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ME KÉRDEZTÜK
'a polgárIDestert

A KÖLTSÉGVETÉSRŐL IS. EZENTÚL TESTÜLETI ÜLÉS MINDEN HÓ 3. CSÜTÖRTÖKJÉN DE. 9-TŐL!

- A pénzügyminiszter nyilatkozata
szerint ez évben átlagban 9%-kal több
pénz jut az önkormányzatoknak. Ez
csak önmagában hangzik szépen, de az
infláció negatív hatással, tehát csök
kentőleg dominál itt is. Mennyivel jelent
ez kevesebbet, és hogyan lehet ezt kom
penzálni?

- Nagyon nehéz ezt komp~nzálni.

1994-ben a város 836 millió forintból
gazdálkodott, 1995-ben 790-nel fo
gunk. Ebben nincs benne az, hogy mit
fog jelenteni az intézményeknek az
energiaár-emelés. Ki kell jelenteni,
hogy egy nagyon nehéz esztendő előtt

állunk. A már felvett hiteleken kívül le
hetőségünk további pénzfelvételre nin
csen. Talán, ha az év vége felé nagyon
kell, akkor egy 10 milliós áthidaló hi
telre lehetőség lesz. A pénzügyminisz
ter nyilatkozhat bármit, a város intéz
ményei ez évben csakis nagyon össze
húzott nadrágszijjal tudnak megélni.

Az elmúlt évi szintet tudjuk biztosíta
ni. A plusz bejövő pénzeket el is fogjuk
költeni, például jövedelempótló támo
gatásra.

- Az egyes tételek tervezésénél a kia
dás rovatba betervezik-e az áremelke
déseket és az inflációt, ami a hírek s.ze
rint ez évben igen magas lesz? Egyéb
ként mire kell jobban odafigyelni?

- Csak minimális beruházásokat tu
dunk végezni, például 3,5 millió forint
az új piacnál. Minden egyéb lényegeset •
el kell halasztani. Így lesz esélyünk ki
gazdálkodni a várható áremelkedéseket.
Csak megtarthatjuk a város működőké

pességét. Sok az olyan terv, ami l-2
éves halasztást fog szenvedni.

- Hallatszott olyan vélelrjény, misze
rint soknak tartják az új testület tagjai
nak dijazását és azt a módot, ahogyan
sürgősen ezt meghatározták. Mi erről a
véleménye?

- Nem tartom soknak. Az önkor
mányzati törvény kimondja, hogy az
alakuló ülésen kell erről dönteni - tud
nüllik a polgármester fizetésének és a
testület tagjainak tiszteletdíjainak
összegéről. A régi díjak nevetségesen
alacsonyak voltak. Ez a munka időigé

nyes, havonta legalább egy hetet rá kell

szánni. A munkahelyi kieséseket meg
kell fizetni. Azonban nem kötelező ezt
a díjat felvenni, aki akarja, felajánlhatja
közcélú alapítványokba.

- Milyen fontos találkozói voltak az
elmúlt hetekben?

- Sikerűlt egy megbeszélésen részt
vennem a polgárőrség tagjaival, ahol el
mondták eredményeiket, terveiket. Ő~

is pénzt. szeretnének az önkormányzat
tól.

Volt egy beszélgetésünk a bizottsági
elnökökkel. Elkezdtük a költségvetés
főbb pontjainak koncepcióját, felvázo
lását. Megegyeztünk abban, hogy a tes
tület elé milyen új ügyrendi dolgokat
vinnénk. Például, ha a testület 26-án jó
váhagyja, akkor a jövőben testületi ülé
sek nem délután fognak kezdődni, ha
nem reggel 9 órától. Minden hónap 3.
csütörtökjén lesz a testületi ülés. Úgy
gondolom, hogy eredményesebben és
jobban tudnánk majd dolgozni, .ha
egész nap csináljuk. Az érdeklődés is
lehet, hogy így nagyobb lesz.

A kisebbségi önkormányzat alakuló
ülése 6-án volt meg. Ekkor elnököt is
választottak, aki Dógi János lett. Re
mélhetőleg ez egy jó ügy lesz, bár még
vannak kérdőjelek a kisebbségi önkor
mányzat működésével kapcsolatban, de
mindenképpen szolgálni fogja a cigány
ság és az önkormányzat jobb kapcsola
tát.

AKisréti Gyógyszállóért Alapít
vány összejöveteién eldöntötték,. hogy
ezután mint részvénytársaság fog mű

ködni.
Demeter László szarvasi rendőrka

pitánnyal is találkoztam. A rendőrség

gel kapcsolatos feladatokról beszélget
tünk. Egy szerényebb összegű támoga
tást szeretnének kapni, amit természete
sen lehetőség szerint megpróbálunk
biztosítani.

Volt egy védelmi bizottsági összejö
vetel, ahol a környék polgármestereivel
találkoztunk. Honvédelmi és polgárvé
delmi feladatokról esett szó.

Január B-án a tavaly átadott Erzsébet
hídon volt egy szoboravatás. Az egyik
középső pillérre helyeZték el a Nepo
muki Szent János szobrát, aki a hidak

védőszentje. A mű Kiss György Mun
kácsy-díjas szobrászművész alkotása,
117 cm magas (címlap képe). A közúti
igazgatóság fmanszírozta. Remélhető

leg nagyon szép látványossága lesz vá
rosunknak, idegenforgalmi tekintetben
is. A feladatunk ezzel kapcsolatban az,
bogy a hídboz vezető utakat tavasszal
elkészítjük.

l6-án volt egy találkozó a város vál
lalkozóival az adott anyagi helyzetről.

Meghallgattuk a véleményüket, kívánsá
g~ikat az idegenforgalommal kapcsola
tosan is. Ezen részt vett Szöllősi István
né is. Felhívtuk figyelmüket különböző

szponzorálási lehetőségekre és reméljük,
hogy továbbra is szívesen támogatnak
majd jó ügyeket. Ez a találkozó rendsze
ressé válna a jövőbenJcözöttünk.

B. K.

r------------------~I Gyomaendrőd város képvise- I

: lő-testületi ülése január 26-án :
: lesz, ahol többek között az:
I 1995-ös költségvetésró1 vitáz- I
I k 'd"k. II na ma] avarosatya' IL ~

Hír a tűzoltóktól

1994. június l-jétől, - amikor a tű

zoltók ténylegesen elkezdték munkáju
kat városunkban '-, december 31-ig
terjedő időszakban 59 kivonulásuk volt.

A 20 fő önkéntes tűzoltó 41 alkalom
mal vett részt tűzoltásban. Ezen idő

alatt 214 éjszaka adtak ügyeletet össze
sen.

Január 23-tól két hétig a városi tűzol

tóautó műszaki vizsgára történő felké
szítés alatt áll majd.

KÖSZÖNET
Köszönetünket fejezzük ki ~ vörös

kereszt helyi szervezetének, hogy
minden évben karácsonykor aján
dékkal örvendezteti meg a bölcső

dés gyerekeket.

Köszönik
a bölcsódés kisgyerekek

és a dolgozók
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Gyomaendrőd új lakója: Nepomuki Szent János
o Az Erzsébet híd kivitelezője a békéscsabai Mike's mérnöki

iroda vezetője Maláta Mihály mérnök, aki vállalta a Nepomu
ki Szent János elhelyezését a hídon ingyenesen.

A figura készítője Kiss György Munkácsy-díjas szob
rászművész a következőket mondta a szobor keletkezéséről,

elkészülésének körülményeiről Gyomaendrőd lakosságának:

"Ez ügyben Mosonyi mérnök úr Békéscsabáról keresett
meg, a minisztérium részéről pedig Tóth Ernővel kerültem
kapcsolatba. Tulajdonképpen amikor ez a híd tavaly elké
szült, akkor vetődött fel a szobor igénye és készítésének lehe
tősége. A hidak védőszentje egy szépen helyreállított, nagyon
jó léptékű és arányú, a tájba szépen illeszkedő építmény az
Erzsébet híd, amire készült a szoborka.

A védőszent története a gótika idejébe nyúlik vissza. A
gyónási titok megtartásáért mártírhalált halt.

o Szentté avatása a barokk-korban történt meg. Ekkor szület
tek a templomokban is álló, különböző hitszobrok a szentek
ről is. Igyekeztem nem ezeket az előképeket használni - a
barokk túlburjánzásait, túldimenzionáltságát. Megpróbáltam
visszahelyezni a gótikába, amely korban ő élt. Törekedtem
egy magába forduló, zárt, átszellemült figurát csinálni.

Ez a titoktartás az ábrázolásokban elfogadott, de nem túl
gyakori. Ezzel a gesztussal próbáltam a történetet szemléltet
nJ.

Talán, ami új ebben a megfogalmazásban, hogy a drapéria
átmegy a víz hullárnzásába, utalva, hogy vízbe ölték...

- Ezután mi a következő munkája?

- Gyulára készítek egy Kossuth-portrészobrot. Tavasszal
lesz az avatása. Nem régen pedig terveztem egy ezüst 1000

CSALÁDSEGÍTŐ

SZOLGÁLAT
1995. január l-jétől Gyomaendrődön létrehozták a Család

segítő Szolgálatot. Betöltésre kerültek a meghirdetett állá
sok. A Családsegítő Szolgálaton belül a következő feladatok
kerülnek ellátásra:

1. Családsegítés

2. Pedagógiai szakszolgálat (logopédia, képességfejlesz
tés).

FELADATA:

- közreműködik a család szociális, menthálhigiénés és
életvezetési problémáinak feltárásában,

- gondoskodik a befolyásoló okok megszüntetéséről, a
megoldásokra javaslatot készít és segítséget nyújt,
segítséget nyújt - nevelési tanácsadás,

pszichológiai tanácsadás,
egészségügyi tanácsadás,
életvezetési tanácsadás,
jogi tanácsadás.

- részt vesz az egyének és családok kapcsolatkészségé
nek javításában,

- folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén
élő lakosság szociális helyzetét,

forintos emlékérmét, ami Pannonhalma ezeréves évfordulója
alkalmából kerül kiadásra. Ezt pályázattal nyertem el.

Visszatérve a gyomaendrődi Nepomuki Szent Jánosra, ez a
o munkásságomban egy igen jelentős helyet fog elfoglalni és

mindig szívesen fogok Gyomaendrődre látogatni.

Reméljük, mindenki szívesen fogadja városunk új lakó
ját! Ajánljuk, hogy tegyenek egy sétát a liget felé és áldoz
zunk egy pillanatot a hidak védőszentjének, Nepomuki Szent
Jánosnak.

Bo K.

Az Erzsébet húl középsőpillérén kapott helyet a védőszent

- kezdeményezi új szociális ellátások bevezetését az ön
kormányzatnál,

- támogatja, segíti az önsegítő csoportok, civil szerve
ződések létrehozását, valamint munkáját.

A meghirdetett gyógytomászi állás nem került betöltésre. A
részben önálló intézmény vezetője Pál Jánosné. Az intézet
székh~lye a gyomaendrődi önkormányzat kirendeltségén, Fő
út 2. szám alatt található. Ügyfélfogadási idő: hétfő 9-12
óráig, szerda 14-16 óráig, péntek 9-12 órái.

A Családsegítő Szolgálat kapcsolatot fog tartani a Városi
Gondozási Központtal, az oktatási intézményekkel, az önkor
mányzat szociális csoportjával, a társadalmi szervezetekkel...

Minden lakossági rétegnél fel tudja tárni azokat az eseteket,
ahol valakinek a szolgálat segítséget tud nyújtani.

Bo K.

ÉRTESíTÉS
A Gyomaendrődi Ipartestület elnöksége értesíti a vá

ros területén tevékenykedő vállalkozókat, hogy 1995.
január hó 21-én (szombaton) MUNKA- ÉS TűzvÉ

DELMI OKTATÁST ÉS VIZSGÁZTATÁST TART.

Az érdeklődők mielőbbi jelentkezését kéIjük az ipartes
tületnél, Fő út 50. szám alatt, hétfő-csütörtök délelőtt.
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A Hármas-körös hídján átérve Körös
ladány felé kell fordulnunk az országú
ton, hogy a For Export Kft.-hez jus
sunk. Néhány száz méter után meg is
érkeztünk a bejárathoz. Meglehetősen

kihaltnak tűnt a telep udvara. Az épület
irodáiban sem serénykedett sok ember.

Mihály András, a Timek Kft. ügyve
zető igazgatója fogadott bennünket, és
hamarosan megismertetett cége helyze
tével.

Megtl.ldtuk tőle, hogy a telepet a Vi
harsarok Halászati Tsz építette eredeti
leg halfeldolgozónak. Azonban gazda
sági, vagy egyéb okokból átalakították
a tSZKER-rel közösen nyúlvágóhíd
nak. Akkoriban úgy működött a telep,

. hogyaViharsarki HTsz. üzemeltette a
vágóhidat, a TSZKER pedig vásároIta a
nyulat hozzá. Később a vágóhíd olasz
tulajdonba került, mégpedig annak az
olasznak, aki korábban is innen vásárol
ta a nyulat. A tulajdonos így a For Ex
port Kft., vagyis Gravellini nevű olasz
partner. Az üzemeltető a Timek Kft.,
amely nyőlfelvásárlással és -feldolgo
zással foglalkozik már 3. éve.

Mihály úr elmondása szerint kicsit
akadozó ez a kapcsolat. Nehezíti a
helyzetet, hogy országunkban a legtöbb
tenyészállatfajta létszáma lecsökkent az
elmúlt időben, így a házinyulak száma
is, viszont a vágóhidak száma gyarapo
dott. Sajnos ennek következtében csak
20-30%-os kihasználtsággal tudnak
működni. Jelenleg 5-10 ezer nyulat
vágnak hetente, ami a gazdaságosság
határán van.

Érthető módon karácsony előtt azért
élénkebbé válik a forgalom, és sokkal
több is fogyna a félkész nyúlból, ha len
ne.

A felvásárlás gyakorlatilag az egész
ország területéről történik, de főleg a
Tiszántúlról, Észak-Magyarországról.
A sok kilométeres szállítás költségei
érezhetően beleszólnak és befolyásolják
a tevékenység gazdaságosságát.

Elhatározásuk és elképzelésük az,
hogy a jövőben Gyomaendrődről és kör
nyékéről jóval több állatot vásároljanak
fel, hiszen most épp innen érkezik a leg
kevesebb vágónyúl a kft.-hez. Viszony
lag jó tenyészanyagot tudnak ajánlani a
tenyészteni kívánóknak. Aki a 20
anyaállatból álló tartást vállalja és azt,
hogy a következő évben még 20-szal
fejleszti állományát, ezek a termelők a

EXPORT
neveléshez tápot kapnának és védő ára
kat garantálnak felvásárláskor nekik.

A takarmány, gyógyszer kiadást bele
tervezik a minimálárba. Így a termelő

ezen kiadások miatt tönkre nem mehet,
viszont hosszú távra biztosított, hogy
pénzt tud keresni.

Aki érdeklődést mutat az üzlet iránt,
keresse fel a kft.-t, várják az új szerző

déses partnereket főleg Gyomaendrőd

környékéről.

Saját üzemeltetésű tenyeszteleppel
nem próbálkoznak egyelőre, bár külföldi
technológiával újra indulnak a tenyésztő

telepek. Mára már a nyúlfajták a hibrid
félék felé "modemizálódnak". A piac
meglehetősen kuszált, nemigen található
szervezettség, ami egyelőre nehezíti a
szerződéses rendszer biztonságát. Álta
lában a felvásárolandó állatok súlya
2,40-3,40 kg, és 3-4 hónaposak.

Mintegy 30-40 ember áll alkalmazás
ban jelenleg a Timek Kft-nél, zöme
gyomaendrődi és a gyengébb n~m kö
zül kerül ki. A munkahelyeket cserélve
végzik feladatukat, tehát esetenként
többféle feladatot is vállalni kell. Úgy
rendezkedtek be, hogy versenyképes le
gyen a termék, megfeleljen a minőségi

követelményeknek.
Nagyon várják a piac javulását. Sze

retnék itt is, bogy a mezőgazdasági po
litikába épüljön be valamiféle garancia
a termelők felé, és a piac kiszámítha
tóbb legyen.

Egyébként a fejlesztés az olasz tulaj
donos terveiben is szerepel. Remélik,
hogy az 1994-es 200 milliós forgalom
mihamarabb elérje és túlszárnyalja a
korábbi évek 300-400 milliós forgaImát
- fejezi be Mihály András.

1995. JANUÁR

Rablás
a MOL-nál

és a Shellnél?
Mostanában egyre teIjed az, amikor

megtámadják, kir~bolják a benzinku
takat is. Ezek a banditák néha aljas
módszerekhez is nyúlnak.

Hogy megakadályozzuk, vagy se
gítséget nyújthassunk, valamennyien
legyünk résen, adandó alkalommal je
gyezzük meg a részleteket, a menekü
lők gépkocsijának rendszámát stb.
Kíváncsiságból megkérdeztük váro
sunk benzinkútj ait, náluk mi a helyzet
erre vonatkozóan?

Ez idáig a MOL- és a Shell-kutak
nál nem történt olyan atrocitás, amely
a kutak biztonságát veszélyeztette, fe
nyegette, vagy a személyzetet táma
dás érte volna.

Az sem fordult elő, ho'gy a kedves
vevő fizetés nélkül lelépett volna.

Azonban félő, hógy hamis üzema
nyag, vagy fűtőolaj csekkekkel valaki
machinálni akar. Ezt azonban éberen
ellenőrzik, valamint a biztonsági ren
delkezésekre is ügyelnek.

* * *
Arra a kérdésre, hogy mit szól a

Shell cég részbeni Magyarországról
való kivonásához, - Kiss Lajos, a
Shell-kút vezetője azt válaszolta,
hogy a nagykereskedelemből való
visszahúzódás az olcsó ottani árak
Imatt történik, hiszen nagy az árak
közti különbség és ellepi a piacot az
olcsó gázolaj.

B. K.

E napon
kb. 3000 nyúl
került
a szalagra
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" "ENDRODI, GYOMAI - GYOMAENDRODI
- AZ Új ALPOLGÁRMESTER -

Dr. Kovács Béla

Megszólaltatjuk az új alpolgánnestert,
dr. Kovács Bélát, aki bizonyára nem isme
retlen Gyomandrőd lakosságának, hiszen
legalább 20-25 éve tanít, oktat itthon
(Gyomán, Endrődön) és eddig is aktiv sze
repet vállalt az önkormányzat és a bzottsá
gok munkájából. 1990-től a Kner Imre
Gimnázium igazgatója.

- A december 22-i testületi ütésen dr.
Kovács Bélát választották meg alpolgár
mesternek. Milyen új feladatokat fog ez a
jövőben jelenteni?

- Az eddigieknél több időt igénylő fel
adatot jelent, mert az új önkormányzati
törvény módosult, úgyszintén a polgánnes
terek, az alpolgánnesterek és a bizottsági
elnökök szerepe, feladata is. Ezután min
den bizottsági ülésen jelen lehetünk, bár
nem szavazhatunk, de véleményezhetünk,
az önkormányzati munkába jobban belemélyedhetünk és be
folyásolhatjuk is.

- Hogyan fogadta megválasztását és minek köszönhette a
bizalmat?

- Megtisztelő volt a szavazatok aránya és az is, hogy rám
gondoltak. Ugyanis felmerült annak az igénye, hogy endrődi

alpolgánnester kellene... Felmenőim legalább 250 éve endrő

diek voltak. Én Gyomán dolgozom, itt is lakom. Ez a húsz év
pedig Gyoma mellett szól. Mikor Gyomaendrődben gondol
kodunk, akkor meg kell hogy feleljen személyem, gondolom
én.

- Az új testület összetételében milyennek mutatkozik az al
polgármester előtt?

- Elég széles skálájú a pártok, szervezetek "küldése" alap
ján. Egy részét közelebbről ismerem, de majd munka közben
fog kiderülni, hogyan lehet együtt dolgozni. Azt hiszem, min-

Közlemény
A kormány

172/1994. (XII. 20.) kormo rendelete
a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehaj

tásáról rendelkező89/1990. (V. 1.) MT-rendelet módosításáról

A konnány az Egészségbiztosítási Önkonnányzattal egyetértés
ben a társadalombiztosításról szóló 1975. évi Il. törvény végrehajtá
sáról rendelkező 891199.0. (V. 1.) MT-rendelete (a továbbiakban: R.)
a következők szerint módosítja:

l.§

(I) Az R. 19/B. §-ának (I) bekezdése helyébe a következő rendel
kezés lép:

,,( I) A biztosított - a sürgős szükség esetén túl - az alapellátás
orvosának beutalása nélkül jogosult igénybe venni a

a) bőrgyógyászati,

b) fül-, orr-, gége-,
e) nőgyógyászati,

d) általános sebészeti és baleseti sebészeti,
e) szemészeti,
j) onkológiai,

denkinek el kell feledni, hogy melyik párt
küldötte, hiszen Gyomaendrődben kell
gondolkodni!

Az előző testülettel is, mikor erről volt
szó és így néztük a dolgokat, akkor ered
ményes döntések születtek.

Nálunk hál' istennek nem volt pártpoliti
kai csatározások színhelye az önkormány
zati ülés. Remélem, most sem lesz ilyen!

- Milyen tervekkel, elképzelésekkel lép
fel pozíciójában?

- A polgármester úr többször említette,
legutóbb a székfoglalójában is, hogy az
átutazóknak is, de főleg az itt lakóknak
egy tiszta, rendezett kisvárossá, iskolavá
rossá próbáljunk alakulni.

A testület elképzelése kell hogy domi
náljon ebben. Messzemenően azt tudnám

alapcélként kitűzni, hogy a megléyő intézmények legalább
szinten tartott működtetése és ezen felüli pénzek pedig az el
képzeléseknek megfelelően fejlesztés, beruházás, parkosítás,
útépítés céljaira lennének fordítva.

Ha jó ivóvizet tudnánk Qiztosítani, ha megoldhatnánk ezt a
problémát, már az is elég lenne.

Az áremelkedések miatt félő, hogy a ph,lszpénzek előterem

tése, ami az intézmények működtetéséhez szükséges, problé
mát fog okozni. Másik nagy feladat az önkormányzat előtt a
szeptember l-jével beindítandó egyházi iskola. A mai árak
mellett jó, ha tető alá tudják hozni. A berendezések és egyál
talán a beindítás óriási feladat még. Ezt a város akkor tudja
felvállalni, ha a saját, már meglévő intézményeit elólJb mű

ködtetni tudja. Itt lép a képbe az 1. és 2. sz. iskolák összevo
nási kérdése, ami biztos, hogy napirendre fog kerülni. Tehát a
feladatok szakmai,. emberi megoldása megfelelő módon nem
kis probléma. B. K.

g) urológiai
szakrendelést, valamint

h) az ideggondozó, a bőr- és nemibeteg-gondozó, a tüdőgondozó

és az onkológiai gondozó keretében nyújtott orv'osi ellátást."
(2) Az R. 19/B. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) Az (I) bekezdésben foglalt esetben a szakellátás orvosa a biz

tosított háziorvosát írásban értesíti. Ha a szakellátás orvosa olyan el
változást észlel, amely érintheti a biztosított gépjárrnűvezetésre, lő

fegyverviselésre és munkakörre való alkalmasságát, illetve, amely
nek ismerete a beteg gyógykezelésével kapcsolatban nélkülözhetet
len (pl. gyógyszer-túlérzékenység), erről a háziorvost közvetlenül

írásban értesíti.
(6) Minden orvos, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának jogosult

saját magát, illetve közeli hozzátartozóját (Ptk. 685. § b) pont) szak
ellátásra utalni. Az egészségügyben dolgozók beutalására - az (5)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az egészségügyi in

tézmény orvosa is jogosult.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
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A MÚLTRÓL ÉS A JÖVŐRŐL
ISMERTETÉS A VFK BIZOTTSÁG FELADATAIRÓL DR. VALACH BÉLÁTÓL

Úgy néz ki, hogy hagyományt folytatunk azzal, amikor dr.
Valach Bélát, a városfenntartó és -fejlesztő, környezetvédő

bizottság elnökét így év elején megkérdezzük a múlt értékelé
séről és a várható feladatokról - a mostani választás utáni
helyzetben - az új bizottsági és testületi tagok
kal folytatandó munkáról. ,,Az elmúlt 4 év mun
kájával a lehetőségekhez képest meg vagyok
elégedve. Voltak gondjaim. Meglátjuk, hogya
jövőben hogyan sikerül az együttműködésen ja
vítani. Valahol a végrehajtó apparátusokban né
hol lassu!tak, vagy elakadtak bizonyos feladatok
végrehajtásai. Tudatosítani kell a képviselő-tes

tületben is, hogy a hivatal a képviselő-testület

hivatala. Feladata az előkészítés, döntési hely
zetbe hozni a képviselő-testületet. Esetenként
ennek elvárásai, vagy témái szerint. Ugyanakkor
a döntés meghozatala után a hivatal az, amely a
végrehajtást köteles mérlegelés nélkül esetenként végrehajta
ni, a további végrehajtandó kiadott feladatokat pedig ellenő-

nZlll.

A bizottsági munkánk, úgy hiszem, hogy többé-kevésbé si
keres volt. Olyan döntéseket senki sem tud hozni, ami min
denkinek tetszik! A jó döntés az, amelyik a lakosság többsé
gének érdekével egyezik, azonban az ellenzőit sértheti...

Úgy gondolom, hogy többségében jó döntéseket hoztunk.
Anyagi helyzetünk behatároita azt, hogy miben gondolkodha
tunk és meddig mehetünk, vagy milyen támogatásokat nyújt
hatunk.

Lehet bármilyen jó a következő bizottság összetétele, pénzt
mi sem tudunk majd többet előteremteni.

A "szükség szerinti" költségvetés mintegy 40 millióval lépi
túl a keretet. A legnagyobb gond, hogy ezt a pénzt milyen fel
adatok elhagyásával, vagy milyen forrásokból teremtsük elő.

Látnék rá lehetőséget, hogy lehet a költségvetést úgy tervez
ni, hogy semmilyen feladatot nem kellene el
hagyni, mert hogyha a 40 millió által fedett fela
datokat elhagyjuk, akkor késóbbi pályázási lehe
tőségektől is kirekesztjük magunkat.

Inkább egyéb oldalakon végeznénk ésszerűsí

téseket. Nagyon szeretném azt, ha az idei költ
ségvetésben valamennyi közműfejlesZtési támo
gatás a lakosság részére bekerülhetne az útépíté
sek forszírozásával, "szarvasi mintával"!

Itt úgy készülnek az utak, hogy a lakosság és
az önkormányzat közös anyagi fedezetéből 3 m
széles, féloldalas, hosszú távon használható be

tonutak készülnek.

Azokban az utcákban is elkészíthető minden megfontolás
nélkül, ahol még teljes közmű nincs, mert a késóbbi közmű
fektetésnél nem kell feltörni a már meglévő utakat, hanem
mellette elhelyezhető. Mikor mindez elkészült és anyagi fe
dezet is rendelkezésre áll, akkor a másik oldal is elkészülhet.
Így egy 6. m széles úttal rendelkezhetünk.

Megpróbálunk minden követ megmozgatni, hogy a Maros
hordalékkúpi vízkészlethez hozzá tudjunk jutni és egészséges
ivóvizet tudjunk szolgáltatni. Ez 250 milliót meghaladó in
vesztálást igényel. Csak helyi, vagy csak a Vízmű Rt. beruhá
zásából nem futja erre.

B. K.

Városi Művelődési Központ
Programajánlat

1995. JANUÁR 20.-FEBRUÁR 28.

KATONA 1. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

DÉRYNÉ MűVELŐDÉSI KÖZPONT

Tájékoztatjuk a tisztelt gyomaendrődi lakosokat, hogy a szarvasi
fóldhivatal gyomaendrődi kirendeltségének (Hősök útja 56.)
ügyfélfogadási rendje 1995. január l-jétől megváltozott:
Ügyfélfogadás: hétfő: 8-12 óráig, kedd: 8-12 óráig, szerda:
8-12 óráig, du. 13-15 óráig, csütörtök: szünetel az ügyfélfoga
dás!, péntek: 8-12 óráig.

MEGÉRTÉSŰKETELŐRE IS KŐSZŐNJŰK!

Gulyás Mihály kirendeltségvezető

A Galaktika baráti kör továbbra is minden ·hónap első szeráján tartja
összejöveteleit a Katona József Művelődési Központ klubtermében,
18 órától. Téma: ufó, csillagászat, parajelenségek. Tavasszal előadá

sokat szervezünk neves előadókkal. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Középfokú képesítést adó, 2 féléves számviteli ügyintéző szaktanfo
lyam indul, kellő számú jelentkező esetén.
Látásjavító szemtornatréningre várunk jelentkezó1<et!

Februárban induló, haladó jógatanfoJyarnra várunk jelentkezőket.

Érdeklődni a 386-771-es telefonszámon vagy szeméJyesen lehet.

Nyugdíjasklubok találkozója
Pótszilveszter
Diáktánciskola záró bemutatója

"Farsangi randevú" címmel bál

TÁJÉKOlTATÓ

január 21. 17 órától
január 28. 19 órától
február 5. 16 órától
február 25. 19 órától

California Fitness előadása 17 órától.

Nyomdászbál

Diáktánciskola záró bemutatója 16 órától.

Hőtechnikai és Gépipari Kft. "Partner-Party" estje

Városi véradónap 8-12

Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközé
piskola szalagavató bálja

Vöröskeresztes bál

Valentin-nap

Virágkiállítás és vásár. menyasszonyiruha-kiállítás

Jókai Színház előadásában Kései találkozás című da
rabját tekinthetik meg.

Városi véradónap 8-12-ig

Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközépiskola és
Szakmunkásképző Intézet szalagavató bálja

8-13-ig Gyomai Horgászegyesület közgyűlése

9-14 Reiki l. tanfolyam,
tartja: Bartik Lajos reikimester

február 18.

február 25-26.

február 15.

február 17.

február II.

február 14.

9-16 óra:

19 óra:

január 24.

január 28.

január 29.

február 3.

február 8.

február 10.
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December 22-én a gyomaendrődi vá
rosházán megtartották az újonnan megvá
lasztott testület első, ünnepélyes ülését.

A korelnök BálOri Gyula és a választási
bizottság elnökének, Hornökné üdvözlő

beszédei után megtörtént a polgármester
és a testület új tagjainak, valamint a ci
gány kisebbségi önkormányzat eskütétele.

Dr. Frankó Károly másodszor is bizal
mat kapott. A polgármester röviden is
mertette programját. Említést tett a lakos
ság közérzetének javitásáról, így a köz
rend. az infrastruktúra fejlesztéséről; szólt
az önkormányzat segítő, munkahelyte
remtő hozzáállásának fontosságáról.

Maradjon mííködőképes a város, ugya
nakkor a fiatalok elvándorlása szlínjön
meg - éppen a kitűzött feladatok megol
dásával.

A városi rang mindenképpen kötelez!
Az emberek igényeit magasabb szintre

A kisebbségi önkonnányzat tagjai közül

kell emelni. aminek egyik módja a veze
tőkkel szemben támasztott magasabb kö
vetelmény felállítása.

Végül említette, hogy remélhetőleg a
pártokkal, társadalmi szervezetekkel, in
tézményekel jó kapcsolat fog kialakulni
mind a testület, mind a polgármester
részéről és fordítva.

Ezután alpolgármestert (dr. Kovács
Béla), a bizottsági tagokat és elnököket
választották meg.

Az aljegyző pályázat útján történő ki
nevezéséig a megbízott aljegyző Megyeri
László lesz.

Az illetmények, tiszteletdíjak összegé
nek megszavazása következett végezetül.

(Bizottsági elnökök lettek: dr. Szendrei
Éva, KalOna Lajos, dr. Valach Béla, Vá/fi
András, Hangya Lajosné, R. Nagy János.)

B. K.

Afalugazdász jelenti...
A hosszú hótakarómentes időszak

után végre hó borítja a vetéseket a gaz
dálkodók megelégedésére. Valószínű

leg a hideg és a hó, majd az azt követő
olvadás hatására a mezei pocoknépes
ség gyérülni fog, de ajánlom, hogy kora
tavasszal ismét nézzék át tábláikat a bú
zatermesztők és döntsenek a védekezés
ről.

Általam kiosztásra kerültek a juhtar
tók részére. a krotáliák és közvetlenül a
behelyezéssel kapcsolatban összefüg
gésbe hozgató elhullás nem történt. A
késóbbiekben a juhtartókat a termékta
nács fel fogja keresni.

A gabonapiac a várakozással ellentét
ben sajnos nem mozdul. Többen értéke
síteni szeretnék betárolt búzájukat. A
kereskedők feltéteIként szabják a
zsizsik elleni védelmet. Agarmadában
tárolt gabonát egészségügyi gázmester
gázosíthatja a raktári kártevők ellen.

A novemberi tej fórumon a tej terme
lők sok hasznos információhoz jutottak.
Ezt kívánjuk az elkövetkező időben

folytatni egy előadás-sorozattal, mely
nek megtartására Ratkay János úr, a Ta
urina-Agrohód Kft. területi képviselője

vállalkozott. Az első előadás január
utolsó hetében kerül megtartásra. A
pontos időpontról a tejcsarnoknál elhe
lyezett hirdetőtábláról, valamint a falu
gazdásztól értesülhetnek.

Sokan érdeklődnek az ez évi mező

gazdasági támogatásokról. A napi- és a
hetilapok már több információt közöl
tek, de pályázatok befogadására várha
tóan csak február közepétől kerül sor.

Az elmúlt időszak sajtója igen sokat
foglalkozott a falugazdász-hálózat mű
ködésével és annak finanszírozásával.

"Erre az évre szerződést még nem kötöt
tek velünk. Kollégámmal, Thury
Györggyel január hónapban változatlan
formában ellátjuk hivatalunkat.

Véleményem, hogy az agrárkamarák
működésének megkezdéséig mindenfé
leképpen szükség van erre a szolgálta
tásra, amit jelez azok száma, akik prob
lémáikkal felkeres nek.

Remélem, hogy a döntéshozók meg
fontoltsága eredményeképpen a követ
kező lapszámban is mint falugazdász
szólhatok az olvasókhoz.

A tavasz kinyílásáig, még egy vastag
hótakarót kívánva, búcsúzom:

VARFI ANDJUS
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Hírek a Bethlen Gábor Mezőgazdasági~ziJi~IiQ~és:y,
, I l. H 'v",,' :.-::. ... Z;; " :k
es Szakmunkaskepzo Iskolab~l< ",,' 'i;~,~ :,: :'. ....

:-:"':'":.-.; ..;.' "'::";::"::-:"'.'

A város képviselő-testületének 301/1994. (XL 29.) számú

határozata alapján adásvételi szerződést kötöttek a Hősök úti
volt óvoda 'megvásárlásáról, amit az Alkotmány Mgtsz
felszámolása miatt értékesítenek. Itt az iskola kollégiumot
szándékozik kialakítani. Az ingatlan árát az önkormányat ki
fizeti január 31-ig. Ezt követően az iskola elkezdi a szükséges
javítási és átalakítás i munkákat. A vételár fedezetéül a Bajcsy
úton lévő iskolai telephely (kollégium, gazdasági épületek,
garázsok, műhely stb.) szolgál, amelyet az önkormányzat ér
tékesíteni kívá;1. Az esetleges vásárló a tanév végén beköltöz

het.

<8J@0
A Kner Imre Gimnázium és a Bethlen Gábor Mezőgazda

sági Szakiskola vezetősége megegyezett abban, hogya már
cius 15-i rendezvények keretében ismét megrendezik a 24
órás focimeccset - a nagy sikerre való tekintettel (visszavá
gó!) - a Sportcsarnokban március 14-én 14 órától.

<8J@0
A mezőgazdasági tanulók nemzetközi sportversenyét

viszont április 29-30-án kívánják tető alá hozni. A másfél

napos összecsapásokon atlétikában, labdarúgásban, kézilab
dában. triatlonban (futás, úszás, lövészet) állnak majd rajthoz

a mezőny tagjai. A nemzetközi (a magyarok mellett romániai,
. lengyel) talákozóra 8 iskolából érkeznek majd a diák résztve

vők.

A Szakképzési Alaphoz benyújtott (I 994-es) pályázaton
1,5 millió ft-ot nyert az iskola, melyet kombájn vásárlására
kell fordítani. Hasznos segítő lesz a tangazdaságban, emellett
oktatási célokat is szolgál.

<8J@0
Február 17-én lesz aszalagavató ülmepség az iskolában.

<8J@0
A Körös-menti Táncegyüttes svédországi útján részt vett az

iskola vezetőségéből Gubucz József és Dávid Imre~ (Beszá
moló a Híradó decemberi számában.) E kiránduláson az Axe-

vallai Népfőiskola meglátogatásakor a népfőiskola képvisele

tében Jouko Ojala igazgató tolmácsolta a kis magyar küldött
ségnek, hogy a jövőben szeretnék kialakítani a kapcsolatot a
Bethlen G. szakiskolával szakmai képzés keretében, diákcse
rék és tanulmányi csoportok cseréje formájában.

<8J@0
Kovács Károlynak, az iskola igazgatóhelyettesének, tanárá

nak "ollózása" eredményeképpen dr. Szilágyi Ferenc gyomai
születésű irodalomtörténész, a Károli· Gáspár Református
Egyetem professzorának írásait kapta meg szerkesztőségünk.

Ezekben a professzor úr az 1995. januári Reformátusok Lap
jában a Jövőbeni reménysugarak, majd az 1995. január 3-i Bé
kés Megyei Napban Az enyedi testvér című cikkei találhatók.

Ezekből idézünk részleteket.

"S az adventi reménység és várakozás nem hagyott el Ko
lozsvárott sem, s kiilönösen mellém szegődött Bethlen Gábor

városában, Nagyenyeden, ahol a kollégium tudományos
könyvtárában kutattam egy hétig. Csak ott tudtam meg, ki

nyitva az Enyedi Ifjúság ottani KlE lapját, hogy szülőhelyem,

a Békés megyei Gyoma testvérvárosábanjárok, s hogy ebben
az évben református osztály is indult a gimnáziumban. "

,,- Hallj ide! - mondta erdélyiesen a Bethlen Kollégium

igazgatója, mikor az Enyedi Ifjúság kinyitott oldalára mutat

tam: Gyomaendrőd - testvérvárosunk, s hozzátettem: Gyo

ma a szülőhelyem. "

"Az egyik asztalon meg enyedi vonatkozású könyvek, év~

könyvek, folyóiratok, újságok sorakoztak. Az egyiknek a címe:
Enyedi Ifjúság. Fénymásolással sokszorosított, fényképes, 16

oldalas lap. Kinyitom, s nem akarok hinni a szememnek:

Gyomaendrőd - testvérvárosunk, s ott van bölcsőhelyem jól

ismert református temploma s egy látkép. is, a toronyból néz
ve. A lap rövid beszámolóját Balogh István enyedi grafikus

művész írta, aki a múlt nyáron ott volt a nemzetközi művészte
lep vendégeként a Körös-parti városban - városomban.

A Bethlen Kollégium igazgatója, Krizbai Jenő is csak na
gyot nézett, mikor eléje tettem: Kicsi a

világ! - S mindjárt közösen ismert ne
vek - dr. Frankó Károly polgármester,

a Kner Nyomdaipari Múzeum, a Bethlen

Gábor mezőgazdasági szakközépiskola
- kerültek elő, aztán karon fogva az ab

lakhoz vitt és az udvaron álló új bronz

Bethlen-szoborra mutatott: Gyomaend

rőd ajándéka!"

Reméljük, mihamarabb városunkban

- itthon - üdvözölhetjük a professzor

urat!

Kezünkben van az említett nagyenye
di lKE havilapja, amelyikben dr. Szilá

gyi professzor úr rátalált az ominózus
Gyomaendrőd című írásra. Ebben Ba-
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az 1995/96-os tanévben iskolánkban induló szakmákról

TÁJÉKOZTATÓ

Igazgató: Gubucz József

Beisk. felelős: Kovács Károly

Szakközépiskolai osztályok:

- Általános mezőgazdasági 5 éves 30 fő fiú-lány

(A tanulók az 5. év végén technikusminősítővizsgát tesznek.)

- 1810. Kisállattenyésztő 4 éves 30 fő fiú-lány

- Dolgozók hároméves szakközépiskolája intenzív nappali tagozat

(Két év nappali rendszerben. A jelentkezés feltétele szakmunkás-bizo

nyítvány és be nem töltött 21. életév.)

Jó, ha a szülők előre gondoskodnak a nyári gyakorlat letöltésének helyéről. En

nek hiánya azonban itt sem akadálya a felvételnek.

A kollégiumi elhelyezés a lakóhelytól való távolság és a tanuló szociális

helyzetétól függően biztosított. (Túrkeve-Mezőtúr-útvonalondiákbusz

jár naponta.)

Az általános iskolát eredményesen elvégzó'k jelentkezését várjuk. Az év vé

gi tanulmányi eredmény a félévhez viszonyítva nem romolhat.

Felvételi felmérés várható: helyesírásból, matematikából és olvasásból.

Felvételi: 1995. március 31. 9 óra

l. Flóra Virágbolt
2. Glória Bútorbolt
3. Andi Butik
4. Lakásfelszerelés
5. Zsort Élelmiszer
6. ÁFÉSZ
7. Gazdabolt
8. Háztartási Bolt, Balázs Imre
9. Dinya Zoltán vállalkozó

10. Dávid Istvánné vállalkozó
l L Dógi Jánosné

Mini Vegyeskereskedés
12. DY-WA Kft.
13. Herbaház
14. Mustang
15. Sikér GMK
16. Méteráru
17. Lionne Shop
18. Bak János
19. Tímár Emő Vírágbolt
20. Tandí Butik
21. Bonita Kft.
22. Dinya László, Corvo Bianco
23. Pecten Kft., Shell-kút
24. Mobilitás GMK
25. Szabó KTSZ
26. Szirén
27. Plastolus
28. Kord Kft.
29. Bútoripari Szövetkezet
30. Szujó Kft.

Gyermekközelben
gyermekekért

TÁMOGATÓINK:

"Szentnek kel/tartanunk a gyermek
érintetlen lelkét, amit abba ültetünk,
minden próbát kiálljon. Ha rosszat
ültetünk bele, megmételyezzük egész
életre... S hajó magot ültetünk
bele. egész életében virágzik. .. 1"

Kodály Zoltán: Visszatekintés

1994. december 3-án ovivacsorát ren
deztünk, amelynek bevételét gyermeke
ink megajándékozására és az óvodai
feltételeink javítására fordítottunk.

A mindennapok szerető odafigyelése
nem fejezheti ki azt a pillanatot, ame
lyet a karácsony meghittsége, varázsa
hordoz magában.

Bármilyen csekély is az az ajándék
amit adunk, vagy kapunk, gyermeke
inket; az egymásnak nyújtott Örömszer
zés egész életén keresztül végigkíséri,

Köszönetet mondok a magam és a
gyermekek nevében minden szülőnek,

SZ. M. K. tagnak, óvoda dolgozóinak,
akik részt vettek a megszervezésében,
és azoknak a vállalkozóknak, :vállala
toknak, akik nem keveset vállaltak a
tombolatárgyak biztosításával.

