szakkö
zépiskolai oktatási fonna is gyakorlóhelyet kapott. Gyerekeink ott
élesben gyakorolhatják szakmájukat, de az ÁFÉSZ boltjaiban is
gyakorolhatnak. A boltnak új vezetése van, így kedvesebbek, jobbak
és nem utolsósorban olcsóbbak lettünk.

- Felvételi mindegyik osztálynál van?

- Igen. Iskolánk minden osztálya I. lépcsős. Ezért a jelentkezési
lapokon első helyre kell bennünket beírni, mert nálunk a felvételi az
első hullámban zajlik. Kivéve a 6 osztályos gimnáziumot, hiszen ott
ez ráér, mivel oda majd csak márciusban felvételiztetünk. Minderről

január IS-án az érdeklődőknek a nyilt nap keretében bővebb felvi
lágosítást nyújtunk.

Gyoma város krónikája
1773-74. Jegyző: Berzéta István, bíró:

G. Szabó János. Ekkor épült fel az 5.
templom, de égetetlen téglábóJ.

1782-83. Jegyző: Fábián József, bíró:

Szalóki Nagy András. Ebben az időben

mérette fel II. József császár az egész föl

det.

1785. Jegyző: Szabó János, bíró: Bód
vai István. Nagy pince épült a mai Rákó

czi utca végén, ahol a mai piac (régi) állt.

1789-90. Jegyző: Szabó János, bíró:
Bódvai István. Nagy szárazság és szükség
volt.

1791-93. Jegyző: Szabó János, bíró:
Szilágyi Mihály. 1791 bő év volt. Ekkor
vágták a hídnak való fákat és kocsin

hordták haza.

1794-95. Jegyző: Szabó János, bíró:
Bódvai István. Ekkor épült meg a ligeti

híd '94-ben.

1796-97. Jegyző' Szabó János, bíró:

Bíró János, majd Szilágyi Mihály. Ekkor

készült el a Jegyzőház.

1806-08. Jegyző: Nagy Sándor, bíró:

Debreczeni András. Ekkor tették le a

mostani református templom alapját.

1809-10. Jegyző: Nagy Sándor, bíró:
Biró Péter. 1809 bő év volt. 1810 száraz,

csak június 20-án volt eső.

1811-12. Jegyző: Nagy Sándor, bíró:

Cseri János. Ekkor készült a mostani vá

rosháza.

1813. Jegyző: Nagy Sándor, bíró: MoJ·

nár Mihály. Ebben az évben szenteltük fel

a nagy templomot, nagy szárazság volt.

1814. Jegyző: Nagy Sándor, bíró: Deb

reczeni András. Bő esztendő volt.

1815-17. Jegyző: Kóródi János, bíró:

Szilágyi János. 1816-ban nagy fergeteg a

gyomai tornyot is ledöntötte. Árvíz is volt

2 éven át. 1817-ben jött le az Uraság

Gyomára és épült a Granárium (Magtár).

(Folytaljuk a következő számban)
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Nagyon kedves meghívásnak tett eleget a Körös-menti Néptáncegyüttes,
mikor december l-jétől 8-ig Svédországban jártak. Azt tudni kell, hogy a meg
hívás a Kruchió házaspár ötlete, rendezése volt. Az utazást ők anyagilag is tá
mogatták, segítették, a túra azonkívül az utazók saját és gyomaendrődi támo
gatóik hozzájárulásával síkerühetett.

Külön meghívást élvezett a polgármester úr, Timár János és Szetteli Béla
vállalkozók.

Tehát a néptáncegyüttessel utazók azokból kerültek ki, akik eddig is segítet
ték, támogatták az alapítványt.

A delegáció 55 taggal indult el. Ebből a vállalkozók, kisérők 23-an szálltak
az emeletes buszba december l-jén az önkormányzat udvarában.

A kintlét rövid néhány napja alatt - a kívülálló számára - feszített prog
ram várt a táncosokra, hiszen a négy napon hat fellépésük volt, amelyeken bi
zonyíthatták tehetségüket.

A síker természetesen sohasem maradt el. A svéd, svédországi finn és ott
élő magyar összetételű közönség nagy szeretettel fogadta lányainkat, fiainkat.
Az érdeklődés eleve nagy volt, mert a helyi sajtó, tv is foglalkozott a gyoma
endrődiek látogatásával és mindannyiszor pozitív és meleg hangú szavakkal
dicsérte a műsor!, és számolt be az eseményekről.

Az utazás egyéb célokat is igyekezett szolgálni. Például a polgármesteri hi
vatal küldöttsége látogatást tett a skövdei polgármesternél, vagy az iskoláink
képviselői oktatási intézményeket kerestek fel.

A táncosok felléptek többek között a Skövdei Finnek Egyesületének 35
éves jubileuma alkalmával rendezett ünnepségen, a Volvo-gyár helyi üzemei
ben...

Az utazás sikere, létrejötte végeredményben kifejezetten a gyomai szárma
zású Kruchió Endre és felesége Ilona érdeme. Szeretettel és segítőkészen 01
dották meg az út során felmerülő összes problémát. Gondoskodtak a csoport
ról, az elhelyezésről. Köszönet jár nekik mindenért!

Elmaradt viszont a sokak által félt északi hideg és nagy hó. Csak a rövid
nappalok voltak még rövidebbek arrafelé. A visszafelé úton (amí 34 órás volt
folyamatos haladás mellett mind a két irányban), megkérdezlünk néhány részt
vevőt, kísérőt tapasztalatairól, élményeiről, benyomásairól, amiket a svéd ki
rándulás alatt szereztek.

Dr. Frankó Károly polgármester:
"Célunkat elértük. A táncosok sikeresen szerepeltek. A velünk utazó vállal

kozók valószínűleg még üzleti sikert nem könyvelhetnek el, mert ez csak
hosszabb távon képzelhető el.

Számomra fontos volt, hogy Skövde város polgármester asszonyával le tud
tunk ülni egy megbeszélésre. (A delegációban részt vett dr. Farkas Zoltán, dr.
Kovács Béla, Kurilla Jánosné, a vöröskereszt gyomaendrődi titkára, Timár Já
nos és jómagam.)

Annyit elértünk, hogy Brigitta Carlson, a polgármester elfogadta meghívá
sunkat és a jövőben minden bizonnyal el is látogat hozzánk. Az is valószínű,

hogy testvérvárosi kapcsolat lehetőségére is számíthatunk.
A táncosok számára az alkalmi szereplések nem voltak újak. A nagyszeru

fogadtatást és a sikereket ezek a körülmények nem befolyásolták. Az elisme
rést az is jelzi, hogy a svéd, a finn, sőt norvég együttesek is jelentkeztek gyo-

maendrődi fellépésre. Ebből biztos, hogy folyamatos kulturális csereakciók le
hetnek ajövőben."

Milyennek ítéli Gubucz József és Dávid Imre a Bethlen G. szakiskola képvi
seletében a látottakat, hallottakat (meglátogauuk az axevallai Népfóiskolát,
amelyik mezógazdasági profilú és számítógépes adatJeldolgozássaI szerkesztett
programokat oktat. ami egyediiiálló Európában).

"Szakmailag a Népfőiskolán láttunk új dolgokat. Axevallában a felnőttokta

tás keretében "szintre hoznak", másrészt átképeznek. Ezek nálunk is ismertek.
Bizonyos dolgokra nem kaptunk választ. Azonban kifejezték azt a kívánsá

gukat, hogy szeretnének velünk a későbbiekben együttműködni, cseretanul
mányutak révén. Elképzelhető, hogy ebből profitáini tudunk majd. Ez főleg

angol, vagy német nyelven tudóknak lesz fenntartva. Az erre fordítható pénz
összeg előteremtése bizony egyelőre gondot fog okozni.

A svédek oktatása alapjaiban eltér a mienktöl. Itt nagyobb hangsúlyt kap az
ún. átképzés. Első, legfontosabb része elUlek, hogy ott a résztvevők akarják ezt
a tudást megszerezni."

"Számomra itt is bebizonyosodott az, hogy csak kis csoportokban lehet a ta
nulókkal foglalkozni. Hiszen 16-an voltak a legnépesebb csoportban, de jel-
lemző volt a 3-4 fős is. .

Az itt látott szemléletbeli felfogás mellett a nyelvoktatás teruletén és egy
újszerű kapcsolatban, továbbképzésben, iskolai tanulmányi cserelátogatások
ban nyilvánulna meg."

Timár Vincének. az Endrődi Hús Kji. iigyvezető igazgatójának a következő

véleménye van:
"Nagyon szép és fárasztó úton vettünk részt a sűrű programok és a sok uta·

zás miatt.
A táncegyüttes olyan hagyományokat ápol, őriz és mutat be a környező és

távoli országokban, melyek népünk hagyományait tartalmazzák, kulturáját
művelik. Képviselik magyarságunkat a világ valamelyik részén. Úgy gondo
lom, hogy ez nagyon szép példája az összefogásnak és méltóképpen tudja kép
viselni városunkat a továbbiakban is.

Szerintem mindenképpen megfelelő támogatókat kell továbbra is keresni az
együttes részére, hogy fejlődésük ezután is biztosított legyen."

Dr. Farkas Zoltán:
"Nagyon jól szervezett, nagyon jól sikerült, sok látvánnyal járó, fárasztó

utazás volt. Úgy vettem észre, hogyatáncosoknak az ilyen dús programhoz
nem volt meg az erőnlétük, a végére elfáradtak. Nem találtam gyenge pontot a
szervezésben. A szállás körül volt gond, hiszen kétszeres csomagmennyiséggel
jött mindenki, több helyet foglaltunk így el.

Egyébként jó társaság ez!"

Dr. Kovács Béla, a Kner I. gimnázium igazgatója:
"A XXI. században járni rendkívül nagy élmény volt. Mint gimnáziumi

igazgató úgy látom, hogy meg tudták valósitani az emberközpontú iskolát. 15
tanulóra jut egy tanár például. A tanulóknak nemcsak a tudományos ismerete
ket terjesztik, hanem azt a 400 órát az erkölcsi víselkedésre, az egymáshoz és a
természethez való alkalmazkodás tudományára is fordítják. Mi nagyon soká
fogunk ide eljutni.
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Másik érdekesség volt számomra, hogy milyen közvetlen közel tudnak élni
a természettel úgy, hogy nem csonkitják meg azt. nem rombolják, hanem beil
leszkednek.

A városokban nem volt nyüzsgés, tolakodás. A tisztaság, a rend és fegyelem
nem kerül pénzbe, ez nálunk is megvalósltható lenne!

Felvettük a kapcsolatot egy iskolával. Egyelőre a gyerekek leveleznek an
gol, német. francia nyelveken, illetve majd a Kner Imre napokra jönni fog egy
delegáció. Ez a kapcsolat az oltani igazgató szerint folyamaros lesz, bár én a
nagy távolság miatt szkeptikus vagyok.

Látni való voit, hogy a mieink robbanékony, rendkívül hatásos táncolása
kicsit meg is lepte a kintieket, hiszen az Ő táncuk kicsit lágyabb. liraibb. Talán
meg is lazult néhány terem padozata a táncosaink fellépése nyomán ... •·

Kolohné ErJsike. az i. SZ. Ali. iskola /Gnám:
"Örültem. hogy mehettem. Egész idő alatt azt éreztem, hogy egy egészen

más világba érkeztem. Mások az emberek, nyugodtabbak. Hiányoltam belőlü.k

a temperamentumot."

Rác; Béla. az OTPjiókvezetője:

"Magyarországhoz képest egy csodaországban jártunk. Minimum ötven év
vel járnak előttiink mindenben. Más mentalitás. más a szervezeti felépités.
Nyugodtabbak. kiegyensúlyo70ttabbak az emberek. Erezhető a jóléti állam. Az
a véleményem. hogy ebből nekünk át kellene venni azt, ami jó. a magyar
viszonyokra adaptáltan. Az úttal kapcsolatban kellemetlenségről nem beszél
hetek. Tudomásul kell venni, hogy ennyi ember igényét maximálisan nem le
het kielégiteni.