PARÓCW PÉTERNÉ
Szabadság úti óvoda tagóv. vez.

(fiúk-lányok)

csak fiú

fiú-lány

fiú-lány

fiú

30 fő

30 fő

30 fő

30 fő

30 fő

idézetekkel, versekkel. Megemlékeznek
évfordulókról, zenei találkozókról, va
lamint olvasói levelezést is találunk.

Az Enyedi Ifjúság fénymásolt, 16 ol
dalas, fényképekkel, grafikákkal illuszt
rált havilap..

Kívánjuknekik, hogy nemsokára "iga
zi", nyomdában készült újságuk legyen.

B. K.

Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzakközép

és Szakmunkásképző Iskola

5500 Gyomaendrőd,Hősök u. 40.

66/386-028

logh István grafikus - aki valóban
részt vett városunkban az augusztusban
rendezett művésztelep programjában,
(lásd szeptemberi Híradó) - ír egy be
mutató cikket.

E lapban egyebek mellett találbatunk
írásokat egyházi, néprajzi témákról,
Nagyenyed város történetéből irodalmi

Az iskola neve:

Címe:

Telefon/fax:

Pályaorientáló és felzárkóztató szakiskola l év

Választható idegen nyelvek: német, angol, francia heti 4 órában.

Kollégiumi elhelyezés a lakóhelytól való távolság és a tanulók szociális

helyzetétól függően biztosított.

A 3,0 átlag feletti tanulók jelentkezését várjuk.

Felvételi felmérés az általános iskola tananyaga alapján: biológia, helyesírás és

matematika tantárgyakból várható, utána ismerkedőelbeszélgetés.Jó, ha már a

jelentkezés időpontjában van a szülőknek és a tanulóknak elképzelése a nyári

szakmai gyakorlat letöltésének helyéről. (Hiánya nem akadálya a felvételinek.)

Szakmunkásképzőosztályok:

- 1801-1 Juhtenyésztő

- 1809. Általános állattenyésztő

- Kísérleti kisállattenyésztő-feldolg.

- 1802. Halász
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ACsípet videotéka' .
"I '" •Januarl

filmajánlata:

))JlLpJf2(Orn1'Ii ))
rrársl@reső Szofjjáfát
5500 Y!J0maendrő~ Pf 91

r--------------------------------------j
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

: - LÁNGOLÓ JÉG
! -SIVATAGILAVINA
: - ÁLLATI NYOMOZÓ
!-KÉTÉLŰ FEGYVER. ..'
! -APÁ,CA-SHOW2. ,l
! . -ANGlE!
: -EGYENES BESZÉD .... :
I I
: . - MYGIRL2. •. . :
! -APÁKÉS FIÚK!
: '':AZ UTOLSÓ' .:
I _" I

: TORVENYENKIVULl ·.1
I . r. ~ •• '" ';.. 1

: - AZ ORDOGES AZ INKYlZlTORl~2. :
: - A BECSÜLET KARDJA' '1
I. . ';'" , .• : . · ... 1

: .... .~URVADASZAT .. '1
:-CSONTNE'LKÜL!
ii'''VÁGYAKVONZÁSÁBAN :
l .: . . .... " ~I

: -l)INKASZAURUSZ()K 2>:
I . : " "'''...'~. I

: -A POK HALOJABAN . ":
I·. .- -',' .. '.",. ... 1

: - HOFI (AZELELEMBERJ':)l
!'-TOMBSTONE. .' !
! .'. .~ZÖNGÖRfLECKE ...•..'. ... !
: - JACK, A MACKQ(Dannyde Vito) l
I - ~ .. ' , '. I

: -OMEN :
I I

: VideotisztításSO Ft-ért a Hősöku.52~ :
: .•. ben.. (Érdeklődni a TékáblUi) , :
i' Cím: Kossuth u.6J'-63~ '.. '. i
! Tel.efon: 386~833/n, 06~60/305"884 ". !
L ~_· ;., J

B. K.

se

A 1akásfelszerelési Ajándék ohop
(Gyomaendrőd. fő út 208,)

továbbra is kedvező áron.
széles választékban kínál

. üve8-' porcelán-, műanY88

valamint vilá8ítástechnikai termékeket kedves vevőinek,

Továbbra u8yanitt válthat 100. 200, 500 ft értékben
vásárlási utalványokal.

NÉGY GÉPEN.
Biztonságos, ITI ". márkája RICOH.

- Az árak változa an· ~I:);; A/3-as 8 H/db

my}.;~~5~i2~!t;~7(;Rg~Yít6'~
Fóliára másolás(~'9f .. '
fénymasoló bérbe

~iaYí!

. A Volvo-gyár skövdei telepén a 800 és 900-as széria motorjai készülnek. A szu
pem10dem szerelőszalagokon zömében robotok dolgoznak, de található(!?) emberi
munkáskéz is, akik finomállítást, végbeállítást, felügyeletet végeznek.

Egy-kétéves munkaviszony alatt alakul ki a munkás végleges helye és szakértel
me a gyárban.

40-SO perc alatt készül el egy motor a szalagon, amely 170 kg-ot nyom és het
venféle változatban készül (4-S-6

hengeresek). 18 percig minden mo
tor próbaüzemben van, maximális
fordulaton. Az új skövdei üzem
1991-ben indult be, összesen S milli
árd SKr.-ba került. lSOO alkalmazot
tat foglalkoztatnak. A munkások át
lag órabére 7S SKr. (l SKr = kb. IS

Ft). (Megjegyezbetnők, amit a Híra
dó szeptemberi számában Vádli To
tyi levelében olvashattunk a hazai fi
zetések és az adóztatás bevezetésé
ről, valamint, amit a siralmas ma
gyar bérek helyzete mutat, vagyis a
nyugati országok színvonalára eme
lendő árak és a balkáni fizetések
viszonya... Hiszen nem mindenki
rendelkezik Békesi miniszter úr fize
tésével...)
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AZ~t
ÉL~Lli1i~L~~-Á ~Ul-ÁL

Az ÁFÉSZ értesíti
kedves vásárlóit, hogy
az élelmiszerüzleteiben,
diszkontáruházaiban
és a háztartási boltban

1995. ja.nuár 26-28. között
ENGED~AÉNYESTÉLI VÁSÁRT TART

Használja ki a kedvező alkalmat,
ez évben is kezdje vásárlásait az.ÁFÉSZ üzleteiben!

Minden kedves vásárlót tisztelettel várunk.

LISZT,
KRISTÁLYCUKOR,

ASZTALI SÓt
GYÜMÖLCSLEVEK,
NEGRÓ,
HÚSLEVESKOCKÁK,
FŰSZEREK,

KONZERVEK,

KÁ VÉK,

A vásár ideje alatt lIO-féle terméket .
10-20%-os engedménnyel árusítunk.

OLCSÓBBAN KAPHATÓK:
BOROK,

PEZSGŐK,

MOSÓ-ÉS

MOSOGATÓSZEREK,

HAJÁPOLÓ

KÉSZÍTMÉNYEK,

DEZODOROK,

EÜ. PAPÍR.

várja

kedves vásárlóit.

az 1995-ös évben is

a megszokott áruválasztékkal

és udvarias kiszolgálással
T
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Ez /lem háborús kép Boszl1iából, hanem az épülő egyházi iskola a Selyem út végében

/

Uj nyelvtánár Franciaországból

Claire De/col/r

Anti-Murphy-Yhprum

í ÖRVÉNYEI
Mutációs észrevétel:

g A természet elfajulásának legszebb
gyümölcse az ember.

r--------------------------------------,
Két jó barát egy görbe este után ha-

zafelé tart. Az éjszaka közepén elkóbo
roltak és a vasúti síneknél kötöttek ki.

Mentek a sínek mellet egy ideig,
majd megszólal az egyik: .

- Nekem... úgy tűnik... ez a leghosz
szabb... lépcső, amit valaha is láttam!

- Az - mondja a másik - ráadásul
milyen alacsony ~ korlátja.•.

.:..:..:.
- Milyen nap van ma?
- Fogalmam sincs.
- Nézd már meg az újságban, amit

olvasol!
- Sajnos tegnapi... IL ~

g Iskolai napokon mindig elaIszunk, de
szünidőben már hajnalban fenn va
gyunk.

g A kudarc_arra jó, hogy tanulj belőle!

g Hagyd, hogy a fontoskodók nyugod
tan értekezzenek, te addig nyugodtan
dolgozhatsz.

g Az a jó munka, amit a főnököd meg
másíthat.

g Ha szerelmes vagy a hangodba, té
vedtél, nem számíthatsz viszonzásra.

© A nem vitatható dolgok feletti vita
adja meg a vitatkozás igazi örömét.

g Ha eleg ostoba vagy, sok pénzed le
het.

g Tökéletességét csak a tökéletlen bi
zonyítja,

g A komolyabb viták azért vannak,
hogy senki se vegye azokat észre.

g Ha a hibás gépet állandóan bemutató
alatt tartod, folyamatosan működni

fog.

g A padlónál nem eshetsz lejjebb - ha
csak előtte vermet nem á:ftál oda..

g Teljesítrnényed fokozására kiváló le
hetőséget nyújt a többnejűség.

g A szakadéknál csak az idióták fékez
nek, a mi fajtánkbéli meghúzza a ma
gassági kormányt.

g Inkább kérdezz "butákat", mint buta
ságokat!

g Ha két ellentétes utasítást kapsz, ör
vendj! - semlegesítették egymást.

g Jobb ma egy túzok, mint holnap egy
veréb.

-
',~.~.~~

- A követségen ajánlották fel ezt a
települést a Francia-Magyar Alapítvá
nyon keresztül 1994. szeptember l-jé
től.

- Milyen hosszúra tervezed az ittlé
tet?

-' Június 30-ig, de szeretnék hosszab
bítani. Ha lehet ugyanitt, de máshol;
esetleg rnás országban is.

- Mikor ideérkeztél Gyomaendrődre,
mi volt az első benyomásod?

- Nagyon tetszett nekem a Város.
Nem túl nagy. Csendes, szép, nyugodt.
Jó benyomást keltett. Tetszik ez a táj.
Teljesen más, mint Franciaország. Fő.

leg ez a nagy alf61d...
- Hogyan fogadtak agimiben?
- Eddig úgy látom, nem túl beszéde-

sek a tanulók. Olyan szerénynek, visz~

szahúzódónak tűnnek. Talán, mert nem
ismernek még... Nyelvi problémáim
nemigen vannak.

Bevallása szerint a gesztikuláció, a
mutogatás nemzetközi nyelv és azt
ni.indenhol megértik.

Van. egy barátja, aki szintén az alapit
ványon keresztül került Békéscsabára
és ott a gimiben tanít. Így nem szenved
nagyon a magánytól, annál is inkább,
mivel sokszor töltik szabad idejüket a
csabai diszkókban, ahol más barátokra
is könnyen szert tehetnek.

Nagyon jól érzi magát nálunk, bár
még gyengén beszél magyarul, de ez
csak idő kérdése... További jó és hasz
nos időtöltést kívánunk, Claire!

(Segítségemre volt Kohn Zita tanárnő

.a gimnáziumból, aki szívesen vállalta a
tolmács szerepét.) 8. K.

A tanárok között, a Kner L gimnázi
umban egy új arcot is üdvözölhetünk.
Az 1994/95-ös tanév kezdésétől érke
zett hozzánk egy fiatal, 22 éves lány
Franciaországból. Arles, Avignon (Pro
vance) városából. A neve Claire Del
cOllr. Francia nyelvet oktat.

- Miveljoglalkoztál ezelőtt?

- Irodalmat hallgattam az egyetemen
otthon.

- Milyen kapcsolatod volt Magyaror
szággal, hogyan keriiltél ide?

- Az egyetemen láttam egy hirdetést,
ahol kerestek francia nyelvtanárokat
Magyarországra. Aztán a követségen
keresztül kerültem ide, miután jelent
keztem, mert érdekesnek tűnt. Egyéb
ként nincs családi, vagy személyes kap
csolatom korábbról Magyarországgal.

- Miért éppen Gyomaendrődre ér
keztéL?
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ANYAKÖNYVI HíRADÓ
AZ 1995-ÖS ÉV ELSŐ SZÜLÖTTE
Gyomaendrődön a dévaványai szülők

gyenneke, Somogyi Krisztián volt.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Bárkai József és Szmola Andrea,
Pataki Elek és Peiffer Hajnalka

AKIK ELMENTEK KÖZÜLÜNK:
Gonda Jánosné 92,· Schwalm Dániel
91, Marjai Mihály 89, Timár Angyal,
Kruchió Jánosné 75 éves korában

GYOMAENDRÓDÖN
ÉS KÖRNYÉKÉN

BETÖLTÉSRE VÁRÓ
ÁLLÁSHELYEK

, Középfokú végzettségűek részére:
varrónő (Gyomaendrőd) 10 fő 
asztalos (Gyomaendrőd) 3 fő - ci
pőfelsőrész-készítő (Gyomaendrőd)

. 10 fő - varrónő (Dévaványa) 10 fő

- asztalos (Dévaványa) 10 fő.

Felsőfokú végzettségűek részére:
gyógytornász (Gyomaendrőd) l fő

- gazdasági ügyintéző (Dévaványa)
l fő.

A Hadirokkantak, Hadiözvegyek
és Hadiárvák Országos Nemzeti

Szövetsége gyomaendrődi szervezete
vezetősége értesíti tagjait, hogy

1995. évtől kezdődően minden hónap
első péntekén délelőtt 9-II óráig

ügyeleti fogadónapot tart az önkor
mányzat kis tanácskozótermében

(Szabadság tér l.).

Összeszólalkozott a kőművessel

TALALKozAs EGYATLAGOS
GYOMAENDRŐDIWC-VEL

Nem tagadom, jómagam is szeretem
az éjszakai életet, jó néhány söröző

ben megfordultam már Gyomaendrő

dön. Amiért tollat ragadtam, nem
ezek ellen irányul, hanem éppen szín
vonalasabbá, kulturáltabbá tételükért
próbálok meg hangot emelni. Amit
most olvasni fognak, lehet, !dssé iro
nikus hangú, viszont· igenis létező és
sajnos valós probléma. Egy megtör
tént eset, név nélkül:

Sörözgetünk, beszélgetünk, egyszer
csak szólít a természet. Elindulok az
illemhely irányába. Odaérek, felkap
csolnám a villanyt, de nincs, ezért ki
tágítom CI pupillámat és előretartott .
kézzel, kicsit lassan s bizonytalanul
elindulok előre. Két ajtó (helye) már
megvan. Az egyik részből halk·szuszo
gás jelzi, itt máI' lesen van valaki...
Választom a másikat, melynek sötét
sűrííjéből halványan kivillan egy "fe
hér" WC-csésze. Kultúrember lévén
megpróbálom felhajtani az ülőkeretet,

de mivel ez sincs, bátran hozzálátok
kisdolgom elvégzéséhez, amihez lega
lább egy inji-atávcső kellene, ugyanis
úgy hallom, elsőre nem talált. Máso
dikra sem... Megvan!

Csakhogy nem a már megszokott
csörgő hang, hanem tompa találkozás
valamivel, amit előttem itt járt gazdá
ja hagyott árván. Szétcsapódó leendő

mezőgazdasági tápanyag, orrmeresz
tő bíd:, viszont újabb meglepetés ér.

Fűti a padlót! Vagy mégsem? A döb
benet a hajam végéig hasít! Benne ál
lok a mások és valószínűleg saját ma
gam által előidézett tengerszemben.
Mindezek ellenére boldog vagyok, kéz
mosó helyett maradt anadrágom,
mégse a csizmámba kellett eresztenem
és vizes lábnyomaim még percekig
árulkodnak róla: WC-n voltam.

Kérdésem az, miért olyan nagy
gond néhány ezer forintot áldozni
erre a fontos dologra. hiszen minden
üzemeltetőnek érdeke volna, hogy ne
adjanak okot ilyen írások megjelené
sére.

T. L.

AUTÓCSAPDA!

J!. helyszín Gyomaendrőd, Hősök

útja és a Fő út kereszteződésénél a
Totózó melletti parkoló.

. Egy autó érkezik gyanútlan vezető- .
jével, amit a túloldalról jól látni. Va
lamikor jól vizsgázhatott rutinból,
ugyanis a ferde parkolóba ferdén állt
be, viszont egy szabályt hiába próbált
betartani, nem sikerült.

Én így tanultam: parkolóba beál
láskor visszaengedjük a gázpedált,
binyomjuk akuplungot és az első ke
rekekkel megérintjük a szegélykövet.
Csakhogy nem az előttünk lévő árok
túlsó' oldalának kikövezelt falát!

Igen, itt fondorlatos módon kifelej
tették a szegélykövet, így az· autós
még legnagyobb igyekezete ellenére
sem láthatja az előtte lévő csapdát.

Az eredmény igazán látványos. Ha
vonta 7-S autó az árokban, járókelők
gúnyos mosolya, persze sokan azt hi
hetik biztosan, a kíváncsi kamera for
gat filmet. Néha az autós részéről fa
nyar mosoly, esetleg szitkozódás, höl
gyek részéről több esetben sírás.
Mindez még megemészthető...

Az már kevésbé, mikor két pici
gyermek az autó hátsó ülésén - talán
életük első tragédiáját átélvén - ha
lálfélelemtől eltorzult arccal tapadtak
az autó üvegére. várván a kívülállók
segítségét.

Tudom, ez igazán kis ügy a város
problémáihoz képest, de legalább
ilyen kis gond volna kijavítani is.

T. L.
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- Pincér! Egy légy van a levesemben!
- Miért? Mit akar? Egy tengeri si-

rályt?!

Hogyan kell kúrálni egy női hipochon
dert?

Azt kell mondani, hogy ez akorraljár!

szatértek, a szenvedéseket túlélték és ide
haza már nem élnek. Azokra, akik még
most is élnek és itt lehetnek velünk a
megemlékezésen.Mind áldozatok ők. A
túlélők is, mert testileg, lelkileg károsod
tak, amelyet soha nem lehet kiheverni.

A hősi emlékműveken bevésett nevek
őrzik meg az utókornak, hogy emlékezze
nek az elhaltakra. (Sajnos ez sem pontos,
nem került rá minden név.) Az itt p-ihenő

német katonáknak még a nevét sem is
merjük, 10-15 fő, sírjukat a boróka futotta
be. Álljunk meg egy percre az emlékmű

előtt néma főhajtással, tegyük le virágain
kat! Ez az egyetlen hely, ahol emléke
zünk rájuk, ahol őrizzük őket a szívünk
ben.

Emlékezzünk együtt azokkal, akik fia
talon együtt dolgoztak az odamaradottak
kal, akik végigszenvedték a 3-5 évet és
még köztünk vannak. Irántuk való rész
véttel, tisztelettel tegyük ezt, hiszen ez a
sors nekünk is juthatott volna!

Ez az emlékmű emlékeztet arra, hogy
nemcsak a katonát, hanem azt is fenyeget
heti veszély, aki nem vesz részt a háború
ban. A politika saját céljaira felhasznál
minden eszközt és ezért fegyvert soha
nem fogó nők és fiatalok is szenvednek.

Ez az emlékmű figyelmeztet, hogy az
ember sorsa sokszor független akaratától,
ha a hatalom, a győztesek bűnösn0k kiált
ják ki, hiába igyekszik az ellenkezőjét ál
lítani.

Bosznia példája is mutatja azt, hogy a
jelenkor háborúiban a polgári lakosság
szenvedése megnőtt a városi harcok mi
att, hiszen még játszó gyermekekre is rá
lőnek.

Bárki vagy is,. ne feledd, hogy akárki
lehet a hatalom áldozata bűntelenül is.

Örülök, hogy én is hozzájárulhattam
munkámmal, hogy a feliratok újra olvas
hatók. Ha élek és lekopik még 10-20 év
múlva, újrafestem.

Egyházi berkekben a helyszínen fogunk
az áldozatokra emlékezni egy későbbi

időpontban, amelyről értesítjük majd a la
kosságot.

Emlékezzünk: Gott mit uns.

DR. WEIGERT J6ZSEF

, ~

- Ujdonság! A napórát befestették vi- ~
lágító festékkel, hogy éjszaka is látható ~
legyen, mennyit mutat. '~

Megkapod a bevétel lI3-át - mond- l'
ta a manager a popcsillagIlak. ~

- Dehogy' Nekem az 1I4-e kell... !

"De ki merész elmondani amit lát?
Pocsék világ ez! Azért pusztul el,
Mert ilyen bűnökről hallgatni kell. "

(Shakespeare: Ill. Richard)

A szovjet hadsereg 1944. október 6-án
vonult be Gyomára. A megszáll6 hadse
reg katonái biztosították az összegyűjtést

és 1945. január első napjaiban Gyomáról
a Szovjetunióba hurcolták el a német
nemzetiségű polgári lakosságot, jóvátételi
közmunkára.

Az államközi megállapodások alapján
közmunkaként sem foghatjuk fel a polgá
ri személyek és hadifoglyok munkavégzé
sét. A fegyverszüneti egyezményben nem
kötelezték erre Magyarországot. A ma
gyar hatóságok az elhurcoltakat hadifoO'
lyoknak tekintették. A szovjetek az igén~
bevételeknél a magyar hatóságokat nem
kerülték meg, de kevés beleszólást adtak
nekik. A munkán ellenséges fogadtatás
ban volt részük, de helyzetük 1947 után a
szovjet munkásokéval válik azonossá.

Az embereket megtévesztették, hogy
azt nem mondták meg, hogy hová szállít
já~ öket, így nem készültek fel megfelelő

ruhával, élelmiszerrel a hosszú útra.
Olyan hírek teljengtek, hogy Rákosiék
eladták a foglyokat, azok fogják végrehaj
tani az ötéves tervet a Szovjetunióban.

A sztálini önkény népeket, népcsopor
tokat vetett fogságba, amely a fogságban
lévők pusztulásához vezetett, sokan ma
radtak örökre távol, mert legyengültek és
meghaltak. A helyzetet jellemzi, hogy
mindezt cinikusan tették, az ellenkezőjét

állítva, a népek barátságát és megbecsülé
sét hirdetve. A cinizmus a magyar olda
lon is elterjedt, míg végül az elszállítot
takról meg is feledkeztek. A hazatérőknek

tilos volt arról beszélni, hogy milyen volt
az élet a Szovjetunióban. Az évforduló
méltó megemlékezésére készülünk a felú
jított emlékműnél. Azokra emlékezünk
akik itt haltak meg a harcokban, itt nyug~
szanak temetőnkben. Azokra a fiatalokra
is, akik Kecskeméten lettek' a szovjetek
áldozatai, itt nyugszanak egy közös sír
ban. Azokra, akik hadifogolyként és de
portált polgári személyként a Szovjetuni
óban lelték halálukat. Azokra, akik visz-

_.~ _ - .
....-.~ .., ~ ~ , .
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ISZTELT
VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Köszönjük a bizalmat, köszönjük a
jelöltjeinkre leadott szavazataikat!

Bízunk benne, hogy az új képvise
lő-testületbe az Önök akaratából be
került képviselőink a polgármester úr
vezetésével az elkövetkező négy év
ben úrrá tudnak lenni a reájuk háruló
nehézségeken, és a többi képviselővel

együttműködve Gyomaendrőd lakói
számára kedvező döntéseket hoznak.

E döntések végrehajtásához, kivi te
lezhetőségéhez kérjük az Önök segít
ségét, tettrekészségét. Az elvégzendő

feladatokhoz mindenkinek, Gyoma
endrőd város összes polgárának jó
egészséget kívánunk. .'

Az MSZP gyomaendrődi szerveze/e.

A Híradó decemberi számában kö
zölt rejtvények helyes megfejtései:

Plusz egy vicc: - Hát akkor nyír- .:
~nm~! .

Fővárosok: Belgrád, Berlin, Brüsz- H
szel. Bukarest, Koppenhága, Lissza- ~\
bon, Mosz/..:-va, Stockholm.. U

A megfeJtők között az Afész, a:;
Sublót Kft., a Lionne Shop, Ugor:;
Emese (Color Shop), az Apolló Mozi, "
a Zsort Élelmiszer-áruház ajándékait'.
és a GyomaendrŐdi Hírmondó egy- '

, '" l
éves előfizetését sorsoituk ki :. .1

A nyertesek postán kapták meg az ; .
ajándékokra jogosító értesítést. ~

Gratulálunk nekik!
Kurilla Károlyné, Babecz Sándor- f

né, Szilágyi Andrásné, Izsó Jánosné .
~ Aranyos Mátyásné, Kóródi Lajos:' ,

Tokai Gréta, Bucsi Imréné, Bucsi Se- ;'
atrix, Magyari Jánosné, Papp Szilvia, L
Farkas Katalin, Joó Judit gyomaend- .
rődi és Török Jánosné körösladányi
olvasónk.

r:--I'~' .~:,,:~~:,:-o"t:-::.:::::~.......~... ...,.~:::.,.~.~;::~ :"" ':~Ar.::::~"':~:'"

MEGHívó
': .. A i~ozgáskorlátozotta~ Békés Megyei Egye
; suletenek gyomaendr6di csoportja vezet6sé
; ge 1995. március 11-én 18 órai kezdettel n6
" na.pi ünnepséget rendez, vacsorával egybe-

kotve, melyre szeretettel meghívja tagjait.

lefentkezé<' 1995. m'árcius 7-ig, a Ka
tona József Művef6dési Központban Cs6-

'", ke János titkárnál i vEzrröSEC
, _,=-::;:;oo_",",~·="","..._ ....""",,,......d~·
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- December 20-án a Fő út-Hősök útja kereszteződesében egy
gépkocsi e!ütött egy kerékpárost, szerencsére sérü,lés nem történt.

- Beindultak sajnos a kerékpárlopások. Amountain bike-ok
népszerűek még mindig a tolvajok körében. Az egyiket a műve

lődési ház udvarából, a többit különböző italmérő helyek közelé
ből - nem a templomok elől -, lezárt állapotban tulajdonították
el. Az egyik ilyen bringát a sértett felismerte az elkövetővel és
igy rendőri intézkedés folytán visszakapta.

- 23-án a Szarvas felé közlekedő N. Z. figyelmetlen vezetés
következtében összeütközött a posta Mercedes kisbuszával. Sze
mélyi s~rülés nem történt.

- 24-én hajnalbal) egy ismeretlen személy két ablakot kitört a
MÁV-állomáson.

- Egy súlyos sérüléses baleset történt a gyomai ligetnél az or
szágútra vezető felhajtónál. Egy férfi figyelmetlenül tolta fel az
útra kerékpárját, egy arra robogó személygépkocsi pedig elütötte.

- 28-án a vasúti híd Körösön túli átjárójánál ismeretlen elkö
vetők kitörték az ottani jelzőlámpákat. Ez a közlekedés biztonsá-
ga elleni bűncselekménynek számit. .

- 29-én a Bajcsy 100. alatti italáruboltból mintegy 20 ezer Ft
nyi árut vittek el.

- A Simai-zugban, de máshol is a vikendházak feltörései to
vább folytatódnak, ez a sorozat még tart.

- Bejelentés alapján a rendőrjárőr tetten érte és elfogta a Iiba
tolvajokat. N. A., J. Zs. gyomaendrődi lakosok ellen az eljárás
folyamatban van.

- Január 2. Előszeretettel megszegik a gépkocsivezetők a sza
bályokat, mikor tehergépkocsival a vasúti sínekre, azok közvet
len közelében állnak a rakodórámpákhoz, ami szabálytalan. Ha
sonló történt Mezőtúron is. Ilyenkor fennáll a sínek meglazulásá
nak a veszélye, ami balesetet okozhat.

- 2-án a Kishajóban szórakozó vendégek eltávozásuk után pe
tárdákat robbantottak. Az elkövetők nincsenek meg, de a rendőr

ség ettől fogva rendszeres ellenőrzéseket tart a legtöbb szórako
zóhelyen és környékén.

- 3-án a Vakegér nevű kocsmába betörtek tetőbontás módsze
rével. Mintegy 160 ezer forintnyi árut elvittek.

- 6-án a Shell-benzinkúttal szemben a jégen csúszkáló gyere
keket érte' meglepetés ... Az arra bicikliző Sz. L. hirtelen ötlettől

vezérelve agyerekeket megpillantván lefordult az útról és a töltés
oldalán célbavéve a gyerekeket a jégre kivánt hajtani. A manőver

csak részben sikerült, mert a vékony jég beszakadt a bicikli's
alatt. A rendőrségnek megvan az oka Sz. L. figyelésére.

- 8-án a téglagyár mögött F. 1. és E. L. 21 fiatal akácot kivá
gott és ellopott. Az arra járó rendőr karjaiba futottak, mikor il fát
a biciklijükön tolva éppen olajra léptek...

BESZÁMOLÓ
Sajnos nem csökkent az 1993-ban elkövetett bűncselekmények

száma l994-re sem, minek száma 535 volt. Szándékos testi sértés
27-27 történt I 993-ban és 1994-ben, tehát nem csökkent. A lopá
sok száma sem. 70%-ot meghaladó a vagyonelleni bűncselekmé

nyek száma. A' kényszerítő eszközök alkalmazásának száma a
rendőrök részéről 35-ről 55-re nőtt. Az elfogások, előállítások

száma 1993-ben 118, 1994-ben 271 volt. 2715 alkoholszondás
ellenőrzésből 337 pozitívnak mutatkozott. A feljelentések száma
284-ről 367-re, 705 250 Ft-ról, l 971 OOO Ft-ra nőtt. A helyszí
nen 28 esetben vontak be hatósági jelzést, illetve vezetői enge
délyt. Közös ellenőrzések a polgárőrökkel, hal- és vadőrökkel

3506 órát tett ki, ez 475 főt jelent összesen. Saját gépjárművük
kel, ellenszolgáltatás nélkül 203 alkalommal teljesítettek szolgá
latot. Önállóan, vagy rendőri segédlettel 257 alkalommal intéz
kedtek. B. K.

Tisztelt közlekedőállampolgárok!
Közlekedésünk biztonsága szempontjából a beköszöntött télies időjá

rás magában hordozza bizonyos veszélyhelyzetek kialakulását. Min
dennapi életünk természetes velejárója, az éghajlatok meghatározott pe
riódusokban történő változása. Ennek élettani hatása is van, mely kap
csolatban áll a gépjárművezetéssel, esetleg figyelmetlenebbé válhat a
közlekedő ember. A létrejött objektív helyzetet meg kell szoknunk,
nem úgy tapad a kerék, mint nyáron, a fékhatás másabb, mint száraz
időben. Erre a vált,ozásra tudatosan fel tudjuk készíteni önmagunkat.
Vannak .azonban olyan helyzetek, amelyekre nem' lehet felkészülni,
csak a figyelmes, meggondolt vezetés a helyes magatartás. Nem lehet
felkészülni a városon kívüli fel fagyott utak, jeges átfolyások, síkos út
szakaszok kezdetére és annak megszűntére.

Hasonló a helyzet az erős párássággal, a köddel is, márpedig ahogy
haladunk a télbe, egyre valószínűbb a gyakori köd létrejötte. Ugyan
úgy, mint a fagy, a köd esetében is a "rosszabb" a jobb: ha már egyszer
mindenütt egyenletes a köd, mert akkor nem kell meglepetésre számíta
ni. Ez azonban a legritkább esetben fordul elő. Készüljünk fel inkább
arra, hogy nagy figyelemmel, óvatosan, szinte "ugrásra" készen kell a
volán mögött ülnünk. Ráadásul a köd a faggyal párosulva fokozott ve
szélyt jelent, hiszen még inkább kiszámithatatlanná válik az autó visel
kedése. Az ónos szitálás, az ónos eső egyaránt réme az autósoknak és
gyalogosoknak, hiszen irányíthatatlanná válik mindenféle mozgás. Ezt
az időt többnyire melegfront okozza, amelynek hatására amúgy is fi
gyeimetlenné válunk.

Fokozott tehát abalesetveszély!
A balesetek megelőzésének legfontosabb tényezője az emberi figye

lem, a sebesség helyes megválasztása, a tolerancia és a veszélyhelyze
tekben a helyes cselekvés. A járműben ülők védelmét elsődlegesen az
aktív biztonsági eszközök határozzák meg, ilyen a jól működő fék és
kormányberendezés. További fontos tényező még, a féklámpák, a vilá
gító és irányjelző készülékek és az évszaknak megfelelő gumiabron
csok állapota. A létező legtökéletesebb aktiv technikával felszerelt jár
mű vezetése során is bekövetkezhet a baleset. Ekkor kerülnek előtérbe

azok a műszaki tényezők, melyeket a szakirodalom passzív (szekunder,
illetve másodlagos) biztonságként ismer 90 éve ismert eszköz a bizton
sági öv. Balesetek százezreinek elemzése késztette a legtöbb motorizált
ország jogalkotóit arra, hogy kötelezővé tegyék viselését. A biztonsági
öv feladata kettős, amellett, hogy ütközéskor megóvja az utasokat a ki
repüléstől, minimálisra csökkenti a gépkocsi belső tartozékai okozta sé
rülések lehetőségét. Sokan úgy gondolják, hogy kitámasztott kézzel és
lábbal is lehet úgy fékezni az ütközés pillanatában tehetetlen testet,
mint ahogy az öv teszi. Ez egyértelműen tévhit. A felszabaduló hatal
mas mozgási energiát végtagjaink még 40 km/óra sebességnél sem ké
pesek már lefékezni. A közlekedők a szükséges információk 90 száza
lékát látás útján szerzik meg.

.A jól látó járművezetők a forgalomban adódó szituációkra biztonsá
gosabban reagálnak, a veszélyes helyzeteket előbb veszik észre és na
gyobb távolságból észlelik. Ezért lett kötelezővé téve a lakott területen
kívül a tompított fényszóró használata. Továbbra is bocsánatos bűnnek

tekintik az emberek az ittas járművezetést, pedig a balesetek bekövetke
zési okai között előkelő helyet foglal el. Az ilyen járművezetők nincse
nek tudatában annak, hogy kevés szeszes ital elfogyasztása után már
gyorsan meggyengülnek a reflexek és emiatt nem képes a jármű bizton
ságos vezetésére. Meg kell említeni az úgynevezett "diszkós" balesete
ket, amikor a fiatalok szeszes ital fogyasztása után ülnek vezetőülésbe

és igy okoznak sok családnak tragédiát.
A téli autózáshoz a megfelelő közérzet is szükséges, a vezetőnek a

kocsiban nem szabad fáznia, mert a fázás csökkenti az észlelés gyorsa
ságát, lassítja a reflexeket. A jó közérzetnél azo,nban fontosabb a hibát- '
lan vezetéstechnika: jeges úton való közlekedés - a megcsúszás kivé
dése vagy már megcsúszott jármű stabilizálása - nagy gyakorlatot igé
nyel. A biztonság legfontosabb alapelve a sebesség csökkentése.

Ezen alapelvek megvalósítására történt felhívással balesetmentes
közlekedést kíván:

eSIK BÉLA r. fhdgy.,
a Szarvasi Baleset-megelözési Bizottság titkára
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Az amerikai Illinois állam rendőrsége teljes csodálattal
adózott Bill Ward médiumnak. Nézzük, mit mondott erről

az illinois-i Dixmoor város rendőrfőnöke,Anton Graff:

- Szkeptikus vagyok és mindkét lábammal a földön já
rok, de most már hiszek Bill Wardnak mint médiumnak.
Annak is örülök, hogy segítségével támogatta a rendőri

munkát.

A dráma 1988. október 18-án kezdődött, mikor Candace
Augustus 30 éves felszolgálónőt és II éves fiát, Gregoryt
otthonukban holtan találták. Mindkettőt halálra verték egy
baseballütővel. A rendőrség azonnal kiderítette, hogy az
utóbbi időben a családnál dolgozott egy bizonyos Robert
Fair.

MIKOR AHOLTTESTEK,ET megtalálták, azt kellett
konstatálniuk, hogy Robert Fair Candace kék autójával
együtt eltűnt. Ternlészetese.l azonnal gyanússá vált a férfi.
Találtak egy telcfonszámot is, ami R. Fair barátnőjéé volt,
Kaliforniában. Arra következtettek, hogy útban van a lopott
autóval Kalifornia ·felé. A barátnő lakásának megfigyelése
azonban nem vezetett eredményre. Ekkor kapcsolódott a
nyomozásba Bill Ward. Ward, aki a szomszéd városban,
Romeoville-ben lakik kérte il rendőröktől Robert Fair szüle
tési adatait. Ezek birtokában mindenkit elkápráztatott, mivel
pontosan elmondta a gyilkosságok történetét.

WARD LELKI SZEMEIVEL látta a gyilkost dél felé au
tózni az 57-es úton, egy kék autóban, és állította, hogy Fair
anyja lakhelye felé tart, nem Kaliforniába a barátnőjéhez. A
hatóság már tisztázta, hogy Fair anyja is délen lakik, de a
Mississippi állambeli Friars Point nevű városkában. A rend
őrség felkereste az asszonyt, aki elmondta, hogy valóban ott
volt nála a fia, de csak egy éjszakára, majd tovább utazott.
Ward ekkor is kitartott amellett, hogy a körözött férfi Friars
Pointban tartózkodik.

AMIKOR A HELYI SAJTÓBAN közzétették a valószí
nűleg Fair által elkövetett brutális gyilkosságokat, a városka

'hangulata annyira a gyanúsított ellen fordult, hogy édestest
. vére szállította a rendőrségre Robertet.

- Fair bevallotta tettét és bűnösnek érezte magát. Most
már a 25 éves fegyházbüntetését tölti gyilkosságért -mond
ja a rendőrfőnök, Anton Graff.

BILL WARD FELTEVÉSEl (leírásai) rendkívül ponto
san egyeztek az elkövetett gyilkosság körülményeire vonat
kozóan:

- Elmondta, hogy a gyilkosságot egy veszekedés követ
kezményeként követte el Fair. Eszerint Candace el akarta
küldeni a férfit. Fair beismerte, hogy ez a veszekedés pro
vokálta őt tette elkövetésében.

- Ward szerint Fair előbb a fiút, Gregoryt ölte meg. Fair
ezt bevallotta és hozzátette, hogy azért cselekedett ekképp,
mert nem akarta, hogy a fiú anya nélkül nőjön fel.

- Ward "Iátta", amikor Fair az 57-es úton autózik dél
felé, szülőhelye irányába.

A médium Ward ma 50 éves. Ezt mondta az ügyről: "Mi
kor Fair születési adatait megkaptam, mintha egy színes fil
met néztem volna. Láttam a gyilkost a baseballütővel... és
amint dél felé menekül." B. K.

AMÉDIUM
1. Ön szerillt szükségét érzi-e

az ember, hogy higgyen va
lamiben?
a) Némelyik igen, mások nem.
b) Feltétlenül.
c) Ez csak fantázia kérdése.

2. Mit tart Ön a rokonságáról?
a) Rémes banda.
b) Szükséges rossz.
c) Nagyszerű emberek.

3. Mit jelentenek Önnek az
emberi kapcsolatok?
a) A legfontosabb része az

életének.
b) Örökös gondok forrása.
c) Mikor mit: jót, rosszat, ve

gyesen.

4. Mit jelent Önnek a szexuális
élet?
a) Lebénítj,,?
b) Örömet szerez?
c) Bosszantja és idegesíti?

5. Hogyan alakulnak baráti
kapcsolatai?
a) Gyakran szerez új baráto

kat?
b) Elveszíti régi barátait?
c) Fönntartja a régi barátságo·

kat, s nem keres állandóan
újakat?

6. Mit tart a munkájáról?
a) Szenved tőle?

b) Megéri a fáradságot?
c) Életszükséglet?

7. Mit szeret a pénzzel tenni?
a) Megkeresni?
b) Kiadni?
c) Birtokolni?

8. Az alábbi tulajdonságok kö
zül melyiket tartja magára
jellemzőnek?

a) Bőkezű?
b) Kissé fukar?
c) Sem egyik, sem másik?

. 9. Mit gondol, mit jelent a
. gyermek az ember életében?

a) Kötelességet?
b) Felelősséget?

c) Örömöt?

\' 10. Hány különböző hobbija
volt, amióta az iskoláit el
végezte?
a) Egy?
b) Egy sem?
c) Kettő vagy több?

ll. Altalában úgy tölti a sza
badságát, ahogyan szeret
né, és amilyet megérde
mel?

....... "::•• ,....<=••...,..,....'u.".=:i"""""'"

a) Nem?
b) Olykor, ritkán?
c) Igen?

12. Mit érez, ha a szokottnál
elegállsabb ruhát visel?
a) Magabiztosságot?
b) Jó közérzetet?
c) Tulajdon értéke megerő

sítését?

13. Milyen szórakozást szeret
jobban?
a) Aktívat?
b) Passzivat?
c) Olyat, amit önállóan szer

vez a saját otthonában?

14. Szeret-e
a) Romantikusan, reményte

lenül szerelmesnek lenni?
b) FelelőtJenül flörtölni?
c) Vagy a szerelem gyakor

lati részét kedveli?

15. Mit gondol, mibó1 áll a bol
dogság?
a) Ha megvan mindene,

amit csak kíván?
b) Ha nem kíván többet,

mint amije már megvan?
c) Ha másokat boldoggá

tesz?

ÉRTÉKELÉS:
Számítson fel magának egy

pontot, valahányszor válasza
megegyezik a következőkkel: I.
b, 2. c, 3. a, 4. b, 5. c, 6. b, 7. b,
8. a, 9. c, 10. c, II. c, 12. b, 13.
a, 14. c, 15. c.

Most számolja össze a helyes
válaszokat! Ha számuk 12 fálött
van, gratulálunk. Alighanem
már el is foglalta a jól megérde
melt "helyet a tetőn", a maga vi
lágában. Gyönyörű onnan a ki
látás...

Ha 6- 12 pontot szerzett,
egyik oldal sem kerekedett fe
lü!: sem a világ nem uralkodik
ön fölött, sem ön a világa fálött.
Ez nem elég a tartós boldogság
hoz - túl sok önben a bizonyta
lanság. Mi volna, ha megpróbál
ná kissé tudatosabban irányítani
az életét?

'Ha 6-nál kevesebb pontot
szerzett, gondolkodjék el, miért
tűri, hogy a környező világ ilyen
könyörtelenül elnyomja? Pró
báljon bátrabb, életigenlőbb len
ni - adjon egy kicsit többet ma
gából, talán akkor többet is kap
cserébe.
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ÚJULJUNK MEG!

MÁRCIUS 15. NEMZETI ÜNNEPÜNK

Folytatás a 2. oldalon

Március, tavasz, friss szelekben csattogó zászlók, forradalom, magyarság,
megmaradás, remények, beteljesülni látszó álmok-vágyak, függetlenség, Pe
tőfi, Jókai, Kossuth, Széchenyi... Szavak. Nevek.