Negatívum, hogy nagy a távolság. A mai gazdasági időkben meg kell fon
tolni, hogy milyen alapokra fektetjük ezt a barátkozást.··

Dezső Zoltánné Katika, cc alapirvány gccdosági vezetője.

..Svédország gyönyörű! A táncosoknak nagyon jelentős volt el. a ven
dégszereplés. Egyrészt megismerhették az ott élő emberek életmódját. más
részt. mert az újraszerveződő együttes összetartoúsát. összekovácsolását segi
tette. Remélem, hogy a város vezetői a jövőben is támogami fOgják az együt
test. igy régi fényében fog megínt csillogni."

Timár János vállaikoJó:
"Szomorú, hogy ezeket a táncosokat, ezt a kincset Gyomaendrődön elég rit

kán láthatjuk. Nagyon óvni és támogatni kellene. Ezt nemcsak vállalkozói
szinten, hanem városi szinten is értem. Hiszen nem minden város, vagy község
dicsekedhet ilyen táncosokkal. Az utánpótlást is nagy figyelemmel kéne kisér
ni. Idegenforgalmi szempontból nézve szintén azon kevés látványosságunk le
het. amit érdemes mutatni az ideérkezőknek.

Egyébként tényleg egy XXI. századi utazás volt számunkra. Az emberek sa
játjuknak tekintik például azt, hogy nemcsak a kerítésen belül. hanem kívül ís
az ő tulajdonuk. Vigyáznak, óVják a tisztaságot is.

A Kruchíó család önzetlenségéért csak köszönetet lehet mondani. Ezek a
skandinávok sem csodákat művelnek, hanem mindent ötletesen, gazdaságosan
kihasználnak. Ilyeneket meg kellene tőlük tanulni, ellesni."

Timár Timea egyiillesvezelő:

,.Ennek az útnak nagyon nagy jelentősége van a Körös-menti Táncegyüttes
életében, hiszen - közel egy éve a teljes felbomlás szélén álló együttes - e
meghivás reményében megújult erővel és nagy lelkesedéssel készült erre a ta
lálkozóra.

Nagyon rövid idő állt a rendel.kezésünkre, hiszen négy nap alatt hat fellépés
alkalmávalmutattuk be miisorunkat, mellyel, büszkén mondhatom, nagy sikert

arattunk. ismét méJtón képvíseltük országunkat, és Gyomaendrőd városát. Cé
lunkat elértük. hisz a skövdei Kikapoo Táncegyüttessel nagyon jó kapcsolatot
alakítottunk ki. melynek eredményeként 1995 tavaszán mi láthatjuk vendégü I
a fi nn táncosokat.

Ezúton szeretném megköszönni az együttes támogatóinak, hogy az eddigí
ekben jelentős anyagi segitséget nyújlOttak, és nagy mértékben finanszírozták
ezt az utazást is. Bizom abban, hgoy a jövőben is szál1lithatunk segitő közre
míiködésükre.

Weigeri László, az egyiilles mLivészel! vezelője:

"Teljesen más irányU fellépéssorozat volt, mint amit általában megszok
tunk. Ez meghivásos út volt. Maradéktalanul beteljesedett az. amit vártunk.
Mindenki tudásával hozzájáruit. hogy képviseltesse magát, hazáját Svéd
országban.

A műsorok után közös táncház alakult ki, ahol mind a svédek, a filmek,
mind a magyarokjól érezték magukat.

Nem hiszem, hogy gondot okozott a tömörített program, mert sokkal ..tömé
nyebb" sorozatot teljesítenek máskor, tehát ez megszokott számunkra."

Kiss Imre, o .. Sutryombo Rt. .,primása és Bene Gábor zkv..
"Szakmailag minden tőlünk telhetőt megtettünk. En tizennégy évet lehúz

tam cíterával a tánccsoportnál. tehát JÓ volt megint muzsikálni a talpalávalót.
Minden út fárasztó, ez is az volt, de nekem tetszett. Zenei szempontból jól

lement. Néha lehetett volna jobb is, de hát ez a fáradtság számlájára irható. Ta
liin lelkileg nem tudtunk rákészülni eléggé a miisorra, nem volt elég időnk

erre.

Krut!Jió Endre:
"Nagyon jól nevelt és kötelességtudó, rendkívül ügyes társaság. Szófogadó

ak és nagyon tudnak táncolni!"

Kruchióné Iloilo .
,.Ez a kapcsolat két évre nyúlik vissza. Ekkor találkoztak a finnekkel. Most

már a svédek is beléptek a képbe. Ök júliusban szeretnének Gyomaendrődre

lálOgami.
Ez nemcsak táncos-, hanem a fiataloknak emberi kapcsolatot is jelenthet a

jövőben.

Nagyon aranyosak voltak az egész úton és fegyelmezettek.
Sok jót mondhatok csak róluk."

B. K.
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FEHÉR KARÁCSONY A HARGITA ÉS A CSÍKl-HAVASOK TÁJAIN

Ha december közepén a Csíki-havasok és a Hargita tájain már
havazni kezd - fehér karácsonyunk lesz - mondogatják elége
dett hangon a székelyek. Havazik, hát hóban, fehér tájban indul
hat neki az ember a hegynek. Megkeresi azt a nem nagy, nem is
kicsi, kiszemelt fenyőt, amely behavazva egy érintésre megre
meg és lehullatja magáról a puha bundát. Hófehér gallérral, be-

o havazott kucsmával, járatlan csapáson lehet most bandukolni az
erdőben. Szarvasok és medvék, farkasok és őzek vágta ösvények
vezetnek. Gyermekkoromban a Vas megyei Herényben, Kámon
bana Jézuska és az angyalok hozták nekem a karácsonyfát, szü
leim csilingeltek a szaloncukrok közt csüngő csengettyűvel. Jut
eszembe, de azóta több évtized eltelt. Most azonban az erdélyi
székelyre gondolok, ahogy lépdel a hóban, karácsonyfás ember
ként, hóna alatt viszi otthonába a kiszemelt fát, hazaviszi az örö
met: a székelyf61di hóember vagy december.

Csíksomlyói kegyhely téli fénye, messze világlik a decemberi,
sötét éjszakában. Olyan szép múltja, történelmi és kulturális je
lentősége volt és van a templomnak, a klastromnak, s a mindket
tővel szoros kapcsolatban álló intézményeknek, szokásoknak,
mozgalmaknak, hogy szinte külön fejezetet képeznek Csík vár
megye történetében és az egész székely nép életében is.

Csíksomlyó ma általános és országos jellegű érdeklődés kö
zéppontjában áll. Az odalátogatók az egyszerű magyarázaton túl
messzebbmenéí megismerését is kívánják ennek a vallási és nem
zeti szempontból annyira kimagasló középpontnak. (Most jelent
meg = Boros Fortunát: Csíksomlyó, a kegyhely. Pallas-Akadé
mia kiadásában, 190 old., ára: 550 Ft.)

Karácsony szombatján ünneplőbe öltözik a lélek. Békesség
költözik az otthonokba. Meggyújtják a gyertyákat. Mennyből az
angyal... vagy Ó, gyönyörű szép titokzatos éj! magyar egyházi
népének áhítatát követi a karácsonyfa alá helyezett ajándékok
megkeresése. Így van ez a legtöbb családban. Az ünnep szokásai
hasonlóak a keresztény világban.

(Az első egyházi karácsonyi népénekek irodalmi és zenei for
rása a gregorián ének és a középkori európai nemzetközi katoli
kus népének volt. Átgyúrva, átformálva az ősi magyar népzene
ízléséve! és hagyományaival. A pásztorénekek közül Csíksom
Iyón is felcsendül a legrégibb eredeti magyar karácsonyi éne
künk a Csordapásztorok midőn Betlehemben, csordát őriznek éj
jel a mezőben ... A pásztorok imádásának csodálatosan egyszerű,

nemes hangú megjelenítése. Hatása igazán csak teljes eléneklé
sekor bontakozik ki, főleg esti mise után; Betlehemnél tartott áj
tatosságokon. A Mária-v~rsszak az erdélyi néphagyományból
származik: Elindulának és el is jutának, Szüz Máriának jó napot
mondának.)

A kegyhely közeli Csíkszeredából éjféli zarándoklat indul a
csíksomlyói Ferenc-rendi, Mária-kegytemplomhoz. Százak meg

százak kelnek útra gyalog vagy autóval az éjféli misére s még
előtte a betlehemi játékra. A jászol a kis Jézussal a Szent Ferenc
oltárnál áll. A gyerekekből és ifjakból összetevődő szereplők év
százados erdélyi rigmusokkal is köszöntik az újszülöttet.

A fehér hólepelben pompázó búcsújáróhelyen karácsony ünne
pén is sokan gondolnak arra, hogy a Kis-Somlyó lábánál álló
ódon templom a katolikus székelység régi szent helye. Egyben a
nyugati kereszténység egyik legkeletibb őrhelye. Mily sokszor
gyűltek itt össze évszázadokon át bemutatva hódolatukat Mária,
Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk - előtt.

A szentélyben, a főoltáron most fényárban áll Mária kegy
szobra. Felhangzik az ének a csodatevő Máriáért: Békét adj szí
vünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a vi
lágnak... A hársfából faragott 2,27 m magasságú szobor Máriát
ábrázolja, karján a kis Jézussal. Fejükön nehéz korona látható.
Arca mosolygós.

Megenyül a szorongó lélek, mintha csitulna A népek harcának
zúgó tengere. A hitükben erősödött lelkekben óhatatlanul is [61
buzog a székely himnusz - Ne hagyd el Erdélyt, Erd~lyt iste
nünk - s tartsd meg e kis népet a félelmeit feledtető örömében.

Az éjféli szentmise után a lélek tisztultságával indul 'vissza ott
honaiba a tömeg. A fiatalok egymásba kapaszkodnak. Csúszkál
nak a havas, jeges úton. Vidám magyar szó, kacaj tölti meg az
utcák hosszát. Hazatérve - régi szokás szerint - terített asztal
hoz ülnek. Töltött káposzta párolgó illata kelti az étvágyat. Vége
az adventi böjtnek. Megeszik - miként a helyi tájszólás ejti, a
Mária-radináját.

Somlyó hegye most már sötétbe burkolózik. Komor fenség.
Csupa titok és várakozás. Magasodó hegyoldalán friss hópelyhek
szállnak. Őrzik az emberek örömét.

A legtartalmasabb magyar karácsonyi énekeink a született
Gyermeket ünneplik, de a hívő nép szívesen nézi,. átérzi a pász
torok hódolatát is. Erdély-szerte felzeng a legismertebb magyar
karácsonyi dal:
Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok!

Hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok. .

Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban,

d leszen néktek, Üdvözítőtök valóban, valóban.
Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária;

Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia.

El is menének köszöntésére azonnal, azonnal,

Szép ajándékot vivén szívökben magukkal, magukkal.
A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják,

A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják.

Domonkos János
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PÉKSÉGEKÉS
ÉLELMISZERBOLT1

Gyomaendrőd, Fő u. 1~~
Gyomaendrőd, Tompa

Telefon: 06·66/386-0

Eufrozina, Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

Hajnalka
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán
Árpád

Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda

Krisztián, Ajtony
Matild
Nemzeti ünnep
Henrielta
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk

Rozália
Viktor, Lörinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián

Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz

Leonóra, Inez
Tamás
Zollán
Franciska, Fanni
Ildikó
Szilárd
Gergely

Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emóke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel

Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna, Roxána
Enikó, Melitta
Edit
Zsófia

~
KÖRÖSMENTI TÁI-'

~~ Gyomoerts
Számlaszám: 269-98370-65:li

I. Péntek
2. Szombat
3. Vasárnap
4. Hétfó
S. Kedd
6. Szerda
7. Csütörtök
8. Péntek
9. Szombat

10. \.asárnap

6. Hétfő

7. Kedd
8. Szerda
9. Csütörtök

10. Péntek
ll. Szombat
12. Vasárnap

20. Hétfó
21. Kedd
22. Szerda
23. Csütörtök
24. Péntek
25. Szombat
26. Vasárna~

I. Szerda
2. Csütörtök
3. Péntek
4. Szombat
5. Va árnJp

13. Hétfó
14. Kedd
15. Szerda
16. Csütörtök
17. Péntek
18. Szombat
19. Vasárnap

II. Hétfó
12. Kedd
13. Szerda
14. Csütörtök
IS. Péntek
16. Szombat
17. VasárnaD

25. Hétfó
26. Kedd
27. Szerda
28. Csütörtök
29. Péntck
30. Szombat

18. Hétfó
19. Kedd
20. Szerda
21. Csütörtök
22. Péntek
23. Szombat
U Vasárnap

27. Hétfő

28. Kedd
29. Szerda
30. Csütörtök
31. Péntek

~-Je,6 partnereinkc§et!'''HO.~~~,
'{,-'6 v ..

.~ ~ #

\~ Blaha Lujza út 27. ~
~ Telefon: 386-691 k'T.../!

Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos, Dominika
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emód
Lórinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára
Ipoly

Marcell
Mária
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
,'Ilami ünnep, István

Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, LiUa
Donát
Bernadelt
Zsuzsanna

Akos, Bátor
Elemér

Agoston
Beatrix. Erna
Rózsa
Erika, Bella

Ignác
Karolina, Aida
Balázs
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid

Doroltya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lidia, LiYia

Sámuel, Haj na
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár

Aladár, Almos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza
Edina

AUGUSZTUS
I. Kedd
2. Szerda
3. Csütörtök
4. Péntek
S. Szombat
6. Va árnap

I. Szerda
2. Csütörtök
3. Péntek
4. Szombat
5. Vasárnap

6. Hétfő
7. Kedd
8. Szerda
9. Csütörtök

10. Péntek
II. Szombat
12. Vasárnap

7. Hétfó
8. Kedd
9. Szerda

10. Csütörtök
II. Péntek
12. Szombat
lJ. Vasárnap

13. Hétfő
14. Kedd
IS. Szerda
16. Csütörtök
17. Péntek
18. Szombat
19. Va árnap

20. Hétfő

21. Kedd
22. Szerda
23. Csütörtök
24. Péntek
25. Szombat
26. Vasárnap

21. Hétfó
22. Kedd
23. Szerda
24. Csütörtök
25. Péntek
26. Szombat
27. Va árnap

27. Hétfő

28. Kedd

14. Hétfó
IS. Kedd
16. Szerda
17. Csütörtök
18. Péntek
19. Szombat
20. Vasárnap

28. Hétfó
29. Kedd
30. Szerda
31. Csütörtök

Új és futózott
gumiköpenyek
forgalmazása,

gumiszerelés és
kerékegyensúlyozás,

szerviz.
VARGA BÉLA
Csokonai u. 37.

Telefon: 386-216.

Újév, Fruzsina

Martina, Gerda
Marcella

Marcell
Melánia
.~gota

Ernő

Veronika
Bódog
Lóránt, Loránd

Abel
Genovéva, Benjamin
Titusz, Leona
Simon
Boldizsár
Allila, Ramóna
Gyöngyvér

Zelma, Rajmund
Timót
Pál
Vanda, Paula
Angelika
Károly, Karola
Adél

Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebes!)'én
Ágnes
Vince, Artúr

JÚLius

JANUAR

I. Szombat Tihamér, Annamária
2. Vasárnap Oltó

.. ..
TOTAL VEGYES ARUK.
Háztartási- Vegyesiparicikk Kisáruház

ENDRŐDIÚT 1. . TELEFON: 386-637
Festékek, mosószerek, HYPÓ mindíg 50%-os
kedvezménnyel. Gyógy- és kozmetika, üveg,

porcelán, tapéta (kedvezményes), vas-
villamosság, edények, horgászcikkek stb.

3. Hétfő Kornél, Soma
4. Kedd Ulrik
S. Szerda Emese, Sarolla
6. Csütörtök Csaba
7. Péntek Apollónia
8. Szombat Ellák
9. Vasárnap Lukrécia

16. Hétfő
17. Kedd
18. Szerda
19. Csütörtök
20. Péntek
21. Szombat
22. Vas'rnap

I. Vas'rna~
2. Hétfő
3. Kedd
4. Szerda
S. Csütörtök
6. Péntek
7. Szombat
8. Vasárnap

9. Hétfő

10. Kedd
II. Szerda
12. Csütörtök
lJ. Péntek
14. Szombat
IS. Vas'rnap

30. Hétfő

31. Kedd

10. Hétfó Amália

BLAHA L. U. I. * TELEFON: 386.162 II. Kedd Nóra, Lili
12. Szerda Izabella, Dalma
13. Csütörtök Jenó

~
ENDRŐD ÉS VIDÉKE 14. Péntek Örs, Stella

TAKARE' KS O"VET K IS. Szombat Henrik, Roland
Z "EZET 16. Vasárnap VaUer

~ 5502 CYOMAENDROD, 17. Hétfó Endre, Elek

; ~. 'lE HŐSÖK TERE 10/2. :~: ~z:~~a ~~~:s
~ ~ TELEFON/FAX: 20. Csütörtök Wés
~'Jö"1i 66/386-543, 386-063, 386-877 21. Péntek Dániel, Daniella

r:::::~5~~N5cEjt:::::n 22. Szombat Magdolna23. Vasárnap LenkeIPARKER ~24::':."""H':;:ét:::::fÓ;'::'::!:-~K:=:in:'::ga':",""K::-in-cs-::ő"---
25. Kedd Kristóf, Jakab

MAGYAR-OSZTRÁK !.PARI SZOLGÁLTATÓ 26. Szerda Anna, Anikó

ÉS KERESKEDELMI KFT. 27. Csütörtök Olga, Liliána
28. Péntek Szabolcs

FAlPAR, FÉMlPAR, 29. Szombat Márta, Flóra

É Á
· 1" 30. Vasárnap Judit, Xénia

KERESKEDELEM, VEND GL TAS 31. Hélfó Oszkár

Berki és Társa
Magas- és mé1vépítés,

szobafestés, mázolás, valamint
fürdőkádak felújítását vállaljuk

lakosságnak és közületeknek is.

Rákóczi 't 37"

L;e,efon: 06-60/~84-426
NAGY MIHALY J

Telefo_n~~_-6_ 1302-895 lI .....y....E....a....y.....E.J..;slUtt",HJ-•...JS""'"'H"E,!.JRESHEDELE..
__ .~. ~~all. :a .6.816. _ • ~a ú ..all'

23. Hétfő
24. Kedd
25. Szerda
26. Csütörtök..;,.;;;.....--..-o:~-----~---------..04 27. Péntek
28. Szombat
29. Vas'rnap
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- rendszerszervezés:
- oktatás:
- adótanácsadás.

Ttmttkuisi riszltg
4yomaendrőd, Fő út 167.
Telefon: 386-171

GYOMASZOLG KFT.

1/d7iERM
GÁZTÜZELÉSŰ KAZÁNOK.

Közel 30 éve a fogyasztók
szolgálatában. ~".....-i~'1

Gyomaendrőd,Kossuth út 64.
Telefon: 66/386-422

Fax: 66/386-925

Géptervezés; alkatrészgyártás,
BOSCH Szakszerviz.

Elektromos kéziszerszámokat és
háztartási gépeket javító szakműhely.

Kóris György okleveles gépészmémök"
Bocskai út 30/1. Telefon: 66/386-181

,

~Y,~~2'!6!!'~:B::
BUTOR,LAKASTEXTIL

FORGALMAZÁS, • •
TEHERFUVAROZÁS.

4yomaendrőd, Ipartelep u. 2.. Telefon: 386-233

ÁLLVNK A LAKOSSÁCi ÉS A KÖZÜLETEK
RENDELKEZÉSÉRE AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉCiEKKEL:

- magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatásI

- szemét szállítás;

- szállítás, gépbérlel;

- beton értékesítés, helyszínre történő kiszállítás;

- teljes körű temetkezési szolgáltatás.

FOGTECHNIKAI LABORATÓRIUM
GYOMAENDRŐD, Rákóczi u. 31/1.

Kivehető és rögzített fogpótlás készítését vállalom.

~ Fogsorjavítás fél nap alatt.~

lXf Tisztelettel: TIMÁRNÉ BATÁRI EDIT lXf

Pünkösd, Fatime
Norbert, Cintia
Róbert
Medárd
Félix
Margit, Gréta
Barnabás

Tünde
Kármen, Antia
Klotild
Pünkösd, Bulesú

Villő

Antal, AneU
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida
Arnold, Levente

Borb:'la, Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit

Arpád
Gabriella
Luea, Otília
Szilárda
Valér
Etelka, AleUa
Lázár, Olimpia

Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos

Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva

János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
P:'I

Karácsony, Eugénia
Karáesony, István
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter

JÚNII,JS

I. Péntek
2. Szombat
3. Vasárnap

I. Csütörtök
2. Péntek
3. Szombat
4. Vasárn:lp

18. Hétfő
19. Kedd
20. Szerda
21. Csütörtök
22. Péntek
23. Szombat

24. Va"irnap

12. Hétfő
13. Kedd
14. Szerda
15. Csütörtök
16. Péntek
17. Szombat
18. Vas;,rnap

5. Hétfő

6. Kedd
7. Szerda
8. Csütörtök
9. Péntek

10. Szombat
I I. Vasjrnap

II. Hétfő

12. Kedd
13. Szerda
14. Csütörtök
15. Péntek
16. Szombat

19. Hétfő
20. Kedd
21. Szerda
22. Csütörtök
23. Péntek
24. Szombat
25. Vas;irnap

4. Hétfő
5. Kedd
6. Szerda
7. Csütörtök
8. Péntek
9. Szombat

10. Vas;irnap

26. Hétfő
27. Kedd
28. Szerda
29. Csütörtök
30. Péntek

25. Hétfő
26. Kedd
27. Szerda
28. Csütörtök
29. Péntek
30. Szombat

31. Vas"rnap

.ec~-c~
Műszaki Üzlet megnyílt

Gyomaendrőd,

Kossuth u. 18. szám alatt.

Nyitva: hétfőtől szombatig.

Ugyanitt található szórakoztató
elektronikai szakszerviz.

Dinya Imre
vas-, műszaki bolt
Bajcsy-Zs. E. 98.

Telefon: 06-60/388-953

Zsófia, Szonja
Mózes, Botond
Paszkál
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Bernát, Felieia
Konstantin

Marianna
Aehilles
Győző

Károly
Imre

Magdolna
Janka, ZsaneU
Angéla, Petronella

A munka ünnepe
Zsigmond
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi
IveU, Frida
Gizella

Mib"ly
Gergely
Ármin, Pálma
Ferene
Pongrác
Szerváe, Imola
Bonifác

Lénárd
Rezső

Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó

Jolán
Olivér
Ceeilia
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin, Katinka
Virág

Szilvia
Aliz
Albert, Lipót
Ödön
Hortenzia, Gergő
Jenő

Erzsébet, Zsóka

Júlia, Rita
Dezső

Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella
Emil, Csanád

Virgil
Stefánia
Taksony
Andds, Andor

~ÁJUS.