Csak szavak? Csak nevek? Mit jelentenek ma Pápán, Segesváron, Zentán,
Torontóban, Enyeden, Kolozsváron, Branyiszkón, Döblingben, "A nagy vi
lágon e kívüL" Ki lehet-e tűzni mindenütt a kokárdát, vagy a piros-fehér
zöld zászlót. Vagy csak a levéltárcába rejtve egy-egy szalagdarabot, vagy még
mélyebben a szív redőiben őrizni a nemzeti színeket. Van ilyen, volt ilyen
nálunk is...

Mit jelentenek ezek a szavak annak az idős bácsinak, aki a közelmúltban
lépett a 99. évébe, aki gyermekkorában még látott '48-as rokkant honvédot,
vagy annak a 80 körüli néninek, aki ma is büszke rá, hogy lánykorában,
március IS-én magyar ruhába ment a templomba Endrődön, vagy annak a
hajdani debreceni egyetemista ifjú házaspárnak - a '70-es évek elején 
akik nászútra mentek Pestre.
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MEGKÉRDEZTÜK
a polgármestert

- Legutóbb szó volt megint az ivóvi
ziink helyzetéről. Mik a hírei?

- A vizsgálatok eredménye mutatja,

hogy a víz jódtartalma hosszú távon sem

káros az egészségre, erre hivatkozva nem

is tudnánk jobb ivóvízre szert tenni.

A víz többi szerves alkotórésze okozza

a szín- és szaghatásokat. Ettől függetlenül

jobb vízhez kellene jutnunk. A Maros

hordalékkúpjáról jövő vízbázisról a Kör

nyezetvédelmi Hivatal különböző szakha

tósági vizsgálatok eredményét figyelembe

véve nem engedélyezi, hogy mi napi 5

ezer m) vizet elhozzunk. A Vízmű Rt. az

általa levett 45 ezer m) vízforgalomból

mégis tudna nekünk juttatni, ha ezt valaki

támogatná. Úgy tűnik, itt van lehetősé

günk.

- A középiskolák megyéhez való csato
lása milyen hatással lenne az intézmé
nyekre és a városra?

- Semmi különös. Ezt a lépést gyakor

latilag majdnem minden város meg fogja

tenni. Következménye lenne, hogy az is

kola. igazgatóját nem a helyi képviselő

testület, hanem a megyei közgyűlés ne

vezné ki és a vele járó pénzügyi feladato

kat a megyei önkonnányzat vállalná.

Minden más marad. Kivételek a helyi

gimnáziumok.

- Mi a véleménye a Spartacus támoga
tási összegének emeléséről?

- Nagyon igazságosnak tartom. Úgy

gondolom, hogy a Spartacus Sportkör na-

gyon jó úton indult most el. Közel 300

gyerek sportol itt. A labdarúgó szakosztá

lyoknak biztos, hogy van 200-300 fős

törzsgárdájuk, közönségük, ezzel együtt

helyére kell tenni a városban a labda~

gást...

- Milyen lényeges találkozói voltak a
közelmúltban?

- A Békés Megyei Vízmű Rt. igazga

tójával a Környezetvédelmi Hivatal igaz

gatójánál voltunk, az ivóvízről tárgyal

tunk.

- A Kisvárosok Érdekszövetségének

tisztújító közgyűlésén voltam. Itt nagyon

sok fontos dolog megbeszélése került na

pirendre. Azonos gondokkal küszködünk,

főleg a pénzelosztási bajok sújtanak ben

nünket. A parlamentnek sürgősen tennie

kell annak érdekében, hogy az önkor

mányzatok ne kerüljenek padlóra. A Bel

ügyminisztérium megbízottja sajnos nem

jelent meg az előadásátmegtartani.

- A francia kormány vendégeként egy

magyar polgánnesterekbőlálló küldöttség

utazik Franciaországba a Belügyminiszté

rium önkonnányzati osztályának vezeté

sével. Megtiszteltetésnek veszem, hogya

delegáció tagjaként én is részt vehetek

ezen az úton.

- 24-én várhatóan Latorcai Jánossal

lesz egy találkozónk.

l 995.február 23.

A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
pÁLYÁZATI KlÍRÁSAI

A FÖLD NAPJA '95
alkalmából

PÁLYÁZATOK KlÍRÁSA

PÁLYÁZATI.
Környezetvédelmiplakát-pályázat általános is

kola felső tagozatos és középiskolás diákok ré·
szére. Tetszőleges méretben és tetszőleges rajz
technikával készített pályamunka. Beadási határ
idő: 1995. április 15. A pályamunkát szakmai
zsűri bírálja el.

Két korcsoportban (10-14 év és 14-18 év) a
három-három legeredményesebb pályázó ajándé
kot kap.

PÁLYÁZAT II.

Településünk legégetőbb környezeti problémáí.

Feladat: lllegális szemétlerakó helyek és
egyéb megoldatlan problémák felkutatása. Olya
noké, amelyek környezetkárosító hatásuk mellett
rontják a városképet, rossz benyomást keltenek
az idelátogató vendégekben.

PÁLYÁZATlli.
Így is lehet címmel. Településünk leggondo

zottabb utcáít, városrészleteit, ahol véleményed
szerint az ott élők különösen sok energíát, figyel
met szentelnek lakókörnyezetük szépitésének, s
ez mások számára ís példamutató lehet, mutasd
be!

* *
A kutatómunkát igénylő II. és III. pályázat fotók

kal illusztrálható. A pályázatok két korcsoportban
kerülnek elbírálásra, s az első három helyezett aján
dékban részesül.

Általános iskola felső tagozatos tanulói és közép
iskolás diákok pályamunkáit vá~uk, a fent jelzett
időpontig. Az elkészűlt fotók mérete legalább leve
lezőlap, vagy ennél nagyobb méretű és lehet.

Jó felkészülést kívánunk!

Folytatás az l. oldalról

Lelkesen beálltak a felvonuló tömegbe,
jÖtt a Hatalom - eltépték őket egymástól.
Az ifjú férj három hónapi munkatábor után
látta viszont nejét. A hatalom félt március
IS-től - félt, vagy a maga arcára torzította.
Kiszakította valós közegébó1 '48 egy-egy
mozzanatát, ezzel mintegy a maga létét akar
ta igazolni. Volt "Lobogónk Petőfi", voltak
Forradalmi Ifjúsági Napok és voltak "huli
gán elemek", akik március IS-én "randalí
roztak" a fővárosban. Átéltük valameIU1yit
- lelkünkben sajnos nem sérülés nélkül.

Március idusa újra itt van. Alkalom az
ünneplésre. Ünnepeljünkl Ne parancsszóra
- hanem belső kényszerből. Idézzük otthon
is '48. történetét, legendáit gyermekeink
nek. Fogjuk meg egymás kezét - szülő a
gyermekét, gyermek a szülőét, menjünk
együtt ünnepelni, vetkőzzük le közönyün
ket, restségünket, fásultságunkat, újuljunk
meg '48 szellemének segítségével!

K. K.

Köszönjük, Sanyi!
Háromszáz könyvvel és ötven hanglemezzel gyarapodott februárban egy hétfői napon a

könyvtár. Ez így eddíg is jó hír, de ba még hozzáteszem, hogy ajándékról van szó, még ín
kább örülünk. A könyveket egy fiatal pár hozta: Németh Sanyi (Sallaí doktor úr unokája) és
a felesége - arcukon az}ü~qé.közá§ö:ri}m~vel.Mygkapttik)sz.ig~~,,!1iánytalanula Delfin-so
rozatot, amely a gyere!%#fegyík kedvence>~\WtúÍ1kkötelező irö~~1!nat, meséskönyveket -

~;:::~:Hf::::k:::::::::i:~:lil:::::~::::~
egy könyvet az awr#~nX9dból,az már ezerö@záz, ennyi gyerekn~ s#~r~tél örömet - leg-

;~~~~:::~:~~t~ef;~~:~~l~:~:~i~~~z:~:~z:~~I:ü,s~~:~k:o~:~
gyon drága könytekEle~onok,amelyek megJvásárlásáról a csalá·· iháIli,Tégen lemondtak,

~~~~~~e~~~~~Jrtql~~~~::~~~~":';tr~~~~~:· .. ..I~i~~~;~ó~~~:~
állt akár kétezer W "~ t is .. tj~. Hanglemezt pe-
dig már évek óta w: ;;

Ezért nagy öröffiVr-r g segt ne
ami a családnak is érték, hanem amelyekre már nincs szükségük.

Még egyszer köszönjük, Sanyi. Fizetní nem tudtunk a könyvekért, de azt megígéIjük,
hogy ha bármiben mi tudunk segíteni, örömmel tesszük.

Városi Könyvtár - HORNOK LAJOSNÉ
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Tájékoztatás
A HELYI ADÓK

ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ

KAMATMENTES
FIZETÉSI HATÁRIDEJÉRŐL

Gyomaendrőd Város Önkormányza
tának adóhatósága részéről tájékozta
tom a tisztelt adózókat, hogy a helyi
adók és a gépjárműadó első félévi l:ész

letét

1995. március hó 15. napjáig

fizethetik be késedelmipótlék-mente

sen.

A pótlékmentes fizetési határidő el
n1Ulasztása esetén késedelmi pótlékot
kell felszámítani. A késedelmi pótlék
mértéke a mindenkori érvényes jegy
banki alapkamat kétszeresének 365-öd
része. 1995. február hó 1. napjától a
jegybanki alapkamat mértéke 28%.

A befizetéshez szükséges átutalási
postautalványokat (helyi adókhoz a
629-346611-0859 számú, gépjárműadó
hoz a 629-346611-0897 számú) besze
rezhetik a városháza 15-ös számú iro
dájában, illetve a kirendeltségen.

Felhívom továbbá a tisztelt lakos
ság figyelmét a változás bejelentési
kötelezettségére.

Akinek a tulajdonába adásvéteL örök
lés vagy ajándékozás jogcímén adókö
teles építmény, lakás, telek, gépjármű

kerül, illetve a fenti jogcímek valame
lyike alapján az adóköteles vagyontár
gyak feletti tulajdonjoga megszűnik, to
vábbá, aki vállalkozási tevékenységet
kezd, alkalmazottat vesz fel, illetve vál- .
lalkczási tevékenységét megszüntette,
vagy alkalmazottamak száma csökken,
akkor a változást követő 15. napon be
lül köteles azt bejelenteni az adóható
sághoz, az e célra rendszeresített nyom
tatványon.

Aki ezen kötelezettségének határidőben

nem tesz eleget, mulasztási bírságot fizet.

Azok az adózók, akik (amelyek)
1994. évben a vállalkozók kommunális
adója, illetve a helyi iparűzési adó vo
natkozásában adóelőleget fizettek, az
1994. évi végleges adóról, illetve az
1995. évi adóelő1eg megállapításáról
kiállított adóbevallásukat 1995. május
hó 31-ig nyújthatják be.

Az adóhatóság kéri a tisztelt adózó
kat, hogy a fenti határidőket a saját ér
dekükbeu szíveskedjenek betartani.

ADÓHATÓSÁG

A PÉNZÜCYI
BIZOTTSÁC ÉLÉN

Katona Lajos

Az új összetételű képviselő-testületbe ke
rült Katona Lajos a deceJ;nberi helyhatósági
válasz:1$ alkalmával, majd az egyik, talán
legfontosabb bizottság vezetését, a pénzügyi
bizot\~:;lsét bizták rá.

- Mil; en gondolatokkal. elképzelésekkel
veteIle be magát a testület és abizollság
lJ1!1nkáj,;na:'

- Igazából nem voltak korszakalkotó el
képzeléseim, amikor ezt elvállaltam. Nem is
terveztem, hogy egy ilyen bizottságot vezes
sek, ez menet közben alakult így. Kicsit se
gít ennek a feladatnak az ellátásában, hogy
van egy vállalatgazdálkodási szakmémöki
diplomám is a gépészmérnöki mellett. Meg
tanultam átlátni egy gazdálkodó szervezet
pénzügyi helyz<:tét munkámon keresztül. A
problémát inkább az jelenti, hogy egy költ
ségvetési szerv teljesen másképp működik.

Ismereteimet erre vonatkozóan tehát inkább
most, menet közben szerzem meg.

- Mindjárt egy nehéz erőpróba előtt áll
a bizollság is. Az éves költségvetést kell
megaikami és elfogadni. Erre van-e !....iala
kult recept?

- Szeretném úgy végezni a munkámat,
hogy az önkormányzat működése minél
zökkenőmentes<:bb legyen és talpon tudjon
maradni egy ilyen szituációban, amiben
most vagyunk. Ez a minimális programom

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

PÁLY ÁZATÜT HIRDET

A Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi

Szakközépiskola (Hősök útja 43.)

igazgatói állásra.

Az állás elfoglalásának ideje:

1995. augusztus l.

A megbízás öt tanévre: 2000. július 31-ig szól.

Vezetői pótlék: 20400 Ft.

Az intézményvezetői megbizás feltételeit az

1993. évi LXXIX. sz. közoktatási törvény 18.

~-a tartalmazza.

A pályázat benyújtásának ideje a Művelődési

Közlönyben a megjelenést követő 30 nap.

A pályázatot a következő címre kérjük eljut

tatni: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Dr. Frankó Károly polgármester

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér I.

'Telefon: 66/386-122

tehát. Ha sikerül ezt megvalósítani, akkor
már jól tevékenykedtünk.

- Felmerült-e Önben az, hogy tapaszta
latot cseréljen az előző pénzügyi bizotIság
elnökével? '

- Lehet, hogy érdekes és hasznos dolog
lenne, elismerem. Azonban eddig még nem
jutottam el odáig, hogy erre időm legyen.
Végül is az is nagy segítség, hogy vannak
olyanok a bizottságban, ak\k ezelőtt is részt
vettek annak munkájában. Ez mintegy fo
lyamatosságot is kölcsönöz.

- Segítene az önkormányzat anyagi hely
zetén az. ha a Híradót szüneteltetnék. eset
leg megszüntetnék?

- Azt a néhány százezer forintot ha más
ra is költik, alapvetően nem oldja meg a
költségvetés problémáját, véleményem sze
rint.

BiK

ALAP
A Híradó utóbbi számait lapozván a

kedves olvasó bizonyára csodálkozott a
lap küllemét ítélvén. A papír minősége

sajnos alulmaradt a megszokott, előző

számokéhoz viszonyítván. Ez részben saj
nálatos technikai hiba ís volt, részben a
kiadási költségek leszoIÍtásának számlá
jára irható. A rendkivüli gazdasági körül
mények és a galoppírozó nyomdai árak is
jól ismertek mindenki előtt.

Az olvasót a lehető legkisebb mérték
ben szeretnénk megterhelni a lap áremelé
séveI, ezt is csak elkerülhetetlen okok mi
att. Tudni kell, hogy alap nem üzleti vál
lalkozás - szemben más lapokkal -, ha
nem az önkormányzat a lakosság tájékoz
tatására adja ki, magára vállalva a költsé
gek jelentős részét. Ezt a jövőben is foly
tatni kívánja. A mostani áremelés viszont
elkerülhetetlenné vált.

BiK
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110 éves amotorkerékpár
Látogatás Sóczóékn~l

ff ,

~ZEZONELOTTAMOTORMUZEUMBAN
Hamarosail kilépünk a télből és a langyos

tavaszi idő egyre több kerékpárt és motori
zált társait csalogatja majd elő a kamrák és
raktárak sötétjéből. Néhányan bizonyára
alaposan szemrevételezik és kisebb-na
gyobb javításokat is végeznek majd rajtuk,
ha ugyan eddig nem tették meg.

Ennek apropójából látogattam meg Sóczó
Eleket és Attilát. A Sóczó Motonnúzeum
tavaszi - május l-ji - nyítása előtt milyen
feladatok előtt állnak és milyen tervekkel
foglalkoznak.

A lakóházuk legalább két szobája telis
tele alkatrészekkel, félig kész darabokkal,
vagy lefestett sárhányókkal, vázakkal stb.,
amelyek türelmesen várnak jobb sorsukra a
szőnyegen, vagy sezlonyon. A belépés ide
kívülállónak szinte lehetetlen, úgyszintén a
takarítás is. Van már néhány éve, hogy eze
ket a szobákat ki lehetett söpörni. A közle
kedést, mint a dzsungelben, csak az alig lát
ható csapásokon a terepet jól ismerő házi
gazdák tudják a heverésző, sűrűn sorakozó
fémek között.

Sóczó úr egy tervrajzot mutat, ami nem

más, mint az első, fából készült "lovaglóke
reket" ábrázolja. Enő] tudni kell, hogy 110
évvel ezelőtt készítette Gottlieb Daimler, a
Daimler-Benz autógyár egyik alapítója. Az
első motorkerékpár!

1903-ban az elkészült első darab elégett,
de még annak idején az eredeti rajz szerint

újjáépítették.

Enő! a "lovaglókocsiiól", vagy "csontrá
zóról" (egykorú elnevezések), amit a stutt

garti Daimler-Benz AG múzeumában tarta
nak, az autó 100 éves jubileumára Heinz
Oppenlaender nyolc másolatot készített fel
kérésre.

Az 1885-ben készült motorkerékpár hű

mását kívánják elké:;zíteni Sóczóék. Úgy
gondolják, hogy ezt magyar kéz is képes
megcsinálni ... A rajzot maga Oppenlaender
küldte el Gyomaendrődre.

A késztennék talán '96 nyarára lesz meg.
Addig a küldött videókazettákon figyelhe
tik, követhetik a részletes készítési folyama
tokat és egy személyes németországi talál
kozáson beszélhetik meg a részleteket.

A faanyag - kőris és szilfa - már
megvan hozzá.

Kíváncsian várjuk a végeredményt.

- Az új év beköszönlével vállOZOI/-e vala
mil a múzeum anyagi hál/ere?

- A támogatóí kör sajnos csökkent. Ma
radt az önkonnányzattól és az Endrőd és Vi
déke Takarékszövetkezettől csordogáló for
rás.

- Gazdagodwk valamilyen új szerzemén
nyel?

- Nem nagyon kell már, hál' istennck! N~\·

gyon sok motor van még félben. úgyhogy in
kább helyreállitás és szerelés folyik. Jövőre ta
lán vísszavesszük az iramot és ezze! a motor
létszámot. Inkább keve>ebb, de értékesebb, ki
vételesebb darabokat tartunk meg. 150 lesz a
véglegesen kiállítottak száma.

Óriási probléma, hogy meg kell ternlel
nünk a megélhetés mel,ett a múzeum fenn
tartási kötségeit is. Sokszor a családi élet ro
vására is megy. Főleg a feleségem érdemel
meg minden jó szót - mondta elérzéke
nyülten Sóczó úr.

- A Közlekedési Múzeum .relajánloll
15-20 db-os elhelye~ési lehelőségel 1996
januárja és májusa közö" egy kiállításon,
amely lovább öregbítene a Sóczó MOIOI"n!Ú
zelim hímev.él...

Ez a korabeli fametszet örökítette meg G.
Daimler segítőtársát, Wilhelm Mayba
elwt, az ősmotorkerékpáron

- Meg is köszöntem a főigazgató úrnak,

de sajnos nem tuduÍlk részt venni. A szállí

tás nagyon kritikus dolog és ez az oka, hogy

nem tesszük ki a "kincseket" sérüléseknek,

amik még a leggondosabb kezelés mellett is

előfordulnak ilyen hosszú utaztatás során.

Hasonló kiállítás lett volna az idén is, de

ilyen meggondolások miatt ezt is lemond

tuk. Rosszak az ilyen tapasztalatok sajnos.

- AIti/a, az idei motoroslalálkozó nem

marad el? - kérdezlem ajiútól.

- Beszéltünk a polgánnester úrral, aki

áldását adta rá. Viszont minden bizonnyal 2

héttel Korábban fogjuk megrendezni. A ter

mészetvédőkkel reméihetőleg meg tudunk

egyezni az idén is.

Az ország legnagyobb és egyetlen nyilvá

nos motorkerékpár-magángyűjteménye a

tervek szerint május l-jétől október l-jéig

tart majd nyitva.

BiK
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Sóczó Elek és Attila részére a mo
torkerékpár gyűjtemény elismerésé
ért, a gyomaendrődi rendezvényen
(motoros találkozó) résztvevő és szer
vező munkájáért a Magyar Motoros
Szövetség Veterán Bizottságának Or
szágos Szervezete február 25-én egy
diplomát nyújtott át.

* * *
A Magyar Motoros újságban ha

marosan sorozat indul a Sóczó Mo
tormúzeumról.
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Az elmúlt ősz óta felfigyelhettünk, találkozhattunk a szolnoki
Tele-Coop Kft. által tervezett és elegendő jelentkező esetén kié
pítendő kábeltelevíziós hálózat lehetőségével hirdetéseikben.

Meddig haladt el ennek szervezése, erről érdeklődtünk a Tele
Coopnál, ahol telefOJ~on Rozgonyi Tibor adott felvilágosítást. '

- Jelenleg tíz szervezővel állunk kapcsolatban Gyomaendrő

dön. Ennek a munkának összefogásával Vaszkó László (Tanács
u. 34.) van megbízva, mint a Tele-Coop képviselője.

Jelen pillanatig hetven érvényes szerződés köttetett a város
ban. Elképzelésünkben az önkormányzat maximái :~an támogat
bennünket. Két lakossági fónnTIot tartottunk, melye\en a részle
tes fejlesztési anyagot ismertettük.

- Elsődleges elvünk, hogy mind a két településrés~~t lefedjük
adásunkkal. Máju~ 31. lenne a szervezés lezárási dátuma. Eddig
re 300 fős szervezési létszámot szeretnénk realizálni amikor is
azonnal elkezdjük építeni a rendszert.

A lakossági hozzájárulás egy része fedezi a bekeri.!lési költsé
geket. 30-35 millió Ft-os beruházást tervezünk tehát. Ebből a
lakossági rész mintegy 6 milliót tenne ki - közölte Rozgonyi
Tibor.

A Tele-Coop legalább 8 tévéscsatorna és néhány URH-s rádió
adást közvetÍtene Gyomaendrődön IS. Későbbiekben helyi tv
stúdió is indulna.

BiK"""

Testületi ülés
A helyszűke és lapzárta miatt a február 28-i testületi ülésről

a következőket említjük most meg:

Főszerepet játszott a '95-ös költségvetésről szóló rendelet
tervezet elfogadását megelőző vita. Katona Lajos summázta
az ügy lényegét: "Sok érdeket kellett összehangolni . Egy
olyan költségvetésünk van, ahol tulajdonképpen senkinek az
igénye nem lett maradéktalanul kielégítve, de mindenki ka
pott valamennyit. A szűkösséget figyelembe véve konszenzus
alakult ki, mivel a pénzügyi helyzetünkbőlnem telik többre."

Kiemelnénk a sporttámogatásról elfogadott javaslatot.
Eszerint a GyFC I, a Barátság SE l, a Spartacus SE pedig 2
millió forintot kap 1995-ben. A fennmaradó 500 OOO Ft-ot
pályakarbantartásra tartják fenn és osztják majd ki igény sze
rint.

A kukadíjak mégis változtak a tervezettnek megfelelően:

110 FUhó a lakossági szemétürítés, a lakótelepeken 135
Ft/hó/lakás. A konténeres egyszeri ürítés belterületen 1500
ft, külterületen 2000 Ft. Az áfa még hozzájön.

A szociális ellátások intézményi téritési díjai is változnak.
Az endrődi Pájer-féle szabadstrand '95-ös tervezett díjai: fel
nőtt 40 Ft, gyermek 30 Ft. Gyermekcsoportok és 10 éves ko
rig a gyermekek ingyenesen léphetnek be.

A Rekline Stúdió 2 milliós támogatási kéreImét a helyi rá
dióadó létesítésére elvetették.

Az MSZP GyomaendrődiVárosi Szervezete megtartotta

tisztújító taggyűlését, melyen a 31 tagú alapszervezet a követ

kező négy évre öttagú elnökséget választott. Elnökké újravá

lasztották Fekete Lászlót. az elnökség tagjai Babos László,

Foglár Mihály. Homok Lászlóné és dr. Kovács Béla lettek.

14 személy neve van egy kőbe vésve a besenyszegi református
temetőben. 14 ember c ontjai hevernek ott a ha.nt alatt.

"Itt nyugszanak" olvasható a kövön a felirat.
Bokán István, Csáki Lajos, Kató Gábor, Csáki Dániel,

Forgács István, Csáki Balázs, Putnoki Bálint, Szebenyi Jó
zsef, Varga István, Wolf György, Szász Gábor, Juhász Jó
zsef, Szántó József, Ilo István.

Hiába kérdezgettem idősebb embereket is, pontos adatokat
senki sem tudott mondani róluk. Távol voltak abban az időben a
háborúban. Sokan kerültek orosz fogságba.

Végül megtaláltam az egyik elhunyt lányát, akitől közelebbi
adatokat tudtam meg az áldozatokról.

1944. október l-jén mentek vissza Kecskemétre, itthon voltak
őszi betakaritáson. 17-en mentek vissza, de négy idősebb embert
hazaküldtek. Kecskeméten a repülőtéren dolgoztak. 1944 őszén

Kecskemétért nagy harcok voltak, többször cserélt gazdát. Az
oroszok elfoglalták, a németek visszafoglalták. Ekkor gyilkolták
le a 14 embert.

A gyászjelentés 14 főről érkezett. A repülőtér gondnoka értesí
tette a gyomai evangélikus papot, hogy látta őket meghalva.

Innen elmentek aztán keresni őket. Fried Géza és három
asszony azonosította a halottakat. Ezután került sor hazahozata
Jukra. A 14 halottat két koporsóba tették.

1948. november IS-én a besenyszegi református temetőben

helyezték örök nyugalomra öket. Egy katona is volt közöttük. Ilo
István pozsonyi lakos is itt lett velük együtt eltemetve.

1994 nyarán megjelent egy rendelet, hogy azok akiktől 1949
után politikai okból megvonták az árvaellátást, azok 1995-ben
egyösszegü pénzkártéritést kaphatnak. Az egyik áldozat lánya
azt is elmondta, hogy 1949 után, amikor ő még kislány volt,
megvonták tőle az árvaellátást. Ebből az derül ki, hogy az oro
szok lőtték halomra a 14 embert. Később se beszéltek róla, ül
dözték a hozzátartoz6ikat azzal is, hogy a gyermeknek adott pár
forintos árvaellátást megvanták.

Az egyik MSZP-vezető megjegyzése is csak arra utal, hogy az
oroszok áldozatai lettek ezek az emberek, mert árulónak nevezte
ezeket a munkásokat.

Még a családon is bosszút álltak: azon a kislányon, aki apa
nélkül maradt...
Mielőbb még a feledés homályába veszne, fontosnak tartom,

hogy ez is le legyen írva, hogy maradjon meg az utókorra.

EmléKezzünk rájuk kegyelettel! 50 éve történt a váratlan tragé
dia, őrizzük meg emléküket!

DR. WEIGERT JÓZSEF
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Kner. Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
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kb. 25 fő
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Gecsei Anita
Szujó Zsolt

Csiglr Andrea
Homok Emese
Kóra Judit
Dobó Anita

1973

A nappali tagozattal egy időben 1954 szeptemberében megkezdődott a felnőttek képzése is.
Levelezőn több mint 700-an szereztek érettségi t. Minden iskola minősítésétaz onnan továbbtanu
lók aránya adja, illetve az országos versenyek döntősei. Utóbbiról így szól dicsőségtáblánk:

1972 Csicsely Erzsébet Szakközépisk. orosz I. felkészité tanár: Solymosi János
Gyökös Zoltán OKTV biológia VII. felkészíté tanár: Gyarmati Györgyné
Pálfia Judit OKTV földrajz XI. felkészíté tanár: dr. Benke János
Tímár Judit OKTV földrajz' II. felkészíté tanár: dr. Benke János
Áy Mária OKTV orosz XIII. felkészíté tanár: Fekete Antal
Pikó Béla OKTV biológia XI. felkészíté tanár: Gyarmati Györgyné
Gellai Béla OKTV orosz XII. felkészíté tanár: Ronyec Pálné
Pikó Béla OKTV biológia III. felkészíté tanár: Gyarmatí Györgyné
Fekete Éva OKTV földrajz III. felkészíté tanár: Kocsis Gyuláné
László János magasugrás VI. felkészíté tanár: dr. Kovács Béla
Piros Olga OKTV földrajz VI. felkészité tanár: Kocsis Gyuláné
Béres Mária OKTV történelem IV. felkészité tanár: Varga József
Solymosi János OKTV matematika III. felkészité tanár: Lancsa Jánosné
Giricz Eszter országos döntés földrajz felkészíté tanár: Kocsis Gyuláné
Kurilla Erzsébet OKTV orosz XVIII. felkészíté tanár: Fekete Antal
Mastala Zoltán OKTV kémia országos döntös felkészíté tanár: Nagy Mihályné
Csaba Gábor OKTV német X. felkészíté tanár: Mériné Fröhner Mariann
Csaba Gábor OKTV német XI. felkészíté tanár: Mériné Fröhner Mariann
Nagy Erika OKTV földrajz XVI. felkészíté tanár: Kocsis Gyuláné
Agárdi Erika Országos szakmai versenyen döntés
Csaba Ákos Kitaibel Pál biológia XV. fEilkészíté tanár: Gyarmati Györgyné
Gál Andrea Kitaibel Pál biológia XXV. felkészíté tanár: Gyarmati Györgyné
Kéri Tímea Lyka K. Műv. tört. IV. felkészíté tanár: Kocsis Gyuláné
Csaba Ákos Kitaibel Pál biológia XVII. felkészitö tanár: Gyarmati Györgyné
Gubuznai Tibor Kitaibel Pál biológia XXXV. felkészitö tanár: Gyarmati Györgyné
Gubuznai Tibor Kitaibel Pál biológia XXIV. felkészítö tanár: Gyarmati Györgyné
Dankó Péter Kitaibel Pál biológia XLIII. felkészítö tanár: Gyarmati Györgyné
Gácsi Ildikó OKTV földrajz XVI. felkészíté tanár: Kocsis Gyuláné
Véha Klára OKTV földrajz XXII. felkészítö tanár: Kocsis Gyuláné
Gyuricza Klára OKTV történelem XVII. felkészítö tanár: Róza Olga
Rudner Nikolett OKTV történelem XVIII. felkészitö tanár: Róza Olga
Timár Károly Számitástechnika XIX. felkészitö tanár: Méri Károly
Bácsi Gabriella OKTV földrajz XX. felkészítö tanár: Kocsis Gyuláné
Oláh László OKTV történelem IX. felkészítö tanár: Róza Olga
Jacsó Ilona OKTV történelem XXVII. felkészítö tanár: Róza Olga
Csák Szilárd OKTV matematika II. ford. felkészítö tanár: Csűllög Ferenc

\ Matematika tesztverseny megyei 6. felkészíté tanár: Csűllög Ferenc
OKTV német XIV. felkészíté tanár: Mériné Fréhner Mariann
OKTV biológia II. ford. felkészíté tanár: Gyarmati Gyérgyné
OKTV biológia II. ford. felkészíté tanár: Gyarmati Gyérgyné
Kitaibel Pál biológia felkészíté tanár: Gyarmati Gyérgyné
Arany Dániel matematika II. ford. felkészíté tanár: Andrési Pál
Kitaibel Pál biológia megyei ford. felkészíté tanár: Gyarmati Györgyné
Arany Dániel matematika II. ford. felkészíté tanár: Andrési Pál
Mikola S. fizika II. ford. felkészíté tanár: Andrési Pál
Szökefalvi matematika vers. megyei 3. felkészíté tanár: Andrési Pál
Matematika tesztverseny XXII. felkészíté tanár: Andrési Pál

Hegedűs Péter Irinyi J~nos kémia megyei 3. felkészíté tanár: Nagy Mihályné
Papp József Irinyi János kémia megyei 4. felkészité tanár: Nagy Mihályné

Az 1994195.<)s tanévben az alábbi versenyeredmények születtek:
Szujó Zsolt OKTV matematika továbbkűldheté felkészíté tanár: Andrési Pál
Szereté Andrea OKTV francia nyelvbél továbbkűldhetö felkészítö tanár: Kohn Zita
Tóth Anikó OKTV francia nyelvbéltovábbkűldheté felkészíté tanár: Kohn Zita
Dobó Anita OKTV orosz nyelvbél továbbkűldheté felkészíté tanár: Bemáthné Butsi Erika
Ipacs Tamás OKTV orosz nyelvbél továbbkűldheté felkészíté tanár: Bemáthné Butsi Erika
Kóra Judit OKTV biológia behívták II. ford. felkészíté tanár: Gyarmati Gyérgyné
Pap József OKTV kémia II. ford. jutott felkészíté tanár: Nagy Mihályné
Hegedűs Péter OKTV kémia II. ford. jutott felkészíté tanár: Nagy Mihályné
Csikós János Kitaibel Pál biológia II. ford. felkészíté tanár: Gyarmati Györgyné
Homok Mária Kitaibel Pál biológia II. ford. felkészíté tanár: Gyarmati Györgyné

1981
1982
1983
1984
1986

1976
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A Gyomaendrődi Híradó hasábjain a tisz
telt olvasó találkozhatott a város intézmé
nyeivel foglalkozó cikkekkel. Utóbbi idő

ben hagyománnyá vált, hogy az egyes intéz
ményeket kicsit bővebben is bemutatjuk.
Most a Kner Imre gimnázium bemutatkozá
sához érkeztünk.

Városunk első - hosszú ideig egyetlen
- érettségi t adó középiskolája tavaly ünne
pelte fennállásának 40. évfordulóját. A kez
deti évtizedekben Gyomai Gimnázium, ké
sőbb Kiss Lajos Gimnázium, jelenleg Kner
Imre Gimnázium és Szakközépiskolaként
működik. A gimnáziumi képzés folyamatos,
a szakközépiskolai profil változó volt.

Az 1958-1995 közötti években érettsé
gizett, illetve érettségizik:
Gimnáziumban 1841 fő

Kereskedelmi Szakközépiskolában 232 fő

Cipőipari Szakközépiskolában 556 fő

MezőgazdaságiSzakközépiskolában 24 fő

Összesen: 2653 fő

Az 1958-1989 közötti időszakban

érettségizettek felsőfokú végzettsége. (Az
adatok közelítőek a visszajelzések hiányos
ságai miatt.):

Tudományos kutató
Művész, alkotó, újságíró
Jogász
Tanár egyetemi végzettséggel
Tanár főiskolai végzettséggel
Tanító, szaktanító
Óvónő

Műszaki felsőoktatás egyetemi végz.
Műszaki felsőoktatás főiskolai végz.
Gazdasági felsőoktatás egyetemi végz.
Gazdasági felsőoktatás főiskolai végz.
Agrár felsőoktatásegyetemi végz.
Agrár felsőoktatásfőiskölai végz.
Egészségügyi felsőoktatás egyetemi
végzettséggel
Egészségügyí felsőoktatás főiskolai

végzettséggel kb. 10 fő

Államigazgatási főiskola végzettség kb. 8 fő

Katonatiszt kb. 22 fő

Rendőrtiszt kb. 4 fő

Pap, hitoktató kb. 4 fő

Kimutatás: A fenti időszakban a gimnázi
umban érettségizettek kb. 45%-a szerzett
diplomát.

Idegennyelv-oktatásunk német, angol, francia,
orosz nyelven, emelt óraszámban folyik. Haté
konyságának bizonyítására példaként a német
nyelvet emelem ki:

- Csak az 1994/95-ös tanvében 15, általunk
felkészített diák tanul az ország különböző egye
temein, főiskoláín német szakon, illetve jutott be
oda német nyelvből tett sikeres felvételi vizsgá
val. Azt, hogy a főiskolákon, egyetemeken is kie
melkedően állnak helyt, bizonyítja a számos kül
fóldi ösztöndíj, melynek pályázatát elnyerik.

- Tanárjelölt volt diákjaink immár rendszere
sen visszatérnek iskolánkba, hogy az elméleti is
mereteken túl a kezdeti gyakorlati tapasztalatokat
is tanáraiktól szerezzék meg. (I 994/95-ben: né
met nyelvből: Cseh ,!dikó, Schwalm Gyula, fran
cia nyelvből: Tímár Eva.)

- Német nyelvből az 1993/94-es tanévben ál
lami nyelvvizsgát tettek:

Középfokú C: Csigir Andrea Homok Emese,
Jacsó Ilona, Károlyi Andrea, Lapatinszki Edit,
Paróczai Tibor
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Középfokú A: Kalina Ágnes, Oláh Erzsébet,
Szelei Gabriella. Valach Csaba.

Alapfokú C: Dusa Katalin
Alapfokú A: Asztalos Ildikó, Szabó Tímea,

Szilágyi Ferenc.
Alapfokú B: Horváth Szilvia.
Nézzük az egyik legfontosabb felvételi tan

tárgy, a történelem oktatásának helyzetét: a hat
osztályos gimnáziumban az első és az utolsó év
ben heti 3 órában, a többi évfolyamon heti 2 órá
ban tanulják a történelmet.

Ebben az iskolatípusban lehetőségünk nyílik
azt a tananyagot is tanítani, amelyre eddig nem
volt idő. .

A hatosztályos gimnáziumban a vílág terem
téstörténetévei kezdjük a tanulást az eredetmí
toszok alapján (pl. görög, indiai, finn, sumér, ja
pán, a germán, magyar).

A későbbiek során a 'tantervet úgy állítottuk
össze, hogy ne Európa-centrikus legyen az oku
tás, hanem a vílág más népeinek történetét is is
merjék meg a gyerekek. (PI: Latin-Amerika,
Ázsia, Afrika.)

Az 5. és 6. osztályban tehetséggondozást is
tartunk a továbbtanulók számára.

A négyosztályos gimnázium is továbbtanulás
ra készíti fel a tanulókat. Itt már a második évfo
Iyamtól lehetősége van a történelem iránt érdek
lődőknek tehetséggondozáson részt venni. A leg
tehetségesebbek ll. és III. osztály után az Orszá
gos Középiskolai Tanulmányi Versenyen
(OKTV). Az elmúlt években szép számmal vál
lalták ezt a megmérettetést, amely egy tudomá
nyos dolgozatból és az eddig megismert tana
nyag számonkéréséből áll. Az országos közép
döntőkbe rendszeresen bejutnak tanulóink, ez azt
jelenti, hogy az ország első nyolcvan legjobbja
közé behívják őket. Többen megyei első helye
zést és dicséretet értek el (pl: Kruchió Edit, Cso
ma Beáta, Giricz Ágnes, Jacsó Ilona).

Az országos döntőbe jutott Gyuricza Klára,
Rudner. Nikoletta, Oláh László. Számukra ez azt
jelenti, hogy az egyetemre felvételi nélkül bejut
hatnak. Sokan tanulnak tovább óvóképzőkben,

tanítóképzőkben, tanárképzőkön és az egyeteme
ken. A felvételiknél fontosnak tartjuk a tantár
gyat. mert a műszaki, az orvosi, a mezőgazdasági

és á tenllészettudományos felsőoktatáson kívül
mindenütt felvételi tantárgy a történelem.

Iskolánkban az I995/96-os tanévben a követ
kező középiskolai osztályokat indítjuk:
• kereskedelmiszakközépiskola - 1osztály
• 4 osztályos gimnázium - fél osztály
•4 oszt,ílyos gimnázium rendészeti fakultáció 

fél osztály
• 6 osztályos gimnázium - I osztály

A kereskedelmi szakközépiskolába és a 4 osz
tályos gimnáziumba - valamint a rendészeti
osztályba - februárban lezajlottak a felvételik.
Mindkét osztályban tartottunk fenn néhány he
lyet azon (legalább 4,0) tanulók számára, akik
nem első helyen jelentkeztek hozzánk, vagy más
hol elutasították őket. SZymélyesen jelentkezhet
nek a pótfelvételivel kapcsolatban az igazgatói
irodában.

A 6 osztályos gimnáziumba jelentkezők lapjait
március első két hetében várjuk. Az általános is
kolában jelezzék szá~dékukat, így onnan postáz
zák a jelentkezési lapokat hozzánk. Ha valaki
még ekkor sem döntötte el az ide történő jelent
kezést, akkor március 18-án 8.00 órakor, a 6 osz
tályos felvételijén jelenjen meg adataival együtt.

Dr. KOVÁCS BÉLA
igazgató

Új LENDÜLET A JUDÓSOKNÁL

VÉGLEG EZT
A VÁRDST

VÁLASZTDTTA
~~@I1V1J A~AI1

Januártól érkezett a Spartacus SE~hez

Ceglédr61. A sportkör ügyvezető elnöke'
lett és a judószakosztály vezetője, edzője.

- Hogyan került kapcsolatba Gyoma
endrőddel Károlyi Antal?

- 1994 nyarán a ceglédi judósokkal itt
voltunk edzőtáborban. Nagyon szép két
hetet töltöttünk itt és a benyomásaim is
jók vol rak. Az itteni emberek nagyon
készségesek, amihez nem voltam eddig
hozzászokva.

Amibr konfliktusba kerültem a ceglédi
sportvezetőkkel, nosztalgiával gondoltam
Gyomaendrődre, mondván, hogy biz ott
nem ilyenek voltak, nem ez volt a meg
nyilvánulás - magyarázza a múltat.

Majd egy versenyen összetalálkoztam
az itteni sportolókkal, vezetőkkel és kísé
rőkkel, ekkor alakult ki az, hogy szívesen
jönnék Gyomaendrődre.Így kezdődött.

- Hogya"'n folytatódott?

- Mielőtt itt szolgálati lakást kaptam,
hetente egyszer-kétszer kocsiva,1 jártam
be. Azután a sportkör teljesen átalakult,
akkor ezt nehéz órák előzték meg. Az·áta
lakulás után nekem is szerep jutott az el
nökségben.

Én sportbeállítottságú vagyok, de még
sem csak a judó létezik... !

- Milyen elképzelései vannak?

- Az utánpótlásra építem a sportot
minden tekintetben és minden sportágra
vonatkozóan. Így, a nagy számok törvé
nye alapján lehet olyan srácokat kiválasz
tani, akik jó eredményeket tudnak elérni,
tehetségük megjelenik.

Egyébként, mint tudjuk, a sportolás
egészséges is, tehát a gyerekekre fizikai
lag, mentálisan is jó hatással van, nem el
veszett idő ...

- Mi a véleménye az eddig elért sike
rekről, amiket a gyerekek elértek, hogy
csak néhány nevet említsek: Vetró Péter,
Kónya Kati... ?

- Ha azt nézzük, hogy heti két edzés
sei ezt a nagyon jó eredményt elérték,
dicséretes! De én szaporítani fogom a
foglalkozások számát. Ugyanis heti két
edzés arra elegendő, hogyasportágat
megismerje az a fiatal. Három edzésel kis
gyakorlásra is sor kerül, néggyel már
szinten tudja magát tartani. Öttel pedig'
előrelépéstés eredményeket érhet el.

,'- Milyenek a judósok körülményei
Gyomaendrődön?

- Ami van, az pillanatnyilag adott. A
Bethlen G. mezőgazdasági iskola torna
termét használjuk. A további lehetősége

ket pedig lehet alakítani. Egyébként a III.
Sz. Általános Iskolában szeretnénk bein
dítani egy judóosztályt a testnevelési
egyetem tematikája alapján. Erről jó ta
pasztalataim vannak.

- A közeljövő versenyei, összecsapásai
ahol részt vesznek majd?

- Szeretnénk minden egyes országos
összejövetelen, versenyen részt venni a
cselgáncsosokkal. Február 18-án Vetró
Péter érintett az első, Bp. Honvéd által ki
írt összecsapáson.

- Meddig tervezi, hogy városunkban
marad?

- Végleg. Nem szeretem a töréseket
és a megkezdett munkát nem szívesen ha
gyom ott főleg, ha jó barátokra, segítő

kész társakra találok, mint itt.

- Van gyereke, aid es/tleg judós eré
nyeket villogtat?

- A 23 éves fiam 12 évig cselgáncso
zott, barna öves versenyző volt. Most a
body-building divatos hulláma elcsavarta
a fejét...

- Végül: nút szeretnefelvetni?

- A gyerekekhez, szülőkhöz fordul-
nék: minél többen támogassák csak a gye
rekeket a kiválasztott sportágnak gyakor
lásában, így a pedagógusok is. Hiszen ez
a későbbiekben a, gyerek számára lesz
előnyös és nem csak egészségügyi szem
pontból...

Itt szeretném elmondani, hogy egy ala
pítványt hoztam át Ceglédről. Nagyon ké
rem a sportszerető és sportkedvelő polgá
rokat, hogy támogassák alapítványunkat,
hiszen ezzel is a fiatalok minél jobb spor
tolási körülményeit biztosítják.

(Ezzel kapcsolatban közelebbi informá
ciót a Spartacus Kossuth úti irodájában
kaphatnak.)

BiK
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GYOMAENDRŐDÖNÉSKÖRZETÉBEN
BETÖLTÉSRE VÁRá ÁLLÁSHELYEK

Hatvan évvel ezelőtt, 1935. március 20-án délelőtt öt órakor
csendőrsortűz verte szét a békésen várakozó tömeget az endrődi pi
acteren. (Az események részletes leírását közli a Városunk, Gyoma
endrőd című újság 2. évf. 3. száma)

A sortűz áldozatai: Farkasinszki Lajos 38 éves kosárfonó, négy
gyermek apja - azonnal meghalt, Gellai István 23 éves cipész, egy
gyermek apja - azonnal meghalt, Gyuricza Bálintné Lapatinszki
Veronika 30 éves, négy gyermek anyja, 7 hónapos terhes - azon
nal meghalt, B. Kovács Lajos 23 éves napszámos, legényember,
gyomai lakos - este 8 órakor halt meg a gyulai kórházban, Mészá
ros Gyula 27 éves legényember, napszámos - azonnal meghalt,
Polányi Józsefné Fülöp Mária 44 éves, négy gyermek anyja 
azonnal meghalt, Privóczki István 63 éves napszámos - azonnal
meghalt, Roó Gáspárné Dinya Franciska 43 éves, egy gyermek
anyja, ő június 12-én halt bele sebeibe a gyulai kórházban (Az ada
tok a gyulai levéltárból származnak. Közel hetven tanúvallomás,
boncolási jegyzőkönyvek és a három per anyaga került áttanulmá
nyozásra. Az anyag jó része jelenleg is a könyvtár helytörténeti állo
mányában van fénymásolat formájában.).

A sortűz napján eddig is minden évben tisztelettel adóztak az em
berek az áldozatok emlékének. 1975-ben szobrot is állítottak a sor
tűz helyszínén, a községháza falára pedig emléktáblát helyeztek el.

Erre az emléktáblára Mészáros Gyula neve helyett Bögre Sándor
került fel, illetve hiányzik róla B. Kovács Lajos neve.

.Feltehető, hogy aiért került Mészáros Gyula neve helyett Bögre
Sándor az emléktáblára, mert az áldozat édesanyjának neve Bögre
Julianna volt, és a falu így ismerte a fiát is. Pedig már (I. boncolási
jegyzőkönyv (készült 1935. III. 21.) is Mészáros Gyula nevet írt, és
a levéltárban található összes dokumentum a Mészáros Gyula nevet
említi az áldozatok között.

Sajnos, már kevesen élnek azok közül, akiknek a Bögre név volt
az azonosító adat. És mivel ideje, hogy kicsit megtisztítsuk az em
léktáblát, úgy gondoltuk, hogy a Bögre Sándor név helyett a Mészá
ros Gyula név kerül felírásra, hiszen ez volt az' áldozat hivatalos
neve. Gyermekeink, akik tanulmányaik során kutatnak majd az ese
mények után, a Mészáros Gyula névvel találkoznak majd, és az ál
dozat iránti tisztelet is ezt kívánja. Ugyanakkor természetesen felke
rül a táblára a hiányzó nyolcadik áldozat neve is: B. Kovács Lajos.

Tisztelettel kérem megértésüket. Nem azért nyúlunk hozzá az em
léktáblához, hogy levegyük, éppen ellenkezőleg: hogy felújítsuk,
hogy pontosítsuk, hogy soha. el ne felejtsük ezeknek az ártatlan em-
bereknek az értelmetlen halálát. .

Aki úgy go~dolja, jöjjön eJ március 20-án este 18.30 órakor a Hő

sök terén lévő szimbolikus koporsókhoz egy gyertyával.

HORNOKNÉ NÉMETH ESZTER

Középfokú végzettségűek részére

HegesZlő. védőgázas ívhegesztő (Mezáberény)
Cipőfelsőrész-készítő (Gyomaendrőd)

Nyomdász (Gyomaendrőd)

Nyomdavezető(Gyomaendrőd)

Felszolgáló (csakférfi) (Gyomaendród)
Vendéglátó-ipari eladó (Gyomaendrőd)

Élelmiszerbolti eladó (Gyomaendrőd)

Felsőfokú végzettségűek részére

Logopédus (Gyomaendrőd)

JOfő

JOfó
2fó
Jfó
Jfő

Jfő

Jfó

J fó

Bár még távolinak tűnik az az idő, mikor a kánikulában hűSö

lést keresn6nk a Liget fürdőben, azonban a készülődés már érez
hető. A Liget fürdő Ifíreihez tartozik, hogy elmarad az úszóme
dence vízforgatóval való .ellátása a szűkös anyagiak miatt. Ez
1996-ra csúszik át. Ekkor lép életbe az új közegészségügyi és
környezetvédelmi törvény...

Egy csúszdával viszont szaporodni fog a strand berendezése,
ami bizonyára több látogatót fog vonzani.

Az árakat sajnos meg kellett emelni, mintegy 20-22%-kal,
ami még mindig versenyképes a környéken...

Az elmúlt évben itt megfordult közel 60 ezer vendég az idén is .
kielégítő forgaimat adna.

,,Amennyi pluszbevételünk lett, azt az önkormányzat jóváha
gyásával visszaforgattuk. Újracsempézzük az öltözőket, a fedett
ben a zuhanyzókat és új kádakat raktunk be. Jól beindult a szau
na is.

A szolgáltatásunk színvonalát mindenképp minőségileg is
emelni kívánjuk.

A teljes parkosítást önerőből kell megoldanunk" - nyilatkoz
ta Vass Ignác.

A felnőttbelépő február I-jétől 110Ft, a !<edvezményes (gye
rek, diák, nyugdíjas 60 Ft, a heti felnőttbérlet 550 Ft, a kedvez
ményes 300 Ft lett.

. A kiadások közül megemlíthetjük, a fürdő napi szennyvíz-el
vezetésének költségeit, ami 4500 Ft, és az energia árát, ami 3-4
ezer forintot tesz ki.

Állandó alkalmazottak száma általában 9 fő, de csúcsszezon
ban 16-17 főre emelkedik.

BiK

Kellemes benyomás
Egy szép napon, február közepén egy idősebb úr kopogtatott ajtót

lan szerkesztőségi irodám falán.
A városi rendőrőrs parancsnokától kapta az ötletet és tanácsot,

hogy engem keressen fel. .
Bemutatkozott: Hanyecz Károlyhoz volt szerencsém. Jelenleg

svájci állampolgár, és ott is lakik.
Másfél évvel ezelőtt elhatározta, hogy hazatelepszik. Ennek megfe

lelően megtette a hivatalos lépéseket az iratok, szükséges papírrnun
kák intézésére, és így a gyomaendrődi parancsnokságra is el kellett
mennie, annál is inkább, mivel itt szeretne a későbbiekben lakni.

Elmesélte, hogy a múlt folyamán, az '56-os megtorlást követően

igen rossz tapasztalatokat szerzett az akkori rendőrség és ávósok
munkájából. Az állam, a rendszer ellenségének nevezték, majd vá
dolták, s ehhez mérten bántak is vele a rendkívül kellemetlen ügy so
rán... Így, ilyen emlékekkel, érthetően, kicsit aggódva lépett be elő

ször a Kossuth úti rendőrség épületébe. Azonban ez a fenntartása és
félelme hamar elszállt, amikor ügyét kellő udvariassággal, segító1cé
szen és néha már-már kedvesen kezelték. A lehető legkellemesebb
benyo~ást tette Hanyecz úrra a rendőrök (ügyintézők, közrendőrök,
tisztek stb.) pozitív hozzáállása úgy munkaidőben az irodában, mint
azon kívül az utcán találkozván, mikor is barátian álltak vele szóba.

Ez a viszony mindezeddig nem változott meg, és a hazatelepülni
kívánó endrődi születésű, nyugdíjas Hanyecz Károly a Híradó ha
sábján kívánja nyilvánosságra hozni ezt a szimpatikus ügyintézést és
a barátinak is nevezhető viszonyt.

(A fentiekkel teljesen egyet értek, mint egykori hazatelepülő. A
szerkesztő.)

Rendőrségünknek és vezetésének sok hasonló ügyet kívánunk,
szemben a mindennapok lehangoló bűnüldözési munkái helyett!

BiK
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Az Endrődi Gazdakör marClUS 9-én
gyűléssel egybekötött nőnapi ünnepsé
get tart a Déryné Művelődési Házban 18
órakor.

* * *
Az idén is megrendezés
re kerűl 2. alkalommal a
nagy sikerű Nagykunsá
gi Nemzetközi Kiállítás
és Vásár TÚTkevén, áp
rilis 28. és május l. -kö-
zött. - ,

A vasar tematikája: mezőgazdaság,

élelmiszeripar, könnyűipar, járműipar.

Kísérő események: folklór programok,
közönségtalálkozók stb. A kiállítás jelent
kezési határideje 1995. április 10., a Gla
hé International Kiállításszervező Kft-nél

1146 Budapest, Dózsa Gy. út l-3.
Telefon/fax: 252-1685, 252-3127
Postacim: 1442 Budapest 70, Pf. 116

* * *
Még egyszer a vésztői

MÁV-vonalról
Ami a MÁV vésztői vonalát illeti, a

menetrendből valószinűleg még a tavasz
folyamán ki fog esni a 15.35-kor induló
járat. Ez a hír a MÁv Szegedi Igazgató
ságának igazgatóhelyettesétől szármai:ik,
melyet dr. Valach Béla képviselő, a vá
rosfenntartó és fejlesztési, környezetvé
delmi bizottság elnöke tolmácsolt a feb
ruár 14-i rendkívüli testületülésen (lásd a
Híradó februári számát. 3. oldal.).

* * *
A tűzoltóság hírei

Február 12-én a Templom-zug határá
ban a nádas égett. Két fővel kivonultak a
tüzet eloltani.

* * *
Anyakönyvi híradó

SZÜLETÉSEK:

Szécsi Ferene Sándor és Szöka Angéla
fia Ferenc, Gubuznai Erzsébet fia Péter,
Kovács István és Gyurcsán Ildikó fia
Viktor, Iványi Vince és Bukva Katalin le
ánya Réka, Valah Sándor és Adamik Ve
ronika leánya Roberta, Pályi Imre és Csa
tári Andrea leánya Alexandra

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Farkasinszki Lajos Attila és Stiausz

Mária·

AKIK ELTÁVOZTAK:

Bogár Lajos 55, Szabó JÓZ$ef 83 éves
korában.

. * * *
Tájékoztató a városi

könyvtár díjszabásairól
Tanuló 5 Ft/év, 'nyugdíjas, munkanél

küliek 30 Ft/év, munkaviszonyban állók
100 Ft/év. Könyvtárközi kölcsönzés l al
kalommal 50 Ft + postakölts. Fénymáso
lás Al4 l old. 6 Ft, A/3 l old. 10Ft.

Videofilm-kölcsönzé.ii 100 Ft/db, kése
delmi díj 20 Ft + postakölt.

* * *
A Gyomaendrőd Városi Egészségügyi

Intézmény közli a lakossággal, hogy a
172/1994. számú kormányrendelet lehe
tővé teszi a biztosítottak számára, hogy a
nőgyógyászati, sebészeti, szemészeti,
onkológiai szakrendeléseket és a tüdő

beteg-gondozókat orvosi beutaló nélkül
is felkereshessék betegségük miatt.

* * *

A szövetkezet neve:

TÖBBCÉLÚSZÖVETKEZET

Jegyzőkönyv(részlet),

ami készült 1995. február 13-án.

Tárgya: Szándéknyilatkozat

A mai napon önkéntes és szabad akara
tunkból úgy döntöttünk, hogy megalakít

juk a Többcélú Szövetkezetet, amely el
sősorban a föld közös megművelésére

irányul és az ehhez kapcsolódó egyéb te

vékenységekre.

Meggyőződésünk, hogy a gazdálkodás
szövetkezeti formája számunkra nagyon
sok előnnyel jár.

Megbízzuk Kovács András Orosháza,
Juhász Gyula u. 2. sz. alatti és Dávid Ist
ván Gyomaendrőd, Alkotmány u. 9. sz.
alatti lakosokat, hogy a szövetkezet meg
alakulásával kapcsolatos adminisztrációs
illetve jogi eljárásokat végezzék, továbbá

a müködéssel kapcsolatos információ be
szerzésében is járjanak el.

* * *
Helyreigazítás

A februári számban a testületi hírek
között megjelent helyi járatú busz viteldí
járól szóló írásban tévesen jelent meg az,
hogy a Volán viteldíjai 48 Ft-ra változtak.
Csuka Zsigmond, a Volán Bm. vezérigaz
gató-helyettese elmondta, hogy a Volán

helyi járata 1992 végén Illegszűnt Gyo
maendrődön, ezért Tímár Lajos személy
szállító kisiparos a helyi járatú autóbusz