~~OtJNENJ.
ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
5500 Gyomaendrőd, Tompa M. u. 22. Telefon/fax: 60/384-225

Utak, parkolók, leállósávok, szennyvízcsatornák, vízbekő

tések tervezése - kivitelezése. Főldutak karbantartása.
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l. Hétfő

2. Kedd
3. Szerda
4. Csütörtök
5. Péntek
6. Szombat
7. Vasjrnap
8. Hétfő
9. Kedd

10. Szerda
I I. Csütörtök
12. Péntek
13. Szombat

14. Vasárnap

13. Hétfő
14. Kedd
15. Szerda
16. Csütörtök
17. Péntek
18. Szombat

19. Vasárnap

15. Hétfő
16. Kedd
17. Szerda
18. Csütörtök
19. Péntek
20. Szombat
21. Vasárnap
22. Hétfő
23. Kedd
24. Szerda
25. Csütörtök
26. Péntek
27. Szombat
28. Vasárnap

20. Hétfő
21. Kedd
22. Szerda
23. Csütörtök
24. Péntek
25. Szombat

26. Vas:irnap

29. Hétfő
30. Kedd
31. Szerda

27. Hétfő
28. Kedd
29. Szerda
30. Csütörtök

6. Hétfő
7. Kedd
8. Szerda
9. Csütörtök

10. Péntek
II. Szombat

12. Vasarnrtp

I. Szerda
2. Csütörtök

• 3. Péntek
4. Szombat
5. Vas"rnap

Malvin

Buda, Riehárd
Izidor
Vince
Vilmos, Biborka
Herman
Dénes
Erhard

Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány

Zsolt
Leó, Szaniszló
Gyula
Ida
Tibor
Anaszt:ízia, Tas
Hús\'tf. Csongor

Alfonz
Farkas

G:'I
Hedvig
Luk:'es
N~índor

Vendel
Orsolya
Előd

Húsvét, Rudolf
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Kondd
Csilla, Noémi
Béla

Dénes
Gedeon
Brigitta, Gitta
Miksa
K:'lmán, Ede
Helén
Teréz

György
il't:.rk
Ervin
Zita, Mariann
Valéria
Péter
Katalin, KiUi

Nemzeti ünnep
Salamon
Blanka, Bianka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta
Nárcisz

ÁPRI,LlS
l. Szombat
2. Vas"rnap

l. Vas:.irnap

3. Hétfő
4. Kedd
5. Szerda
6. Csütörtök
7. Péntek
8. Szombat
9. Vasárnap

2. Hétfő
3. Kedd
4. Szerda
5. Csütörtök
6. Péntek
7. Szombat
8. V:ls:.irnJp

17. Hétfő

18. Kedd
19. Szerda
20. Csütörtök
21. Péntek
22. Szombat
23. "as:'rnap

23. Hétfő
24. Kedd
25. Szer'ja
26. Csütörtök
27. Péntek
28. Szombat
29. Vasárnap

24. Hétfö
25. Kedd
26. Szerda
27. Csütörtök
28. Péntek
29. Szombat
30. Vasjrnap

16. Hétfő
17. Kedd
18. Szerda
19. Csütörtök
20. Péntek
21. Szombat
22. Vasjrnap

9. Hétfő
10. Kedd
II. Szerda
12. Csütörtök
13. Péntek
14. Szombat

li Vas:irnap

10. Hétfö
ll. Kedd
12. Szerda
13. Csütürtök
14. Péntek
15. Szombat
16. Vas;irnap

30. Hétfő
31. Kedd

- számítógépek és tartozékok:
-----------------------'---------------11 - programozás:

OKTPBE;~ NOVEMBER DECEMBER - könyvvitel:

Elza Gyomaendrőd. Fő út 173-179.' Telef"''l/fax: 66B86-488
Melinda, Vivien
Ferene, Olívia

'PÁSztor J. u. 39.
Telcfot\: 38(,-802; 38(,-(,7(,

MATRÓZ l{ft.
Ital-. Élelmiszer Na5\jkereske"és

IlIlepc!?eL

l/úI'!Í11

kShop
:08
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UNIClJM 3.
UNICUM = I. ritkaság, különlegesség. 2. a

Zwack család tennéke - gyomorerősítő.

Gyerekek lévén mi az első jelentését ismer
jük, a történet pedig rólunk - a gyomaendrődi

2. Sz. Ált. Isk. 6. c osztályáról szói. Osztályfő

nökünk, Kónya Márta néni, úgy hisszük, egy
UNICUM-os, szerinte mi is azok vagyunk. Ha
UNICUM-ok összetalálkoznak, UNICUM
számba menő tetteket visznek véghez. Három
ilyenről szeretnénk most beszámolni.

I. 1994 tavaszán, iskolánk műsoros estjén
UNICUM cimmel mutatkoztunk be, a z~ne

nyelvén 5 tételben. Nagy sikerünk volt.
2. 1994 nyarán Nógrád megyében, Cser

völgypusztán, Márta néni osztálytársának (aki
szintén pedagógus, s UNICUM) tanyáján - a
Vad tanyán töltöttünk egy felejthetetlen hetet.
Kiengeszteltük Cservölgy szellemét, a Zömö
köt, előadást hallgattunk Cservölgy fóldrajzá
ról, történelméről, lovagoltunk Szandán, sza
maragoltunk a völgyben, túráztuok, játszot
tunk, érdekes előadásokat hallgattunk. Talál
kozhattunk kulyaszakértővel, barlangásszal,
csillagásszal, ker~mikussal. Bőröztünk, agya
goztunk, faragtunk, megismerkedtünk két fia
talemberrel, akik az· indián kultúra szerint éI
nek, s egy fiatal, alternatív zenét játszó zene
karral, no meg Vad Jóska bácsi kollégájával,
Kónya Karcsi bácsival, aki .szintén UNICUM.
Nélküle és Márta. néni nélkül nem jött volna
létre az UNICUM 3.

3. A véletlenek sorozatával indult, s tudatos
szervezőmunkával lett valóság. Találkozott két
Kónya családnevű tanár, kiderült, mindegyikő

jüknek 6. c osztálya van - Gyornaendrődön,

illetve Dunakeszin. Elhatározták, összehozzák
osztályaikat, testvérkapcsolatot alakítanak.

Mi gyerekek, s szüleink örültünk, s támogat
tuk az ötletet. Elhatároztuk, évi 3 alkalommal
találkozunk - ősszel és tavasszal - Dunake
szin, illetve Gyomaendrődön családainknál
elszállásolva, nyáron közös nyaraláson veszünk
részt.

Október 2. hétvégéjén Dunakeszin került sor
az első találkozóra, ami nagyon jól sikerült, s a
3. napon élményekben gazdagon tértünk haza.

Programjaink voltak: a dunakeszi Bárdos
Lajos Ált. Isk. megismerése, a 6, c osztály
megismerése, számítógépezés, kosarazás, foci
zás az iskolában. Ismerkedési est - sok játék
kal, tánccal, állófogadássai. Ekkor adtuk át, il
letve elő meglepetéseinket.

Bemutattuk, sőt átadtuk az erre az alkalomra
írt 42 versszakos Csasztuskánkat, a viaszpe
cséttel ellátott Alkotrnányunkkal és zászlónkat.

Fedőnevünk: GYO-DU-CÉ-KMK. Ajándé
kokat vittünk, s mi is kaptunk. A 3 nap alatt so
kat játszottunk, énekeltünk. Kirándultunk Ki
rályrétre, túráztunk, fel fedeztün k - 2 fiú még
a tóba is beleesett - gombásztunk, rókáztunk.
A családokkal jártunk Budapesten, megismer
kedtünk Dunakeszivei.

Nagyon hálásak vagyunk a két osztályfőnök
nek, a szülőknek, hogy mindezt lehetővé tették
nekünk.

Új ismeretségek, barátságok kötődtek, s na
gyon váIjuk a tavaszt, amikor a dunakesziek
jönnek el hozzánk. '

Úgy hisszük, az itt leírtak követésre méltó
UNICUM-ok, bátran ajánljuk más osztálykö
zösségeknek is.

A gyomaendrődi 2. Sz. Alt. Isk. 6. c osztálya

A GYOMAENDRŐDI SPARTACUS
JUDOSZAKOSZTÁLVÁNAK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE 1993-94-ES ÉVRE.

Judoszakosztályunk 1992 őszén alakult 15 fővel, Gyányi Ferenc 5 danos judonagy
mester irányításával. Az idős mester elhivatottságának, illetve megszállottságának dön
tő szerepe van a sikeres szerepléseknek és az alábbi eredményeknek.

1993. évben az alábbi versenyeken vettünk részt, és értünk el eredményeket szerény
lehetőségeink mellett. .

Nemzetközi rangsorverseny, melyet Kecskemét rendeze.tt: I. Kónya Katalin
II. Vetró Péter
V. Schwalm Gergely

Országos válogatóverseny, rendezője Kecskemét: II. Kónya Katalin
III. Schwalm Gergely

Nemzeti bajnokság ffi., rendező Budapest UTE: II. Vetró Péter
Nemzeti bajnokság női, rendező Debrecen: V. Kónya Katalin

1994. évben az alábbi versenyeken vettünk részt, illetve értünk el eredményeket.
Országos rangsorverseny, rendezője Debrecen: I. Kónya Katalin

I. Vetró Péter
Nemzetközi rangsorverseny, rendezője Tata: V. Kónya Katalin

V. Vetró Péter

Ez év nyarán meghívásos judoversenyt, illetőleg edzőtábort szerveztünk városunk
ban, az alábbi egyesületek részvételével. Szajol, Debrecen, Cegl~d, Szentes, Győr, Sze
ged, mintegy 250 fő részvételével, Körös kupa néven.

Ezen a versenyen az alábbi helyezéseket érte el szakosztályunk:
I. Vetró Péter II. Kónya Katalin
II. Martinák An~ás II. Sztranszki Mihály
III. Szabó Szabolcs III. Kovács Balázs
III. Schwalm Gergely V. Berhát Viktor

A teljesség kedvéért megjegyezném, hogy hátravan három nagyon fontos verseny,
ami nem kevesebb, mint maga a nemzeti bajnokság, amin úgy a fiú, mint a lány kategó
riában szeretnénk eredményeket elérni.

Mind a szakosztály vezetése, mind nevemben szeretném örömömet kifejezni ezúton,
hogy fiatal szakosztályunk a meglévő szerény keretek mellett is ilyen eredményeket ért
el, és létszámban is megduplázódott. .

1994. évi Magyar Nemzeti Bajnokság (november):
Gyermek lány: Kónya Katalin II. helyezett.

Rendezte: UTE Budapest
Gyermek fiú: Vetró Péter 9. helyezett (sérüléssel)

Rendezte: Esztergom

TÁMOGATÓINK: Hőterm, Hi-Box Kkt., Varga Béla, Varga Béláné, TírniÍf és
Tsai., Dreher söröző, Matróz Kft., Raischle, Jakus Kft., Pájer Sanyi, T-Boy Club,
Sikér Gmk.

Támogatóinknak ezúton is köszönjük segÍ1~égüket.



12 GYOMAENDRŐDIHíRADÓ 1994. DECEMBER

A Nagycsaládosok Gyomaendrődi Egyesülele 1994. oklóber 30-án
kirándulasI szervezell Budapesire.

A programban szerepell a Parlamenl megtekinlese, azt követően az

allalkertet, majd a cirkusú előadast nátük meg, melynek címe: Súa,
szia, Szaul'Usz. Az esti program Ferihegy 2 meglekintése.

Az egyesiilet/ől24 csalad 102 személlyel veli részt. A kirandulás si

keréhez anyagi segítségükkel hozzajárullak: Bethlen G. Mg. Szakközé
piskola, Vöröskereszt, Tímar László személyszallító vállalkozó.

Kövelkező rendezvényünk a télapóünnepély VOll 1994. december 4-én.

MEGBíZÓLEVÉL-ÁlADÁS
1994. december IS-én, 14.00 órakor, a városháza nagytermé

ben a helyi választási bizottság tájékoztatót tartott, a választáson

bizalmat kapott polgármester és új testületi tagok számára.