üzemeltetőjének hivatkozása a Volán díj
tételére Gyomaendrőd viszonylatában

nem helytálló.

60. házassági évforduló
1995. február 5-én ünnepelte 60. házzassági év

fordulóját Gyomán idős Dékány Mihály és felesége,
Ipacs Ella. Mihály bácsi 86, Ella néni 82 éves.
1935. február 5-én esküdtek örök hűséget Gyomán,
a Református templomban.

Szegény paraszt családból származnak. Dékány
Mihály a megelőző rendszerben béresként szolgált
az uraságnál, majd az Alkotmány Tsz-ben mint ko
csis dolgozott. Ella néni pedig a háztártást vezette és
a gyerekeket nevelte. Mindeddig jóban, rosszban ki
tartottak egymás oldalán, remélhetőleg még sokáig
- jó egészségben - így is marad. Szívből kíván
juk!

A házi ünnepségen szeretettel köszöntötte öket 3
lánya, 2 fia, 3 veje, 2 menye, 13 unokája és 7 dédu
nokája.
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A Városi Sportcsarnokról
Az intézmény igazgatójától, Babos Lászlóné/ól kértünk ismer

tetést a már szinte nélkülözhetetlenné vált sportcsarnokban zajló
programokról és mindennapi életéről.

- A közelmúlt és jelen kihasználtsága azt mutatja, hogya
Sportcsarnokot kinőttük! Napi 700-SaO ember fordul meg téli
időszakban. Reggel 7-14.30-ig iskolai testnevelési órák, azután
diáksportreooezvények vannak. Aztán kispályás foci, versenys
portok - kézi-, röplabda edzések - és tenisz telíti a mindenna
pok időbeosztását. A záróra 23 órakor van.

A hétvégi rendezvények, mint most a Kiss János Kupa - en
nek zárórendezvénye valószínűleg március IS-én lesz - teljes
kihasználtságot ad. Az induló kézilabda-, röplabdabajnokságok
ezt még fokozzák. Beindult a gyermektorna 30 fővel. Meg kelle
ne osztani a csoportot, de szabad óra híján csak vasárnapi napo
kon dupla órában tartjuk majd meg ezt a gyermektorna foglalko
zást.

A kondicionáló terem kihasználtsága is nőtt, de itt még lenne
lehetőség. Új sporteszköz itt a teremkerékpár, amelyet szívesen
ajánlunk a mozgásszervi és ízületi betegségben szenvedőknek,

mert ez könnyítené és segítené a helyzetüket. A konditerem 30
Ftlórába, a teremkerékpáré 50 Ftlórába kerül. A havi bérlet 400
Ft.

Örömteli a középiskolások felmenő rendszert bajnoki mérkő
zéseinek megrendezése, így több versenylehetőségükvan a fiata
loknak. Még bizonytalan a május l-ji ünnepség és gyermeknap
rendezése, ugyanis pénzhiánnyal küzdünk.

Március 14-15-én a két középiskola (Kner I. Gimnázium és a
Bethlen G. Mezőgazdasági Szakközép) rendezésében megint le
játszák a 24 órás focimeccset.

A sportcsarnok költségvetéséből 3 millió Ft hiányzik most,
ami ennek 49%-át teszi ki. Ezt nem tudjuk behozni, akármilyen
jól dolgozunk. .

Lehetőségünk van a tavaly megvásárolt borítószőnyeg ki
használásával különböző rendezvények, mint pl. vacsorák, bálak,
esetleg kiállítások, bemutatók szervezésére.

Régóta szeretnénk falra szerelhető gyűrüket, hogy ne csak az
állványos gyűrüt használhassák a gyerekek. Ennek a terve 65
ezer forintért elkészült. Egy pár gyűrü 31 500 Ft-ba kerülne,
úgyhogy ebben az évben nem valószínű ezek felszerelése.

Hiányzik 17 izzólámpa, darabonként 3000 Ft-ért. Nem kapunk
energiakompenzációt sem, ami súlyosan érinti asportcsarnokot.
A terem óránkénti üzemdíja ISOO Ft lenne, amit képtelenség be
hajtani.

A pénzhiány nem jelentheti azt, hogy túl magasra emeljük a
csarnok és a konditerem bérleti díját. A mostani árakat viszont
nem lehet tartani, az biztos.

Igyekszünk elfogadható megoldást találni.

BiK

•
CÉLTÁMOGATÁSI PÁLYÁZATOK AZ 1996. ÉVRE

Rendkívüli testületi ülést tartottak február 14-én. Ennek szüksé
gességét az alábbi témák felvetése tette indokolttá:

Céltámogatási pályázatokra - a '96-ös évre - a következő in
tézmények nyújtották be igényüket:

A Városi Művelődési Központ - alapvető bútorzatának biztosítá
s,ára, hang-, fény- és irodatechnika fejlesztésére I millió Ft saját for
rással.

A Tájház felújítására - 500 ezer Ft saját forrással.

A Városi Könyvtár a hátrányos helyzetű tanulók térségi, könyvtá
ri ellátásának támogatására.

A Bethlen G. Mezőgazdasági --Szakközépiskola kollégiumlférő

hely-bővítésére - 5 milliós saját forrással.

A 617. Sz. Ipari Szakközépiskola kollégiumi férőhelyek kialakítá
sára - l millió saját forrással.

, :\ testUlet elhatározta, hogya város középiskoláit szakmai és gaz
dasági vizsgálatoknak vetik alá. Az önkormányzat finanszírozási ne
hézségekre való hivatkozással a megyének átadná ezen intézménye
it, amennyiben a vizsgálat és az ezt követő döntés ilyen irán)nl ered
ményt hozna.

Végül is a javaslatot úgy fogadták el, hogy a gazdasági oldalt a
pénzügyi, a szakmait pedig a kulturális, oktatási bizottság vizsgálja
meg.

BiK

Túl sok gyógyszert fogyasztunk
A gyomai városrész gyógyszertárának vezetőjét, Csizmadia Mi

hályt kértük meg, hogy adjon rövid ismertetést, a törvény adta lehe-
tőségek mellett. '

Az 1993-as évhez viszonyítva a forgalom 20%-kal növekedett az
áremeléseket is ideszámolva az I994-es esztendőre.

Egy nemzetközi összehasonlítást is mutatott, amiben leolvashat
.juk, hogy Magyarországon 33 doboz gyógyszer jut egy főre, míg
Németországban 22, Franciaországban pedig 51, viszont Hollandiá
ban csak 12.

A gyomai gyógyszertárban 10 ezer vényt váltanak gyógyszerekre
havonta. Február 20-án például 679 vényes vásárlás történt. A napi
átlag 5-600 vény. A recept nélküli gyógyszerek nincsenek benne.
A "toplistán" a fájdalomcsillapítók, a magas vérnyomás elleni és ke
ringési betegségek elleni gyógyszerek, nyugtatók, antibiotikumok
állnak.

Algopyrinből például havonta 1000-1200 doboz fogy el. Való
színűleg az endrődi gyógyszertárban is hasonló a helyzet - tette
hozzá Csizmadia Mihály.

BiK

BETÖLTENDŐ PEDAGÓGUS-ÁLLÁSHELVÉK
A VÁROS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEIBEN

1. Sz. Általános Iskola: I fő biológia-kémia szakos főiskolai vég
zettségű, I fő matematika-számítástechnika főiskolai végzettségű,

fél állású angol szakos tanár.
3. Sz. Általános Iskola: I fő ének-karvezető vagy ének-bármely

szakos, I fő testnevelés, I fő angol szakos tanár.
Kner Imre Gimnázium: l fő kereskedelmi, vendéglátó vagy

közgazdasági végzettségű szaktanár, l fő magyar-történelem szakos
egyetemi végzettségű, I fő angol-bármely szakos, matematika-fizi
ka-kémia-számítástechnika szakos tanárok jelentkezését várják a fel
soroltak tetszés szerinti párosításával.

Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzakiskola: l fő matematika-fi
zika szakos egyetemi vagy főiskolai végzettségű, I fő magyar-törté
nelem szakos egyetemi vagy főiskolai végzettségű, l fő angol vagy
német szakos tanár.

617. Sz. Ipari Szakiskola: l fő magyar-történelem szakos egyete
mi végzettségű, I fő matematika-fizika szakos egyetemi végzettsé
gű, l fő testnevelés-bármely szakos, I fő ruhaipari szakoktató.
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S~ClIClga1)ató·k:
Február 10-én a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola, 17-én a Bethlen Gábor Mező

gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet tartotta aszalagavató bálját a Katona Józse!Mű
velődésiKözpontban. l'v1árcius 3-án pedig a 617. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Cipőipari Szakkö
zépiskola rendezi ugyanitt.

A GIMNÁZIUM RENDEZVÉNYÉN

A BETHLEN SZALA GA VA TÓJA
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.Hírek a városi képtárból

9-13 óráig,

9-II· óráig.vasámap

A képtár nyitvatartási ideje:

hétfőn

kedden szünnap

szerdán,

csütörtökön,

pénteken,

szombaton

A t:l\'asz közeledtével ismét elérkezik a csalá
di kirándulások és múzeumlátogatások idősza

ka.

Örömmel tudatom az érdeklődőkkel, hogya
nemrég vásárolt Vidovszky-kép, a Müterembel
ső restaurálása befejeződött'-Ezen kivül még két
festményt, a Gyomai kertből és a Szüleim a
gyomai kertben cimüt sikerült felújítanunk.

Ez a két mü - mely helytörténeti szempont
bói is I~gjelentősebb darabjait képezi állomá
nyunkn.lK - Vidovszky Béla korai alkotásai
közé tartozik (1907, 1909).

A fent említett képek ismét láthatók a képtár
ban. Remélhetőleg mihamarabb megkerülnek az
ellopott Corini-képek, hogy újra az őket megil
lető helyre kerüljenek.

Végezetül egy felkéréssel fordulok a lakos
sághoz l A nyár folyamán tervezünk egy Bódi
Károly-kiállítást. Kérem mindazokat, akik tulaj
donában Bódi festmények vannak, és szívesen
rendelkezésünkre bocsájtanák egy néhány hetes
időszaki kiállitásra, keressék fel a képtárat Gyo
maendrődön, a Kossuth u. II. szám alatt.

A ránk bizott képek őrzéséről korszerű biz
tonsági berendezéssel gondoskodunk.

Reggelenként gyakran előfordul, hugy valamely mel1ékutcát megcélozva közelítem
meg a városházát. így tettem ezen a reggelen is. Természetesen tudtam, mi vár rám a
Wesselényi utcában; szabálytalanul illeszkedő járdalapokon való zötyögés, sártenger,
mivel a fóldes utca csapadékkal párosulva ezt a kellemetlen halmazállapotot veszi fel, s
ami az én szememet igazán zavarja, a "gyönyörü" japánakácok, melyek a közmüvesebb
Rákóczi utcán is folytatódnak.

Igen, ha most Ön is kedves Olvasó, visszaemlékszik az emlitett utcák fasoraira, vagy
rápillant a fotóra, ráeszmél, miért is idézőjelben szerepel a jelző.

Sajnos meg kell állapítanom, hogy egyesek szépérzéke olyan messze van a társadalom
számára elfogadható norma alsó küszöbétől, mint Makó Jeruzsálemtől.

Telmészetesen senkit nem szándékozom sem megbántani, sem kioktatni a fák ily mó
don való helytelen csonkítása okán. Csupán ráébreszteném a "széptevőket", hogy egy fa,
mint élőlény, akkor mutatja habitusát, ha a törzse fólött koronát is visel.

Mi a megoldás? Az említett fafaj gömbösitett változata a japánakácnak, melyet helyes
metszéssel segítve - amely csak a beteg ágakra, ritkító jelleggel történik - tud a fa ter
mészetes módon önmaga kialakítani. Sajnos némely faegyed már oly sokszor ismételve
kapta a csonkolást, hogy azt megszépíteni már nem lehet. Ezen egyedeket, vagy a teljes
fasort le kell cserélni.

Végezetül még egyszer elnézést kérek azoktól, akik megbántva érzik magukat, hisz
tudom, hogy ez nem az ők hibájuk, hanem elsősorban a facsonkolást a köztudatba beve
zetőké, s e glosszát is azért fogalmaztam, hogy utcáink, közteruletcink - mely szűkebb

környezetünk folytatása - szebbé tételére ösztönözzem az itt élőket.

SZUJÓ LAJOS
városi kertész

VARGA GYULÁNÉ
gyüjteménykezelö

Véradó ünnepség
A Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődi Területi Szervezete véradó ünnepsé

get szervezett. Az ünnepi vacsoiával, tombolahúzással és tánccal tarkított

összejövetelen emléklapokat kaptak a kerek véradási jubileumot ünneplők.

lIO-szeres véradáséi·t kapott emléklapot Palyob Mihály (39 éves).

Búza Imre (41) pedig a 100. véradásért kapta az emléklapot.

20-szoros véradók: Szabó József(52) ésfia Szabó László (Jó).

A médiában hallhattuk, olvashattuk nemrégen, miszerint fogy a leadott vér'

mennyisége országosan. Mi ennek az oka, kérdeztük Kurilla Jánosnétól, a vá

rosi szervezet titkárától.

- A véradói létszám országosan is csökken. Békés megyében még nincs

nagy baj, mert el tudjuk látni a rászorulókat. Talán segit a helyzeten, hogy ez

évtől tudunk megfelelő étkezést biztositani véradóinknak.

- A tavasz folyamán ifjúsági váadást szervezünk a középiskolások részére.

akik már betöltötték a 18. évüket. Ennek kezdeményezőjea Bethlen G. Mező

gazdasági Szakiskola. Remélhetőlega tanárok jó példával járnak majd elöl.

- Ha lehetne felhívást intézni azokhoz, akik elhagyták valamilyen okok mi

att a véradók csapatát, gondolkodjanak el a lehetőségeiken és térjenek vissza!

Főleg fiatalokat várnánk, hiszen eléggé elöregedtek már tagjaink - mondta re

ménykedve Kurilláné.

Palyob Mihály, Kurilla Jánosné és Búza Imre

Szabó József és fia, László
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AGRÁRKAMARAIFÓRUM

SZíNES FILM
előhívása

2 nap alatt!
Gyomaendrőd.

Deák F. u.IS. sz.

UHRIN ERZSÉBET
fényképész

'~
Vetőmagkukorica,

többféle vetőmagburgonya,

tavaszi permetezőszerek,
műtrágyák kedvező áron

és 2 m széles PVC szőnyeg

50%-08 ÁRKEDVEZMÉNNYEL.

HÁZTARTÁSI BOLT - Endrődi u. 1.

o A Gyomaendrődi Városi Könyvtár.
fénymásolást vállal. Egy db A/4-es
fénymásolat: 6 Ft, Al3-as fénymáso
lat: 10Ft.

• A Vásártéri-ltp. BIB m. emeleti te
helmentes lakás eladó. Érd.: Balassi
B. u. 4.

• 100 mázsa bálázott hereszéna sür
gősen eladó. Érd.: Rácz Imre, Tán
csics u. 22.

o Attila u. 26. sz. alatt üres építési te
lek eladó. A kemping mellett üres
üdülőtelek eladó. Érd.: 386-216.

o Bajcsy-Zs. u. 82. sz. alatti családi
ház - telefonos, központi fűtéses 
eladó. Érd.: Knapcsik Bélánál a 326
80 l-es telefonon, munkaidőben.

o Eladó Endrőd, Népliget u. 14. sz.
ház! Megtekinthető bármikor, érd.: a
helyszínen vagy Farkasinszki Géza,
1113 Budapest, Bartók B. ll. 93-94.
Telefon: 1-1653-577.

o l t ponyvás teherautóval mindenfé
le szállítást vállalok. Gellai Zoltán
magánfuvarozó, Gyomaendrőd, Su
gárút 70.

o Garázs eladó a vásártéren a MOL
benzinkút mögött. Érd.: 386-938.

o Eladó 3 szobás, tetőtér-beépítéses

családi h~, nagy melléképülettel,
garázzsal. Erd.: Erkel u. 12/1. Tele
fon: 386-265.

• 28-as ~ői kerékpár jó állapotban
eladó. Erd.: Arany J. u. 25., Biróné.

BiK

E támogatáshoz a termelőnek hitelké
pesnek kell lennie a banknál, egyszóval
ez az, ami manapság nehéz ügy.

Csukás Gyula a következőkről tett
említést:

A köztestületi, gazdasági kamarák ja
nuár l-jével kezdték meg a tevékenysé-o
güket azzal, hogy a törvény szerint kö
telező volt megszervezni az ipari, ke
reskedelmi, kézműves-, és agrárkama
rát. A mezőgazdaság önkormányzatát
fogják majd jelenteni. Alapvetően a
gazdaság, a termelés szervezésében, in
formációval való ellátásban, piacszer
zésben, piacfelügyeletben, ezen keresz
tül a gazdaság általános érdekvédelmé
ben vállalnak jelentős szerepet.

Például a falugazdász-hálózaton ke
resztül különböző támogatásokba, ezek
elosztásába beleszólási joguk lenne.
Ugyanígy a fajtapolitikába, növényvé
delem, állategészségügy kérdéseibe.

Fontos feladat lenne még a szakokta
tásban való jelentős részvétel is.

A soron lévő feladatok, amiben mi
niszteri egyeztetés is volt már a közel
múltban, hogy egy 700-800 milliós
számítógépes információs rendszert
építenének ki, ahol Békés megye az el
sők között lenne. A 18 hónapos prog
ramhoz egy kormányszintű döntés len
ne az indító... A falugazdászrendszer át
vételében egy személyes szaktanácsa
dási rendszer indulna júliustól. Pl.: jogi,
állatorvosi, számviteli, növényvédelmi.

Az adóbevallásokkal a '95. évi jöve
delemadó-törvény változásairól és az
áfatörvénnyel kapcsolatosan Pobján
Kiss Károly adott felvilágosítást.

Az Agrárkamara helyzetéről, az adó
zásról és az agrártámogatásokról ren
deztek fórumot a Gyomaendrődi Beth
len Gábor Mezőgazdasági Szakközép
és Szakmunkásképző Iskolában február
20-án.

Meghívott előadók voltak: Csukás
Gyula, a B. M. Agrárkamara ügyvezető

alelnöke, Szabó István. az FM Békés
megyei hivatalának főfelügyelője és az
APEH-től Pobján Kiss Károly munka
társ.

Várfi András falugazdász szerint a
rendezvény céljának megfelelt. Viszont
fájlalta, hogy az emberek hajlamosak
arra, hogy csak kipostázott meghívóra
jönnek el egy ilyen rendezvényre, an
nak. ellenére, hogy róluk van szó. Egy
"egyszerű" újsághír kevésnek bizonyul,
biztos, hogy többeket is érdekelt vol
na...
Gyomaenrőd, Dévaványa és Ecseg

falva mezőgazdasági kistermelői és vál
lalkozói előtt Szabó István a jelen évre
vonatkozó agrártámogatásokról beszélt,
ami a 187/94. sz. kormányrendeletben
foglaltatik. (Az állam tulajdonképpen
nem hitelt ad, hanem a kamatterhet vál
lalja át 60-70% értékben.)

Említést tett a vissza nem t6rítendő

állami támogatásokról, ami a már jól is
mert 2000 forintos hektáronkénti
összegről szól, illetve a gázolaj beszer
zése után igénybe vehető fogyasztási
adó visszatérítéséről, ami literenként
15 Ft.

Változás, ami ebben az évben új, az,
hogy a gépvásárlások esetében a mező

gazdasági termelő automatikusan hoz
zájut a kamattámogatáshoz.

A mindenkori kamatteher 70%-át az
állam átvállalja.
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Hetente új áruválaszték!
Bébi~, gyermek~ és felnőtt ruházati cikkek, cipők,

játékok és iskolaszerek kaphatók.

MÁRCIUSI AJÁNLATUNK:
, edzőcipők

, bőrrnellények

, farmer ingek

, szabadidőruhák kedvező áron.

VÁLASSZON ÉS VÁSÁROLJON A •

/(/ N4 ~ite/(Á YB4N!

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-12, l4-IS-ig, szombaton S-12-ig.

~I,-. K_os_su_t_h_ú_t_6_1~_63_'_'_T_e_le_fo_n_: _3S_6_-S_3_3_/1_2_·m_e_ll_ék_·_--.J8

A 1akásfelszerelési Ajándék 8hop
(Gyomaendrőd,fő úl 208.)

továbbra is kedvező áron,
széles választékban kínál

üve8-' porcelán-o műanya8'

. valaminl vilá8íláslechnikaj lermékeket kedves vevőinek.

~
'Továbbra u8Yanill vállhal 100, 200, 500 fl értékben

vásárlási ulalványokal.
~=========~

r-
I

. Havo1lt~megjelenő .
videomagazin ingyen..

. KÖLCSÖNZÉS/DÍJ
fél napm50Et,

egynapra50·ésSO Ft.'

Cim,' KossutJiu. 61-63.

- A FARKAS (J~ck Nicholson)

- MESTERFOGÁS
(Chrístophcr l..a.n"ibe(r)

14

,,,,,
! Telejon: 386-833/13
I ,L ~ ~ ~

~------------------------------~-------~, I

l ACsipet videotéka!
!. márciusi .!
, I

l filmajánlata:l, ,
, I

I : .-:ÓME.N. 2. . :

- AHOLLÓ(Br~nd0n Le~) .'. ..i
- PALIRA-:.V.ETTEM:·A::P'APÁ T:" ':.:

~FEHER~GYA~2. !,
- M"ltMILLlÁRD (Terence l~ilI) . !

I

- IRÁNYCOLORADO 2. . :
I

- F~INS'TONE~;CS~LAD':'.. ' . .:
I
I
I
I
I
I
I
I

.1
I

··~AZÁlh,.c\TéAN .!
", (Arithony Hopkins) ..!

. -A.TANÚt:· ..1
Hetent~jO~15újJilm, !

már közel1500 kaz~úakö:Úil '1
I

válogathat . !
I
I
l,,
I.,.,

:'1,. ,.,
.. 1

,"I
I.,,,
I,
I,
l
I

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT TISZTELETTEL VÁRUNK!

A vásár ideje alatt 140-féle terméket
10-30%-os árenged~énnyelárusítunk.

KÍNÁLATUNKBÓL:
finomliszt, citromlé, szűrt és rostos üdítők,

vegeta, sertésmájkrém,
kekszek, cukorkák, csokoládék, különféle pudingok, kakaó,
bébiételek, kávék,
Tomi mosóporok, Biopon áztató, kozmetikumok,
Signal fogkrémek, Clorox hypo.

Használja ki a kedvező alkalmat/ kezdje vásárlásait
az ÁFÉ5Z üzleteiben!

NE FELEDJE!
A Pri\/át Zöldségbolt

még mindig alakosságért!
Nőnap alkalmából

árengedményes
déligyümölcs
vásárt tartun.'

Hősök u. 48. sz.
alatti üzletében.

A Stop Butiksoron "
a FEHÉRNEMŰ SHOPBk <'.'.

p;::t!li;fJt~
Wgi~!'" .~?;"e~~!knik

~~!~é~':~~:18_;9'

ÁRENGEDMÉNYES ÁFÉSZ-VÁSÁR
Értesítjük tagjai~atés vásárlóinkat, hogy az
élelmiszerüzleteinkben, a diszkont áruházainkban
és a háztartási boltban
1995. március 10-14. között
ÁRENGEDMÉNYES VÁSÁRT TARTUNK.
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A GITR Kemikália üzletágának ajánlata: nö
vényvédö szerek, műtrágyák. Szántóföldi nö
vényvédelemhez információt és beszerzést
biztosít Várfi András növényvédö agrármérnök.

Gyomaendröd - GAZDA KISÁRUHÁZ.

Növényvédőszerek, vetőmagvak, mutrágyák és kisgépek
a Gyomafann Kft. üzleteiben. .' .\»ü~~ec\'J~5\.··· ..

GAZDA KISÁRUHÁZ - Gyoma, Pásztor J~9; .\JQ,t, ..,\; \í\'f..O"
GAZDABOLT - Endn5d'~PPpnYi3:' ... . .'. ~Os(\{9 .....•.•...•...••.

FÉNYMÁSOLÁS
CSAK NÁLAM

5 Ft/db A/4-es
8 Ft/db A/3-as

Továbbra is tisztelettel várom
ügyfeleimet a hét minden napján.

HAINFART MIHÁLYNÉ

Gyomaendrőd, Zrínyi 26.

BÚTOR.CSEREAKCIÓ!
A Glória Bútorüzletben

1995. március 1.-április 30-ig.
Ha most vásárol űlőgarnitúrát

vagy szekrénysort, akkor a régi
bútorát beszámíljuk az új árába.

'Ej' Számo/jon! Megéri!
~ Érdeklődni lehet:

Gyomaendrőd, Fő út 230.,
vagy telefonon a 386-774-en.

A Color Shop papírbolt választékából:
- IRODASZEREK

- ISKOLAFELSZERELÉSI CIKKEK
- AJÁNDÉKTÁRGYAK

- DIPLOMATA-, ISKOLA-, SPORTTÁSKÁK
- FOGASOK, VIRÁGTARTÓK, TÜKRÖK

- TAPÉTÁK
- BÉLYEGZŐKÉSzíTÉS

- FILMELŐHívÁs
Nézzen be hozzánk! Megéri!

Fő út 218.

SZÁMÍTÓGÉPES MUNKÁBAN IS ELŐNY
A GÉPíRNI TUDÁS

Az olyan fiatalok, 7. és 8. osztályosok,
akiknek középiskolában tantárgy lesz
a gépírás vagy a számítástechníka,

az alapokat gépírásból elsajátíthatják
pályakezdés elött. Gyomaendrödön!
Az oktatás történhet csoportosan,

vagy egyéníleg.
Felnöttek és fíatalkorúak is jelentkezhetnek

levélben vagy személyesen!
TöRöeSIK MÁRIA

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 5.
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Február 8-án az Ezerjó falatozó elől

elloptak egy mountain bike kerékpárt.

Betörtek egy tanyába a VI. ker. 365 sz.
alatt. Olajkályhát, ágyneműt stb. loptak
el.

9-én a sportcsarnok elől egy lezárt mb.
kerékpárt vittek el, elkövetőjét megtalál
ták. Valószínűsíthető, hogy számlájára Ír
ható egyéb hasonló bűncselekmény is.

Még január 31-én a sportcsarnok body
building termébe elkövetett betöréssel
alaposan gyanúsítható K. 1. és 1. Zs. gyo
maendrődi lakosokat a rendőrség február
ID-én a lakosság segítségével elfogta. El
lenük több bűncselekményelkövetése mi
att eljárást kezdeményeztek.

Január 26-án a rendőrség T. S. gyo
maendrődi lakos ellen kerékpárlopások
miatt eljárást kezdeményezett. Az elköve
tő felderítését és elfogását a lakosság se
gítségével sikerült megtenni.

Február IO-én a bőrdíszműves kiraka
tát betörték, onnan egy "sétamagnót" és
videokazettákat vittek el ismeretlen tette
sek.

12-én éjszaka a ViktórÍa bisztróban ab
lakbetörés módszerével behatoltak szin
tén ismeretlen tettesek, majd cigarettát és
csokoládét vittek el.

Az esti órákban a 617-es szakközépis
kolában az ablakot két személy betörte.
Az elkövetkők - K. 1. solymári, T. 1. bu-

Évzárás a Körös
Horgászegyesületnél

J995. február ll-én a gyomaendrődi

Körös Horgászegyesület évzáró közgyű

lést tartott a Katona József Műv. Köz
pontban. Itt szó volt az ivadéktelepítésről,

mely 682 OOO Ft összértékben került ki a
vizekbe, halfajtánként: amur, ponty, har
csa és csuka. Bevezették a családi hor
gászjegy kiváltását, mely egy családon
belül 4 bottal való horgászatot engedé
lyez, viszont akifogható halmennyiség 2
fő engedélyezett mennyiségének felel
meg.

Ezen kívűl megszüntették a Német-zugi
holtágra vonatkozó pergetési tilalmat. A
gyűlés után J7 órai gyü]ekezővel az egye
sület horgászbált szervezett a Körös Ho
telben, melyre a taglétszámot alapul véve
kevesen jöttek el, viszont ennek ellenére

dapesti lakosok - ellen garázdaságért el
járás indult.

Éj~zaka a besenyszegi kocsmába ablak
betörés módszerével behatoltak ismeret

len tettesek. Cigarettát, édességet 9300 Ft
értékben tulajdonítottak el.

14-én a Vásártéri-ltp. 30. sz. ház tároló
jából kemping kerékpárt loptak.

IS-én a Kulich Gy. 1. sz. alól a gázórát

ismeretlen tettes leszerelte.

Az endrődi tüzépteleprőléjszaka alumí
nium-hulladékot loptak el 90 ezer Ft ér

tékben.

16-án a Csokonai u. 29.-ből l gázpa
lackot vittek el.

18-án a Halászszövetkezet raktárából
ismeretlen tettes 21 folpackot, munkaru

házatot, koracell asztalt, csizmákat 30
ezer Ft értékben tulajdonított el.

18-án az Apponyi út 13. sz. lakásból is
meretlen elkövetők 3 festményt, l ezüst
órát 50 ezer Ft értékben loptak el. Az el

követőket majdnem sikerült a sértettnek
elfognia...

További két mb. biciklit emeltek el a
Páyer söröző és a Kisrabló falatozó elől,

valamint a Hídfő vendéglőtől is.

22-én reggelre virradóra a Győzelem

Tsz vágólúdjára betörtek. 4 db fél sertést,
I db szieszta kályhát és 2 db gázpalackot
vittek magukkal ismeretlen elkövetők.

kellemes hangulat uralkodott a teremben.
Az est zenei aláfestését Kéki József bizto
sította. A bál színvonalát emelte a Kos
suth úti óvoda dolgozóinak előadása is. A
csoport az Eztisthold nevet kapta. Amit
előadtak, azt hiszem, gyomaendrődön

egyedülálló, műfaja: Fekete Színház. Ezu
tán Molnár Ildikó énekelt a horgászoknak
néhány szép slágel1, kellemes hangjával
táncra ösztönözve a hallgatóságot. Az est
fénypontját mégis a tombolahúzás jelen
tette, amit mindenki izgatottan, a nyerésre
gondolva várt. A fődíj egy értékes hor
gászbot volt, melynek értéke 17 OOO Ft. A
hangulat végig nagyon vidám volt, s re
mélem, lesz még ilyen kellemes esténk
egyűtt, amit ezúttal köszönnék meg Po
csaji Zsoltnak és segítőtársainak.

Száz szónak is egy a vége,
Menjünk idén is a vízre!

TL

Március 15.
NEMZETI ÜNNEPÜNK

VÁROSI RENDEZVÉNYEI
Március 14-0én 18.00 órakor
Az országzászló felvonása

a Szabadság téren

Március IS-én
AZ ENDRŐDIVÁROSRÉSZEN

9 órakor ünnepi mise
a Szt. Imre katolikus templomban

9.45 órakor az országzászló felvonása
a Hősök terén, ünnepi beszédet

mond dr. Kovács Béla
alpolgármester

A 3. Sz. Általános Iskola ünnepi
műsora

Koszorúzás az országzászJónál

A GYOMAI VÁROSRÉSZEN
11 órakor ünnepi beszédet mond
dr. Kovács Béla alpolgármester
A 2. Sz. Általános Iskola ünnepi

műsora

Koszorúzás a városháza falán
lévő Petőfi-emléktáblánál

AVÁROSI MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT

programajánlata
1995. március 10.-április 10-ig.

KATONA JÓZSEF
MŰVELŐDÉSIKÖZPONT

március 10-én 10 órától: "Tóbiás mester és ba·
rátai" szegedi gyermekszínház "Kié a ház?" eimú
műsora. Belépő: 100 Ft.

március ll.: Békés Megyei Mozgáskorlátozot·
tak Egyesűletének Gyomaendrődi Szervezete tan
nőnapi vacsorát.

március 16.: II. Sz. Nyugdíjasklub ünnepi meg·
emlékezése.

március 18.: a Széchenyi Vadásztársaság bálja

március 23. 18 órától: Komédiás Kör színielőa·

dása

március 24.: Körösmenti Vadásztársaság bálja

március 25-26. 9-14 óráig: Reiki II. tanfo·
lyam. Bartik Lajos reikimester tartja.

március 27. 18 órától: a Kertbarátkör házi bor·
kostolója

DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSIHÁZ

március 21-én 10 órától: Szegedi Mini Színpad
előadásában gyermekszínházi előadás ,,Bonifen
kalandja" eimmel.

április 1-2-án: A gyomaendrődi Székely Mi·
_hály modellező és Sportklub kiállitása a Déryni
Művelődési Házban, 8-18 óráig tekinthető meg

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ • Gyomaendrőd Város Öilkormányzatának lapja- Felelősszerkesztő;Bíró KámIy
Kiadja: GyomaendrődKépviselő~testülete·Gyomaendrőd,SzabadSág téT f· Telefon: 66/3&6-122/123

" Felelős kiadó,: dr. Frankó Károly polgármester· Kés,~üJt: A&MStúdió, Békéscsaba· Nyomás:PauIikés Társai Bt; Békéscsaba
- Terjesztik agyőrriaendi:ődikereskedők; -Engedélyszám: lll/PHFIl08/BE ISSN 0238-8391' '
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A ,
TARTALOMBOL:·

Ön mit kérdezne
a polgármestertó1?

2. oldal

Gyomaendrődügye
az országgyűlés előtt

3. oldal

24 órás foci
6. oldal

Tallózó a környék
lapjaiból
4. oldal

Lassú-e
a földhivatal?

7. oldal

Húsvét története
8. oldal

Fogjon össze
városunk!
ll. oldal

Olimpiai
arany-judósok

14. oldal

Szeretet, szerelem,
szex

13. oldal

A gépállomás átka
20. oldal

MicheÚlngelo: Pieta, részlet

Cikk a 8. oldalon

\
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MEGKERDEZTUK
a polgármestert

ee

Onmit
kérdezne a
polgár
mestertol?

Ezen a címen új rovatot indítunk. Az ún.
utca emberének kérdéseit továbbítjuk a pol

gármesterhez, esetleg az illetékes válaszadó
hoz. Elsősorban azok a kérdések és válaszok

kerülnek nyilvánosság elé, amelyek a lakos

ságot valamilyen formában érintik, esetleg

tanácsot is kaphatnak a válaszban problé

máikra.

- Az Október 6.-lakótelep környékét mikor

teszik szebbé. mikor kezdik el rendemi, hogy az

megüsse egy lakótelep, emberi közösség által
elvárható szintet? (A lakosság bevonásával ter-

mészetesen.) •

- Cyomaendrődön a munkanélküliséggel
/Jút lehet kezdeni? Hogyan lehetne segíteni, fő

leg a hosszú ideje munkanélküliek körülménye
in? (Hajdú Pál)

- A lakosság már most is tehetne valamit.

Amint pénzünk lesz, akkor látványosabb dolgo
kat is véghezviszünk majd. Ez azonban nem

akadályozhatja a lakosságot, hogy maguk is se
rénykedjenek...

- A kérdés jogos, de kicsit rossz helyre CÍ

mezik. A munkanélküliségért sajnos nem a pol

gármester és legkevésbé a testület tud tenni,

hiszen ez egy országos gond. A vállalkozók

tudnának segíteni, ha valaki ide ipart és ezzel
munkahelyet teremtene itt. A mi feladatunk ezt

elősegíteni. Sajnos nem jelentkeznek olyanok,

akik ide vállalkozást hoznának.

- Miért nem "hajt fel" egy tehetős befekte

tőt, aki munkahelyet teremtene a városban?

- Minden híreszteléssel ellentétben mi

megpróbálunk "felhajtani", de egy tehetős be

fektető megnézi, hogy hová viszi a tőkéjét. Az

infrastruktúrai ellátottságot összehasonlítja pél
dául Ausztria, Belgium, Franciaország adottsá

gával... Ide vonatkozik az én vesszőparipám a
vár'os környezetének, rendezettségének emlege

tésével.

- Évente hány forint az egy főre jutó állami

támogatás nálunk Cyomaendrődön?

- Az állami támogatást korosztályonként

kapjuk. A 810 milliós költségvetésünk 2/3-a,

vagy 70%-a állami támogatás.

- A támogatást miért kötik ahhoz, hogya

családfő is, vagy a másik fél rendelkezik állan
dó munkával? Pedig éppen azért van a támoga

tásra szükség, mert nincsen jövedelmük. (Kiss

László)

- A Kisvárosok Önkormányzatainak
Szövetsége interpellációt nyújtott be az
áramszolgáltatók önkormányzatokat
sújtó közvilágítással kapcsolatos áre
melései miatt. Milyen hatása lesz en
nek?

- A rendelet szerint önkormányza
tunk 2 millió forintot fizetne a TI
TÁSZ-nak azért, hogy ő karbantartja a
saját hálózatát. Égőcsere stb. Talán így
van esélyünk, hogy közösen nyomást
gyakorolva a minisztériumra, vissza
vonják ezt a buta, sportszerűtlen rende
letet.

- Beszéltek és írtak arról, hogy
megszűnőben a diáksport a 2. Sz. Álta
lános Iskolában. Az anyagi okok miatt
jelvetődött problémáról mi a vélemé
nye?

- Ha mindent csak anyagi oldalról
közelítünk meg, akkor valóban fennáll
az a veszély, hogy semmi nem fog mű-

- Ezeket a törvények szabályozzák. A pénz
osztásnál ezeket figyeln ünk kell.

- Milyen segítő javaslat lenne egyedülálló,

gyereket nevelő munkanélküli, jövedelempótló
támogatáson levőknek, akik kb. tízezerforintnyi

segélyból élnek? (A kérdező állítólag minden
létező lehetőséget megpróbált már.)

- A jelenlegi gazdasági intézkedések ezt
nehezítik. Ez nem az önkormányzat hatásköre,
csak végrehajtók vagyunk.

- Miért nem szerelnek korlátot a polgár

mesteri hivatal főbejárati lépcsójéhez, ami így
elég nehéz akadály az idősebbeknek?

- Ez évben meg fog valósulni.

- Több holtág zugban tilos az állatlartás. Az
állandó lakóknak ez nehezítőprobléma, oKet ez
sújtja. milyen lehetőségeik vannak? (Csák Zol
tán)

- Az általunk meghozott rendeleteket be
kell tartani. A holtágak partjától meghalál'ozott
(20 m) távolságra tilos, mert szennyezi a vizet.

- Az orvosi rendelő udvarát mikor teszik
már rendbe? (Keresztúri Zoltán)

- Nem olyan egyszerű rendbe hozni, mert
ott van a termáll..'Út, de ezzel együtt már régen
meg kellett volna csinálni.

- A mezőgazdasági jellegű vállalkozások
nincsenek eléggé támogatva. Nehéz helyzetüket
mivel, hogyan lehetne motiválni? A támogatás
hiányzik, vagy nem elégséges? Van-e megol
dás? (T. Cs.)

- Sajnos, nem az önkormányzat feladata.

- Milyen indokkal változott meg a polgár-
mester úr, illetve az önkormányzat vélemdnye a
volt 'piactér továbbhasznosításával kapcsolat-

ködni. EI tudnám képzelni, hogya di
áksportot szívén viselő testnevelő taná
rok esetleg nem csak pénzért hajlandók
egy-két órával többet dolgozni a gyere
kekért. Például a hivatal dolgozói időn

ként 6-8 órát túlóráznak l forint anyagi
ellenszolgáltatás nélkül. Úgy gondo
lom, hogyagyerekekért néha pénz nél
kül is fel lehetne vállalni bizonyos dol
gokat.

- Milyen találkozói voltak a közel
múltban?

- A sok találkozóm közül jelentős

nek találom azt, hogy voltunk Lotz Ká
roly miniszter úrnál, út, ivóvíz ügyben.
Ígéretet kaptunk, az eredmény még nem
ismert.

Sümeghy Csaba, a Magyar Iparosok
Szövetségének elnöke, parlamenti kép
viselő egy tisztelgő látogatáson volt itt.
Ő szintén támogatást ígért sok minden
ben. 30-án dr. Baja Ferencnél voltam.

ban? Korábban csak parkról, illetve tér~ol.

most butiksorról hallani?

- Az önkormányzat 1995. évi költségvetését
figyelembe véve indokolt-e az országzászló
megvilágítását szolgáló lámpatest(ek) felszere
lése és ez mibe kerül, ki fizette? (Homok Lász
ló)

- Rossz az információ. Park és tér lesz. A
kivitelezési szintű tervekhez csak pénz kell. Az
üzlethelyiségek benne foglaltatnak a tervben,
de most valaki megcsinálja helyettünk, így

pénzünkbe nem kerül.

- A közvilágítási átalányt terhelte, senkit
nem terhelt külön. De talán zavarja a kérdezőt,

hogy a magyar nemzeti zászlót megvilágítot
tuk?

- Az alpolgármester ügyéről fontosnak ér
zem elmondani: nyilvánvaló, hogy jogi értel
mezési zavarok és hibák miatt vagyunk abban a
helyzetben, hogy dr. Kovács Béla alpolgármes
ter úr, miután intézményvezető is (gimnázium),
így ez összeférhetetlen a törvény szerint. Ezt tu
domásul vesszük. Törvény adta jogomnál fogva
én javaslom az alpolgármester személyét. Az
ügy lényege az, hogy ennek serruni köze ahhoz,
hogy iskolákat esetleg átalakítunk:, átszerve
zünk, iskolai koncepciót csinálunk. Tehát az is
kolák és az alpolgármeserség ügyének nincs
köze egymáshoz. Igazi törvénysértés nem tör
tént, ami összeegyeztethetetlen volt a tevékeny
ségével.

Egyébként a törvények elég szigorúak és ha
ezeket maradéktalanul betartjuk, akkor nagyon
nehéz a tisztségviselőket és magát a testületet is
megválasztani egy ilyen kis településen. Szerin
tem kissé hisztériakeltés-íze van a dolognak.
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Gyomaendrőd ügye.az országgyűlés-előtt

SZÖLLŐSIISTVÁNNÉNAKAZ ORSZÁGGYŰLÉS1995. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
MÁRCIUS 6-7-1 ÜLÉSÉNEK MÁSODIK ÜLÉSNAPJÁN ELMONDOTT BESZÉDE

A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS VITÁJÁBAN (összefoglalás)

A nemzetközi gazdasági integrációhoz történő csatlakozás
is szükségessé teszi a környezet ,védelméről szóló törvény
szabályozását. A környezeti károk jóvátehetetlen és vissza
fordíthatatlan folyamatokat indítanak; esetleg különösebb
szankciók, jogi következmények nélkül. A későbbi törvé
nyekre bízza a konkrét szabályozást az új javaslat, addig
azonban újabb, jóvátehetetlen károk keletkeznek. A kárt oko

.zók nevének nyilvánosságra hozatala nem biztos, hogy elég-
séges visszatartó tényező.

Választókörzetemben Szarvas és vidéke, Gyomaend·
rőd és vidéke holtágrendszere megkülönböztetett figyel
met érdemel.

Gyomaendrőd saját tulajdonú holtágaival egy csomó
problémát is bevásárolt magának. Most a holtágak rend
betételéhez hiányzik a költségvetési támogatás, ökológiai
problémák tömkelegével birkózik a város - egyre re
ménytelenebbül -, kommunális gondjai vannak... Az
egészségtelen ivóVÍz, kezeletlen szennyvizek, a hulladék
és szemétprobléma mind gondot okoz. Az önkormányza
tok képtelenek egyedül boldogulni, kezelni ezeket.

Sürgősen szükség lenne egy úgynevezett holtágprogramra
ahhoz, hogy ebből a tájvédelmi körzetbőllehetőleg az utókor
nak is maradjon valami. Az előző kormány által készített Al
föld-programot elő kellene venni, amely a tájegység átfogó
környezeti kérdéseivel foglalkozik. Azonnali intézkedéseket
sürget a környezet problémája, a kihirdetés napján való élet
belépéssel.

Tisztelt KépviselőAsszony!
Hivatkozva szíves megkeresésére, amelyben felveti a Szar

vas-Gyomaendrőd térségének kömyezetvédelmi rendezését,
ideértve a Körösök holtágrendszereinek rehabjlitációját is, az
alábbiakról szeretném tájékoztatni. .

Örömmel jelzem, hogy az Ön által is szorgalmazott kérdésben
végre konkrét előrelépés várható. A flamand kormány anyagi tá
mogatásával a múlt év soránfelmérő munka készült el a Körösök
vízgyűjtő területének környezetvédelmi, mezőgazdasági és ide
genforgalmi fejlesztési lehetőségeiről. Ezzel párhuzamosan a
KTM finanszírozásában, ugyanerre a térségre megvalósíthatósá
gi tanulmány is készült egy új típusú "regionális integrált moni
toring" (RIM) rendszer kialakítására. A két munka együttes
eredményeinek figyelembevételével négy olyan kistérség került
lehatárolásra, amelyben konkrét fejlesztési program kidolgozása
szükséges.

Ezek egyike a Szarvas-Mezőtúr-Gyomaendrőd-Békésszent

andrás kistérség, ahol pontosan az Ön által felvetett tartalommal
szándékozunk az önkormányzatokkal való együttműködésben egy
térségifejlesztési-rehabilitációs programot beindítani még ez évben.

A tervezést a KTM mellett továbbrq is támogatja a flamand
kormányzat is, a munkálatokban a hazai szakemberek mellett ne
ves belga tervezőcégekből álló konzorcium is részt vesz.

Tájékoztatom, hqgy flamand partnereinkkel együtt az eddigi
elvégzett munkálatokról, illetve a további tervezési feladatok
meghatározása céljából 1995. II. 28. - III. 1. között Gyulán, a
polgármesteri hivatalban közösségi meghallgatást szerveztünk.
Ezen az érintett térség önkormányzati képviselői is részt vettek.

A munka további alakulásáról a jövőben is készséggel tájékoz
tatom.

Dr. Baja Ferencnek, a Magyar Köztársaság környezetvé

delmi és területfejlesztési miniszterének váÚlszlevele:

Budapest, 1995. március 10. Tisztelettel:

dr. BAJA FERENC

Megyei hegedüverseny zeneiskolai tanulók részére
A rendezvény március 17-én Békéscsabán volt. Gyomaendrődről két tanuló, Pelyva Katalin az I. korcsoportban, Vasz

kó Dóra a III. korcsoportban indult. Pelyva Katalin 3. helyezést ért el, Vaszkó Dóra pedig oklevelet kapott. Gratulálunk!

Március 9-én növendékhangversenyt tartottak a Gyomaendrődi Zeneiskolában. Sok tehetséges művészpalántáthall
hattunk!

A közönségből Afellépésre várók egy csoportja
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Üdvözöljük városunk legújabb laptársát, a Sportbará
tot. Márciusban jelent meg első ízben. Hajdú László a fele
lős szerkesztője.

Indító vezércikkéből:

"GYESTK hét szakosztálya .ezentúl havonta megjelenteti
saját lapját. A Kner Nyomda Rt. néhány hónapig ennek előál

lítását bérmentesen teszi. KÖSZÖNET ÉRTE!
...Városunk sportéletének értékelése iskolai érdemjeggyel

kifejezve elégséges. A reánk zúduló szegénységlavina ezt az
állapotot még jobban lerontja. Az emberi egyetemes kultúra
ezen értékes és nélkülözhetetlen alkotórésze nagy veszélyben
van. Az egymást váltó különböző politikai kurzusok addig te
kintik "szívügyüknek" a sportot, az ifjúság testedzését,amíg
a hatalomért, a rangért csatáznak. A sportra jutó pénz elosztá
sa igazságtalan és nagy szerepet játszik benne a szubjektivi
tás, a protekcionizmus. Ráadásul ebbe a szegény Békés me
gyébe alig-alig csepegtetnek, vagy nem is adnak..."

A lap árából - 18 Ft - befolyó összeg asporttámoga.
tást szolgálja.

* * *
A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK NÉHÁNY LAPJÁBÓL
TALLÓZTUNK:

A Mezőberényi Hírmondó márciusi számából:

A Mezőberény története című könyvből idézik az 1848. év
nyarának fon'adalmieseményeit, amely a településre vonat
kozik a nemzetőrtoborzás és egyéb eseményekről.

Helyi, hagyományos borminősítő versenyt rendeztek,
amely minden alkalommal nagy sikert arat.

Folynak a költségvetést előkészítő viták. Az egyre gyérülő

anyagi lehetőségek náluk is erős megszorításokat vonnak ma
guk után. Felújításokra, fejlesztésekre 25 millió hitelt lesznek
kénytelenek felvenni az év folyamán. .

Gazdasági és szakmai vizsgálatok eredményeképpen fe- .
gyeimi eljárást indítanak a gimnázium egyik vezetője, Dütsch
Zsolt ellen.

A vakok, csökkent látásúak számára a fehér bot mellett
nemzetközi jelzés már jó ideje egy szalag, vagy jelvény na
rancssárga alapon három fekete ponttal. Ilyen 'jelzés kiosztá
sával próbálják ismertté tenni ezen szignált környezetünk 
a jól látók - számára.

Nemrég ünnepelték Mezőberény várossá nyilvánításának 6.
évfordulóját.

A Dévaványai Hírlap februári számából:

"A január 31-i ülésen a képviselők a tiszteletdíjakkal
kapcsolatban úgy határoztak, hogy rendeletben nem álla
pítanak meg tiszteletdíjat önmaguknak, hanem az erre szánt
pénzösszegből egy ún. képviselőalapot hoznak létre, ezt kö
vetően pedig minden képviselő rendelkezik, hogy a rá jutó
részt milyen önkormányzati célra ford,ítja..."

"...az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földek hasz
nosításával kapcsolatos szakértői munkákat és az állami tá