Ünnepélyesen átnyújtották a huszonhárom megválasztottnak

(Nagy Pál és ifj. Botos János nem volt jelen) a következő perió

dusra szóló megbízóleveleket. Dr. Frankó Károly polgármester

üdvözölte a jelenlevőket, Csorba Csaba jegyző pedig rövid tájé

koztatót tartott.
r------------------------------------------------------------,
: GYOMAENDRŐDÖN ÉS KÖRZETÉBEN :
i BETÖLTÉSRE VÁRÓ ÁLLÁSHELYEK
I
I

•: Középfokú végzettségűekrészére:
I =-c--,------:---:--:--:--:-:--:~~--__:___: -------..,.,.
: Tűz- és munkavédelmifelelős (Gyomaendrőd) / fő
I

I MeiUőúpoló (Gyomaendrőd) / fő
Varrón6 (Gyomaendrőd) / Ofő
ASZTalos (Gyomaendrőd) 3fő
Kőműves (Gyom.aendrőd) 2fő

Bizrosírási üzlerkiil6 (Gyomeruirőd) 2fő
Varrónő (Dévaványa) /0fő

, Felsőfokú végzettségűek részére
.-------------------------
: Gyógytomúsz (Gyomaeruirőd) l fő
: Képességfejleszcő pedagógus (Gyom.aendrÓd) 116
I

: Családsegítő (Gyomaeruirőd) l fő
: Gazdasúgi ügyillléző (Dévavúnya) / fő IL ~

Tisztelt Szerkesztőség!

WEJNREJCH LASZLÓ
vállalkozásszervező
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Kístaftrungozta
a Társastánc

Alapítványt
Ezekben az ínséges gazdasági időkben na

gyon ritkán jut el egy vállalkozás az indulás
utáoi konjunktúrához. Igen hamar bezárul a fe
jezet az erős konkurenciával tűzdelt piac, vagy
a tőkeszegénység, vagy a destruktív hiteIkama
tok miatt.

A Stafírung Kft. név keveseknek mond va
lamit is. A régi Kötőipari Vállalat telepén mű

ködő vállalkozásnak Illés János az ügyvezető

igazgatója. Az ipari űzemről a következőket

mondja a Híradónak:

"Mivel a régi időkben kistafirungozták a há
zasulandó lányokat és üzemünk fő profilja az
ágynemű, lakástextil, törlőruha, ezért a névvá

lasztás kézenfekvő volt.

A vállalkozás J990-beo alakult és indult,
mint méteráru nagykereskedelemmel foglako
zó kft. Szolnokon.

Egy év elmúltával jött létre a Stafírung Kft.
ágyneműgarnitúrák gyártására, 1991 szeptem
berében hunyai telephellyel. A2 ottani dolgo
zók is alapító tagok, mintegy 12-14-en.

A vezetéssej a tagság és a közgyűlés bízott

meg.

Négy éven át a cég fokozatosan növelte a
termelését. Ez 10-12 milliós forgalommal in
dult, mára ez a szám 9 számjegyűvé nőtl.

A cél a belföldi piac mellett a külfóldi érté
kesítés is. Ennek a törekvésnek az eredménye
már két szállítmány Horvátországba.

A belföldi partnerünk 250-260 üzlettel
rendelkező állami áruháziánc.

Kapacitásunkat a belföld nem tudja lekötni,
ezért bérmunka jelleggel dolgozunk főleg nyu
gatra, ami 20 ezer garnitúrát jelent havonta.

Illés János

(Belfóldre 6-10 ezer gamitúrát adunk el, amit

alig lehet növelni.) Főleg katalógus ánlházak,

mint a Cobyhold. Reiter, Quelle, vagy Univer

sal, melyek megrendelése biztosí~a számunkra

a folyamatos termelést.

A belfóldiek közül a Metro áruházi ánc meg

rendelése emelkedést mlLlat.

Áraink a legmagasabbak közé tartoznak, de

a saját kereskedelmi láncunkban ezek az árak.

alacsonyabbak.

- Hogyan alakul az alkalmazollak száma és

bére?

- A gyomaendrődi indulásról annyit. hogy

1994 májusában indult a próbagyártás. A ter

melési érték is megtöbbszöröződött azóta. A

Stafírung Kft.-nél most 75 fő áll alkalmazás

ban, de legalább 30-40 főre még szükségünk

lenne, akár a környező településekről is. Talán
a bejárást is meg tudnánk oldani.

Nálunk a bérezés a lehető legmagasabb,
ahogy én ismerem a szakma lehetőségeit. Net
tó 20 ezer forinttól 35 ezerig lehet keresni, bár
nem "fix fizetést" adunk, hanem darabbért.
ami a dolgozó hozzáállásától függ.

A bedolgozásos formát nem vállalj uk.

A gépvásárlásra, fejlesztésre megvan a Ie
het5ség, sőt tervezett is. Szeretnénk az expor
tot kiterjeszteni a kelet- és közép-európai régi
ókra. Ezt talán biztosítja, hogy van egy jó szer
ződésünk a Walt Disney Co-val. amely licenc
formájában engedélyezi számunkra, hogy az
emlitett régióban gyártsunk és forgalmazzunk
ilyen W. O.-es termékeket.

Van egy problémánk a szélselejtek tárolásá

val. Ezért a háziszőttes-készítők például jól
felhasználhatnák ezeket, ha megvennék tőlünk

10 Ftlkg-os árért.

- Válrsunk témái' Ugy ludom, hogy régen
versenytáncOIIl1Llveltél, magasabb szintell.

- Budapesten táncoltam. Alapító tagja vol
tam a Gutenberg Táncegyüttesnek, amely a
Nyomdai Szakszervezet együttese volt. Már
aktívan nem művelhetem autóbalesetem miatt.

- Nagyszerű gesztust tetiéi: a gyomaendrő

di lársastáncosoknakfelajánlottál egy támoga
lási összeget. Miérl?

- Mivel táncoskoromból tudom, hogy a
kosztümök, ruhák. versenynevezés nem kis
pénzbe kerülnek, ezért felajánlottam 100 ezer
forintot az együttesnek. A felhasználásáról

majd a vezetőkkel tanácskozunk.

Gyomaendrődöna Fő út 214.-ben bármelyik
termékük megvásárolható. A W. D. termékek

bői mindig az éppen aktuális figurással rendel
keznek. Most pl. az Oroszlánkirály, Aladdin,

A szépség és a szörnyeteg, a Miki egér, de ké
szülnek a Hófehérke és a hét törpe figuráinak
készítései is. Ezek mind jogdíjas termékek, igy

az áruk is ehhez mért.

B. K.
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~ III. Gyomaendrődi várostörténeti pályázat helyezeHjeí:

A Gyomaendrődi Híradó /{öszöni

mindazoknak, akik az 1994. évben hir
detéseikkel igénybe vették és támogat

ták az önkormányzat lapját.

Eredményes és boldog új esztendőt ki
vánunk nekik és a jövőben is állunk ren
delkezésre.

Turul Cipő,

Endrődés Vidéke Takarékszövetkezet,

Gyomaendrődés Vidéke ÁFÉSZ,

Iparker Kft,

Bak János kiskereskedő,

Varga Béla Gumi- és Autószerelő,

Uhrin Erzsébet Fotó,

Rózsa Sándor Papírdobozgyártás,

Gyomafarm Kft,

Sublót Kft, Glória Bútorbolt,

Batári és Schauer fogsorjavító,

Privát zöldség és gyümölcs, Német

pékség,

Vargáné Lakásfelszerelés, ajándék
shop,

Anna kisABC,

"Szíti" Italnagyker.,

Keret Kft,

Lionne Shop,

Herbalife - Fekete Lászlóné,

Bárdi Tervezőés Beruházó Bt,

Berki és Társa,

Háztartási Bolt, Endrődi út l.,

Az EndrődiSzabók Ipari Szövetkezete,

LED Electronic és Service,

Color Shop,

Csipet Videotéka,

Gyomafarm Kft,

Zsort Élelmiszer-áruház,

Kínai Sárkány,

Dávid Bútorbolt,

Timár és Társai
Nyomdaipari és Ker. Kft,

Hőtechnikaiés Gépipari Kft,

Sportruházati Bolt - Varga Béláné,

Kner Gimnázium Élelmiszerboltja

Anti-Murphy-Yhprum

íÖRVÉNYEI
@ Hafelkeltetted az igényt, ne hagyd, hogy

más elégi/se ki!

@ A rondaság is felülmúlható.

@ Ez a nő nem valami szép, de legalább ...
buta.

ANYERTESEKNEK GRA TULAL UNK!

@ Ha olcsón vásároltál valamit - ör
vendj' Az üzletekben való minden továb
bi nézelődés felesleges.

@ Ésszerűtlen javaslataid - természetük
nél fogva - a lehető legrövidebb időn

belül valósulnak meg.

@ Ha képes vagy bármit elfelejteni, elke
rülnek a válságok.

@ Az autózás szupertörvénye - a sávok
váltogatása azt az illúziót kelti, mintha
gyorsabban haladnánk.

@ új gondolatok alvással ébreszthetők.

@ Nem baj, ha értesz ahhoz, amit csinálsz.

@ A sajtóhiba növeli a példányszámot.

@ A nagy pofon mögött erős ember áll.

@ Addig vagy kiilönb feljebbvalódnál,
amig ő nem tud róla.

@ Hagyd meg a rossz döntés lehetőségél

másoknak is'

@ Ha könnyen, gyorsan akarsz új munka
helyre távozni, tedd feleslegessé magad
régi helyeden!

@ Mindegy, mivel méred, mivel jelölöd és
mivel vágod, lényeges a pontosság.

@ Aldwr derülhetsz a legjobbat magadon,
amikor már túl komolyan veszed ma
gad!

@ Örülj, ha belebotlasz az igazságba 
bármekkorát is pottyantál: megtaláltad!

@ Gondolkodni az egyik legjobb dolog a
világon.

@ Ellenségeid törpévé zsugorodnak, ha tu
domást sem veszel róluk.

pályadíj
2800 Ft
2600 Ft
2300 Ft
2100 Ft

Gyurcsán György és Kovács Márta

AKIK ELTÁVOZTAK:

Pelyva Mihály László, Kovács Imre 72,
Timár Etelka 83, Szakálos László János
58, Ailer Mártonné Megyeri Erzsébet
89, Földvári István 75, Pap György 95,
Gecsei Lajosné Gál Jolán 91, Téglás
Károlyné 67, Bartik Mihályné 97, Sala
mon Gergelyné 88, Olajos Jánosné 80,
Barna Gábor 59, Kalina Ferencné
Beinschróth Róza 69 éves korában

HÁZASSÁGKÖTÉS:

téma
Archaíkus imák, énekek
Endrőd múltja
Kislexikon településünkről

Családunk élete a településen

iskola
3. Sz. Ált. Isk.
3. Sz. Ált. Isk.
l. Sz. Ált. Isk.
3. Sz. Ált. Isk.