mogatás igénylésével összefüggő feladatokat a továbbiakban

a falugazdász látja eL"
Megyeri László a gyomaendrődi polgármesteri hivatal fő

munkatársa, aljegyző nagy sikereket ér el Dévaványán is a
társastánc-oktatással.

Megjelent a Ladányi Mihály-bibliográfia. Most lenne a dé
vaványai költő 61 éves.

A Szarvas és Vidéke márciusi számaiból:

Megtartották a Cigány Kisebbségi Önkormá..'1yzat képviselő
testületi ülését, ahol a '95. év első félévi munkatervét vitatták
meg. Fel szeretnék mérni a cigányság létszámát. Támogatnák
ösztöndíjjal a középiskolába jelentkező cigány tanulókat.

Sikeres versenyt rendezett a vöröskereszt a közép- és álta
lános iskolák díákjai számára. Csecsemőgondozói, egészség
nevelési és elsősegélynyújtó, valamint polgárvédelmi ismere
tek felmérés éből. Ez nagyszerű alkalom volt a légoltalom 60.
évfordulójának megünneplésére is.

Nagyon érdekes interjút olvashattunk az elmúlt parlamenti
időszakban körzetünk országgyűlési képviselőjével, Deme
Zoltánnal. A lelkész úr ez évben felélénkült közéleti tevé
kenységet folytat és nagyszabású megmozdulást tervez a tria
noni békekötés 75. évfordulójára a ,,Magyarország közepén
álló stilizált szélmalornnál. Állítólag Havas Henrik vele
készült interjúját nem adták le a Hétben, "stornózták" a MIÉP
szarvasi elnökét. Ennek oka szerinte a MIÉP félretolása, véle
ményének elhallgattatása.

A skinheadek országos találkozóra készülnek, azonban az
Új-templom lelkésze nagyobb szervezési részt vállal a zsidók
"siratófalának" megfelelő, Nagy Magyarország közepénél
rendezendő eseményeknél június 4-én. Az ötven éven át tit
kolt bánatot itt sirathatnák el, - hogy elvesztettük az ország
213-ad részét, s a magyarságból több mint 3 millió ember a
határokon túlra került.. Mindezeket istentisztelet keretein be
lül kívánja Demeter lelkész úr létrehozni. Tőkés Lászlót is el
várják a rendezvényre.

,,Nem az a veszélyes, ha emlékezünk a 75 év előtti esemé
nyekre, hanem az, ha hallgatunk róla."

"Nem tudok ma a MIÉP-en kívül más olyan pártot, amely
felmutatja az igazságot. A kormánypártok magyarázzák a bi
zonyítványukat, ezért mondanivalójukban sok a csúsztatás."

GYOMAENDRŐDÖN ÉS KÖRZETÉBEN
BETÖLTÉSRE VÁRá ÁLLÁSHELYEK

Szakképzettséget nem igénylőmunkalehetőség

Konyhai kisegÍló (Gyol11rendród) 1 ftí

Középfokú végzettségűekrészére

Műszaki rajzoló I (Gyomaendrőd) 1fő
Cipófelsórész-készírő (Gyomaendrőd) 10fő
Nyomdúsz (Gyomaendrőd) 2ftJ
NyomdavezeuJ (Gyomaendrőd) : 1fő
Kertész (GyomaendrrJd) 1fő
Festő-múzoló (G)'omaendrtíd) 1fő
Kél1lénysqmJ (Gyomaendrőd) 1fő
Szakúcs (Gyomaendrőd) 1 fú

ÉRDEKLŐDNIA MUNKAÜGYI HlVATALNÁL



1995. ÁPRILIS GYOMAENDRŐD'HíRADÓ 5

Véháné Szediák Ildikó titkár

Országos kiállítás és vásár lesz

Tisztújítás a helyi KDNP szervezetben
A január 28-29-én megtartott országos nagyválasztmányi ülésen a KDNP új

országos vezetőséget választott, amely már mindenki előtt ismert. Ugyanakkor elren
delte, hogy megyei és alapszervi szinten is tisztújítást kell tartani.

A gyomaendrődi alapszervezet 1995. február 20-ra rendkívüli gyűlést hívott össze,
amelyen megválasztotta a helyi vezetőséget.

Elnöknek újraválasztotta Vaszkó Andrást, titkámak Véháné Szedlák Ildikót, gazda
sági vezetőnek Szabó Zoltánnét. Elnökségi tagok: Hanyecz Imre, Gyuricza Árpádné,
Timár Mihály. Megyei küldöttek: Vaszkó András, Császár Ferenc; póttag: Talán Má
tyás.

Vaszkó András régi-új elnök elmondotta, hogy az alapszervezet politikájában sem
mi változást nem óhajt eszközölni. A párt a KDNP-alapszabály betartásával és a ke-

I

resztény nemzeti eszme erősítésével városunk érdekeit tartja legfontosabb feladatá-
nak.

Ugyancsak a társadalommal való legszorosabb kapcsolatot tűzi ki céljául. Azt is el
mondotta, hogy a KDNP híve a köztársasági elnök közvetlen megválasztásának, de
csak alkotmányos úton. Helyteleníti az ügyben a népszavazást. Az alapszervezet tá
mogatja a polgármesteri és az önkormányzatot, mindaddig, amíg az a város érdekében
tevékenykedik. Kijelentette, hogy a helyi szervezet úgy városi, mint megyei szinten
meghatározó erővé vált. Támogatottsága is nőtt, ennek oka, hogy az alapszervezet .
szinte nem is pártként, hanem szervezetként működik, beépülve a helyi társadalomba.
Az elnök kérte a tagok még nagyobb támogatását.

Gyomaendrőd és körzetének mező

gazdasági jellegű vállalkozóinak figyeI
mét hívjuk fel az alábbiakban.

A Gazdakörök Országos Szövetségé-
. vel, a Földművelési Minisztérium Önál
ló Marketing Osztályával, a helyi gyo
maendrődi Bethlen G. Mezőgazdasági

Szakközépiskolával és valószínűleg a
polgármesteri hivatallal közösen szeret
nének egy mezőgazdasági szakkiállítást
és vásárt 1995. június 1-4. között ren
dezni Gyomaendrődön.

Ez egy országos kiállítási sorozat
része. Hat helyszínen rendeznek ilyen
programokat és ebbe Gyomaendrőd is
beletartozna. (A többi város: Mosonma
gyaróvár, Gyöngyös, Hajdúszoboszló,
Kaposvár és Szekszárd.)
Mezőgazdasági centrumokra terjedne

ki a rendezvénysorozat. Az átalakUló
magyar mezőgazdaság számára a ter
mékbemutatást, a technológiabemuta
tást, a szakmai programokat ott kell
megrendezni, ahol a termelő van 
mondja Dránovits István.

Ezenkívül mezőgazdasági közép-,
vagy felsőfokú képzés is található az
említett körzetekben, amelyeknek egy
fajta fontos vezető és centralizáló szere
pe van.

Békés megyében a rendezvényt csak
Gyomaendrődön tervezik megtartani.
Egyébként is itt található a Békés me-

gyei Gazdakörök Központja (dr.
Kulcsár László az elnöke) - teszi hoz
zá Dránovits István.

Az országos és a megyei Agrárkama
ra támogatására is számítanak mint
szakmai partnerre.
Mezőgazdasági jellegű programról

van szó, de nem zárják ki azokat a je
lentkező termelőket, kereskedőket, akik
helyben más jellegű ~evékenységét

folytatnak.
A vásár helye a Városi Sportcsarnok

és környezete, valamint a mezőgazdasá-"

gi szakközépiskola, ahol a szakmai ta
lálkozók bonyolódnának.

Itt felvetik majd a gazdaköri mozga
lom, a mezőgazdasági kamarai mozga
lom helyzetét is a találkozókon.

A rendezvényre való jelentkezést a
gyomaendrődi Bethlen G. Mezőgazda

sági Szakközépiskola intézi. Gyoma
endrőd, Hősök u. 40. sz. Telefon:
66/386-028.

Jelentkezés április végéig, május ele
jéig.

A vásár és kiállítás szervezője a
VITA AGROCOLA '95., Országos
Mezőgazdasági Szakkiállítás Vásárso
rozat.

A tájékoztatást Dránovits István, a
Mark-Kom Kft. k~pviselője adta.

BiK

AZ ÖNKORMÁNVZATI
BIZOTTSÁGOK

.TAGJAINAK NÉVSORA
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
elnöke: Katona Lajos
tagjai: Bátori Gyula,

Hangya Lajosné,
Knapcsek Béla,
Váifi András,
Dógi Józsefné
(nem képviselő bizottsági tag)

ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG:
elnöke: Dr. Szendrei Éva
tagjai: Garai János,

Kovács Kálmán,
Nagy Pál, Tótka Sándor

VÁROSFENNTARTÓ, FEJLESZ
TŐ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
BIZOTTSÁG
elnöke: dr. Valach Béla
tagjai: R. Nagy János,

Knapcsek Béla,
Dávid István,
Balázs Imre,
Nagy Pál,
Ráczné Dógi Piroska
(nem képviselőbizottsági tag)

MEZŐGAZDASÁGI, IPARI,
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁL
TATÁSI BIZOTTSÁG
elnöke: Vdifi András
tagjai: Katona Lajos,

Dávid István,
Kovács Kálmán,
Bátori Gyula,
Tótka Sándor,
Rácz Imre
(nem képviselőbizottsági tag)

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
BIZOTTSÁG
elnöke: Hangya Lajosné
tagjai: Czibulka György,

dr. Valach Béla,
Hanyecz Margit,
Dógi János
(nem képviselő bizottsági tag)

KULTURÁLIS, OKTATÁSI,
SPORT- ÉS KISEBBSÉGI ÜGYEK
KEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG
elnöke: R. Nagy János
tagjai: Czibulka György,

Han~ecz Margit,
Balázs Imre,
Garai János,
dr. Szendrei Éva,
Botos János
(nem képviselő bizottsági tag)
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Kevés gól - gólkirály Feúerwerker Béla
A polgármesteri hivatal támogatása-tízezer forint

Megirigyelték a középiskolásoktól a 24 órás focit az általános iskolások.
Ezért elhatározták, hogy ők is belefognak. Első alkalommal 5 órásra tervez
ték az összecsapást az l. és 2. sz. általános iskolások.

Ragyogó hangulatú baráti csata volt. Az öt óra gyorsan eltelt és biztos,
hogy maradandó emléket, élményt hozott a kiváló ötletet követő mérkőzés.

Reméljük, a folytatás nem marad el! Ja, és az eredmény: 34:13 az 1. sz. is
kola javára.

BiK

, "
AHUSZONN~GY ORAS fOCIM~CCS

A kezdőrúgás

A 24 órás labdarúgó-mérkőzés a két
rivális csapat között - Kner I. Gim
názium és Bethlen G. Mezőgazdasági
Szakközépiskola - kezdetét vette
március 14-én 14 órakor a Városi
Sportcsarnokban.

A hagyományosnak tekinthető ma
ratoni mérkőzés elmúlt évi eredmé
nye: 166:89 a gimnázium javára.

A kezdőrúgást licitálás után a pol
gármester úr nyerte el tízezer forin
tért, amit átengedett Pórus Ritának...

Az első gólt a kezdés után egy,
másfél perc elteltév~l a Mezgé érte el.

A huszonnégy órás "összetűzés"

után az alaposan elfáradt és kellően

bicegő, kisebb kék-zöld foltokkal
büszkélkedő játékosok megváltásnak
érezték Domján István hármas sípsza
vát, mivel véget vetett a második "hu
szonnégy órásnak" 15-én 14 óra után
néhány perccel.

A csapatok félóránként váltogatták
egymást, így mindig volt lehetőség a
pihenésre. Nemkülönben a játékveze
tők is néhány órás tevékenység után
másnak adták át a bírói sípot.

Végeredményben l ü3:95-re végző

dött a meccs és ezúttal is a gimi vitte
el a pálmát.

Gólkirály Feuerwerker Béla, a gim
názium tanulója lett, 21 góllal.
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Az utóbbi időben a médiák előszeretettel foglalkoznak a
földhivatalokkal és elmarasztalóan taglalják tevékenységü
ket. Hiszen nemritkán éves késések jellemzik az ügyintézés
menetét. Miként van ez Gyomaendrődön, kérdeztük Gu
lyás Mihályt, a Szarvasi Földhivatal Gyomaendrődi Kiren
deltségének vezetőjét?

- Hál' istennek, ez nálunk nem így van. Amióta létezik ez a
hivatal Gyomaendrődön (1989), a mi hibánkból határidőn túli
ügyintézés nem volt. '

Ez talán az itteni kollektívának is köszönhető. Főleg fiatalo
kat sikerült alkalmaznunk, akik tényleg becsület~sen, fiatalo
san végzik a munkájukat, összesen tizenegyen.

- Máshol mi okozza az esetleges elmaradásokat?
- Minél nagyobb egy földhivatali apparátus, annál ne-

hezebb ezt kézben tartani, mint Budapesten, ahol 3-4 éves le
maradás sem ritka a több százezer ügyirat feldolgozása során.

A megyénkben általában fél éven belül mindenütt elvégzik
az ügyiratok kezelését, kivéve a kárpótlási, földkiadási ügye
ket.

A földhivatal bűneként szeretik felróni a késéseket, pedig a
tulajdonjogi bejegyzéshez több feltétel is kell. Hogy az árveré
sen megszerzett, vagy a tsz-eknél működő földkiadó bizottsá
gok által kiadott földeknek a bejegyzése megtörténjen, ezek
nek van egy műszaki előzménye.

A földmérés után a tulajdonjogi bejegyzés egy-két évet is
várhat. A földmérési csoportnál nem győzik a rengeteg adat fe-

.lülvizsgálatát. A kárpótlás beindulásától közel ötezer ember
kereste fel a földhivatalt a szükséges iratokért, adatokért. 95%
ban mindenkit ki tudtunk elégíteni a tulajdonjogra vonatkozó
adatokkal. (Az adatokat l 905-től tartjuk nyilván.)

Az előbb említett okok miatt Gyomaendrődön ezért késik jó
néhány földtulajdonjog bejegyzése is. Ebben a körzetben 158
személynek jegyeztük be eddig a tulajdonjogát. Azonban a be
jegyzésre alkalmas ügyirat kezelésében elmaradás nincs.·

- Akárpótlási jegyekkel fellépők milyen problémát jelente
nek az árveréseken?

- Tapasztalataim szerint többen felvásároltak áron alul kár
pótlási jegyeket, hogy így földhöz jussanak. Annak ellenére,
hogy jog szerint a földet - a vállalkozói formában - tevé
kenykedő nem adhatja el, vagy akkor a személyi jövedelema
dózás alá kell hogy essen (3 évig).

Azonban ez nem volt akadály sokaknak, igaz, korábban is a
mezőgazdaságban tevékenykedtek.

- Mekkora terület tartozik Gyomaendrődkörzetében a föld
hivatalhoz?

- Közel 60 ezer hektár. Várhatóan mintegy 3 ezer új tulaj
donos jelenik meg ezen a területen a kárpótláson szerzett föl-

Emléktáblák-fáknak
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala nevében tájé

koztatom a település la1}osait, hogya 21111994. számú képvi
selő-testületi határozattal helyi védettségűvé nyilvánított idős

kocsányos tölgyekre, tölgyekhez (Erzsébet-ligetben, Liget-
I

Fürdő területén, Bethlen G. Mezg. Szakiskola udvarán, Nép-
ligetben) kihelyezésre kerültek a kitüntető emléktáblák..

deikkel. Még új tulajdonosok a tsz-ek volt tagjai is, akiknek a
törvény 30 aranykorona értékű földterületet biztosított. Ők

1500-1600-an vannak. Akik korábban, az elsők között juthat
tak területhez, azok válogathattak, 500 aranykoronás birtokhoz
juthattak. A következőkben valószínűleg nem lesz lehetőség

ennyiért tulajdonosnak lenni.
Még körülbelül 30 ezer aranykorona értékű földterület vár

gazdára, tehát víszonylag szerencsések vagyunk ebben a tekin
tetben. Ez a terület zömében a Kőrosi ÁG volt tulajdona, tehát
eléggé egybefüggő rész. Viszont most inár 50%-ban idegen
személyek is jöhetnek az árverésre a helybeliek mellett.

- Mi indcokolta, hogy el akarnak költözni a Győzelem Tsz
volt központi irodájába?

- Részben a Hősök úti épület állaga, rész15en a korszerű

adatfeldolgozásra való áttérésünk, ami jobb elhelyezést kíván.
A műszaki csoportunk is bővülni fog, ami azt jelenti, hogy

azokat a vizsgálatokat, amelyeket most Szarvason kell elvé
gezni, ezután mi is helyben megtehetjük. Ez az elkészített föld
mérési rajzok számszaki ellenőrzése, ami végül is nagyban
meg fogja gyorsítani a munkát. Az állampolgároknak nem kell
majd Szarvasra utazgatni. Július l-jétől fogadjuk már az új he
lyen az ügyfeleinket, változatlan munkaerőlétszám mellett.

- Térjünk vissza a földtulajdon átírási procedúrájára! Mi
az eljárás, ha valaki területet vesz?

- Nem általánosítható minden más irodára, sajnos, de ná
lunk két héten belül a bejegyzés megtörténik. Persze, hacsak
nincs egyéb akadálya. Ezek lehetnek: a szükséges aláírások
rajta vannak-e? Az adásvételi szerződésben az adatok helye
sek-e? Nem természetvédelmi terület-e, vagy nem tartozik a
műemlék-felügyelőséghez? Nem erdő-e, mert ez esetben ezen
hatóságok hozzájárulása szükséges. Van-e pénzintézeti tarto
zás, terhelés a területre? Egyéb per, haszonélvezeti jog vonat
kozik-e rá? Stb.

A földhivatal természetszerűleg minden intézménnyel jó
kapcsolatot tart fent, amelyekkel munkája során valamilyen vi
szonyba kerülhet.

BiK

Végezetül szeretnénk felbívni a lakosság figyelmét,
hogy az ügyfélfogadás .időpontjait szíveskedjenek be
tartani a saját érdekükben!

A GYOMAENDRŐDI FÖlDHIVATAL FOGADÓÓRÁI:

Hétfő, kedd 8 - l 2
Szerda 8-12, 13-15
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 8-12

Itt köszönöm meg ismételten az emléktáblák készítőinek

munkáját:

KÖRÖS BÚTORIPARI KFT., Gyomaendrőd
SZMOLA SÁNDOR, nyugd. asztalosmester

VARJÚ SZABOLCS, középiskolai tanuló·
GYOMASZOLG KFT., Gyomaendrőd

Szujó Lajos
városi kertész
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HÚSVÉT ELÉ•••
Közeledik húsvét, a keresztény világ

legnagyobb ünnepe. Ezt megelőzi a nagy-
"hét, melynek templomi liturgiája és mon
danivalója különleges, fölkészít az ünne
pekre. Nemcsak a hívőknek, hanem kul
túrtörténeti szempontból mindenkinek ér
dekes és fontos lehet megismerkedni az
ünnep liturgikus eseményeivel, szokásai
val.

Nagyhét
Nagyböjt 6. vasárnapján, Virágvasár

nap (húsvét előtt egy héttel) kezdődik.

Virágvasárnap
"Urunk szenvedésének vasárnapja".

Urunk messiási bevonulását már a 4. sz.
I

végén nagy ünnepélyességgel ünnepelték
meg Jeruzsálemben. Az Olajfák hegyén
gyűltek össze a keresztények, hosszabb
igeliturgián vettek részt, majd estefelé a
püspököt körmenetben kísérték végig a
városon. A részt vevő gyermekek olajfa
és pálmaágakat vittek. Ez a szertartás ke
leten gyorsan elterjedt, a nyugati egyház
ban csak a 8. sZ.-ban vált a liturgia részé
vé. Eleinte liturgikus-drámai játékon ad
ták elő virágvasárnap eseményeit. A kör
menet csak a ll. sZ.-ban lett általános
gyakorlattá.

Az ünnepi szertartásnak, többféle for
mája lehet a helyi körülmények szerint.
Részei: a pálmaágak (nálunk barkaágak)
megáldása, evangélium Jézus Jeruzsálem
be történtő bevonulásáról, templomi kör
menet ér a passió. (Passió: Jézus szenve
déstörténetét elbeszélő evangéliumi szac

kasz - felovasva, vagy kórus énekli. A
zeneirodalom gyöngyszeme 1. S. Bach
Máté és János passiója.) A körmenet nem
a szentírási történeti esemény utánzása,
hanem KrisztUs követése mellett való hit
vallás.

Nagycsütörtök
Nagycsütörtök délelőttjén csak a püs

pöki székhelyeken van mise: ez a krizma
szentelési mise. A püspök az együtt misé
ző (koncelebráló) papok közösségében el
készíti a szent olajokat: betegek szentsé
géhez való kenetet, a kereszteléshez a ka
tekumenek olaját, valmninta krizmát (il
latosított olaj a kereszteléshez bérmálás
hoz és papszenteléshez). Alapanyaguk:
tiszta olívaolaj. Ezen a misén van a papi
fogadalmak megújítása is.

Este van az utolsó vacsora miséje,
melynek liturgiája felidézi az Eukarisztia
(Oltáriszentség) alapítását, és Jézus cso
dálatos szeretetét, meIlyel megmosta ta
nítványai lábát.

E mise sajátosságai: Amikor a pap éne
kelni kezdi a Dicsőséget, megszólalnak a
harangok, és oltárcsengők. Ettől kezdve a

Nova Huta templomának Jézus szobra
;. - .....

föltámadási mise Dicsőségéig nem szól a
harang (ezért nincs harangszQ a Kossuth
rádióban nagypéntek és nagyszombat déi
ben), s az oltárcsengő helyett kereplőt, fa
kalapácsot használnak a szomorúság jele
ként. Az Oltáriszentséget a tabernákulum
ból elviszik más ideiglenes őrzőhelyre

(mellékoItár, oldalkápolna). Mise végén
következik ai: oltárfosztás. Ezután csön
des imádkozás van a templomokban.

Nagypéntek
Urunk szenvedésének ünneplése. Az

egyház ősrégi hagyomány alapján ezen és
a következő napon egyáltalán nem mutat
be miseáldozatot, nem szolgáltat ki ünne
pélyesen szentségeket. A liturgia kereté
ben elhangzik a János passió. Ezután kö
vetkezik a "hódolat a Szent Kereszt
előtt". Ez a szertartás igen régi, jeruzsále
mi eredetű. "Íme a Szent Keresztfa" ének
li a pap háromszor, majd fokozatosan le
veszi a keresztet takaró leplet, fölemeli a
keresztet. A hívek hódolatra a kereszt elé
járulnak.

Nagyszombat
Az egyház Urunk sírjánál időzik, szen

vedéséről és haláláról elmélkedik. A
templomokban elkészítik Jézus sírj~t, fe
hér színű virágokkal feldíszítve. Sokan
jönnek a templomokba ilyenkor csendes
imára.

Húsvéti vigília
A legrégibb hagyományok szerint a

húsvéti vigília "az Úrért átvirrasztott éj-

"szaka". Az éjszakai virrasztás megemlé
kezik arról a szent éjről, amelyiken az Úr
föltámadt és megünnepli azt a keresztség,
a bérmálás és az Eukarisztia szentségei
ben. Az előírások és az ősi hagyományok
szerint kifejezetten éjjel kellene tartani.
Az elmúlt évtizedek magyar gyakorlata
viszont nagyszombat este tartotta a föltá
madási ünneplést, és tartja ma is még
több helyen. Talán'a körmenet miatt ez
látszott praktikusabbnak.

Az év leghosszabb, de ugyanakkor leg
szebb és lelkileg a legfelemelőbb liturgia
részei:

l. A föltámadás meghirdetése. Tűz

szentelés (a templomon kívül rakott faá
gak elégetése), majd az új tűzről meg
gyújtott húsvéti gyertyával az assziszten
cia bevonul a még sötét templomba. Az
oltárhoz közeledvén fokozatosan kigyul
ladnak a fények... "Krisztus világossága"
- "Istennek legyen hála" hangzik három
szor. Mint ahogy Izrael fiait a tűzoszlop

vezette az éjszakában, úgy követik a ke
resztények Krisztust az ő feltámadásában.
Ezután a húsvéti gyertya mellett egy al
"kalmas személy elénekli az öröméneket,
az Exultetet, amely költői szavakkal ma
gasztalja a Húsvét titkát, beleágyazva azt
az egész üdvtörténetbe.

2. Ezt követi az igeliturgia: több bibliai
olvasmány világítja meg a megváltás,
azaz a bűn éjszakájából való kivonulás
misztériumát. Majd elhangzik a "Dicső-
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Bné

A tervek folyamatban - szociális otthonért

A Kiss János kupáról
Befejeződött a Kiss János emlékére rendezett teremlabdarúgó-toma. Tizenhárom

csapat részvételével igen jó mérkózések zajlottak. A végső sorrenden csak az egy
más elleni eredmény döntött a ,,kazánosok" javára. A középmezőnybe tartozók kö
zött kiegyenlített küzdelem folyt, az döntött, ki milyen komolyan vette a versenyt
és milyen csapattal állt ki egy-egy mérkőzésre.

A játék hevében még mindig gondot jelent a sportszerűség megtartása, az egymás
iránti tisztelet megadása, melyen változtatni szükséges.

Kiss János csapattársai közül 18-an fogadták el meghívásunkat a záró fordulóra:
H.Kovács László, Ágoston József, Gonda Károly, Vatai Gyula, B~lteki János, Far
kasinszky László, Cselei László, Sike András, Domokos Gyula, Homok Péter, Hor
nok Tibor, Szilágyi Sándor, Jánovszky György, Csalah Ferenc, Csigér Péter,
Kruchió Gábor, Varjú Jenő, Dinya László.

Jó hangulatú mérkőzésen a jobbik csapat győzött. Az eredményhirdetés után ko
szorút helyeztünk el Kiss János sírján.

Március 19.

22 pont
22 pont
18 pont
14 pont
14 pont
13 pont
13 pont
12 pont
10 pont
8 poni
6 pont
3 pont
l pont

Sipo..Tas Töhötöm
lelkipásztor

tosítani a készülő otthonban.
Ezúton kérjük azokat az időseket 

házaspárokat vagy magányosokat -,
akik szeretnének bejutni ez otthonba,
hogy jelentkezzenek a Refonnátus Lelké
szi Hivatalban (Gyoma, Hősök útja 44.)!

Református Szociális Otthon lesz ez,
de vallásuktól - és annak gyakorlásá
tól - függetlenül is jelentkezhetnek az
érdeklődák.

Amennyiben a férőhelynél többen je
lentkeznének, úgy a jelentkezési sor
rend és a belépésre felajánlott összeg is
meghatározó lesz. Az itt leírtakon kívü
li további felvilágosítással is szívesen
szolgálunk minden érdeklődőnek hét
köznaponként délelőtt 8-12 óráig a
fenti lelkészi hivatalban.

l. Kazán
2. Sütőipar
3. Alkotmány
4. Köröspart-y
5. Hunya
6. Holler.
7. Kézisek
8. Tóni Poharazó
9.M.Ö.B.

10. Lambéria
ll. Cápák
12. Bethlen
1,3. Turul

KISS JÁNOS EMLÉKTORNA VÉGEREDMÉNYE

12 II l 69-17
12 II l 63-13
12 9 3 66-25
12 7 5 59-28
12 6 2 4 33-33
12 6 l 5 56-43
12 6 l 5 44-37
12 5 2 5 39-40
12 3 4 5 26-35
12 3 2 7 28-70
12 2 2 8 32-67
12 l l 10 17-76
12 l II 15-50

A GÓLLÖVÖUSTA VÉGEREDMÉNYE

25 gólos: Tóth Zsolt (Holler) 22 gólos: Polányi Zoltán (Kazán)

21 gólos: Raffael Antal (Tóni P.)

A Gyomai Refonnátus Egyház ez év
folyamán visszakapja egykori Fő u. 171.
sz. alatti· ingatlanát (volt Ipariskola és
Vincze dr.-féle ház). Az egyház presbité
riuma úgy határozott, hogy szociális ott
hont alakít ki és üzemeltet a jövőben ot.t.

Az előzetes felmérések szerint 7 két
ágyas és 3 négyágyas szobát lehet kia
lakítani az átalakítások során. Jelenleg a
részletes tervek elkészíttetése van fo
lyamatban. Szeretnénk a munkákat már
az idén megkezdeni és 1996. év köze
pére be is fejezni. Ám ennek időpontját

meghatározza az, hogy hányan jelent
keznek és milyen anyagi támogatást
tudnak biztosítani azok, akik beköltözni
szándékoznak. Előzetes számítások sze
rint személyenként 500 ezer forint befi
zetésével, vagy ennek megfelelő értékű

ingatlan felajánlásával lehet helyet biz-
Iványi László

plébános

ség a magasságban Istennek"... megszó
lalnak a harangok, csengők, felzúg az or
gona; megtörvén a nagypéntek óta beállt
halotti csendet. Ünnepélyesen. alleluját
énekelnek.

3. Következik a keresztségi liturgia. Az
őskeresztények idején ilyenkor keresztel
kedtek meg a katekumenek (hittanuló je
löltek), felnőttkorban, többévi előkészület

után. Ha nincsenek keresztelendők, a je
lenlévők akkor is megújítják a keresztségi
fogadásukat.

4. Az Eukarisztiában (Oltáriszentség
ben) találkozunk a feltámadt Üdvözítővel,
és az ~dozáskor magunkhoz is vesszük.
Igazából akkor teljes az ünneplésünk, ha
ekkor alkalmasak vagyunk áldozáshoz já
rulni, és valóban oda is járulunk!

Ai ünnepi liturgiához legtöbb helyen
feltámadási könnenet kapcsolódik. Ná
lunk, az endrődi egyházközségben nagy
szabású utcai körmenetet tartunk. A
templomból kijőve a szarvasi műúton föl
megyünk a Hídfő étteremig, majd a Fő

útra rákanyarodva vonulunk a sikátoron át
vissza a templomba. Ezalatt a tömeg éne
kel, gyertyákat, zászlókat visznek. A ke
resztet és a feltámadt Krisztust ábrázoló
szoborvivő vezeti a menetet. Baldachin
(négy rúdon tartott sátor) alatt viszi a pap
a monstranciába (szentségmutató) tett Ol
táriszentséget.
Ősrégi hagyományt újítottunk fel, ami

kor több évtizedes szüneteltetés után
1989-ben először vettük a bátorságot,
hogy az utcára kivonoljunk könnenetre.
J<'ll emlékszem, hogy a legelszántabb hí
\\"1.; is féltek még akkor, hogy "mi lesz
ebből". Mára már ismét hagyománnyá
vált az utcai könnenet, mégpedig évente
háromszor· is: feltámadáskor, Úrnapkor,
és búcsúkor.

Számunkra a Húsvét a legnagyobb ün
nep, mert Jézus Krisztus feltámadását ün
nepeljük, hálát adva a feltámadásért, meg
váltásért, az új életért. Sokan ugyan' nem
ezt látják a húsvétban, de mégiscsak ün
nepelnek, és egymás felé fordulnak az
emberek. A hagyomány talaján így talál
kozunk egymással: hívők, nemhívők, ro
konok, barátok, ismerősök.

Kívánom, hogy a Feltámadott Üdvözítő

adjon mindenkinek boldog húsvétot. A ne
hézségek ellenére is tudjunk bizakodni a
jövőben, Húsvéi öröme feledtesse a fáj
·dalmakat és keserűséget. Az ünnep erősít

se meg családi, baráti Zakóhelyi és nemze
ti összetartozás érzését. Ezekkel a gondo
latokkal kívánok Gyomaendrőd minden
lakójának boldog húsvétot!
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Farjarvasi körzetek Eiyamaendréídön
. Dr. VALACH BÉLA körzete

Tamási Á. u.
Kodály Z. u.
Bartók B. u.
Bemu.
Dobi L u.
Baross u.
Csillagos u.
Juhász Gy. u.
Honvéd u.
József A. u.
Kinizsi P. u.
Könyves K u.
Kürt u.
Fő út 50.-től végig, 37.-től végig
Liliom u.
Mohácsi u.
Munkás u.
Napu.
Napkeleti u.
Ifjúsági-ltp.
Polányi u. 38--tól végig
Mikes Ku.
Szabó E. u.
Martos F. u.
Mirhói u.
Selyem u. 55.-től végig, 56.-tól végig
Sugár u. 57.-től végig, 64.-től végig
Szabadság u.
Táncsics u.
Kárász u.
Toronyi u.
Tulipán u.
Babits u.
Zsák u.
Kossuth tér
Kántorkert sor
Halász u.
Vadász u.
Október 6.-ltp.
Öregszőlől II., III. ker.

DR. DOBOS ERZSÉBET
körzete

Kőrösi Cs. S. u.
Bercsényi u.
Álmos u.
Szabó D. u.
Mátyás u.
Árpád u.
Attila u.
Fegyvernek u.
Bajcsy u. (Fő út és a gát közötti része)
Bocskai u. (Fő út és a gát közötti része)
Zrínyi u. (Fő út és a gát közötti része)
Pásztor u. (Fő út és a gát közötti része)
Sallai u.
Bacsó B. u.
Somogyi B. u.
Ságvári u.
Pósa L. u.
Szondi LL

Hantoskerti u.
Áchim u.
Hősök u.
Berzsenyi u.
Arany J. u.

Mirhóháti u.
Eötvös u..
Nagy S. u.
Gyóni G. u.
Lévai u.
Gárdonyi u.
Széchenyi u.
Rózsa F. u.
Losonczy u.
Toldi u.
Tokai u.
Batthyány u.
Liszt F. u.
Kisfaludy u.
Szántó K u.
Kisréti u.
Kiss R u.
Vörösmarty u.
Hámán K u.
Kálvin J. u.
Budai u.
Mikszáth u.
Kazinczy u.
EszeT. u.
Bessenyei u.
Keleti u.
Béke u.

DR. CSIZMADIA TAMÁS
körzete

Vásártéri-lakótelep
Fő út a vasúttól a Szabadság térig
Bajcsy-Zsilinszky út - Fő út -

Kossuth út közötti része
Kossuth út végig .
Pásztor János út - Fő út - Kossuth út

közötti része
Zrínyi út, Fő út - Kossuth út közötti

része
TompaM. u.
Jókai u.
Petőfi u.
Botond u.
Fürst S. u.
Fáy A. u.
Erkel u.
Kölcsey F. u.
Csokonai u.
Vízmű sor
Székely B. u.
Vidovszky u.
Randóti u.
Körös sor
Hársfa u.
Munkácsy u.
Semmelweis u.
Móricz Zs. u.
Rákóczi u.
Eötvös u.
Gyóni G. u.
Lévai u.
Vörösmarty u.
Hámán Ku.
Kálvin J. u.
Budai u.
Mikszáth u.
Kazinczy u.
Bessenyei u. _

Hősök u.
Gárdonyi u.
Rózsa F. u.
Kisréti u.
Kiss B. u.

RIDEGNÉ DR. TÖRÖK ANNA
körzete

Alkotmány u.
Akác u.
Korányi F. u.
Blaha u.
Csurgó u.
Damjanich u.
Deák F. u.
Dózsa Gy. u.
Egressy u.
Szélmalom u.
Fazekasi u.
Karikás F. u.
Gábor Á. u.
Kacsó P. u.
Gorkij u.
Hatház u.
Hősök tere
Hídfő

Kilián tér
Kisfok u.
Endrődi u.
Köztársaság u.
Lábas u.
Fő u. 1-35.-ig, 2-48.-ig
Ipartelep u.
Kós K u.
Kulich Gy. u.
MóraF. u.
Újkert sor
Rácz L. u.
Magtárlaposi u.
Bethlen G. u.
Sebes Gy. u.
Vasvári Pál u.
Micsurin u.
Népliget u.
Orgona u.
Décsi u.
Polányi M. u.
Rózsahegyi K. u.
Selyem u. 1-53.-ig, 2-54.-ig
Kenderáztató
Sugár u. 1-53.-ig, 2-54.-ig

_Temető u.
Vöröshadsereg u.
Zöldfa u.
Zrínyi I. u.
Bányász u.
Dankó u.
Körös u.
Nagylapos
Kocsorhegy
Madách L u.
Balassi u.
B. Molnáru.
Tanács u.
Zalka M. u.
AdyE. u.
Német-zugi sor
Bessenyszegi u.
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Fogjon össze
városunk lakossága!

A tavaszi nagytakarítás anyakunkon
van már. Jó lenne, ha mindenki egyön
~etűen helytállna és azt az általában
nem túl nagy területet, ami a háza előtti

utcafront. még a következő hetekben
rendbe rakná. Fát, bokrot vágna, alakí
tana, füvet, gazt kivágna - levágna,
szemetet összegyűjtene. Kerítést, házfa
lat rendbe tenné... Senki sem várhatja,
hogy más csinálja meg ezeket a vi
szonylag fontos dolgokat háza előtt.

Már rengetegszer szó esett arról,
hogy a települések arculatát, tisztaságát
maguk a lakók alakítják.

Azt is sokszor mondjuk, hogy milyen
elmaradottak a tiszántúli települések a
nyugati országokhoz, de a dunántúli or
szágrészhez viszonyítva is.

Itt az alkalom (bár ez mindig is itt
volt és van), hogy megmutassuk, az al
földi rész is ki tud nézni szépen, ha pél
dául mi, Gyomaendrőd lakói néhány
órát szánnánk házunk körüli kis föld
rész rendbetételére legalább háromszor
egy évben. (Tavasz, nyár, ősz.)

Persze vannak sokan, akiket nem kell
figyelmeztetni efféle csekélységekre,
maguktól is érzik, tudják, hogy picike
áldozatot kell hozni. Dicsérjük meg
egymást, ha úgy találjuk, hogy szenu'e
való a pázsit, az összkép a másik háza
előtt!

Legyünk barátiak és örüljünk egymás
munkája gyümölcsének és ne jusson
eszünkbe az irigység, a pusztítás vá
gya...

Mozgalmunk lényege, hogy az "össz
kép" számít és ebben a vad, csúnya ka
pitalista korszakban talán ez is segíthet
városunk fejlődésében, ha máshogy
nem, hát saját gyönyöfÚségünkre, jobb
közérzetünk elérésére... !

Egyébként ide vonatkozik a köztisz
taságról szóló 23/1992. (VII. Ol.) KT
számú rendelet Gyomaendrőd közigaz
gatási területére, amely valamivel más
ként, de hasonlót értelmez.

Ugyanez a rendelet 3. § (3) pontja
említi az avar, kerti hulladék és háztar
tási szemét égetésének tilalmát.

A 13. § (5) pontja pedig ezt mondja
ki: a földutak esetében a közutak kar
bantartása az ingatlan tulajdonosának
feladata, a járművek által vágott kátyúk
megszüntetése, az ingatlan és az út kö
zötti zöldterület kaszálása is.

Add tovább!

BiK

Ynircius 15-i kos10r~ás és ünnevlés
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A VÖRÖSKERESZT
HíREI

1995. február 8-án és IS-én a városi vér
adónapon 187 donor jelentkezett véradásra,
és 183 véradásból 73,3 l vért adtak.

A donorétkeztetést ez év elejétől éttermi
meleg étellel fogjuk megoldani, mellyel a
véradók jobb ellátását kívánjuk megvalósí
tani.

1995. február ll-én területi Véradó Ün
nepséget tartottunk, ahol a 20-szoros vagy
annál többszörös, de kerek véradási számú
donorjainkat és önkénteseinket láttuk ven
dégü!.

1995. március 17-én területi Egészségne
velési Versenyt szerveztünk az általános is
kolai tanulók részére. A versenyre nevezett
a hunyai, a dévaványai, a gyomaendrődi 1.
sz. és 3. sz. iskolák 7 csapata.

1. helyezett: Gyomaendrőd 3. Sz. Általá
nos Iskola 8. b osztály: Balázs Beáta, Timár
Klára, Szakálos Ágnes

2. helyezett: Gyomaendrőd 3. Sz. Általá
nos Iskola 8. b osztály: Kulik Melinda, Hor
nok Orsolya, Sztanyik Rita

Az 1. helyezett csapat március 25-én
Orosházán megyei versenyen mérheti fel is
mét a tudását.

Szociális feladataink ellátásához lakos-
sági felajánlásokat kérünk:

- tiszta, jó állapotban lévő ruhaneműket,

- gyermekruhákat, csecsemöholrnikat,
- játékokat,
- lábbeliket,
- ágyneműt stb.
Az adományokat a Vöröskereszthez

(Gyomaendrőd, Fő u. 2.) várjuk hétfőtől

. csütörtökig 8-16 óra között.

1995. április l3·án Endrődön, a Fő u. 2.
sz. alatt 8-ll óráig véradás lesz, ahová el
sősorban az endrődi véradóinkat várjuk.

Május 3-án 8-1 lóra között ifjúsági vé·
radást szervezünk a Bethlen G. Mezőgaz

dasági Szakközépiskolában, ahová a 18. éle
tévét betöltött fiatalokat, illetve tanáraikat és
szüleiket várjuk.

Rendezvényeink lebonyoIításához,
szakfeladataink ellátásához jelentős tá
mogatást kaptunk.

Támogatóink. adományozóink:
Városi önkormányzat
Dreher söröző
Hunya István vállalkozó
Raichle Sport Kft.
Művelődési központ
Kner Nyomda Kft.
Kovács Lajosné vállalkozó
Watt Gmk
Bútoripari Szövetkezet
FafértKft.
Hőtechnikai és Gépipari Kft.
Villányi Attiláné vállalkozó
Timár Ernőné vállalkozó
ÁFÉsz
Agrokörös Kft.
Bonita Kft.
Gellai és Társa Bt.
Ihermix ÉpítőipariSzövetkezet
Gombkötő Frigyesné vállalkozó
Lucz Tibor vállalkozó
UniverGmk
Endrődi Hús Kft.
Dinya Zoltán vállalkozó
Nagylaposi Birkacsárda
Endrődi Cipészszövetkezet
Corvo Bianco Schuh Bt.

Kert-Kivi Kft.
Dávid Mátyás magánkereskedő

Nyilas Mik.lósné könyvkereskedő

Gyomafarm Kft.
Timár Menyhért vállalkozó
Ugrin Frigyesné
Fülöp Zoltán vállalkozó
Timár Péter kereskedő
Dógi Jánosné kereskedő

Farkas Károlyné kereskedő

Matróz Kft.
Rostélyos Gmk
Sikér Gmk
Stafirung Kft.
3. Sz. Vöröskereszt Szervezet
Pelle Andrásné vállalkozó
Varga Jánosné kereskedő

Koloh Gellértné vállalkozó
Dávid Istvánné kereskedő

Erdei Ferenc vállalkozó
Barna-Ker. Bt.
TrinomGmk
Gellai Béla magánfuvarozó
Sublót Kft.
Marina vegyesbolt
Szetteli Béla kereskedő

Gyuricza Sándor vállalkozó
Hegedüs Imréné vállalkozó
Zsort Ker. Kft.
Unilors Bt.
Véha Béla vállalkozó

, Herbaház
Kiss Imre válJ.alkozó
Bene Gábor vállalkozó
Körös-menti Néptáncegyüttes

Adományaikat, segítségüket köszönjük.

Vöröskereszt, Gyomaendrőd

A köz\ekedö gyerrnekekért
Az idén április 22-én, Szarvason, a Petőfi Sándor Általános Iskolában kerül meg

rendezésre a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság szervezésében a Kerék
páros Iskola Kupa Békés megyei döntője.

A sikeres és eredményes lebonyolításhoz támogatókat keresünk. Pénzügyi és
tárgyi felajánlásokat egyaránt szívesen veszünk, melyeket a versenyben részt vevő
gyermekek jutalmazására kívánunk fordítani. Az anyagi támogatást a Szarvasi
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Alapítvány számlájára kérjük, mely Szarvas Agro
bank Rt. számlaszám: 269-98909-19061357-81030015.

A támogatást
szervezetek eseté
ben az adóalapból,
magánszemélyek
esetében az adóból
levonhatják, mely
ről az alapítvány
igazolást ad ki.

A verseny meg
rendezése során a
támogatást felaján
lók névsorát köz
zétesszük.

Városi
Baleset-megelőzési

Bizottság, Szarvas

KÁLLAI FERENC
hazalátogat

DÍSZBEMUTATÓ
AZ APOLLÓ MozmAN

A Megint tanú címú film díszbemu
tatója lesz április 24-én, hétfőn este 18
órakor a gyomaendrődi Apolló mozi
ban.

Az előadás után a közönség találkoz
hat a film rendezőjével, Bacsó Péterrel,
és a gyomai szüleJésű főszereplővel
Kállai Ferenccel! Ilyen jellegű közön
ségtalálkozó még nem volt városunk
ban, ezért az érdekiődésre való tekintet
tel jegyelővétel április lO-től a mozi
pénztáránállesz lehetséges.

Ezt megelőzően levetíti az Apolló
mozi a film első részének tekinthető

A tanú című filmet április 9-10-én
este 20 órától.

Az Apolló mozi új széksorokat kap,
minek értéke 810 ezer forint. Ezeket a
székeket eddig a békéscsabai Jókai
színházban haszná/ták.
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OLVASÓi LEVÉL
TISZTELT KERTÉSZ ÚR! ELÚSZOTT GONDOLATOK

Mi nem vonjuk kétségbe az Ön iskolai végzettségét, tudását, de megkérdője

leznénk, hogy ki hol tart. (Makó Jeruzsálemtől...) Ez a fafajta (t.i. a gömb ja
pánakác) már 20 éve úgy van szabályozva (ahogy van - a szerk.) a túlnöveke
dés ellen, mivel az áramra is szükségünk van. Lehet, hogy a TITÁSZ alacsony
oszlopokat állított? Mert ezek a szép fák bizony elérik a vezetéket, sőt még túl
is növik. Valószínűleg Japánban nem rakják a villanyvezeték alá. Józan paraszti
ésszel mi így tudjuk kordában tartani, hogy éljen is és meg is férjen.

Nem ajánljuk, hogy ezeket is halálra ítéljék, mert minden nyáron nagy, zöld
lombjával szépíti az utcát. I

Nem hiszem, hogyabukszussövény mutatósabb lenne, bár itt nagyobb esé
lyük lenne, mint a Bajcsy-Zs. úton olajos, benzingőzös fröcskölések közepette.
Nem tudnak védekezni, mert kicsire nőnek, nem szól.va a piactéri zöldövezet
ről. Ők sem bírtak megbírkózni az olajtrágyázással, az évtizedes gépállomási
hagyatékkal. A Rákóczi utcában japán akácfa van? .

Kérjük mutassa meg, hogyan kell szakszefÚen gondozni a fát, mert a kivágás
hoz nem kell külön tudomány.
Gyomaendrőd, 1995. március 13.

Tisztelettel a Rákóczi úti érintettek közül:

Toldi Sándorné, Timár Imréné

Elindul a horgász reggel korán,
Horog, damil van a botján.
Reményfűti, rendes polgár,
Talán helyet lel a holtág partján.

Végighajt az egyik utcán,
Egyik utca másik után.
De a botján levő horgát,
Nem márthatja vízbe ma már.

Tudja, szabályos itt minden,
Számára horgászhely már nincsen.
Ittlakóknak piszka, kerítése, .
A víznek b~lsejébe nyúl be.

Fogja magát, s azzal ott is marad,
Dühében saját haragjába harap.
Tudja, egyebet ő úgyse tehet,
Költ egy verset, keserveset:

SZERETET,
ERELE.M.,
EXUALITÁS

Szennyes holtág moslék partján,
Büszke polgárnak "az" van a lapátján.
Sapka afején, csizma a lábán,
Így ismerni rá a sertések láttán.

Nem szégyenli, sőt igencsak hirdeti,.
E portát a halaknak végéig béreli.
Mert megfizette ő az árát,
Hogy ide hordhatja a trágyát.

TL

Találok itt sok zárt kaput.
A halaknak már ugyis kaputt.
Nem tudok már semmit tenni,
A szennyvíztáblát kihelyezni.

Ezen a cúuen tartott érdekes előadást Kun János előadóművész és tanár (a Debre
ceni Ady E.Gimnáziumban) a Művelődési Központban március B-án. E meglehe
tősen tág témaköröket másfél órába sűrítette össze. A hangsúlyt az előadó a szexuá
lis oldalra helyezte, hiszen szerinte ezt övezi valamiféle tabu.

A teremben mintegy ötszázan szorongtak, vegyesen tanárok, diákok. Szinte
pisszenés nélkül figyelték a nem mindennapi, de mindenki számára lebilincselő is
mertetést. .

Pszichológiai ismeretek és pedagógiai-tapasztalatok felhasználásával megkompo
.náltan, szuggesztíven közelítette meg a kényes témát Kun János.

Néhány alcím ezekből:

• Neveletlen szülők neveletlen gyere- A közönségből
kei szeretet nélkül - szeretet nélküli r--.........--...---r.:--,-,.------------------..,..__-----

korban - nőnek fel...
• Fele10tlen szexuális kapcsolatok ma

gas száma jelzi a 14 éven aluli leá
nyok abortuszainak évről évre nö
vekvő számát...

• Szeretetcentrikus szerelmi, szexuális
élet a cél...

• Ne csak fogadd el magad, hanem
szeresd is...

• Tiszta szív, ész és akarat (a három
csomó jelentése a nyakba akasztott
bőrszíjon...)

Kun János és felesége közös könyve
Szeretetfürdóben címmel jelent meg és
az érzelmi szexuális nevelést tűzi ki..cé
Iul, vagyis ilyen oldiiIról vizsgálja a fia-
talság problémáját. BiK
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Tűzoltósághírei
A .Socó-zugban 19-én 14.17-kor nagy
füstöt észleltek. A bejelentést követően
kivonult szarvasi és gyomaendrődi tű

zoltók azt konstatálhatták, hogy valaki
avart, kerti hulladékot égetett, azonban
téves riasztásnak minősítették az ese
tet.

* * *
A tűzoltóság Fő úti telephelyén a
kocsibejáró betonozása miatt a roham
kocsi az utcán kénytelen parkolni.
(Március 22. körüli időszakban.)

Dankó Pista
1903. március 29-én halt meg Dankó
Pista, a múlt század utolsó másfél évti
,zedének legnépszeruöb nótafája. Közel
hétszáz szerzemény maradt a ma is
népszerű nótaszerző és prímás után. Nél
külük sokkal szegényebbek lennénk.........................................................•.....................

Újabb 617·es siker
A Szép magyar beszéd című megyei
közép- és szakközépiskolai verseny
volt nemrég a 617. Sz. Szakmunkás
.képző és Cipőipari Szakközépiskolá
ban, Gyomaendrődön. Ezen a verse
nyen Balázs Andrea III1a osztályos ta
nuló 2., Hainfart Lilla IV. d osztályos
tanuló pedig a 3. lett, ezért a Győrben

.rendezendő országos találkozón képvi
selhetik Békés megyét április végén. A
szép helyezést 40 versenyző közül sze
rezték meg. Sponzor a Kner Nyomda
Kft. volt.

Kézilabda
Nemzetközi kézilabda torna volt a
sportcsarnokban. Résztvevők voltak:
jugoszláviai Kishegyes, Gyula, Kondo
ros és a Gyomaendrődi Spartacus.............................................................................

Helyreigazítás
Előző számunkban tévesen jelent meg
az Agrárkamarai Fórum című írásban a
APEH képviselőjének neve. Helyesen:
Kopján Kiss Károly volt az előadó.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 04 .

Endrődi Gazdakör
Ünnepi taggyúlést tartott az Endrődi

Gazdakör március 9-én. Az összejöve
tel azzal indult, hogy Hunya Lajos, a
kör elnöke egy-egy szál virággal ked
veskedett a női tagoknak, akik sajnos
nem jelentek meg teljes ·létszámban.
Majd az APEH Békés Megyei Igazga
tóság Ügyfélszolgálati Iroda Szarvasi
Kirendeltségének képviseletében Do
mán Imréné adott hasznos felvilágosí
tást a '94. évi személyi jövedelemadó
bevallás elkészítéséhez, aminek a lea
dási határideje március 20. volt.

Megemlékezés
Az endrődi sortűz áldozatainak emlé
kére istentisztelet volt az endrődi Szent
Imre katolikus templomban, majd
gyertyákat és virágokat helyeztekel az
emlékezők Iványi László plébánossal
az élen az emlékműnél, 1995. március
20-án.

Gólyahír
Március 24-én megérkezett az első gó
lya a polgármesteri hivatalba - fész
kére.

Megalakult
Megalakult a Millecentenáriumi Bi
zottság. Feladata a jövő évi városi ün
nepségek megrendezésének és sikeres
lebonyolításának szervezési munkái.

-ir-

Gospel
1995. május 5-én, 20 órától Gyoma
endrődön a Művelődési Központban
fellép a Shirchadasj Gospelkórus.
GOSPEL - talán kortárs keresztyén
könnyűzenének lehet lefordítani. E ze
nei stílus alapvető kritériuma, hogy
evangéliumi üzenetet hordoz, és ez
minden irányzatában fellelhető.

Figyelő szemek? Segítő kezek. Olimpiai arany· és bronzérem
a gyomaendrődi judósoknak!

BiK

A képen: Károlyi Antal, Schwalm Gerő, Bemát Viktor,
Vetró Péter, Kónya Kati

Mint tudjuk, Gyomaendrődön 1992-ben indult szakszerű csel
gáncsoktatás Gyányi Ferenc 5 danos judomester vezetéséve~.

Már korán eredményeket tudtak felmutatni a gyerekek. Őket

sem kímélte, kíméli az anyagi szűkösség. Ez mindig sötét ár
nyékként bukkant fel a versenyeken való részvétel öröme mel
lett. Az elmúlt idők viszonylag sikeres munkája után az egyesü
let átalakult. Ekkor került - '95 januárjában - a Spartacus
Sportkör élére Károlyi Antal, aki a haladó cselgáncsosok edzését
irányítja, Gyányi Ferenc pedig a kezdőkkel foglalkozik továbbra
is. A gyerekek nagyon tehetségesek és a versenyeken - nem
zetközieken is - sok helyezést és érmeket szereztek eddig is.

Legutóbb március 19-én a diákolimpián, Miskolcon Schwalm
Gerő és Vetró Péter vett részt. Korcsoportjában - 35 kg - Vet
ró Péter első lett, Schwalm Gerő - 49 kg - pedig harmadik.

A Spartacus Judó szakosztálya svédországi meghívást kapott.
Május 23-tól 3-4 napos ifjúsági nemzetközi találkozóra, amit
rövid edzőtáborozás egészít ki. A Malmő melletti Lund városába
10-12 országból várnak résztvevőket. Tavaly kb. 400
résztvevő jön össze 10 országból. Magyarországot Károlyi Antal
csapata képviselte. Az idén Gyomaendrődről is összeválogatott

. gyerekekekkel utazik majd el.

Gombkötó Frigyesné
. Hegedűs József

Hunya István
Németh Imre
Tandi Sándor
Timár&nóné
Timár János

Varga Jánosné

EDSZ

Stex Kft. gyomai üzlete
Ugor Tmed

Z.,on Ker. Kft.
Balogh Sándor
Dávid Istvánné
Giricz László

Az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete köszönetet
mond az 1995. március ll-én megtarton nőnapi ünnepség
szponzorainak:

Fehérnemű Shop
Iparcikk Bt.

Kiss és Társa Bt.
Kner Nyomda

Laki-Coop
Lione Shop

Pákász Horg{L'z bolt
Rostélyos Gmk

Gyomaendrőd. 1995, március 17.
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'Gyoma város krónikája
1818. Jegyző: Pen István 7 évig. Bíró: Szilágyi Mihály. Ekkor töltötték a

kladányi és túri gátat. A híd reparációjához Tamásdáról hordták a fát.

1820. Bíró: G. Szabó Ferenc. Idejében a híd egészen megreparál6dott.
1821. Bíró: Debreczeni András. Ebben az évben elestünk a p6halmi egyfor

dulós szántóföldtől. Igen sok búza tennell, a szél pedig nagyon k.irázta.

1822. Bíró: Biró P. János. Nagy jégeső volt június 20-án Gyomán. Két ház
nál is becsapolI a villám.

1828-29. Jegyző: 1824-tól Szilágyi István tíz évig. Bíró: Biró P. János.
Tornyunk, mely eddig csonkán állott, új teteje leli I829-ben. Az eklézsiá- .
nak egy 8 öles magtári készítettek. November 20-án leesell az első hó. 21
hétig tartoll.

1830-33. Bíró: Marjai István. I830-ban nagy árvíz volt. A birkát más ha
tárra hajszolták és 011 maradt. 31-ben nagy kolera volt. 32-ben vette az
Uraság apáskumunkat.

1834. Jegyző: Kalocsa István 12 évig. Bíró: G. Szabó Ferenc. Ekkor olyan
sok bor tennett, hogy alig lelt(e) az ember helyét.

1836. Bíró: Krucsó István. Ekkor igen nagy szárazság volt és drágaság. Egy
szóval mindenből kevés tennett.

1837. Bíró: Biró P. Péter. Ez az esztendő hasonló volt. Rellenetes boldog év
volt.

1838-39. Bíró: Kis Józse! 38-ban volt igen szörnyű hideg eső, hogy még
jószág is döglölI el. Jakab-napkor túri vásár.

1841-42. Bíró: Diószegi Mihály. 1841-ben Jakab napján oly szörnyű me-,
leg volt, hogy alig á1hatta az ember. Ilyenre nem emlékeznek a régiek
sem.

fOCI START
Beindult a megyei L osztályú labdarúgó~bajnokság tavaszi

idénye. A GYFC itthon fogadta a Békéscsabai Jamina Patrick
SE-t. Idegesítő eredménytelenség után egy árva ll-essel
egyenIítettek a GYFC-s fiúk. Eredmény 1:1 lett. Az idényele
ji forma látható volt és bizony rájuk fér a javulás és a gólratö
rőbb játék.

A Barátság a Mezőhegyesi SE-nél vendégeskedett. A Bé
kés Megyei Hírlap szerint egyetlen helyzetüket kihasználták
és így győzelmet könyvelhetett el az endrődi gárda. Mezőhe
gyes - Barátság O: l.

Március 19. BiK

A GYFC csapata az 1. tavaszi bajnoki meccs elótt

r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

DÉRYNÉ MŰV. HÁZ

akupresszőr) újra rendel Gyomaendrődön.
(de. 9-B-ig, du. 15-)8-ig)
Nyitnikék - a világra! című
rendezvénysorozat !
Benne:
Föld napja (kiállítás, környezetvédelmi
előadás, faültetés)
A Jeomédiás kör új bemutatója.
Görgei Gábor: Komámasszony, hol a
stukker? címmel 18 órától.
Éneklő-Zenélő Ifjúság Találkozó
Fáklyás felvonulás - a béke jegyébt}n -, majd
kb. 21 órától rockkoncert és tűzijáték (?)
Holland Shirchadasj Gospel Kórus fellépése
18 órától

április 25.

április 28.
április 30.

május 5.

május 5-ig
április 24.

április 24.

A Városi Művelődési Központ
programajánlata

április 5.-május 5.

KATONA J. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
április 10.
18 óra:

GYÓGYDA! Új szolgáltatás a Műv.
• Központban! A Reikit végzett hallgatók

ingyen a lakosság szolgálatában energiatöltést
vállalnak! Jöjjön el és próbálja ki!

I április ll. Városi vers- és prózamondó verseny
: 14 óra: (j 3-18 éves korosztálynak)
J! április 18-23. Tem'rriumkiállítás:
: 9-18 óra: A világ misztikus' csodái, egzotikus hüllői

: természethű környezetben
J

: április 18-21. J. N. Csisztyakov prof. (csontkovács, május l. Majális Öregszőlőben
, IL J

Az EndrődiGazdakör nónapi gyűlésén A cseperedő egyházi iskola épülete
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Betétkamat-emelés nálunk is!

ENDRŐD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
- alapítva 1957. május 18.-

ACsipet videotéka
közleménye:

Tisztelt kölcsönzó'k!
Április hónaptól minden hozzám

betérő tag általam készített,
fénymásolt lapot kap a megjelenő

filmekről. Ezeket a tájékoztató
anyagokat 3-4 hetente megtalálhatja

a hazavitt kazettatokokban.

KÉREM, NE HOZZA VISSZA!
ha áttanulmányozta,

adja át ismerősének, így többen
megismerhetik a kínálatot.

Talán azok az emberek is kedvet
kapnak a szórakozás e fajtáj ához

(ami meglehetősenolcsónak
mondható manapság), akik eddig

úgy gondolták, hogy ezek a filmek
nem szólnak másról,

csak az erőszakról, akcióról.

NEM ÍGY VAN!

Nálam a kazetták 60%-a vígjáték,
kaland, dráma; díjazott, elismert

filmek. .

Tennészetesen van krimi és akció,
de igyekszem minden korosztálynak

és ízlésnek megfelelni .

Tehát kérem, nézze át majd a
szórólapokat, hogy előre

kiválaszthassa azt, amire kíváncsi.

Szeretettel várom azokat is, akik
még nem jártak nálam.

Tagsági díj nincs, és ha szem előtt .
tartjuk a bizaIinon alapuló, korrekt
köIcsönzést, akkor a tagsági kártya

addig "él", amíg a videotéka.

Örömmel tapasztalom, hogya
legtöbben rendben tartják a

videójukat, cserébe én CSAK
ÚJONNAN, FRISSEN megjelent

kazettákat vásárolok.

Köszönöm figyelmüket.

--------------------------------------~

r--------------------------------------~

A gyomaendrődi

GLÓRIA BÚTORÚZLET
(Fő út 230.)

HASZNÁLTBÚTOR
.KIÁRUSÍTÁST TART.

Hobbi tanyákba, nyaralókba,
kiválóan alkalmas szekrények

mar 3000 Ft-ért,
heverők 6000 Rt-ért, .

ülőgarnitúrák 12 OOO Ft-ért
kapha!ók,.amig a készlet tart.
lli"ll@'W~~~m ~

Bútorcsere akciónl{ tovább
folytatódik.

Ha most vásárol szekrénysort
vagy úlőgarnitúrát, akkor a régi
bútorát beszámitjuk az új árába.

Számo1jonl Megéri!
Érdeklődni

a Glória Bútorboltban
mindennap 9-17 óráig,

szombaton 9-12 óráig vagy
telefonon a 66j386-774-es .

~ számon. iZ

VÁLASSZON ÉS
VÁSÁROLJON A

/('N4'
~iJe/(iJNYQ4N!

Mi ajánlani tudunk többfajta lehetőségetmegtakarításainak
elhelyezésére.

Betétkamat-emelés a régi és új betétformákra.

Új betétkonstrukciók rövid és hosszú lekötési idővel.

Keresse kirendeltségeinket személyesen, vagy telefonon.
Ha megismeri ajánlatainkat, biztosan megtalálja az Ön számára
legjobb megoldást.

VÁRJUKÖNTl

Telefon: 386-202 . Gyomaendrőd, Kossuth u. 30.
386-881 Gyomaendrőd, Fő u. 1/1.

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván minden kedves ügyfelének

az Endrőd és Vidéke"Takarékszövetekezet!

Hetente megújuló választék!

Bébi-, gyermek- és felnőtt

ruházati cikkek, cipól.<, játékok
és iskolaszerek kaphatók.

ÁPRILISI A]ÁNLATUNK:
- gyermek bőr edzőcipők (világító)
- farmer ingek
- gyermek farmemadrágok és

szabadidóruhák kedvező áron
- corrtacipő 28-45-ös méretig

300 Ft-os reklámáron kapható I

Nyitva: hétfőtől péntekig
9-12, 14-18-ig, szombaton 8-12-ig.

Kossuth út 61-63.
Telefon: 386-833/12 mellék.

-.

Megkezdte szolgáltatását ai '
"otthon ápolás" Gyomaendrőd I
területén 1995. január 1-jétől. ,
A szolgáltatás térítésmentes,
melyet szakképzett nővérek vé- I,

geznek. Igényelhető mindennap :

I
személyesen, vagy telefonon
10-13-ig: Gyomaendrőd, Má
tyás kir. u. 2/A. Tel.: 386-859,
este 18-tól a fenti számon.

~===

A német templommal szemben
megkezdtem szolgáltatásaimat.

Ruhaátalakítás, foltozás,
cipzárbevarrás,
újruha.készítés

és bizományi értékesités.

'l(ofifus és 'l(irálijfi tisl@resteáis
VASZKÓ KATALIN

Gyomaendród. Fó út 157.
Szeretette[virom régi és új vevóimet.
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@ IROtJNENI
ÉPÍTŐIPARI

ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
5500 Gyomaendrőd,

Tompa M. u. 22.
Telefon/fax: 60/384-225

., pak, szennyvízcsatornák,
V vízbekötések tervezése

- kivitelezése.

lJÖldutak karbantartása,
.I.~ kisjelületű

aszfaltburkolatok
készítése.
~

., pépítési kövek,
V zúzalékok szállítása kis

mennyiségben is.

A STOP BUTIKSORON a
o/" 0/"0/"

fB:HBRNBMU
~:H{)IJMN

a FRUIT OF THE LOOM
tavaszi kollekciói, kerek nyakú

jogging felsők továbbra is
minden színben és méretben.

Fehé~neműknagy
választékban női hálóingek,
női köntösök, férfi pizsamák,
férfi köntösök, Triump, Felina
és Sariana teljes választékban.

Nyitva tartás: 9- 12, 14-18-ig,
szombaton 9- 12-ig.

március l-jétól
MINDEN KEDD NYUGDÍJAS-BEVÁSÁRLÓNAP.

Minden 60 év feletti vásárlónk 5% kedvezményt kap.

Mindennap 12 és -15 óra között
MINDEN VÁSÁRLÓNKNAK

5% vásárlási kedvezményt adunk.

Segítjük húsvét elötti bevásárIását!

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KÍNÁWUK ÁRUlNKAT.

Jöjjön, győződjönmeg róla, szeretettel várjuk!

HÚ5VÉíRA vósóroijon
gyermekének mese
diafilmet!
Parfümök, ~

ajándéktárgyak,
órák, fényképezők,
filmek, arany és ezüst
ékszerek nagy
választéka!
Vic.c.es
ajándékoka
Uonne5hop
ban.Hősök lAtja.

Az mdrődisortűz áldozatainak megem/ékezése
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• Attil~ u. 26. sz. alatt üres építési te
lek és a kemping mellett üres üdülő

telek eladó. Erd.: 386-216. .

• Sátortetős ház eladó. Gyomaend
rőd, Körgát út 211. Érdeklődni: Mun
kácsy 18.

• Gyomaendrőd, Bónom-zugban
vízparti telek eladó. Érdeklődni:
66/386-701.

• Gyomaendrőd, Peres-zugban víz
parti telek eladó. Érd.: 66/386-701

• Gáztűzhely eladó. Gyomaendrőd,

Mikes 14. '

• Polski Fiat 126, piros, '80-as évjára
tú. olcsón eladó. Műszaki áprilisig
érvényes. Érd.: 66/386-479. Gyomai

• .Eladó a Vásártéri-ltp. 34JBJIII. sz.
2 szobás, gázfútéses lakás. Érdeklőd
ni: mindennap este 7 után ugyanott.
Irányár: l millió forint.

~ •
• •
• •
• •
U U

ORSZÁGOS TAVASZI ÁFÉSZ-NAPOK
Értesítjük tagjainkat és vásárlóinkat, hogy
1995. április 3-8. között
árengedményes HúsVÉTI VÁSÁRT tartunk az
ÁFÉSZ éle1miszeruzleteiben,
diszkont áruházaiban és a háztartási boltban.

A vásár ideje alatt egyes élelmiszerek és· vegyi
áruk 10-30%-os árengedménnyel kaphat6k.

KíNÁL'\.TUNKBÓL:
129 FINLOMLISZT,
129 MARGARIN, ÉTOLAJ,
129 CITROMLÉ, SZűRT ÉS ROSTOS üDÍTÓK,
129 KAKAÓ,
129 ÉDESSÉG, PUDINGOK
129 PIROSARANY, MAJONÉZ,
129 KÓKUSZRESZELÉK,
129 VAGDALT Hús, MÁJKRÉM,
129 MOSÓPOR, ÖBLÍTÓK, MOSOGATÓSZEREK
129 SAMPON, KRÉM,
129 LIBERO, BABAÁPOLÓK,
129 BOR, PEZSGÓ.

HúSVÉTI BEVAsA.RLASAlT KEZDJE AZ AFÉsz ÜZLETEIBEN.

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT TISZTELETTEL VÁRUNK!

1(efIemes húsvéti ünnep~t.

PÁKÁsz HORGÁSZBOLT (Főút 173-179.)

AJÁNLATA:

április 3-l5-ig
a GLÓRIA BÚTORBOLTBAN

Fő út 230. sz.

Egyes bútorok,
szőnyegek, függönyök

10-40% engedménnyel
kaphatók!

Minden kedves vásárlónknak
jó vásárlást és kellemes

húsvéti ünnepeket kívánunk!

BISON ZSINÓR
O.16-os 2,9 kg 425 Ft

18-as 3,5 kg 455 Ft

20-as 4,4 kg 470 Ft

25-ös 6,5 kg 490 Ft

30-as 8,6 kg 635 Ft

35-ös 124 kg 715 Ft

TORTUE (aranytekn6c)
O. l8-as 2,21 kg

O.20-as 2,73 kg

0.24-es 3,9 kg

0.30-as 6,0 kg

O.35-ös 7,9 kg

OJ«)-es l 0,3 kg

KElTNER spiccbotok:
3 m-es 890 Ft
4 m-es 1190 Ft
5 m-es 1490 Ft
6 m-es 1990 Ft

KETTNER gyűrűs botok
3 m-es 1690 Ft
4 m-es 1890 Ft
5 m-es 2290 Ft
6 m-es 2990 Ft

KETTNER Match boto~

390-es 4990 Ft
420-as 7690 Ft

N.álam 67-féle úszóból, 30 különféle típusú orsóból,
valamint 28-féle etetóanyagból választhat.

10 OOO FT FELETTI VÁSÁRLÁSNÁL 10% KEDVEZMÉNY!

1/ L.;~",,,,,;L. L.,.",,~ /~
"c::ItCb YlM.U'urrC/ YlAJ',!,?~ ,

~ "di~/'
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AZ ÜGYRENDI
ÉS JOGI

BIZOTTSÁG
ÉLÉN

Dr. Szendrei Éva

szintén újonnan
került a testület

,be és a bizottság
élére.

- A választáson úgy éreztem, hogy
egyéni körzetben nem leszek esélyes,
viszont alTa gondoltam, hogy az
SZDSZ fog annyi szavazathoz segíteni,
hogy bejussak.

Egyébként én nem tartom jónak ezt a
választási rendszert. Aki egyéni meg
mérettetés során nem kel! a ,lakosság
nak, abból ne csináljunk képviselőt.

Nem is ad olyan sikerélményt, mintha
valaki a választást körzetében megnye
ri ...

TESTÜLETI ÜLÉS MÁRCIUS 30-ÁN
Dr. Kovács Béla alpolgármester tisztségérőllemondottmárcius 21-én, mert össze

férhetetlen a gimnáziumi igazgatói munkakörével. Az ülésen ugyanakkor tanácsnoki
tisztséget vállalt el, az iskolai ügyek feladatai, ezek felügyeletével kapcsolatos az új po
zíciója többek között. Az alpolgármester személyét a következő testületi ülésen, a bi
zottság jóváhagyásával terjeszti majd elő a polgármester úr.

A városi rendőrség egy gépkocsit kap a hatékonyabb tevékenysége folytatása érde
kében a polgármesteri hivataltól, ahol ez nélkülözhetővé vált,

Fontos rendeletet alkottak meg az ifjúsággal kapcsolatosan, az iskolán kívüli szó
rakozás szabályozása érdekében a város közigazgatási területére vonatkozóan. Néhány
fontosabb szabály ezekből:

Tiltott a fiatalokat dohányzásra. szeszesital, vagy kábítószer fogyasztásra ösztökél
ni... 14 éven aluliak 21 óráig, 14-18 éves korúak 23 óráig tartózkodhatnak nyilvá
nos helyen, Zenés rendezvényeken, közterületen és üdülonelyi területen 22 óra után
csak hangosítás nélkül szólhat a zene. Annyi rendezővel kell ellátni a rendezvényt,
hogy zavartalansága biztosítva legyen és ittas személyek kiszűrhetők legyenek. Az
előírások betartásáért a rendezvény szervezője illetve a vendéglátó egység vezetője

afelelős ésfelelősségre vonható.
A rendőrség munkáját nagyban segítő rendelet május l-jétől lép hatályba,
A testületi ülést berekesztették és következő héten április 6-án folytatódik.

Szemétszállítással kapcsolatos felhívás

Értesítjük aszemétszállítás területén a lakossági
ügyfeleket, hogyaszemétszállítás díja a kft-nél áp
rilis 1-jétöl befizethetö. A befizetett díj ellenében
minden ügyfél 1995-re szóló matricát kap, amelyet
a szemétgyűjtő edényre kell felragasztani!
Tájékoztatjuk továbbá, hogy május hónapban díj
beszedöink is megjelennek azoknál, akik még nem
fizették ki az éves szemétszállítási díjat, mivel júni
us 1-jétöl csak azokat az edényeket ürítjük, ame
lyeken a matrica jól láthatóan el van helyezve.

GYOMASZOLG KFT.

- Végül is az ügyrendi és jogi bizott
ság élére került,

- Titkon reménykedtem abban,
hogy egyedüli jogász létemre talán rám
merik bízni a bizottság vezetését.

- Van-e egyéb terve?

- Tervezem, hogy legyen újra a vá-
rosnak bírósága és közjegyzői hivatala.
Van esélyünk a minisztériumtól ezt
meg is kapni.

- Mi a bizottság feladata?

- Elsősorban a testület elé kerülő

előterjesztéseket, rendelettervezeteket
jogilag készítse elő, a jogi előírásoknak

megfelelően. Azonkívül a belső - hi
vatal, intézmények - működési szabá
lyait kellő jogi alátámasztással állítsuk
össze.

- Volt-e ilyen jellegű tevékenysége
eddig, ahol intézkednie kellett?

- Az l. Sz. Általános Iskola igazga
tói pályázatával, ennek kiírásával
kapcsolatban, mert nem lehet egy évre
kiírni, csak öt évre ilyen állást.

Másik pedig a helyi önkormányzatok
róI szóló törvény szerint, aki az önkor
mányzatnál intézményi vezető, az nem
lehet sem polgármester, sem alpolgár
mester. Sajnos ez az ügy megoldásra
vár, hiszen dr. Kovács a gimnázium
igazgatója nem lehet alpolgármester,
valamelyik posztjáról le kell monda
nia...

Egyébként több segítséget, támoga
tást reméltem az előző testülettől, bi
zottságoktól és a hivataltól is.

Az 1. sz. választókörzet vá

lasztópolgárai számára április

10-én 17 órakor a ligetben a fe

dett fürdóoen tájékoztatóval egy

bekötött fogadóórát tart Nagy

Pál területi képviselő.

DROG ELLENES'
BIZOTTSÁG

A Budapesti Rendőr-főkapitány

ság Ifjúsági Osztáiya javaslatára lét
rejött Gyomaendrődön a Családse
gítő Szolgálat - Pál Jánosné, a
Vöröskereszt - Kurilláné, az isko
lák, az önkormányzat, az egyházak,
a védőnői hálózat, a főorvos tárno
gatásával a Drog Ellenes Bizottság
március 22-én. A munkát a rendőr

ség is támogatja. Feladata a megelő

zés, felvilágosítás. Beletartozik az
alkohol és a dohányzás elleni felvi
lágosítás is.

Készbeton eladás,
helyszínre szállítás

Magas-, mélyépítés, ter
vezés, kivitelezés, mű
vezetés. Földmunkagé
pek bérlete és földmun
kák, tereprendezések
végzése. Mérsékelt ár
színvonal.
GYOMASZOLG KFT.

Ipartelep út 2. sz.
Telefon: 66/386-233

ORSZÁGGYŰLÉSI

KÉPVISELŐl FÓRUM

Április 7-én, 16 órakor a pol

gármesteri hivatal kistermében

Szöllősi Istvánné országgyűlési

képviselő és Földesi Zoltán tart

~akossági fórumot.

Minden érdeklődőt szívesen

látnak!

Mindazok, akik 1. és 2. kár

pótlási jeggyel kárpótoltak és a

jegyükkel földet szeretnének vá

sárolni, jelentsék igényüket a vá

rosházán Bátori Gyulánál szer

dai napokon 8-12-ig.

Ez a valószínűleg májusban

tartandó árverésre a földterületek

kijelölése miatt szükséges.
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Megszólalt a riasztó... A Fő út 214
ben levő italraktárba ismeretlen tettesek
betörési kísérletet haj tottakvégre, lakat
levágás módszerével. Azonban a meg
szólaló riasztó elzavarta őket, így nem
hatoltak be.

Nagyon kellett... Ismeretlen tettes az
ÁFÉSZ garázsába betört és az ott par
koló autókból üzemanyagot szívott le.
Az eljárás folyamatban.

Ismeretlen és hívatlan látogató a
Táncsics út egyik házából gázpalackot
és nyomáscsökkentőt vitt magával.

A rendőrjárőr észlelte 9-én éjszaka,
hogya Melódia presszó ajtaja fel van
törve. Itt az ismeretlen elkövetó a játék
gépből ún. panellt szerelt ki. Ezután egy
bét múlva újból felkeresték a Melódiát,
majd másik két gépből kapták ki a pa
nelleket, de ekkor már cigarettát is ta
láltak elvitelre.

Lakatlan házak, lakások egyáltalán
nincsenek biztonságban. A Keleti út 24.
sz. alatti házba ismeretlen tettesek be
törtek és a garázsból egy rotakapa mo
tort kívántak meg. A Ságvári út 1. sz.
alatti szintén lakatlan házból bútorokat
15 OOO Ft értékben hurcoltak el. Hason
lóan kirámolták a Mirhóháti utca egyik
lakatlan házát 180 ezer forint értékű bú
torral távoztak észrevétlenül (?).

A játégépek kifosztása mostanában
divatosak. Ez történt a Hanyecz kocs
mában is ll-én. Ezt a rendőrjárór ész
lelte.

Húsvéti előzetes?... A város területén
több helyek követtek el ismeretlen tette
sek barornfilopásokat.

A Socózugban több vikendház udva
rából fákat, facsemetéket, díszfákat ás
tak ki és vittek el, de volt olyan is, hogy
ottmaradt kiásva, a kiszemelt fa. Az el
járások folyamatban vannak.

Egy Fő úti büfébe is betörtek, do
hányt és édességféléket szajréztak. A
Rózsa Presszó játékgépei is áldozatul
estek rongálóknak. Az onnan kiemeit
pénzzel és cigarettafélékkel léptek le az
ismeretlen elkövetők. Az eljárás folya
matban.

Szinte már morál...
Lakossági észrevételekkel kerestem fel

Szűcs Józse! rendőr alezredest, a városi
parancsnokot.

- "Sétálóutcának" tekintik sokan és
gyakran a közutak járművek számára
fenntartott részét. Családi kivonulásokat,
és veszélyes sétákat tesznek az út közepén.
Éjszakánként diszkós közönség is elősze

retettel, szinte csak itt közlekedik. Mi a te
endő?

- Szigorítani fogjuk az ellenőrzéseket.

- Kerékpáron, a csomagtartón álló
utasok látványa is elég rémítő, hát még
balesetveszélyessége...

Szabálytalan. Gyakorítjuk az iskolai ta
nulók számára tartott előadásokat és azo
kon mindig felvetjük ezt az őrültséget is.

- A kerékpárosokkal egyéb bajok is
vannak. Nemcsak akivilágítatlanságuk,
de az egymás melletti közlekedésük,
sokszor hármasával is. tragikus következ
ményeket eredményezhet. Mi a szabály?

- Természetesen csak egyessével az út
széléhez közel, az útpadkán közlekedhet
nek biciklivel.

- Motorosok, mopedesek - segédmo
toros kerékpárok - közlekednek néha a
kerékpárúton. Mit mond a KRESZ erre
vOIUltkozólag?

- Motorozni egyértelműen tilos. Se
gédmotorral csak 20 km/óra sebességig
szabad. Aki gyorsabban kíván haladni,
annak a közútra kell kirobognia...

BiK

Rajzpályázatról
A megyei baleset-megelőzés i bizottság

által meghirdetett rajzpályázaton a gyo
maendrődi általános iskolás gyerekek kö
zül a következők kerültek rajzaikkal a bé
késcsabai megyei könyvtárban március
27-től nyíló kiállitásra:

l. Sz. Általános Iskola, Schwalm Gerő

VI. a, Kiszely Norbert, Kovács Edit V. a
2. Sz. Általános Iskola, Gubucz Edit

VI. a, Maráz Aliz VI. c
3. Sz. Általános Iskola, Kovásznai Nóra

IV. a, Miklovicz ErilW. VI. a, Hanyecz
Zsuzsanna V. d osztályokból.

A gépállomás átka
A Pásztor J. úti új piactéren a parko

lók gyepsávjába díszfasor lett telepítve,
- kőris, korai juhar, nyugati ostorfa. A
legtöbbjük '94 tavaszán kihajtott, de
rügyduzzadás után részben kipusztul
tak.

Talaj védelmi vizsgálatok kimutatták,
hogy részben az egykori gépállomás ál
tal erősen szennyezett talaj, másrészt az
igen magas talajvízszint okozta a fák
kipusztulását.

A talajvíz összetétele káros, pl. a
SAR-érték, amely a szikesítő hatás jel
lemzésére szolgál, ez esetben 5,8 (3,0

érték már kedvezőtlen hatású!).
A talajcsere elkerülhetetlen. (A Békés

Megyei Növényegészségügyi és Talaj
védelmi Állomás vizsgálatainak az
eredménye.)

Megoldásként a fákat kiemeit (50-60
cm) helyekre, betonszegélyek közé tele
pítik, amelyek ülőpadként is alkalmaz
hatók lesznek. A pályázatot ennek el
végzésére a Gyomaszolg Kft. nyerte el.

BiK

Szoc. segély a víz
bevezetéséhez

A korábbi évekhez hasonlóan 
1991-től - településünk közkifolyói
nak (utcai kutak) részbeni leszerelése

. miatt a lakosság egy részének anyagi
nehézséget okoz a vízbekötés önerőből

történő finanszírozása. 1994-ben többen
segélyt kaptak erre a célra. A szűkös

szociális keret miatt már nincs lehető

ség a 4-8000 Ft közötti összegeket
biztosítani. Ennek ellensúlyozására, aki
erre rászorult - úgy, mint hasonló se
gélyezésnél -, szociális segélyben
részesülhet.

Polgármesteri Hivatal
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 1995. MÁJUS MEGJELENIK HAVONTA ÁRA: 35 Ft

Az ifjú nz7usi krokodil (cikk a ll. oldalon)

~ A ARTALOMBÓL: ~

A megérkezés: Kállai Ferencet és Bacsó Pétert
Csányi Istvánné fogadja (írás a 8. oldalon)

3. oldal

9. oldal

É JrZ iE hll.ll TI. S Z iE llil:1l.11J)((j) ]Jut

S Z <&k IDrll.,éll, TI. S Z iE Jillll ]pl «HlL t
6. oldal

Szülőotthonés
a bölcsőde a problémák

csúcsán

Elszármazottak.

gyomaiak a nagyvilágban
11. oldal

Sötét kép és ördögi kör

2. oldal

3. oldal

4. oldal

7. oldal

10. oldal

4. oldal

9. oldal #

Ön mit kérdezne a polgármestertől?

A struccpolitika már nem segít

Képviseletünkben
Szöllősiné a parlamentben

Olvasói levél az oktatásügyről

Válasz a Rákóczi út lakóinak

Tenni akarás - egy tanárnőről

~ Pesti lány ...
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- Egész. csokorra való kérdés szaporodott fel a város utcá
inak rendbetételével, megépítésével. csatomázásával kapcso
latban. Talán ez is bizonyítja, hogy polgáraink szeretnék, ha
gyorsan és szemlátomást gyarapodna városunk, egyszers
mind városiasadna.

- Nehéz kérdés. Ezekre kevés pénz lesz '96-ban is. Véle
ményem szerint el kell dönteni, hogy alkalmanként csak utat,
vagy járdát, vagy szennyvízcsatornát fejlesztünk, mindig a le
hetőségek szerint.

- Felvetődött Nagy Pál öregszőlői lakos részéről, hogy
jobban fejlődhetne az ottani településrész is. Kérdezi, hogy
egy körben, átölefó' útszakasz - "körút" - mikor épülne ki,
valamint jó, járható, csatornázott útvonal készül-e a közeljö
vőben? Nem is beszélve egy buszjáratról, ami bejárná a tele
piilésrészt. összekötné Gyomaendrőddel?

- Az az útszakasz, ami összekötné a kondorosi és szarvasi
utat az Öregszőlőben, 16 millió Ft-ba kelülne egymaga. Jogos
a kérdés, de maximum erre az építkezésre lesz mód, néha pe
dig járdákra.

- Mások a Lehel út, Juhász Gyula út és a Kürt utca építé
sét szeretnék látni már.

- Amint lesz pénz fejlesztésre, abban a percben az utcákat
az igényeknek megfelelően elkezdjük a lakossággal közösen
megépíteni. Leghamarabb 1996-ban.

- Lehetne-e több pénZ! sporttámogatásra fordítani ?
- Jelenleg nem.
- Asztalitenisz-bajnokságot, de legalább egy ilyen szakosz-

tályt kellene indítani. Mi ennek az akadálya?
- Károlyi Antal Spartacus SE: Ennek elvileg akadálya

nincs, gyakorlati akadálya a pénz. Ha az emberi feltétel meg
oldható (szakember), akkor a technikai berendezés (asztalok,
adogatógép stb.) beszerzése okozhat gondot.

- Több támogatást szeretne a Múzeum Barátok Köre. Mi
kor lesz múzeumi rangra emelve az itteni - endrődi - gyűj

temény?
- Ebben most lépéseket nem tettünk, hiszen az elmúlt fél

év alatt sokkal fontosabb dolgokat intézett a testület. Biztos,
hogy ebben is valamit előbb-utóbb lépni kell, ami nem egy
szelll ügy.

- Hogyan lehetne a munkanélküli-segélyen levők fekete
l1umka-végzését meggátolni, esetleg büntetni?

- Pillanatnyilag ez nem az önkormányzat feladata. A kor
mányprogram, amely a feketegazdaság visszaszorítását tűzte

ki célul, erre meg fogja találni a küiönböző lehetőségeket.

- A Vásártéri-lakótelep tisztasága nem megfelelő. Vala
mint: a kukások nem viszik el a zacskókban a kuka mellé ra
kott szemetet. Miért van ez így?

- Valószínű, hogy kevés már a kuka. Még több kellene és
konténerek is. Összességében a tisztaság nemcsak a kukákon
múlik, hanem az ottlakóknak az igényén, rend.szeretetén is.

- Mikor tudjuk majd a várost gyönyörűen parkosítani?
- Amint erre pénz lesz.
- Mikor lesz fedett uszodája a városnak?
- Belátható időn belül nem.
- Hogyan kellene megdicsérni azokat, akik a házuk kör-

nyékét osztályon felüti módon rendben tartják?
- Valarnit ki lehetne találni. Nagyobb probléma az ilyen

jellegű mozgalom megszervezése, az érdekeltek összehívása,

egy bizottság megalakítása. Régebben a mozgalmak jobban

megmozgatták az embereket, ma már sajnos nem. Verseny

nélkül is példát lehet és kell is mutatni ...

- Illegátis szeméttelepek szaporodnak mellékutakon, göd

rökben, kiserdőkben, mindenütt. Van-e erre megfelelőhatáro

zat, tiltás? Esetleg helyek kijelölése lehetséges-e?

- Sajnos ez sem táblákon múlik. Ez kimondotlan emberi

lustaság és primitívség! Az, hogy nem tárolják, gyűjtik, szál

líttatják el, olyan dolog, hogy táblákkal nem lehet megoldani.

Konténerek kihelyezése segíthetne, ha a morál olyan lenne...

Egyébként egy konténer 60 ezer Ft-ba kerülne, az ürítés al

kalmanként 1500 Ft. Van szeméttelep, hasznáUuk azt! Egy

újabb kijelölése, beindítása hihetetlen nagy bürokratikus pro

cedúrávallenne csak lehetséges.

- Legalább egy malom üzembe léphetne a környéken. Van

erre lehetőség?

- Pillanatnyilag nem az önkormányzat hatásköre, inkább

vállalkozói feladat lenne.

* * *
- Milyen találkozói voltak a közelmúltban?

- Találkoztam Kállai Ferenccel és Bacsó Péterrel. Ez egy

kedves esemény volt. A környékbeli edzők.kel bizonyos pol

gárvédelmi feladatok megbeszélése történt. A Déli-Autópálya

igazgatótanácsi ülésén vettem részt Budapesten.

"'''' /"'

ROV][]D H][REJIl(
A Kazinczy Ferencről elnevezett Szép magyar beszéd címú he

lyi versenyen április 21-én a következők nyertek helyezéseket:
5-6. osztályosok korcsoportjában

I. Kulik Zsuzsa 6. osztály 2. Sz. Általános Iskola
2. Bánki Ágnes 5. osztály l. Sz. Általános Iskola
3. Kánya Ibolya 5. osztály l. Sz. Általános Iskola

7-8. osztályosok (13-14 éves korosztály):
I. Balázs Beáta 8. osztály 3. Sz. Általános Iskola
2. Bela Alexandra gimnázium
3. Oláh Alíz 8. osztály 2. Sz. Általános Iskola
A Kazinczy F. Szép magyar beszéd címú országos versenyen

Balázs Beáta képviseli majd városunkat május S-7.-e között
Budapesten.

A résztvevők
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Szülőotthon és bölcsőde

a problémál< csúcsán?
Gyomaendrőd Város Képviselő-lestületénekszociális- és egészségügyi bizottsá

ga az 1995. április 27-én meglartott ülésén tárgyalta a város egészségügyi és szoci
ális ellátásának helyzetét.

A bizottság a tárgyalásokat az önkonnányzati tevékenység tigyelembevételével
a kötelezően ellátandó feladatok és az önként vállalt feladatok sorrendjében tekin
tette át.

Az egészségügyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozza.
Jelenleg az önkonnányzat a Városi Egészségügyi Intézmény irányítását (15 főt).

valamint a bölcsődét finanszírozza - ez az összeg az 1995. évi költségvetés alap
ján 9 millió 474 ezer forint. Az önkormányzat évek óta pályázatot nyújt be céltá
mogatásra orvosi gép-műszer heszerzésre. 1996. évre a saját erő 70%. 5600 forint,
a támogatás 30%. 2400 ezer forint. Az alapellátás, a háziorvosi szolgálat és a házi
gyermekorvosi szolgálat tinanszírozása teljesítményarányosan történik.

Az alapellátásban dolgozó orvosok vesznek részt a központi ügyelet munkájá
ban. Az 1995. évi költségvetés biztosított részükre egy új NIV A gépkocsit.

Problémaként merült fel a rendelők állapota, felszereltsége, valamint a jelenlegi
ügyeleti fonna. és annak díjazása.

A fogászat is szintén az alapellátáshoz tartozik, ahol jelenleg még a két munka
helyes rendelő sem biztosított. I 995-ben az endrődi fogászati rendelő kerül átalakí
tásra. és I996-ban pedig Gyomán kerül kialakításra új rendelő.

Szakellátás - nagyon fontos megőriznünk a jelenleg működő szakorvosi rend
szert. és ezt célozza az önkonnányzati törekvés, hogy az orvosi gép-műszer céltá
mogatássaI próbálja a szakellátás színvonalát emelni.

Probléma jelenleg a labor helyzete. Jó lenne egy nagyobb helyiséget biztosítani.

A Városi Egészségügyi Intézmény tárgyalása során a két legnagyobb problémát
felvető szakfeladat a

- bö!esődei ellátás,

- aktív fekvőbeteg-ellátóintézmény a Szülőotthon.

Bölcsőde

Országos probléma az önkormányzatok számára a bölcsődék működtetése, hi
szen erre a feladatra nincs állami nonnatív támogatás. A jelenlegi nehéz gazdasági
helyzetben meg kell találni a gazdaságosabb működtetést elősegítő intézkedéseket.
Tudnia kell a lakosságnak, hogy a bölcsőde kihasználtsága a gondozott gyermekek
számához viszonyítva 1994. évben 51 %, és 1994-ben a fajlagos költség 288 194
Ft/fő/év. A bölcsőde vonatkozásában meg kell várni a konnányintézkedés (gyes és
gyed) hatását, mert elképzelhető. hogy akkor a kihasználtság emelkedni fog. Meg
kell vizsgálni a jelenlegi nyitvatartás szükségességét.

Szülőotthon

Az OEP és a Népjóléti Minisztérium állásfoglalása szerint meg akarják szüntetni
a szülőotthonok finanszírozását, és más protilú ellátást szeretnének bevezetni.

A jelen helyzetben az önkonnányzatnak lehetőségeken kell gondolkozni arra az
esetre vonatkozóan, ha az OEP megszümeti a finanszírozást.

A bizottsági ülésen több lehetőség is fehnerült, de ezeket részletesen ki kell dol
gozn!. hiszen jelenleg 13 alkalmaZottja van az intézménynek.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogya Szülőotthon sorsa kormlÍnyzati döntés!ú1
függ, az önkormányzat gondja ezután következik.

Városunk szociális intézményeinek helyzete

Önkormányz<ltunk nagy intézményháJózatot működtet. Jelenleg 6 helyen nyújt
valamilyen ellátást.

Nappali e.llátást nyújtó szakfeladatok: házi segiL~égnyújtás, idősek klubja. szoci
ális étkeztetés.

1994-ben az ellátottak száma: idősek klubja - 188, szoc. étkeztetés - IlS. A
bentlakásos intézmények: az Idősek Gondozóháza és Idősek Otthona, melybcn az
ellátottak száma I994-ben 90 fő volt.

Ezekre a szakfeladatokra van állami nonnatív támogatás.

l994-ben az önkorn1ányzat 12 millió 756 ezer Ft-tal finanszírozta a szociális el
látást.

Megfigyelhetö. hogy alakosság eJszegényedő és igen sokan veszik igénybe az
ellátast. Ezen ellátási forma esetén is meg kell keresni a kiadások csökkentésének
lehctő,égél.

Sajnos el kell mondani, hogy az önkormányzatnak minden intézményét át kell
tekinteni és meg kell keresni a gazdaságos működtetés lehetőségeit.

A struccpolitika
már nem segít

A drogellenes munka már hagyományt teremtett me
gyénkben - mondta dr. Kiss Vikfória mcgyei tisztifőorvos

a Gyomaendrődön rendezett nagyszabású konferencián Bé
kés megye a kábítószerek ellen címmel. Békéscsaba, Oros
háza, Mezőkovácsháza, Szarvas utan Gyomaendrőd adott
otthont a rendezvénynek.

A nagygyűlés május 2-án a Városi Sportcsarnokban volt,
több száz diák és felnőtt részvételével.

Dr. Kiss Viktória hozzászólásában megemlítette a meg
nyíló országhatároknak a drogok terjedésére gyakorolt ne
gatív hatását. Nemcsak tranzit-, hanem fogyasztó országgá
is váltunk. Rendkívül fontos a felvilágosítás, a megelőzés,

hogy szebb reményű ifjaink ne váljanak a drogok áldozata
ivá, ezzel tönkretéve nemcsak maguk, de környezetük 
család, barátok - életét is.

Röviden dr. Frankó Károly, Gyomaendrőd polgármeste
re is köszöntötte a résztvevőket.

Dr. Dénes Edit, az ÁNTSZ osztályvezető főorvosa a
drogok történetéről, ai időszámítás előtti időktől foglalta
össze a kábítószerek és az emberiség viszonyát. Szólt a le
gáJis (kávé, nikotin, aJkohol), illegális (marihuána, hasis,
kokain, krek, ópium, morfium stb.) szerekről, ezek hatásai-
ról. .

Molnár Tamás, a Prevenciós Munkacsoport vezetője, a
Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság vezetője pedig zenei
aláfestéssel (Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról)
adta elő mondanivalóját. A szeretet, a példaképek. szülői

szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet.
bankó László százados, a Békés Megyei Rendőr-fókapi

tányság Búnmegelőzési Alosztályától a drogfogyasztás
bűnügyi helyzetéről szólt.

Pál Jánosné, a Városi Családsegítő SzolgáJat megbízott
vezetőjének, a helyi Drogellenes Munkacsoport koordiná
tora szervezésében létrejött konferencián a pedagógusok és
fiatalok kiáltványt fogadtak el.

336-an csatlakoztak az EURAD nemzetközi mozgalom
hoz a drog ellen.

Bíró Károly

A rendezvény támogatói voltak: Békés Megye Képvise
lő-testülete, Békés Megyei Rendór-fókapitányság, Gyomo
endrőd Város Önkormányzata, Egészségügyi Intézmények
Ciondnok.l'ága, Gyomaendrőd.

A következő kiáltványt is felolvasták ezen a rendezvé
nyen:

KIÁLTVÁNY

Pedagógusok, szülők, gyermekeink, ifjúságunk életéért,
jövőjéértfelelősségetérzők

Lépjünk fel közösen a drogfogyasztás ellen!

Segítsük a pozitív döntéshozást, az igazi értékek megta
lálását, valódi életcélok. életesemények felvillantásávaJ.
megval6sítható életpálya kialakításával! Tanítsuk ifjúsá
gunkat úgy. hogy nyitottak legyenek, bizalommal fordulja
nak barátaikhoz, szüleikhez, nevelőikhez! Érezzék, hogy
van támaszuk'

Egy meggonélolatlan kamaszkori lépésből ne alakulhas
son ki végzetes, esetleg végleges önpusztító függöség. rab
ság!

Előzzük meg közös összefogással. hogy ifjúságunk, a
jövő nemzedéke soha ne éljen a DROGGAL!

Kérjük a politikusokat, ne engedjék legalizálni a DRO
GOK használatát!

FIATALOK!
Lépjünk fel közösen a drogfogyasztás ellen!
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Tenni akarás csengöszó után is

Az l. Sz. Önálló Napköziotthonos Óvoda (endrődi rész) vezetője értesíti a szülőket, hogy az
óvodai beíratás 1995. június 5-től 1995. június 10-ig tart, reggel 7 órától délután 16 óráig.

. . 6vodába íratható az a gyermek.
aki 1995. augusztus 31-ig. ill. 1995. május 31-ig betölti a 3. életévét és szülei dolgoznak.

Minden gyermeket a saját körzetébe kell beíratni.
A beíratáshoz szükséges iratok: orvosi igazolás; a gyermek személyi száma.

Szabó Istvánné vezetö óvónö

A VÁROSI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓVERSENY
(1995. április 11. 14 óra) eredménye:

Általános iskola 7-8. osztályos kategóriában:
l) OLÁH ALÍZ: Kosztolányi Dezső: A hídon

2. Számú Általános Iskola, felkészítő tanár: Hunya Jolán
2) MÉSZÁROS TIBOR: Örkény István: Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók

6 osztályos gimnázium tanulója, felkészítő pedagógus: Cs. Nagyné Ricsei Edit
3) RIDEG ANDREA

I. Számú Általános Iskola, felkészítő tanár: Polányi Éva
3) KULCSÁR GYÖRGYI: József Attila: Kései sirató

6 osztályos gimnázium, felkészítő pedagógus: Bernáthné Bucsi Erika
Középiskolás kategória:

l) PAPP LILLA: Radnóti Miklós: Második ecloga
Kner Imre Gimnázium, felkészítő pedagógus: Malatinszki Zita

I) TIMÁR SAROLTA: Reményik Sándor: Halotti beszéd a hull61eveleknek
Kner Imre Gimnázium, felkészítő pedagógus: Malatinszki Zita

2) BALÁZS ANDREA: Arany János: A bajusz
6J 7. Számú Ipari Iskola, felkészítő pedagógus: Hajdu László

2) DUSA KATALIN: Radnóti Miklós: Előhang egy monodrámához
Kner Imre Gimnázium, felkészítő pedagógus: Bernáthné Bucsi Erika

Zsűri: Solymosi Jánosné elnök, nyugdíjas pedagógus; Megyeriné Csapó Ildikó, a művelődési

központ igazgatója; Valuska Lajos, pedagógus (össz: 18 résztvevő).

- Megismerkedhetnek a
helység őstörténetével, az
évszázadok során történő

változásokról hallhatnak na
ponta érdekes előadásokat.

valamint ismerkedő sétákat
tesznek.

A résztvevők az Ifjúsági
Táborban laknak (a futballpálya mö
gött).

- Idén két turnusban fogadjuk őket,

mert olyan nagy az érdeklődés. Június
26-tól július 9-ig tart majd a Helytörté
neti Tábor. Programjaiban megtalálható
lesz a "szakmai" rész mellett nagyon
sok sportos jellegű túra, foglalkozás, tá