Anyakönyvi híradó

Pinkovics Tibor és Kálnai Ilona leánya

Dóra, Bíró Csaba és Emenet Anita fia

Csaba Dániel, Fekécs Imre Gábor és Ju

hász llona Tünde leánya Orsolya Niko

lett, Rostás Zoltán és Zanyik Zsuzsanna

leánya Dóra, Bereczki Ferenc és Juhász

Erzsébet fia Ferenc, Ács Imre és Papp

Katalin leánya Fruzsina

SZÜLETÉSEK:

helyezés, név
l. Véha Rita
2. Pelyva Anita
3. Róza Gabriella
4. Molnár Zita
5. (megosztott)

- Rajzszakkör l. Sz. Ált. Isk. Református fejfák ]800 Ft
- Molnár Péter 3. Sz. Ált. Isk. Gyomaendrőd jövője 1800 Ft
- Horváth Tünde Gimn. Őseim foglalkozása ]800 Ft

6. Murányi László 3. Sz. Ált. Isk. A Braun család Gyomára települése 1500 Ft
7. Solymosi Edit 3. Sz. Ált. Isk. Gyomaendrőd hírességei 1300 Ft
8. Kun Ildikó l. Sz. Ált. Isk. A Körös növény- és állatvilága 1200 Ft
9. Farkas Ildikó l. Sz. Ált. Isk. Családfa + a Körös ]OOO Ft

10. Weidmann Edit l. Sz. Ált. Isk. Gyomai régészeti ásatások 300 Ft
ll. Polányi László 1. Sz. Ált. Isk. Kápolnák, keresztek (rajzok) 300 Ft
12. Szabó Diána 1. Sz. Ált. Isk. Régi és új temetők 300 Ft
13. Lidák Ágnes 1. Sz. Ált. Isk. Családtörténet 300 Ft
14. Szabó Gabriella 1. Sz. Ált. Isk. Családfa 300 Ft
] 5. Kossuth úti óvodások Rajzok városunk épületeiről 800 Ft

A pályázatot meghirdették és a pályadijakat felajánlották: dr. Frankó Károly polgár
mester, Szülőföld Baráti Kör, Kereszténydemokrata Néppárt, Honismereti Egyesület. A
pályázatokat elbírálták: Róza Olga történelem tanár, Kovács Károly magyartanár, Ko
vácsné Nagy Katalin tanítónő.
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A választás időszakában semmiféle
választással kapcsolatos bűntett, sza
bálysértés, vagy bejelentés nem történt.

Az eltelt időszakban sem tétlenkedtek
rendőreink. 9 elfogást - 8 bűntett el
követése miatt, I körözés alapján - 74
előállítást hajtottak végre, valamint 261
alkoholszondát osztottak ki (persze
helyszíni használatra) - ebből 31 pozi
tív eredményt hozott, 70 feljelentést ad
tak le - 7 bűncselekmény volt -, 149
főt bírságoltak meg 138 800 Ft érték
ben.

A siratói víkendterületen több nyara
lót feltörtek. Horgászfelszerelést és is
mételten nagyobb értékeket, pl. gázpa
lackokat tulajdonítottak el.

(Kérjük a lakosságot, hogy gázpa
lackot csak hivatalos helyen vásárol
janak!)

Több, más vikendterületen is történt
még betörés.

(Ismételten kérjük alakosságot,
hogy értékeiket helyezzék biztonság
ba!!)

Néhány esemény

NOVEMBER 22.

A Törpilla bisztró ablakrácsát felfe
szítették és dohányárut loptak el.

NOVEMBER 23.

Éjjel a szolgálatot teljesítő rendőrök

elfogták és előállították F. Gy. gyoma
endrődi lakost és két társát, akik 3 sül
dőmalacot agyonütöttek a Petőfi utcá-

ban, valamint eltulajdonítottak még 15
tyúkot is ugyanabból a házból. Az eljá
rás folyamatban van.

A B. utcából, az egyik udvarból öt
malacból négyet sikerült zsákmányolni
uk ismeretlen tetteseknek.

NOVEMBER 29.

Az endrődi hídon súlyos sérüléses
baleset történt. Mezőtúr irányából érke
ző személygépkocsi útfelfagyás miatt a
hídon megcsúszott. Elütötte a vele
szemben kerékpárját toló hölgyet.

(Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a téli idő beálltával fokozott
óvatossággal közlekedjenek! Azokon
az útszakaszokon, ahol útfelfagyásra
kell számítani, mint például hidak,
vízpartok környéke, erdős területek,
felüljáróknál, völgyekben számítsa
nak megcsúszásra.)

DECEMBER 1.
ELMENEKÜLTEK A FALBONTÓKl

A Nyárfás vendéglőbe falbontás
módszerével éjszaka betörést hajtottak
végre. A betörők az intézkedő rendőrök

elől a közeli kiserdőbe futottak, ahon
nan valószínűleg autóval menekültek
tovább. A helyszínen hagyták szerszá
maikat is, valamint a nagy sietségben,
mivel égett lábuk alatt a talaj, az össze
készített mintegy 60 ezer forint értékű

"szajrét" is.

DECEMBER 6.

Délután a Vadász bisztrónál egy sze
mélygépkocsi kerékpárost gázolt! A ke-

rékpáron közlekedő személy nem adta
meg az elsőbbséget a Fő úton közleke
dő személygépkocsinak. 8 napon belül
gyógyuló sérülést szenvedett.

DECEMBER 7.
LEBUKOTT A HÜLYESÉGÉN!

A Viktória bisztróban bukott le a kö
rözött személy úgy, hogy nem volt haj
landó kifizetni a pókergépbe felírt
összeget (6000 Ft), és a kihívott intéz
kedő rendőr egy a gyulai rendőrség ál
tal körözött bűnözőt tudott így előállíta

nI.

DECEMBER 8.

A Rózsa presszóba berohanó lángoló
ruhájú férfit a személyzet rendkívül
gyorsan lehűtötte egy vödör vízzel. Va
lószínűleg az utcán gyufával játszó férfi
szerencsétlenül járt, mert lángot fogott
a ruhája. De nem vesztette el a "Iélekje
lenlétét", ezért berohant a presszóba 
talán nagyobb nyilvánosságot óhajtván
a nem mindennapi látványossághoz -,
ahol szerencsére a kéznél lévő vízzel
véget vetettek a műsornak.

DECEMBER 6.

Segédmotorján pótutast szállított 
szabálytalanul - a télapó! A kosztüm
be öltözött Mikulásnál az alkoholszon
da elszíneződött.

Az utóbbi időben a város diszkóiban
elszaporodtak akabátlopások!

Felhívjuk a figyelmet, hogy jobban
vigyázzanak értékeikre!......................................................................................

PLUSZ EGY VICC
Helyezze el az alábbi szavakat, berücsoportokat - négy

kivételével - az ábrában! A négy megmaradt szóból az alábbi vicc

poénját állíthatja össze:

Így szól a borbélyavendégéhez: - Kedves uram, ne tessék
aludni! Ha lehajtja a fejét, akkor nem tudom megborotválni. (A

vicc poénját lásd a rejtvényben!

Kétbetűsek: DO, IT. KL, sA.
Hárombetűsek: ADÓ. DEZ, FÓT. HÁT. LÉG. LOT. MEG. NUT. RÉT.

SAG, TIR, TOT.
Négybetűsek: AHOL, AKOL, ALAP. ALÓL. APAD. ATKA, BAN!.

CSÁK, ERIK. ÉVES, KÓTA. LATO, LÓGÓ, NATO, NOTA. OVIS, PATA,
PÓPA, SOMA. SUTA. TOTÓ, TRAM.

Ötbetűsek: AKKOR, ÁTLAG, CERES. CSODA. DE KÁR. FODOR.
FONÁS. KENET, KÉNES. KORÁN, LATOR. LEKÉR. MAKRÓ. MÓRES.
MUMIA. ODAÍR, PAKOL, PIRÍT, PÓKER. ROTOR. SOKOL. TAPÍR.
TEREP, TERUS. TESZT. TIPOR, TONIO.

Hatbetűsek: AGITÁL. APOLLÓ, KALODA, KANADA. KILENC.

ODATOL.
Hétbetüsek: NVÍRJON, SZTIROL. TUDÁKOS.

Nyolcbetűsek: BETEKlNT, OLTÓSZER. OSZTALÉK, POTROHOS.

Kilencbetűsek: KITÁMOGAT. ÓHATATLAN.

Tizbetüsek: HARMONIKUS, TISZTÍTOTT.
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x..e[femes Rg-rácsonyi ünnepeR.gt
és 60ÚÚJg új évet Kiván tagjainafé
és mináen R.gdves vásárfójánafé
a yyomaendrődés 7JidiR.g YÍ!FTsZ!

Vállaljuk rádiók, televíziók, videók,
műholdvevők garancián túli javítását,

telepítését.

GYOMAENDRŐD, KOSSUTH ÚT 18.
TELEFON: 386-479

Keresse fel üzletemet!
Bő válaszcékkal állok rendelkezésére:
cipő, bébi- gyermek~felnőcc ruházati

cikkekkel, valaffi{;;cjácékokkal és
,é'i,. "fi.skdJaszerekkel!

~lt;~
···~.;p~é

, 4i.letvezetője.'%tji)Y

Gyomaendrőd,

Kossuth út 61-63.

VÁI2JUK KEDVE8 VÁ8ÁDLÓINKAT!
Kellemes karácsonyt é8 boldo,::, új ével kiván a Lionne 8hop!

Gyomaendrőd, Hősökúya
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(~.IIt~1l FRUITOFTHELOOM@~
~ nagy választékban!

Kerek nyakú jogging felsoK núnden színben, jogging alsók.

Kapucnis felsók, cipzáras jogging felsoK és gyerekgamitúrák.

Fehémemű-választékomSariana, Je/ina, Triumph és o/asz
fehérnemuK, pizsamák, hálóingek, bugyik, férfia/sók.

Zoknik, harisnyák.

Nyitva tartás: 9-12, szombat: 9-12.

SZERETETTEL VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT.
Varga Béláné - Bajcsy-Zs. 43. (STOP butik soron)

r·---~-~~~Ip~f~ide-öté-ka---i

!( ',' ··déo.einherLl
i:\:;f~I~~janiata: ... 1

l·iEmgi;á,tal~~rt .'. . ··1
ro Csupasz pisztoJy33113, '. :
'-:: ..". . .... :.."':.';., ';.' . I

!<:~~ct.?O~f~2~ . . . i
!<~);(risi,túsutol~()megkísértése i
!~l'fapfivér,Holdriovér !
!/r.#~:~~i~~gÓ ·...·.1

!::~,~;~:li!J~n%~~:;t~~t~·a~; .':
i'+~~ige;~ác~ák,<'. .. i
:~'VarazslatoS karácsollY . ::

f:~ii~m~:'(~:~;~~:;··'R.b"'.'•!
i o Han'iJét.{MeJ GibSon).:
:.~ .. ·:>.Y· , ," >.::.; ." :
" o,Szokesben " .. ',

! .~ ,~~y~iiYHiIl"dili .i
l.. · Siroa· ·"·az.ór-o'szláo' ,:!

i:~;:al:~~(cJ~;adásZqk .. i
:. HÓf~herkc~S:lhéttÖipe ·i
I.. ·... .-.. _ ...,.... '. ". 1
I',:"::' ";':<:',::'-::::",.:: ";:":.:':",':.:,," ; . "':" .>. J

i~~~eg~s;fiJl1l!dhál;i( az ~nneJ!ekrc! i
l" ,. :,- ". ",. :: , ..: o... r

: Jvfind.enhéten sqkúj/iim, változatlan .:
:. kölcsönzéSiifijakka/; :
l:::,:::.:: .:: ", .,' _, , '. 1

!Kar~csönYkoj-és~lveszteikor két napra:
ivihetj;a filniet80Ft~ért:
r":: :'-. ," -, .... , '. . . l

i KeJlemes idotöJtéstés boldQg űj évet ..•. :
!,~Yáilok! . .... . ....: ·'i
I," o'. ,.;' ••• ',': ,,' :" ",- .'1

: ReJiléleni; hogy a következő észteildőbeil :
: sem hagy a/ább'a .vide6iás,i kedv, .:
I ..... , .. <,;". -... __ :.,; •• • l

:aremeléstriém teivézek, áji/mek számát ... :
i'Ii~teníe,jove/em,bízvaazö;;qk:
:, re:rdszereiéi·(ieklődéséÚm ,,~elVet:
I ," .," ,," . ."." _. '~_: '." . l

~~~1}1~~~'f!..~~~7~0~~~~·~"~~-:~~_~L::..;_~~.,,J

Kérjük kedves megfejtőinket, hogyamegfejtéseket
("Plusz egy vicc" és "Főváros ok" c. rejtvények) 1994. de
cember 31-ig adják postára a szerkesztőség címére!

A helyes megfejtők között az AFÉSZ 3 db 500 jorintos vá
sárlási utalványát, a SUBLÓT KFT 980 Ft-os, 580 Ft-os és
428 Ft-os képajándékait, a L/ONNE Shop (Ajándékbolt) l
képkeret és l váza ajándékait, Ugor Emese (Color Shop, Fő
út 218) 400 nos vásárlási utalványát, az APOLLÓ mozi
január 6-i előadására, az Oroszlánkirály c. filmre 4 szemé
lyes családi belépőjét, a ZSORT Élelmiszer-áruház 3 db
500 Ft-os vásárlási utalványát és a Gyomaendrődi Híradó
egyéves előfizetését sorsoljuk ki.

A nyertesek postán kapják meg a nyeremény átvételére
jogosító értesítést.

Mci)köszönöm v<íS<Í~:94 'évbc;:VcÍsdrlcísU I
KI~LLEMt0 Ki\l~A~&oNY'f t& I)OIDOC ÚJ 1~Vl':r I

KlVi\NUNK MINDI':NKlNEK! I
i\jövőben is iillunk kccJv~ó vá&írlóink ,~zol&ílaliÍm! ~

Vr\QC,\ ,JÁNOöN[ ~

L'liJísreL~%crelé,~. i\jRndék öhop. 1'6 óL 208 j
.(~::::::: . '» :;:«,.(_»;.:.:c<~

r---------------------------------------,
i Jkellemes' karárs'onpí ünnepckct i
i és' holhog új es'?tcnhöt kínánok l
l kehbes' bás'árIóínknak. l
l I
l ,
I ,
, l
, l
l l
l lL ~

[ . .. .

I :KeU.emi'J ilmu/u./ad ú boldog úi
".~ éiul kúuín minden ofÍJ.lÍI'/Ó.jáIW/l II

• 1J"j~Níl fJZijú1JitJ4pülliileJ /'!
ú íJlémel pél~.é1J . i
Illltt.ploluHfL ú /UlUefdítuí~t!

(]6.1!6R ScII6PP~
~6úi.218.

B R O G L Ü T L

N A M R O A R S
A E E B L O I S

H M B C S A S E

L K S S H I A K

O N K N Z T B Z

U G P Z L Á O V

E S B R P K E D
II I

FOVAROSOK
Induljon el a bal felső sarok B berujé-

ből, és lóugrásban haladva olvassa össze
a beruket' Ha helyes útvonalon halad vé-
gig, nyolc európai főváros nevét kapja
eredményül. Melyik ez a nyolc főváros?

J(e[[emes J(anúsonyi 'Ünnepekgt

és ereáményeK:§engazáag,

6ofáog új évet Kiván mináen kgáves

vásárfójánat'Bottfi/(Judit

éfefmiszerüzfete, J(ossutfi út 35,

TISZTELT ÜGVFELEIM!
Ügyvédi irodám új székhelye

1994. december l-jétől

Gyomaendrőd,Kossuth L. 45. szám
(Győzelem Mg. Szövetkezet székháza)

Dr. Oebreczeni Gizella ügyvéd

Nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket

és eredményes boldog új esztendőt kíván

minden kedves vásárlójának

aZ~ Élelmiszer-áruház!

NE KERÜLJÖN EL A JÖVŐBEN SEM!
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A Kner családról sokan írtak, de nc:m láttam, illetve nem olvastam ar
ról, hogy Kner Izidomak hogyan sikerült a honi földben legyökerezni.
Röviden irok most erről, mert a könyveit nem nagyon vásárolták a szá
zadforduló alkalmából I982-ben.

Azt tudják, hogy szc:gény származású volt és az országot bejárva sok
tapasztalattal rendelkezett.

A székesfehérvári Szammer-nyomdában dolgozott utoljára. Onnan
haza kellett jönnie, mert az idősebb nővére, Fáni félj hez ment egy Polit
zer Adolf nevű férfihez és ő stafirozta ki a nővérét. Utána jött a katonai
behivója. melynek eleget kellett tenni. Ott volt azonban az édesanya,
Kl1er Sámuelné Gesmei Katalin. Miután még sok gyermek volt a háznál,
tai<ín azért is, hogya katonai szolgálat alól mentesíttesse fiát, fogta ma
gát és elment a Kossuth utcán lévő Máday Aladárnéhoz, aki híres volt
arról, hogy nagy társadalmi életet élt. A mindenkori katonai parancsnok
ságok illetékesei is nála szálltak meg, ha kijöttek Gyoma és környékére
sorozás végett.

Kner Sámuelné is előadta kéreimét és bizonyára sírva is kérte a Nagy
ságos asszonyt, hogy járuljon hozzá, hogya fia mentesüljön a katonai
szolgálat alól, Meg is egyeztek abban, és másnap meg is jelent Kner Izi
dor (talán nem tudta, hogy miért kellett neki mennie). Mikor bejelentet
ték a háztartási alkalmazottak, hogy megérkezett, már be is mehetett és
ott a vendégeskedő tisztek társaságában, a főhelyen ült Máday Aladárné.

Ö már bizonyára meg is beszélte a parancsnokkal az ügyet, mert azt
kérdezte tőle a parancsnok, hogy "Ez az?". Rábólintott és már Izidor jö
hetett is ki, bizonyára nagy zsivajgás követte elmenetelét, mert csak be
hivatta a patikárusné, de nem marasztalta.

A másnapi sorozáson meg is jelent és már mondták is az irnoknak,
persze akkor németül, hogy "untauglich" (alkalmatlan).

Mikor bekötésre bevitték az összeirási lajstromot az öreg Kner Sámu
elhez, Izidor megnézte, hogy mivel mentesítették. Farcsába volt beírva,
amit ő a könyvében úgy említett, hogy "Szépasszony" főztjének nevez
te.

Ezzel még nem nyílott volna meg a nyomda, mert Kner Izidor nagy
fantáziát nem látott abban az időben, hogy Gyomán nyomdát nyisson.
Tovább akart menni, olyan helyre, ahol megtalál ta volna számításait és
esetleg talán külföldi útra is gondolhatott. Másnap be is ment a gyomai
járás főszolgabírójához,akit Debreczeni Endrének hívtak. Előadta Izidor
a mondókáját és igazo lást is kért a Gyomáról való távozásra.

A főszolgabíró azonban azt mondta neki, hogy nem, nem. Ismerik a
meseterségét, nyisson Gyomán egy nyomdát és kötészetet és ne csava
rogjon szerte a nagyvilágban. Itt is tud boldogulni, tekintve, hogy ekkor
kezdődött el Magyarországon is iparosodás hajnala. Ha látják, hogy
megérdemlik, még anyagiakkal is segíteni fogják.

Miután nagy tapasztalat volt a háta mögött az elmúlt évek során a
kecsegtető ajánlatot elfogadta. Vett is egy kis használt gépet Nagykőrö
sön és hozzá betiíket. (Itt meg kell említenem, hogy I922-ben a gyomai
Nádudvary Mihály is, mint könyv- és papírkereskedő, szintén Nagykő

rösön vett egy használt egy-két személyes nyomdát.)
Kner Izidor felmérte a lehetőségeket és a közig. nyomtatványok rak

tárra való készítésére és onnan postafordultával való szállításra akart be
rendezkedni, de ehhez nagyobb térre és anyagi segítségre volt szüksége.
EI is ment pártfogójához, a főszolgabíróhoz, aki utasitotta a községi bi
rót, aki akkor mindenható úr volt (a főjegyző felett állt). A bíró Kurtsó
József volt. Idős, busa szemöldökií ember, aki fedezetet kért tőle, az pe
dig nem volt. Akkor bizony nincs kölcsön. Kner megemlitette neki, hát
ha 12 kötelezvényt adna be?

Rövid gondolkodás után a bíró (bizonyára emberiességről tett tanú,sá
got), amikor ezt mondta Izidornak, lehet, de azután senki se tudja. Igy
kapott kölcsönt. A község által tett megrendelésekért nem fizettek, ezt a
kölcsönből vonták le Knertől.

[gy fokozatosan kezdte meg a bővítést és a nyomtatványok raktáron
való tartását. A szállított munka hitelbe ment ki, de ő is hitelt vett fel a
banktól, hogy fizetni tudjon és őhozzá is, ha nem is egyszerre küldték
meg a vevők a kapott nyomtatványt és később írószert, irópapírt és borí
tékokat, mert a közigazgatásnak ezek is kellettek. Vagyís egy helyről

kaptak mindent a posta és később vasúti szállítás útján.
Még a századforduló előtt Debreczeni Endre helyett egy fiatal főszol

gabíró lett ídehelyezve, aki jó barátságba került Knerrel és támogatta ís
sok kérdesben. Ilyen volt a századforduló idején a nyomtatványoknak az
egész ország területén való egységesítése. Sok fölös és azonos nyomtat
vány volt, hogy a közigazgatás nem ismerte már ki magát. Korszerüsíte
ni kellett. Dr. Fábri Sándor ekkor már a Békés megyei alispán úr volt, de

a kapcsolata Knerrel nem szakadt meg. Kner elutazott hozzá. Közösen
megbeszélték a dolgot és a belügyminisztériumba együtt mentek fel.
Kner vitte magával a szakosított rendben és mintákkal ellátott nagy ké
pes ábrázolt mintakönyvét. A minisztérium ennek alapján döntött úgy,
hogy ez nagyszerü ötlet és a Kner-mintákat véve alapul elrendelték
országosan az új nyomtatványok használatát. Mikor mindezzel megvol
tak, kérték Knertől a számlát, hogy mennyi lesz. Kner azt felelte, hogy
semmibe sem. Ott azt a választ adták, hogy az államnak nem kell ingyen
semmi. Választhat a valamilyen nagyobb rangúsági tisztséget (báró) stb.
Kner csupán azt kérte, engedtessék meg, hogya közigazgatás felé pro
pagálhassa, hogya belügyminisztérium az Ő nyomtatványait vette ala
pul. Magától értetődött, hogy az ország összes közigazgatása Kneréket
kereste fel megrendeléseivel stb.

Így lett Gyomán tehát nagyobb nyomda az ország területén a pestie
ken kívül. Több ember kellett hozzá. I) Kner Sámuelné. 2) Máday Ala
dárné, dr. Fábri Sándor alispán, 3) Debreczeni Endre főszolgabíró.

Ha ezek nincsenek, Gyomán nem lett volna nyomda sohasem. Itt ma
radt volna a maradiság, hiszen itt jobbmódú parasztság volt, és marad í
szellemií. Ha idesapámnak így jó volt, nekünk is jó lesz - mondták sok
minden újításra.

Az endrődiek sokkal szorgosabb népek volta, mert nem volt ugyan
sok földjük és emiatt a századforduló elején és után is sok endrődi vette
a botját és kiment USA-ba és a bányában dolgozott, mert ott volt munka.

Ezt meg onnan veszem, hogy mikor Nádudvary nyomdát alapitott, a
kinnlevők előfizettek a Nádudvary által szerkesztett Gyoma-Endrőd-Vi
déke cimií hetiJapra, hogy híreket tudjanak szülőhazájukról. Az érte járó
éví I-2 dollárt postán, egyszeru boritékban küldték, vagy itteni hozzá
tartozójuk fizette be az előfizetési díjat.

Mikor még a múzeumban dolgozgattam 1973-87 között, több izben
feltették a kérdést az idegenből jövő múzeumi látogatók, hogy Kncrék
gazdagok voltak, ugye? Hát elméletileg azok voltak. Volt Kner Izidor
nak, Kner Imrének, Kner Endrének és Kner Erzsébetnek is egy-egy la
kóháza. Ott volt a nagy nyomdaépület és a berendezés és áruraktár. meg
egy hold gyümölcsös. Ezek mínd le voltak terhelve jelzáloghitellel a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Budapest, vagy fiókja Békéscsaba út
ján jelzálogbitelIel 50 OOO ap értékben. Sőt a nyomdaépületet talán nem
is terhelték, mert azt olyan holt tőkének nézték, amit Gyomán nem le
hetne, csak potom áron értékesíteni. Itt nem volt ipar, nagyobbára csak
pár személyes kézműves ipar es kereskedelem.

Knerék hitelt kaptak és fizették annak kamatait rendesen minden lejá
ratkor. Ök hitelbe továbbították a közig. megrendelők felé a kívánt áru
féleségeket és úgy fizetgettek ők is, ahogyan tudtak, ahogy befolyt hoz
zájuk is a lakosságtól az adópénz. Kockázatos vállalkozás volt ez, de
mindig sikerült talpra állni ennek a nyomdának. Az első világháború
alatt az elcsatolt területeken sok pénz veszett oda, de a csonka országon,
ha feleszemélyzettej (kg. 60), de újra fellendüllek, ha volt is közben egy
infláció 1927-íg. Utána '31-ig jól ment. Azután jött az USA-ból kiindult
gazdasági válság, meJy J931-38-ig tartott és a személyzet 25%-át el
kellett küldeni, hogy a nyomda megmaradjon. 1932-ben az újabb el
bocsátást már úgy kerülhették el, hogy a munkaidőt 8-ról 6 órára csök
kentették és így a munkabér hozzáigazodott. Egy szedő pl. 55 Ft helyett
csak 38 forintot kapott hetente.

A fizikai munkavállaló munkásnő fizetése pedig lement kb. 20-22
re hetenként. Azonban a főnök két fia, Imre és Endre is a szellemi mun
kavégzőkkel együtt is ugyanolyan csökkentett fizetést élveztek (Ma?! A
nagyok plafon-, a kicsik pedig éhbérért dolgoznak és az árak meg? ..
Egyik igy, a másik úgy adja. Ez az a hírös nyugati demokrácia, mely bü
nözőket és dologtalanokat termel.)

1944 után másként alakuJt a helyzet, de I949-ig válságos volt. Nem
tudta senki sem, mit hoz a jövő. Nagy volt a bizonytalanság. 1949 után
fokozatosan javultak a gazdasági eredmények minden vonalon, a nyom
daiparban is. Ezt már a maiak is tudják, hogy mikor volt jobb 1949-88
ig, vagy most I989-a mai napig. Azt hiszem, változó. Semmi sem biz
tos, csak egy, a halál.

Olyan nagy a gazdasági vetélkedés minden téren, mely elvezethet egy
újabb, még drámaibb helyzethez is. Lényeg: az elmúlt időkben is voltak
békék és háborCIk, tehát a jövőben is kell ezzel számolni. A békében
jobb híjján a nagyhatalmak, de kisebbek is fegyvert gyártanak. A pusztí
tó háborúk után jön a újraépítés, béke (lásd Budapest, 1944-45).

1994. augusztus 2.

SZERETÖ ELEMÉR
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Köszönet a "besenyszegi óvodásoktól"SZABÓ JÓZSEF
(1856-1939)

Gyoma község
"Nemzetes Főbírája"

emlékezete
1994-ben - január 8-án - volt 55 esz

tendeje annak, hogy Gyoma község egyik
polgára, " ...aki 28 éven át fáradott hűség

gel Gyoma községének javáért...", meg
tért ősei hez. Kortársai és munkatársai vol
tak Garzó Gyula, Kálmán Farkas refor
mátus lelkipásztorok, Kis Bálint rektorta
nító, Kner Izidor könyvnyomtató és még
sok más jeles férfiú. Mindazok, akik 
nyugodtan mondhatjuk - Gyoma ma lát
ható arcát alakították, fonnálták. A társa
dalmát, erkölcsét, életét is, de annak saj
nos még romjait is csak nyomokban lát
hatjuk. Szabó József szülei jogállásuk
szerint még jobbágyok voltak, tehetős tel
kes gazdák, így Szabó József élete is "a
gazdagság helyett egyszerű, tisztes kis
gazdaéletnek gondja, küzdelme jutott osz
tályrészül... a tudása csak az a bölcsesség,
melyet jó szüleitől áldott emlékű néptaní
tóitól és az élet iskolájától szerzett."

Közéleti tevékenységét mint esküdt, al
bíró, majd mint a község főbírája végezte.
Nemkülönben aktív és bölcs tagja volt ha
láláig, a református egyház presbitériumá
nak. Harsányi Pál Békés-Bánáti ref. espe-'
res (volt gyomai lelkipásztor) a követke
zőt írta levelében:

"Kedves drága Szabó József biró
Uram! Én az öreg ember előtt mindigfel
kelek és az ő orcáját megbecsülöm, - de
külöl1ösel1 felkelek az olyan nemes életii
és lelkű öreg emberek előtt, mint szabó
Józse! biró Uram! kinél drágább és neme
sebb embert keveset ösmertem az életem
ben'"' Kner Izidor nlinden egyes új köny
vének egy - többnyire díszkötéses - pél
dányával tisztelte meg .,Kedves Barátom
Uramat".

Gyászjelentése utolsó mondatával:
"Nyugalma legyen csendes, emléke ál
dott."

cs. SZABÓ ISTVAN

1994. november 14-én a Körös étterem
ben vacsorát rendeztünk a szü!őknek. Az
óvoda bevételét a tombolatárgyak bevéte
le képezte. A tombolatárgyak összegyűj

tésében óvónők, szülők egyaránt vettek
részt. Szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak akik ebben segítségünkre
voltak!

- Glória bútorbolt

- Turul cipő

- Marina vegyesbolt
- Bak János magánkereskedő

- Faló gyorsétkező

- Varga Jánosné Lakásfelszerelés és
Ajándék Shop

- Liliom Shop

- Tandi Sándor butik

- Botlik Júlia Élelmiszerbolt

-ZSORTABC

t~m~
Nagyon művészi megoldásokra tö
rekszik a doki. Mindig masnira köti
a varrás végét.

ORVOSI ÜGYELET
Fő út 3.

Telefon: 386-520

Hétköznap 17.00-től

másnap reggel 8.00 óráig.

HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON

EGÉSZNAP.

- FUlldi Kellyérüzem

- Bútoripari Szövetkezet
-ENCI

- Viktória Üzletház
-FA FÉR T Kft.
- Farkasné Erzsike néni
- Lakatos míivek
- Kner Nyomda

- Gswint és társa
- Color kereskedőlzáz

- Fürst Sándor úti trafik
- Furák Imréné vállalkozó

Bánnilyen csekély is a segítség, köszö
netünk és a gyennekeink hálája kísérj e
Önöket, hiszen a szép karácsonyfánk alatt
lesz az idén is sok ajándék.

Tisztelettel:

Örvösné Kl/n Zsuzsanna óvónő

és a gyerekek

- Hogyan kezdődött?

- Hát kezdetben az eget és a földet
teremtettem ...

Ödönke teljesen fel volt dúlva, mert el
veszett a kutyája, amit nagyon szeretett.

- Miért nem próbálod meg egy hirde
téssel az újságban')

- Reménylelen' Nem tud olvasni...

.,:é * .,:é
Két kolléga beszélget:

- Teljesen ki vagyok meriilve. Dolgozok
reggel 6-tól este 6-ig, ami 12 órát tesz ki'

- Ez is valami')! Én reggel 7-től este 7
ig dolgozom, ez pedig 14 óra...

A TÜZOLTÓSÁG
JELENTI

(Nagyobb volt a füstje,
mint a lángja)

Téves riasztás volt november 9-én
10 óra 16 perckor. A Szabadság téri
totózó épületében a számítógépek ká
belei füstöltek. 6 fő kivonult a szarva
si tűzoltókka! együtt.

GYOMAENDRőnöNA JELSZÓ:

barátság, egyenlőség, testvériség
o

< Mielőtt bárki megorrolna rám, bogy kommunista jelszavakat hangoztatok, a fél-
reértések elkerülése végett tisztázom magamat. Csupán egy apróságra figyeltem
fól: ha ránézek a tabellára, a két helyi csapat azonos pontszámmal, azonos gólkü
lönbséggel zárta az őszi idényt a 3-4. helyen. Micsoda véletlen egybeesés! Igen, a
tabella szerint irtó jó barátságban vannak, mert mindenben egyenlően osztoznak,
mert testvérként szeretik egymást.

Jó lenne, ba a bajnokság végén - bár két hellyel feljebb, de ugyanígy végezné
nek a gyomaendrődiek. Ha Isten ésaa város úgy akarja, hát úgy legyen!

RONYEC ZOLTIÍN
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TALALKOZOTT, ,
ELHUNYT FELESEGEVEL

Nem egészen egy évre rá, hogy meghalt az asszony

"visszajött" és a látvány Allan számára éppoly ijesztő volt,
mint kellemes ...

Úgy kezdődött, hogy az ágyban fekve meglátta volt felesé

ge körvonalait, maga mellett. Majd manifesztálta magát egy

alak, amely épp olyan volt, mint elhunyt felesége.

Végezetiil az asszonyakonyhaasztal mellett ült és cigaret

tázott, mintha élne.

- Nem eresztett engem el magától. Ez valahol a szeretet

bizonyítéka. Nagyon örülök neki, és továbbra is itt van ben
nem - mondja Allan és gyengéden szívére ütött.

A 80 éve ellenére fürge és egészséges. Szívesen mesél ka
landos életéről és boldog házasságáról:

- Asta és én megértettük egymást. Szerelmünk is sok ta

nulsággal járt mindegyikőnknek.

Asta méhrákban halt meg. Ezt követően Allanre nehéz idők

vártale Azonban a temetés után alig múlt el 4 hónap, mikor

érdekes érzések fogták el. Ágyaik például L-alakban álltak és

ami tulajdonképpen lehetetlelmek tűnik, de egy este meglátta
felesége körvonalait az ágyán fekve.

- Ugyanakkor a lélegzetét is hallottam. Tisztán, kivehető

en, úgyhogy rettenetesen megijedtem - emlékszik Allan. 

Megérintettem a takarót, de nem éreztem mozgást. A jelené
sek folytatódtak estéről estére és állandó maradt.

- Elmeséltem a gyerekeknele Azt tanácsolták, forduljak

pszichiáterhez... Én bizony nem éreztem magam betegnek!

Inkább megkönnyebbülés volt találkozni Astával újra.

Egy szombaton történt: Allan újságot olvasott. Hirtelen fel

pillantott és egy alakot vett észre a hálószobában, amint vilá

goskék hálóingben nyugtalanul állt ott.

- Fe!álltam és odaléptem. Mire odaértem volna, nem volt

ott semmi. Aztán a flirdőszobában bukkant fel megint, egy tö
rülközővél a teste körül.

- Elhatároztam, hogy megérintem. Furcsa dolog történt:
Asta összezsugorodott. Mind kisebb és kisebb lett, még végül

teUesen el nem oszlott a kép.

Néhány héttel később éppen kávét főzött Allan, mikor ciga

rettaftist szagát érezte. Viszont Asta régóta nem dohányzott,

csak valamikor a betegsége előtt.

- Körülnéztem. Nejem ott ült a konyhaasztalnál és lassan

elnyomott egy cigarettát. Azt mondtam neki, hogy remélem,

nem csinálsz tiizet a házban, majd hoztam egy hamutálat, de
ő nem válaszolt.

A furcsa az volt, hogy csak Allan látta a halott nejét. Mikor

lát9gatók voltak nála és megjelent a kísértet, azt más nem

vette észre.

1994. DECEMBE

A kórházi vizsgálat nem mutatott ki elváltozást AI1
Az orvos azt mondta neki: "Menj haza és éljél, mint edé
emlékezz rá, hogy te élsz, míg ő pedig halott!"

Azóta csak ritkán jön elő felesége. Valószínű, hogy r
togatta, mert kíváncsi volt, jól van-e Allan.

Ő nem fél azóta és tudja, hogy nem is idegbeteg, v
nyugalmat talált végre.
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