bortűz, daltanulás - mint a szokásos
tábori programok. Azonban a kézmű

vesség sem maradhat el. Azt csinálnak
tulajdonképpen, amit szeretnek. Van,
aki gyöngyöt fűz, kosarat fon. Kötélve
rőnk is van a Tájháztól kölcsönbe. Ed
dig sikerült 2000 Ft-ból kihozni, ebben
az évben talán 3000 Ft-ból tudjuk me
goldatú a táborozást személyenként.

Az első tumusban Budapestről, Új
pestről is várunk 24 gyereket kísérők

kel. Cserébe tőlünk is utazik ma,id Bu
dapestre egy csoport - fejezte be Ko
vácsné Nagy Katalin.

Immár harmadik éve,
hogy egyik lelkes és aktív
pedagógusunk, Kovácsné
Nagy Katalin, a 2. Sz. Álta
lános Iskola tanára szervezi
és vezeti nyaranta a környék
fiatal iskolásainak az ún.
Helytörténeti Tábort.

Egyre népszerűbb ez a rendezvény és
rendkívül hasznos is, hiszen városunk
történetét és életét ismerhetik meg a
gyerekek, de legalábbis hallhatnak róla.

Már csak azért is értelmes kezdemé
nyezés, mert a "gyökerek" ismerete
erősítheti az emberkék kötődését szülő

helyükhöz.
- Nem kifejezetten csak' gyomai

gyerekeknek szerveztük a tábort 
mondta Kovácsné :Nagy Katalin -, ha
nem voltak endrődiek is tanáraikkal,
akik segítettek is a tábor munkájában.

Mint a neve is mutatja, nemcsak szó
rakozásból állt és áll a tábor, hanem ta
nulhatnak és sok értékes ismerettel
lesznek gazdagabbak gyermekeink.

Az elsŐ: évben kicsit szorosra is sike
rült a program, ezért a második évben
kicsit lazítottunk rajta, nehogy elmenjen
a kedvük...

Képviseletünkben
aparlamentben

Szöllősi Istvánné. körzetünk országgyűlé

si képviselője kérte a Híradót, hogy - az
ügy fontosságára való tekintettel - említ
sük meg az alábbi parlamenti felszólalásait:
"Hogyan jut a termékének ellenértékéhez az
állampolgár, ha a vele szerződést kötő tsz és
konzervgyár időközben megszűnt, illetve
csődbe ment", valamint "A felszámoló biz
tosokat ellenőrzi-e valaki?" Ha igen, milyen
jogszabály írja elő? című kérdéseit, majd az
ezekhez kapcsolódó FM-i választervezet
összegezését.

Ezek szerint:

Csődeljárásról, a felszámolási eljárásról
és a végelszámolásról szóló, többször mó
dosított 1991. évi IL. törvény 57. § (1) sze
rinti sorrend figyelembevételével kell a hite
lezőket kielégíteni. Ennek megfelelően elő

ször a felszámolással kapcsolatos költségek
a zálogjoggal, óvadékkal biztosított követe
lések, majd a gazdálkodó szervezetet terhelő
tartásdíjak, életjáradékok, a háztáji föld,
vagy termény helyett adott pénzbeni juttatá
sok, a magánszemélyek nem gazdasági te
vékenységéből eredő követelések, végül a
társadalombiztosítási járulékok, adótartozá
sok, köztartozások kerülnek kifizetésre.
Majd csak ezután következik az egyéb kö
vetelések teljesítése. amelyekbe egyébként a
szállítói követelések kielégítése is tartozik.
E sorrendtől eltérni a jelenlegi törvényi sza
bályozás előírásai miatt nem lehet.

Korábban már kezdeményeztük, hogy a
csőd törvény módosítása során a kiszál!ítók
valamilyen mértékben élvezzenek elsőbbsé

get a többi hitelezővel szemben a felszámo
lás során, mivel ezeknek .a követelése a
munkabér jellegű követelésekhez hasonlít
ható. Ennek megvalósítása tennészetesen
csak a csődtörvény módosításával lesz meg
oldható.

A másik kérdésre az 1991. évi IL. törvény
intézkedik. (28. § (2) g) pontja, 46. §-54. §,
51. § (I) bek. Ezen kívül a kormány
167/1993. (XI. 30.) sz. rendelete - 5. § (2)
pontja.

2. Hunyáról, ottani problémát érintő kér
dés a kárpótlási részarány fejében több tag
ban adták ki a licitfölóeket. (Előfordult,

hogy a kárpótolt kérésére.) A szétdarabol
tan, több helyen fekvő földek hátrányosan
befolyásolják az érintetteket gazdálkodásuk
ban. Felmermt az egy tagban való kiadás,
vagy csere lehetősége, igénye is.

Dr. Kis Zoltán az FM-államtitkár vála
szából:

Az 1994--es LV. törvény ennek érdekében
megtette az első lépést. Az év II. felében a
jogalkotási feladat ez irányban nyerjen mó
dosítást. A megszorító csomag azonban nem
érinti a földszerzést és -cserét illetékfizetési
szempontból.
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Április 6-án folytatódott a március 30-i, ám akkor bere
kesztett testületi ülés.

A besz{U1lOló után a polgármester rátért a Szó-Beszéd című

városi havilap taglalás:íra, különösen az áprilisi számban
megjelent különböző .írásokra, amelyek szerinte "csúsztatá
sokka!" vannak ·tele. Ha a lap ezután is így áll hozzá írásaiban
a v(u'os ügyei hez és a testületi üléseken felvetett probléJ.nák
fejtegetéséhez, akkor oda kerül a jelenlegi testület. núnt az
előző került, tudniillik, hogy a feleslegesen manipulált, ked
vezőtlen színben körülírt cikkek befolyásolj:il<:, megosztottá
teszik a lakosságot. A jelenlegi, nehéz viszonyok közepette
sokkal inkább építő és segítő módon kellene támogatni a
munkát a romboló és zavarkeltő félrevezetés helyett. A pol~

gármester kérte a lap tulajdonosát, hogy a következő számban
helyreigazítást jelentessen meg több témával kapcsolatban ...

Czibulka György lett az új alpolgármester, a lemondott dr.
Kovács Béla helyett. (A titkos szavazáson a jelenlevő 17 kép
viselő közül egy voksolt ellene.)

A pénzügyi bizottságot megbízzák új adókoncepció kidol
gozásával, új javaslatok, elképzelések kialakításával.

Az önkormányzat adóbevétele igen kevés, kb. 9 milliót tesz
-, ki. Elmondták: még azt is, hogy Gyomaendrőd kedvezőtlen

területen fekszik és kedvezőtlen helyzetben van. Nehéi jelen
tős adóbevételhez jutni, hiszen sokan lej is bújnak ezen köte
lezettségük alól. Akik viszQnt élvezik Gyomaenrőd adottsá
gait, járuljanak hozzá a város bevételéhez. Meg kelJ pr6bálni
egy igazságosabb ndórendszert létrehozni, mondták a hoz
zászólók. (A jelenlegi, 1992-től bevezetett adók, mint épít
mény-, magánszemélyek kommunális, vállalkozók kommu
nális, beszedett idegenforgalmi, helyi iparűzési adók csak
részben funkcionáltak kielégítően.)

Dr. Kolozsvári Árpád kéreimét elutasították, hogya jövő

ben vállalkozási formában dolgozzon a városban mint házior
vos.

Egyetért a testület a külterületi Öregszólő Iskola utca építé
sének szükségességével. Az önkormányzatot terhelő összeg
3,2 Imllió forintot tesz ki.

A fentieken kívül élénk vita alakult ki a Városi Sportcsar
nok műszaki jellegű kártérítési pereskedésének, az esetleges
kártérítési összeg felhasználása ügyében. A pert a jegyző és a
polgármester indította. Az itt befolyható összeg a per során
állandóan csökkenést mutat. Viszont a sportcsarnok vezetőjé

nek feladatai elvégzésére ebből nem kívánnak biztosítani,
legalábbis ennek az összegnek már égetőbb helye lenne más
hol. Ezt Babos Lászlóné, a csarnok vezetője sérelmesnek ta
lálja.

Tárgyilagosan a közoktatási elképzelésról
A város közoktatásikoncepció-tervezetének vitaindító elő

terjesztése elsősorban tényfeltáró jellegű. Az óvodák, általá
nos iskolálc. középiskolák és a zene-, valamint mlívészoktatás
jelenlegi helyzetét mutatja be.

Az 1995-ös költségvetésben a normatív támogatáson felül
az oktatás 62 millió Ft-os önkormányzati támogatást igényel
az 1994. évi 38 millióval szemben. A növekvő lüadások ana
késztetik a képviselő-tetületet, hogy vizsgálja meg, milyen le
hetőségek vannak a v,íros közoktatási intézményeinek gazda
ságosabb működtetésére.

Az egyházi iskola beindulása, a csökkenő gyereklétsz:.'un
érzékenyen érinti az által:ínos iskolákat.

Újra napirendre került a gyomai általános iskolák összevo
násának lehetősége. Ezt a lépést a kiadások csökkentése mel
lett az a tény is indokoUa, hogy a református rgyháznak: 2000
ig épületeit át kell adni.

A költségek csökkentése mellett az önkormányznt fonto,
nak tartja, hogy nlinden általános iskolás korú gyermek ké
pességeinek megfelelő lehető legjobb képzé~i form<.1t biztosít
sa.

Az enyhén fogyatékos gyermekek részére a 3. Sz. Általá
nos Iskolában speciális tagozat működik.

Ez az iskola biztosítja az etnikai program keretében a ci
gánytanulók felzárkóztatását.

A 2. Sz. Általános Iskolában az Ifjúsági tagozaton a túlko
ros gyermekek általános iskolai oktatása folyik.

Ez év január l-jétől indított Családsegítő Szol,;iJatunknál
működő logopédus, fcjlesztőpedagógus segíti a tanulási ne
hézségekkel küzdő gyeImekek beilleszkedését, felúrkóztatá
sál.

A város nem szeretne lemondani ezekről az oktatási szol
gáltatásokról, mert elsődleges cél, hogy Imnden g 'omaendrő

di gyermek helyben részesüljön a neki megfelelőbb oktatás-
ban. .

Az iskola-összevonással az osztálylétszámok a törvény
előírásainak megfelelően alakíthatók ki. A csökkenő csoport
Iétszámok [antermek, épületek felszabadítását eredményezik.

A megyében számtalan település átadta középiskoláit me
gyei irányításba, mert fenntartási nehézségei vannak.

Mint lehetőség, vizsgálat tárgyát képezi a két szakképző in
tézmény megyei kezelésbe adása.

Az oktatási intézményekben április végéig vitatják meg a
tantestületek és az iskolaszékek azokat a költségcsökkentő in
tézkedéseket, amelyek a május végi testületi ülésen kerülnek
megvitatásra.

Folytatás a 15. oldalon
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HOZZ.4..SZÓLÁS AZ OKTATÁS JELENLEGI HELYI PROBLÉMÁJÁHOZ
Ol vasom 'a helyi lapokat. hallgatom a pedagógusokal. figyelek az ön

koril1á'lyzati ülésen. és tapasztalom. hogy vJrosul'kban ismét borzolja a
k..:délyeket valami. amit ügy nevezhetnénk. az oktatás jelene és jövője.

Érzelmek és gondolatok kavarognak bennem, érzem. e kérdésben ne
kem is vall mondanivalóm. és talán illelős~ge,n is.

1957-bell itt.' a gimnáziumbJn -'- :Ikkor voll hároméves - k..:zdtem
ll1unkámat. és innen mentem nyugdíjba. lu éretlségizell leányom. Jki.
JhogYJn mondani szokták, ..ville vJlamire". Sok kedves és kiváló tJnít
ványom volt. töbiJséglik ma is ill él. sokuk gye.rmekeiket is tanítottam.
Ebben a városban és iskolában kiv'aló kollégák:lt ismertem meg. kötöl
tem életre szóló bJI"ÜtságokaL és sJjnos innen táv'oztak örökre legjobb
barátJiTll.

Tudom. hogy csupán érzelmekre alapozva nem lehet dönteni. de azt is
tudom. hogy nincs sok idű. és visszafordíthatatlan I~péseket kell tenni.
Minden bizonnyal le.iznek. Jkiknek érdeke sérül, lesznek csalódottak. de
alTa jó lenne vigyázni. hogy ne legyenek becsapotwk. Ennek érdekében
van szükség őszinte vit,ikra és követhető re;í1is tájékoztatásra.

Településünk oktatási struktúrájában több évtizedes viszonylagos
n) ugalom lIl~in olyan kérdések kerültek felszínre. amelyek megválaszo
lása. megoldá.':I nem lesz mentes a konfliktusoktól. de remélem, elkerül
hetők még a s~hová nem vczető indulatok. mások véleményének lebe
csülése. és az igazság kizárólagos binoklásának tudata (sajnos ezek jelei
mUl;ltkozn:lk).

A probléma akkor került felszínre. amikor az öqkormányzat - még a
korá Jbi - a költségvetési keretek szúkülése miatt arról kezdett gondol
kodni. hogyan lehetne az oktatásra szánt ö'Szeggel okosJbban. takaréko
sabban g:lzdálkodni. Jegyezzük meg. hogy ez JZ önkormányzat joga ~s

kötekssége. Határozott lépésre ugyan még nem került sor, de bizonyos
pedagógus körök gyorsan reagáltak. Érthető. hiszen leginkább ők az ér
dekelte!,. Ők látják belülről a problémát. féltik az eddigi eredményeiket;
az oktatá, szinvonalát. é., egyébként irigyJésre egyáltalán nem méltó eg
ziszteneiájubt. A közvélemény még igazán nem jutott el a probléma fo
gad:.i"íig, a sállők csak elvétve mondják el véleményüket. leginkább a
közvetlenül érintettek. Nem lehet tudni, hogy hogyan és milyen okból
felkapta J hín - ebben a fázisban inkább még za\'aró hit - az egyik
helyi lap, és félű. hogy ezek után már nehezebb lesz a körülményekel és
a szükséges It'pésekeket józanul megítélni, a lehető legjobb megoldás
hoz eljutni.

A kérdés egyetlen vonatkozásáról szeretnék ezek után véleményt for
rnálni. Végül is miről szól majd a döntés') Kérdezem. Az általam adon
válasz - e:ét bizonyítani is kívánom - a gyomaendrődi gimnázium lé
téről. Legyen-e a jövűben Gyomaendrödnek gimnáziuma. vagy ne le
gyen'] Ha ene a kérdé,re v;ílaszolunl. jöhet minden más kérdés, köze
lebbi és t.ívolabbi (eladatok kijelölése. A döntést az önkormányzatnak
kell meghoznia a város lakói. köztük a pedagógu,ok véleményére is ala
pozva. de lássuk be. az elsősorban nem szakmai kérdés.

Mindig is az volt a • '5Ieményem. hogy a müh történése iről nem érde
mes vitatkozni. de a visszapillantás bizonyos esetekben óhatatlan és
szükséges is. I954-ben Gyoma község vezetői ügy döntöttek. hogy tele·
plilésünkön gimnáziumot hoznak létre. Elhatározásuk helyes volt. ezt a

Figyelő szemek, segítő kezek
A Városi Gondozási Központ köszönetét fejezi ki a gyomai kato

likus e&yház plébánosának. Horvúl!t JÚIlOS püspöki tanácsosnak az
időseknek nyüjtott Önzetlen adományaiért és segítségéért.

Köszönjük a kézimLlnka-kiállításunk Uímogatóinak felajánlásait és
ajándékait;

- Dúvid !sIVÚllllé vállalkozónak;

- Hl1llyecz La.rz/ríllak,·a Judit élelmiszerbolt vezetőjének,

- Füliip IsIVúIJIll1k, az Öregkert élelmiszerbolt vezetőjének.

Időseink nevében megköszönjük a ,Ii/agyar VöriiskeresZI gyoma
endrődi szervezetének J segítő támogatását.

V.G.K.

Iako;;ság visszaigazolta: a családok Gyomán és Endrődön ide írallák
gyermekeiket. Pedig a két települést olyan városok és községek övezt~k.

ahol jó nev\Í gimnáziumok voltak: Békés-Szeghalom-Mezőtúr

SZJrvas. Az emberek áldozJtokat hOZlak iskolájukért. és a gimnázium
mind a mai napig méltó a bizalomra. Ak.kor hazánkban a gimnázium J
kor követelményének megfelellíen kettős feladatot vállalt: egyfelől érell
ségi bizonyítványhoz és JZ ezzel járó magasabb múveltséghez segítelle a
"dolgozó rétegek" gyermekeit. másfel61jó esélyt adott az ún. első gene
rációs nemzedéknek a felsűfokú oktatási intézményekbe jutáshoz, illetve
ezzel egylitt az értelmiségi pálya eléréséhez. Gimnúiumunk teljesítette
ezen feladatokat. Beiskolázási gondjai nem voltak. a felvételi eredmé
nyek pedig hosszú éveken át az országos átlagot meghaladt.ík. A mJ vá
ro,unkb:ln tanító pedagógusok jelentős része pl. innen indult el.

A világban azonban - és eZJlól az oktatás sem kivétel - semmi sem
örök. A gimnáziumok szerepe ~s felad:.Ila napjainkban jelentősen átala
kul. A gimnáziumi érettségi önmagában egzisztenciális szempontból
mái" keveset jelent. Ezen oktatási intézmény szerepe a jövőben arra kor
látozódik. hogy jó eséllyel készítse fel a gyermekeket a felsőoktat;Ísi in
tézményekre. az értelmiségi létre és munkára. Várhatóan tehátleszúkül a
gimnáziumba jelentkezők köre. Többen választják a középfokú oktatás
más formáit, de a gimnáziumot egyetlen más intézmény scm képes he
lyettesíteni. Ha figyelembe vesszük a gyermeklétszám csökkenését is,
ak.kor évenle 30-35 fűben v!llószínűsíthetű azon gyermekek száma, akik
saját maguk és szüleik választása alapján ide iratkoznak be. Amennyiben
ezt a létszámot valamilyen módon megragadni ~s itt tartani nem tudjuk.
ha más gimnáziumot választanak. akkor tetszik vagy nem tetszik, hagyo
mány ide vagy oda. a gyomaendrődi gimnázium mint olyan megszűnik.

Tegyiik fel ezután a kérdést. kikre tartozik és kinek a felel6ssége a
döntés'

• a áros lak6i vállalják-e továbbra is ezen intézményt terheivel és ál
dásaival együtt. vagy lemondanak róla?

• azokra a szülőkre. Jkik alkalmasnak és elhivatollnak tartják gyerme
keiket az értelmiségi l~tre, szeretnék-e. ha 18 éves koráig a család
ban maradnának. vagy inkább vállalják a nem kevés kiadással járó
vidéki taníttatást?

• a pedagógusokra (úgy is, mint szülőkre). elfogadják-e a gimnáziu
mot mint oktatási és szellemi központot. vagy Jzt mondják. Gyoma
endrűdön nincs létjogosultsága a gimnáziumnak. mert sérti az alsó
fokú. illetve szakirányú képzést. onnan von va el pótolhatatlan erőket

és forrásokat?

• végül a döntés az önkormányzat kezében van. miután minden lehet
séges választ meghallgatoll. és számításba vette a várható következ-
ményeket. .

Az egész problémának egy szűk szeletét adtam csupán. olyan sze
mélyként. aki sok éven át részese voltam a település oktal.ásának. Köszö
nöm. hogy elolvasták írásomat.

Gyomaendrőd. 1995. április 20.

FEKETE LÁSZLÓ
nyugdíjas tanár

Néptánctalálkozó
Április 30-án 14 órától a Békés Megyei NépUíncszövetség, a Körös

menti Táncegyüttes Alapítvány és a Városi Művelődési Központ közös

rendezésében Gyomaendrőd2. alkalommal adott otthont a megyei gyer

mek- és felnőtt-táncegyüttesek találkozójának. Az alapítvány tánccsG

partjai mellett Gerendás, Medgyesegyháza, Kamut, Gyula, Szarvas,

Orosháza. Makó. Békéscsaba táncosai léptek a színpadra.

A néptánctalálkozó támogatói: a Sikér SütőipariGmk és a Dreher Sö

röző voltak, segítségüket köszönjük.

A Körös-menti Táncegyüttes Alapítvány évadzáró műsora 1995. má

jus 27-én, 17 órakor lesz a Városi Művelődési Központban, melyre je

gyek néptáncpróbák alkalmával a helyszínen kapható~.
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• 1 t ponyvás teherautóval mindenfé
le szállítást vállalok. Gellai Zoltán
magánfuvarozó. Gyomaendrőd, Su
gár út 70.

.' A kemping mögött üres üdülőtelek

eladó. Erd.: 386-216.

BUSIIAJOS
fazekas,

a Népművészet Mest.ere
munkáiból összeállitoU

kiállitásaplilis 28-án nyílt
meg a Kner Nyomdaipari

~lúzetunban.

A kiállítást megnyitotta
Ádámné

dr. Bagdán Piroslca,
Mezőtúr város
polgánnestere.

Megtekinthetö
1995. május 22-ig,
Gyomaendrőd,

Kossuth utca 16.,
II hétfO luvéte1ével
~ 9 -15 óra között.

• Gyomaendrőd, Árpád u. 6. sz. alat
ti kertes ház és különböző berende
zési tárgyak eladók. Érd.: ossuth u.
IS. SZ., naponta 17 órától. TelefoiJ:
386-405.

Ezekben a szakmákban be lehetne indíta
ni technikusképzést és munkanélküliek ré
szére is lehetne átképző tanfolyamokat szer
vezni. Közismert, hogy sok a közúti, háztar
tási és munkahelyi baleset, rossz a közbiz
tonság. A túzoltöságot pedig minden városi
önkorm{myzatnak szervezni kell. Jelentős

feladat hárul minden állampolgárra köz
veszélyesetén, szélesíteni kell a polgári vé
delem tevékenységét. Meg kell szervezni a
fegyveres önkormányzati rendészetet is. Szó
van arról, hogy hamarosan indul a Déli Au
tópálya építése, amely városunk határában
fog elhaladni. A vasúti szárnyvonalak
megszünretése is igényli a gépkezel6ket,
gépjárművezetőket. gépjármű-karbantartó

kat és az irányító, üzemelLelő szakembere
ket.

Előbb-utóbb megvalósul a gyógyüdülő

program is. Nem sok elektronikai szakem
ber nyújt szolgáltatást környékünkön. A

szervezés alatt' álló kábel-tévé és helyi rádió
stúdió is igényel néhány szakembert.

Az adminisztrációs feladatok igénylik a
gépíráshoz és sz.övegszerkesztéshez egya
ránt értő. művelt munkaerőket.

Minden szakmában van lehetőség a főis

kolai vagy egyetemi továbbképzésre, vagy
akár az önálló vállalkoz::sbeindításához is.
Ha valaki komolyan gondolja az általam le
írtak megvalósítását, szívesen állok rendel
kezésre.

Budai János
Vcírjuk hozzcÍ-s"ólcísaikat, öt/eteiket. véle

ményei!;er.

®~W~~®O
AZ ÉN VÉLElVlÉNYEM
Szeretném, ha a ~zerkesztő ezen a címen

rovatot nyitna lapjüban és közölné azokat az
olvasói véleményeket, amelyek közérdeklő

désre tarthatnak számot.
Olva, tam a Szó-Beszédben. hogy napi

renden van az iskolai oktatás átszervezése.
Szó van arról. hogy a középfokú iskolákban
kevés az utánpótlás és a szűkös anyagiak
miatt át kellene adni őket a Békés megyei
önkormányzatnak lizemeltetésre.

Sz-:rintem, ha erre sor kerül, akkor a kö
zépiskolák napjai meg vannak számlálva.
Véleményem szerint nem járhato út a 12
osztályos gimnázium kialakítása sem.

Valószínű, hogy az egyházi iskola bdépé
sével elkerülhetetlen az iskolák összevonása
is. (Itt jegyzem meg, hogy parancsoló szlik
~égesség az egyházi iskolához a közös gya
log- és kcrépárút megépítése a gyomai vá
rosrész felől is a magtárl~posi kövesút melc

lett.) Jó lenne, ha közé~iskoláink új szak
képzési lehetőségeket alakítanának ki. és a
környékbeli fiatalok ide járnának iskolába.
Szerintem viszonylag kis anyagi ráfordítás
sal már a közeljövőben lehetne szakképzést
indítani al alábbi szakmákban: autószerelő,

autóvillamossági szerelő. gépíró és szö
vegszerkesztő, gépjárművezető, gépjármű

karbantartó. háztartás-elektronikai műsze

rész, középfokú munkavédelmi technikus,
közlekedés-üzemviteli - szállítmányozási
technikus, műholdas és kábeltelevíziós vé
teitechnikai műszerész. könnyű- és nehéz
gépkezelő, személy- és' vagyonvédó, televí
zió- és videotcchnikai műszerész. tűzoltó.

GYOMAENDRŐDÖN

ÉS KÖRZETÉBEN BETÖLTÉSRE
VÁRÓ ÁLLÁSHELYEK

Szakképzettsége/nem igénylőmunkalehetőség

Konyhai kixegítlí (Gyomaendr6d) I fií

Középfokú végzettségúek részére

MLÍs:aki rajzolti (G)'ol7wendTlíd) If6

Cipríf",-"írészkészítlí (GyonUlendTlíd) IOlií
AS:lUlos (GYOllllll!l1drr;d) I fií

SZl/kácI (Gyomaenc!Tlíc!) I.N
Vaminr; (Gvomaendr6c!) 20fií

BlÍdoKO.~ (G)'omaenc!TI;d) I Iri
Vendégláláipari eladá (GyoTllaendrrid) I fi;

Nyomdaipari munkás (Gyonlllendrr;d) 5 fi;

Varránrí (Dévavál7ya) 10Jri

Érdeklődni a munkaügyi hivatalban!

Blítílra~zt;]lo.... szakmában az. országos Szakma Kiváló
Tanul6ja c. \crst:nyben Tiivisluiri Zn/rún 3. oszttliyos di~

ák a lJ I. hdyezésl ért!; el. Fdk~:oizílö ((Illúr~\i: Na~yné Per~

jé.,j Auiktí. Mo\u'lf Béla. Ki" Endre.
Eszter~omb,U\ renuezték "pril;s 30. cs m,uus I között

az Or.\'Júgo.\· Didk.\':Jujdls:rj To/úlko:.út. A di::tkszínját....zó
megm~rettelések történetében JZ el.\'(j ..Gyém{lIll mind'sÍ
tést" "IZ iskola KmnJl.liú,\, klife hozla el. A legjobb nói- Gs
f~rfi:d<lkítás díj;#1t js ;\ gY(1l1la~lldn)diek iJódfwuúk cl HCI

iJ~rarr LiI/lJ 4. o.\zttLiyos szakkül.épiskolús é30i Vé/w ZO{llín
l)(;ruí....zmüvc.... tanul" sZl:mélycben. A legjobb rcnclezó dí
j;\t rcdig (lZ i.\koJa tanára. a Kom~di:.is kör vczclóje. Huj
dú Lú.d,; kapt,.. Mindez" 617. sz. szakiskola híre.

Anyakönyvi híradó
Születések
Zsombok István és Kegyes Katalin le

ánya Dóra, Baráth László és Nagy Kata
Jin leánya Márta, Tímár Imre és Tandi
Gyöngyi leánya Tímea, Laskai Gábor és
Tóth Margit fia Gábor, Horváth Lajos és
Hajdu Edina Anikó fia Lajos, Kruchió
Lajos ~s Jaszovszi Szilvia leánya Tama
ra, Feke István és Szappanos Edit fia Ist
ván, Pápai Lajos és Szalóki Aranka leá
nya Rita, Gellai László Mátyás és Né
meth Magdolna fia Sándor István, Szabó
Sándor Zsolt és Farkas Ildikó fia Ádám,
Szabó Tibor és Turcsán ..\gnes leánya
Ágnes Petra, Szász Imre és Kozma Ibo
lyü. leánya Dóra, Gyuricza László és Rá
vai Tünde fia László, Piltz József Attila
és Szmola Gabriella leánya Kitti, Borsós
László és Márki Erika Piroska fia Krisz
tián. Pálfi Tibor és Juhász Judit leánya
Judit, Nagy Imre és Bereczki Ágnes fia
Olivér, Borsós Ferenc és Galgóczi Ildikó

fia Balázs Ferenc, Jónás Zsolt és Bodor

Ágnes Éva leánya Ágnes, Giricz Attila

<'.'s Szarka Margit fia Attila Gusztáv,

Szurovecz László és Putnoki Ildikó Tün

de fia Krisztófer, Kovács Sándor és

SzedIák Ildikó fia Sándor

Házasságkötesek

Balaton Albert és Vincze Krisztina,

Koma József és Nyilas Mónika Éva

Akik eltávoztak közülünk

Pap Lajosné Gubucz Margit 81,
Roncsek Vince 62, Marjai Lajosné 73.

Czinczár Imre Lajos 50, Hajdú Ferencné

Vaszkó Franciska Erzsébet 85, Tárnok

Lajos 75, Lakatos Mártonné Frolyó

Franciska 87. Domonkos Mihályné Ban

kó Mária 42, dr. Kulcsár László Gusztáv

82, Pelyva István 83, Tar Ferenc 77; Ko

vács István Andrásné 84, Molnár István

né 71, Gubucz Jenő László, Aranyos

. M<hyás 62. Kató Gyuláné Kiss Irén 73.

Zelenák András 57 éves korában
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A díszbemutató
,
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1995. MÁJUS

vendégeink
Milyen nap volt 1995. április 24.? Egy átlagosnak is nevezhe

tő tavaszi, hétfői nap. bár a nyár előlegezte melegségét, hiszen

átlagosnál melegebb napokat éltünk akkor.

Van, akinek nem jelentett különöseboet ez a hétfő, nem volt

eltérő a megszokottól.

Egy maréknyi gyomaendrődi polgárnak azonban nagy nap,

sőt ünnep volt. Legfőképpen annak, aki e napon érkezett délu

tán a kétórás gyorssal.

Ez a valaki nem volt más, mint a Kos

suth és kétszeres ]ászai Mari-díjas, kiváló

művész - Kállai Ferenc, Gyoma szülötte.

Az izgalmat akként enyhítette, hogy így

szólt megérkezése percében: "Ez a resti
már egészen más..."

A meghatottság egy pillanatra tlbizony
talanította nemcsak Kállai Ferencet, ha

nem útitársát, a Tanú és Megint tanú

című l-ilmek alkotóját, rendezőjét, Bacsó

Pét~rt is. A film díszbemutatójára elkísér

te vár?sunk szüIöttét, aki hogy, hogy
nem, már húsz éve nem járt mifelénk.

(Az okot most nem keressük.)

Gyors száll:íselfoglalás, rövid séta a lige

ten keresztül. A polgármester úr már vár

ta őket meleg szavakkal, kis ajándékokkal.

Ezut:ín ebéd, majd este a sajtófogadás és a

filmbemutató utáni közönségtalálkozó.

Ez utóbbi mintha feszélyezetten indult

volna, de hamar b2 rátian meleggé vált a

hangulat, azonban a meghatottság mmd

végig ott fojtogatta a torkokat, hiszen nem kevésrő! volt itt szó,

nem mindennapi vendég feszengett a vászon előtti asztalnál...

Egy ember, akit ide köt a múltja, kitörölhetetlenül, ide vonz if·

júságának egy része, aki itt született...

Bacsó Péter gyakran mondogatta Kál!ai Ferencről, hogy na

gyon sűrűn emlegeti a fővárosban ezt a K,örös-parti települbt.

Másnap városnézés, régi utcák, régi házak felismerés~ és a

szülőház megtekintése, feIelevenítő emlékezések. Múzeum-, kép

tárlátogatás, de mindenképpen maradt még idő a Komédiás

kör főpróbajának (Görgey G. Komámasszony, hol a stukker cí
mű darabjának) megtekintésére és néhány jó tanácsra is.

Bacsó Péter az elutazás előtt néhány szóban élményeiről

beszélt. "Megható és tanulságos tanuhnány volt. Különleges él

mény számomra, ahogy felszakad tak az emlékek Kállai Feriben.

Én is átéltem ilyesmit, amikor néhány évvel ezelőtt szülőváro

somban, Kassán jártam a fiammal. Nagyon kellemes emlékek

maradnak bennem erről a kirándulásról, mert csupa lelkes 10

kálpatriótával találkoztam. Itt van például Rózsika (Csányi Ist

vánné a mozi vezetője), aki jobban ismeri a Kállai Ferenc ifjúsá

gát, mint ő maga... Az is tartja bennem a lelket, hogy itt szere

tik az emberek a filmet: mint filmrendező azt vallom, hogy

azért kell a moziban a szék, hogy üljenek rajta. Egy teli nézőtér

számomra jó érzés."

Kállai Ferenc pedig így válaszolt:

- Milyen gondolatokkal készült erre a rövid látogatásm?

i Megmondom oszmtén, régen vártam már arra, hogy
egyszer eljöjjek a szülőfalumba. A meghívás telefonjaiban annyi
szeretet volt, úgy éreztem, hogy haza kell jönnöm. A bennem
táplált és a szülőfalu után érzett nosztalgiának eleget kell ten
nem, hiszen 70 éves leszek mindjárt (október 4-én). Az ember 
én legalábbis - fiziológiailag is visszaérzi a gyerekkorát, a me
zítlábas nyarakat.

Mik voltak gondolataim? Vajon hogy is lesz ez? - válilsz01t a
kérdésre kérdéssel. - De aztán ott vártatok a pályaudvaron és
mindját oldódott az izgalom...

- Most, mikor Je1száll a vonatra, bogy visszatérjen mindennapjai
boz, milyen érzésekkel teszi ezt?

- Telített lettem Gyomától. Egy-egy impressziótól, egy-egy kis
eseménytől (elemi iskolai osztálytársam is megszólított az utcán
az imént), tegnap a moziban a közönség megnyilatkozásától...
A város sokat fejlődött, úgy láttam.

A csend még mindig a régi.

A szállodai szobám süketítő csendjében a falióra ketyegésétől

például nem tudtam elaludni, ezért "leoperálram" a falról és ki
vittem a fürdőszobába, de egy gondolat eszembe jutott: bizony
bizony ez az óra petyeg, akárhová te~zem is, megy az idő ...

- Mikor üdviJ'zölhe(iük újra itthon? Mikor lesz újra két szabadnap
ja... ?

- Lesznek erre apropók. Kitaláltunk olyasmit is, hogy a gyo
maiak, elszármazottak egyszer itt találkoznának. El lehet kép
zelni egy születésnapot, most ilyen kerek szám jön... Biztosan
tudok egyeztetni egyéb elfoglaltásaimmal, hiszen ezek olyan szi
tuációt teremtenek, hogy erőt is adnak... - tette hozzá bizakod

va.

- Ne kelljen újabb húsz évet várni...
- Nem is merném mondani. Nagyon rizikós már a követke-

ző 20 év - mondta mosolyogva Kállai Ferenc

BiK
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lIm:ZD!I!I és ördögi kör...
avagy mire számíthatunk

9

Egy kis iroda nyílt a Kossuth úton ápri
lis 5-én. A neve Patkó Szervező és Szol
gáltató Iroda.

A tevékenységről kérdeztük Pataki
Magdolnát.

- Honnan az ötlet. hogy egy pesti lány
Gyomaendrődön kezdjen egy ilyen vállal
kozásba?

- Ezelőtt ide jártunk a családdal üdül
ni és megszerettük a környéket. Régebben
egyébként ezt csináltam a Fővárosi Nagy
cirkusznál is. Mivel ilyen jellegű iroda tu
domásom szerint még nem volt Gyoma
endrődön, viszont az itteni lakosok tájé
koztatására mindenképp hasznosnak ítél
tem egy ilyen lehetőséget biztosítani.

Kulturális programok, Inint színház-,
koncertlátogatások, belföldi - később

külföldi utazások szervezése autóbusszal
csoportosan. de egyéni.leg is az, amire a
tulajdonképpeni szolgáltatásunk most ki
terjed. Talán kicsit későn indultam. hiszen
az iskolák kirándulásainak szervezése
már elkezdődött. de amiben biztosan tud
tam volna segíteni. Szeretném. ha az
ország más tájairól tudnék jelentős

mennyiségű látogatókat már a nyár folya
mán ide elhozni., azért, hogy ismerjék
meg Gyomaendrődöt, mert nagyon szép
helyez. ..

A következő rendezvényekre szerve
zünk most utakat: május 20-án Zámbó
Jimmy-koncertre asportcsarnokba Buda
pesten. május 22-én a Red nex műsorára.

Folyamatosan szeretnénk küldeni csopor
tokat a Fővárosi Nagycirkuszba a Moszk
vai Cirkusz vendégjátékára. Szeptember
J6-án a Hungária óriáskoncertjére, ami a
Népstadionban lesz, már most vesszük fel
a rendeléseket.

Az Edda koncertjére és a Fővárosi

Nagycirkuszba utaztattunk az elLeJt
időszak alatt.

- Van remény a kiel/gító forgalomhoz.
ahhoz, hogy élerképes {esz ez az iroda?

- Remélhetőleg. Nagyon sok biztatás t
kaptam. A hozzám fordulóknak szinte
azonnal tudok bánnilyen programokat,
sől utaz:.ísi ajánlatokat is nyújtani. A belé
pőjegyet mellett az utazás kö'ltségeit kell
megfizetni. A szülőket szeretném meg
nyugtatni, hogy nem kell félni és félteni a
fiatalokat, mert biztonságos a lebonyolí
tás, az utazás. A városban is, de a kör
nyékre is tervezünk a nyárra programokat
a fiataloknak.

Az iroda megtalálható a Kossuth u. 34.
sz. alatt és a 386-502-es telefonon.

Szöllősi Istvánné és Földesi Zoltán, körzetünk MSZP-s országgyűlési képviselői

április 7-én ellátogattak hozzánk és lakossági fórumot tartottak. A Katona J. Műve
lődési Központban megjelenteknek beszámoltak a parlament munkájáról. Említést
tettek egyebek mellett a Bokros-programról is az április 5-i érdekegyeztető tanácsü
lés tükrében.

Szöllősiné elmondta, hogy 19 törvénymódosításon alapszik annak az egy tör
vénynek az elfogadása, amelyet akormány meg akar hozni stabilizációs törvény
néven.

Fontosnak tartja a feketegazdaság elleni totális támadást, a kintlevőségek behaj
tását, az adózatlan jövedelmek azonnali felderítését, mert minden késlekedés iszo
nyatos problémát okoz.

A befolyó személyi jövedelemadó SO%-át a bérből élők fizetik be, ami szerinte
lehetetlen állapotot eredményez, hiszen az ország másik fele legálisan, könyvelők

segítségével kikerüli az adózást. Az adótörvények szigorítását épp ezért már régen
meg kellett volna hozni,

Beszélt a felsőoktatási tandíjak bevezetésérőlés ezzel kapcsolatban aITól, hogy
mindenki 2000 Ft-os tandíjról beszél, holott ez az összeg nem szerepel a törvény
ben. Számadattal csak a bevezetés dátumát, 1995. szeptember l-jét jelölik. A tandíj
összege nincs lefektetve, és valószínűleg nem is 2000 Ft lesz. Ennek egyébként
sem lenne akkora anyagi haszna, lnint amekkora politikai hatása - vélte Szöllősi

né. Amíg kimutatható jövedelmek nincsenek, addig ez csak fából vaskarika. A jö
vedelemnek megfelelő adó befizetése fontosabb lenne...

A képviselőasszony "megnyugtatott" még arról, hogy az intézkedések első felét
követni fogja a II. félévben egy másik gazdasági csomag. Ebben az államháztartá
si reformban a nyugdíjrendszert, az egészségbiztosítási ellátást, az önkormányzati
feladatok finanszírozását, az oktatást fogják elővenni. Ez azt jelentheti, hogy elvo
nások lesznek, csökkenteni fogják ezen kiadásokat.

A meghozandó előírások csak an'a kellenek, hogy a kormány a külföldi pénzinté
zetek (hitelezők) bizaimát elnyerje és az adóssági kamatok fizetésére újabb hitele
ket vehessenek fel. Szó sincs tehát a Ilitelek tőkéjének visszafizetéséről, talán ezt
sohasem bírjuk majd kinyögni. Azért kellenek a megszorítások, hogy pontosan fi
zethessük a soros törlesztendő részletek kamatait, mert csak így kaphatunk további
hiteleket...

Ezeket a pénzeket onnan vesszük el, ahol és anúvel a gazdaságot lehetne fejlesz
teni. Helyette a gazdaság csak lejjebb csúszik és a szükséges összegeket a nyugdí
jakból és más egyebekből csípjük le...
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Tisztclt Ráltóc.zi utcai éril1tcttclt!
A Híradó 4. számában megjelent olvasói levelükre a követ

kezőket tudom válaszolni.

Az elektromos légvezetékek alá csak az alacsony növeke
c1ésű fafajokat és a gömbösítettkoronát nevelő fafajok fajtáit
(Catalpa bignonioides Nana - gömbösített koronáj ú szivar
fa; Fraxinus ornus Mecsek. - virágos kőris gömbösített fajtá
ja: Robinia pseudúacacia Umbraculifera - gömbakác; Acer
platanoides Globosum - gömbjuhar stb.) szabad ültetni.

Ha ezt tesszük, elkerülhető az indokolatlan csonkolás, s
csak a fenntartó metszés válik szükségszerűvé, melynek cél
ja, hogy fenntartsa a fa életerejét és egészségét úgy, hogy
közben folyamatosan elősegítse azoknak a hajtásoknak a fej
lődését, melyek az elöregedett és funkcióképtefen növényi
részek pótlására hivatottak.

A helyzet ebben az esetben adon, ugyanis a telepítés nem.
így valósult meg.

A japán akácra jellemző, hogy az évenkénti rövidcsapra
való metszést jól tűri, s így a korona visszatartható növekedé
sében (a félreértés itt történt, ugyanis a szakma a rövidcsapra
metszést a 3. számban megjelent képen látható egyedeknél
hosszabbra érti, másrészt jellemző, hogy munbszervezési
okok miatt remek téli munkának bizonyul(t) a csonkolás)..

Az említett fotóra visszautalva, s a már kifejtett véleménye
met ismételve, széppé már nem lehet tenni a fasort, szebbé
igen a következőképpen: .

SZUJÓ LAJOS városi kertész
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2: Következő. év nyugalmi
időszak[u'a a vezérágaknak kivá
lasztott megfásodott részek
csúcsrügyeiből újabb hajtások
növekednek. melyeket, amennyi
ben nem túl nagyszámúak (2-3
db/vezérágak), meghagyjuk, 3-4
rügyre visszametszve. A koroná

ból kihajtó hajtásokat visszavágjuk.
3. Harmadik évben az előző év
hez hasonlóan cselekedünk, de
csak 2-3 rügyre vágjuk vissza a
hajtásokat, s akoronából kihajtó
hajtásokat ismét visszavágjuk.

4. A későbbiekben, amíg az
elektromos légvezetékek bizton-

. sági övezetét az előírt 1.0-1.5
méteres érintésvédelmi távolság
ra megközelítik. azaz a fa 5-4.5
méter magas lesz, az előzőeket

ismételjük, kivétel akoronából
kihajtó hajtások visszarnetszése,

ugyanis a belombosodás következtében létrejövő árnyékolás
e hajtások keletkezését megszünteti.

Az elektromos légvezetékek által lehatároit, kénytelen sza
bályozott magasság tartását a szőlőhöz hasonló módon teteje
zéssei (csak itt oldalt is), azaz zöldmetszéssellehet tartani .

A "piaci zöldövezettel" kapcsolatban olvassák el a 4. szám
ban megjelent .tájékoztatást!

l. Kihajtás utáni nyugalmi
időszakban (novembertől februá
rig) mintegy 4-5 db erős hajtást
40-50 centiméterre visszavá
.gunk, a többit koronában met
szük le. Ezek lesznek a majdani
vezérágak.Ji

,.
"
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ENDRŐD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
- alapítva 1957. május 18. -

A takarékszövetkezet - alapításának 38. évfordulójára - tagjainak
az 1995. május hónaptól elhelyezett alábbi betétekre

a meghirdetett kamaton fe/ül 3% prémiumot fizetünk.

- HOZAM TAKARÉKBETÉT
a kamat már 3 havonta felvehető! . prémiummal évi 28%.

- PROFIT TAKARÉKBETÉT
Lekötés nélkül is magas kamat.

- 95/3 JELŰ PROFIT TAKARÉKBETÉT
3 havi lekötéssel évi 24% kamat· prémiummal évi 27%.

- 95/6 JELŰ PROFIT TAIV\RÉKBéTÉT
6 havi lekötéssel évi 26% kamat· prémiummJI évi 29%.

- 95/12 JELŰ TAKARÉKBETÉT
1": havi lekötéssel évi 28% kamat· prémiummal évi 31 %'

VÁRJ LJK ÖNT!

A STOP BUTIKSORON O
./" ..r..r

fEHERNEMU~

~HOIJBAN
FEHÉRNEMűvÁSÁR.

Triumph melltortók 990 Ft,
topok 525 Ft,

női olosz olsók 190 Ft.
Gyermek- és férfialsók

nagy választékban.
Nyári pomutzoknik minden

színben és méretben.

Váram kedves vásárlóimat!

Nyitva tartás: hétfő-péntek9- 12,
14-18-ig, szombaton 9- 12-ig.
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Elszármazottak!

Kisded hajlék. hol születtem

Hej tőled be távol estem

Szülőföldem szép határa

Megláttak-e valahára

Üdvözlettel

a Gyomai SzülőföldBaráti Kör

Címünk: Gyomai SzülőföldBaráti Kör

GyomaendrődiHíradó Szerkesztősége

5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér I. sz.

Számlaszám: OTP 269 98-143

Hü((őbemufafó

Lionne Shop ÉKSZERVÁSÁR!

Májm s-töl jÚl1ius Io-ig.
Eg;ge5 {zClylál1cok l11áY 1400 Ft-tól
N ;gak.lthIC 3300 Ft-tól
G;gÜYÜ r890 Ft-tól
Függö r860 Ft-tól

Liol11'le sbop - Hösök útja 46.

... idézzük Kisfaludy Károly halhatatlan
szavait. Ezzel jelenik meg a Gyomai Szü
lőföld Baráti Kör felhívása.

Az ember életének egyik alapvető ténye
a születési hely, a hozzákapcsolódó gyer
mekkori emlékekkel,' élményekkel. Bár
hová veti is a sors az embert, a szülőföld

tudata és emléke mindig kitörölhetetlen

marad.

Gyomán mintegy másfél éve megala
kult a Gyomai Szülőföld Baráti Kör azzal

a nyilvánvaló szándékkal, hogy mindazo

kat baráti kapcsolatba hozza, akik innen
származtak el. Kérjük és szeretettel vár
juk ezért - korra. nemre, foglalkozásra,
politikai meggyőződésrevaló tekintet nél
kül - mindenki jelentkezését hazánkból,

vagy bárhol a világból. Sokat segítenének
a helyi lakosok l<ülföldi rokonaik címének
megadásával.

A Katona József Művelődési Köz- Kérjük azok jelentkezését is, akik biz-
pontban tekinthettük meg április 18-23- ton tudják, hogy személyesen nem tudnak
a között a Kecskeméti Akvárium és hazalátogatni ..

Terrárium hüllőbemutatóját. Szívesen fogadunk Irasos, vagy mag-

A magánvállalkozású vándorkiállítás nószalagon küldött élménybeszámolót,

3 csoporttal járja az országot, amely a megemlékezést. vagy a helyi újságba
legnagyobb a maga nemében. szánt cikket. Ez megjelenhet a helyi HÍra-

30-féle állat várta a látogatqkat az dóban.

üvegterráriumban. A hüllők között ta- A két szomszéd város - Gyoma és
Iálhattunk 7 mérges kígyót, teknőcöket, Endrőd - 13 éve egyesült 1982. január
gyíkokat, nílusi krokodilokat, skorpiót, l-jén, de mindkét helyen egymástól füg-
madárpókot is. Még néhány kisrágcsáló getlenül "Szülőföld Kör"-ök működnek.

is növelte a választékot. 1996-ban hazánk 1100 éves fennállását

A kígyók általában Jefagyasztottan tá- ünnepli. Szeretnénk, ha az innen e!-szár-
rolt patkányt és egeret fogyasztanak, de • mazottakat minél nagyobb számban üd-

nyúl sem ritka amenübe . A teknőcök vözölbetnénk Gyomán - a szülőföldön.

hallal is megelégszenek. A legtöbb hül- Kérjük jelentkezésüket, várjuk érdeklő-

lő hazai szaporítású. '. désüket.

A befolyó bevétel egy új, Kecskemé- És végül a helyi lakosoknak: a Gyomai

ten világszínvonaIon építendő akvárium Szülőföld Baráti Kör minden hónap első

és tenáriumot támogat. keddjén du. 17 órakor tartja összejövete
lét a polgármesteri hivatal kistermében.

A közgyűlésen szó esett a szervezet társa
Llal mi támogatásáról is. 1993-1994-ben 51
le\'élkérelmet juttatunk el a hivatalokhoz,
lizemekhez, yállatokboz, vállalkozókhoz,
különböző társaságokhoz, melyben a háború
keserves nyomait még ma is hordozó idős

emberek érdeKvédclmét felvállaló csopor
tunk anyagi támogatásár kértük. Sajnos. ké
résünk csA kevés helyen talált halló fülek
re, tettekbcn megnyilvünuló jóindulatú szán
dékokra. Ezúton is l öszönjük az önkor
mányzat, a Kner Nyomda. a Takarékszövet
kezet, a Vöröskereszt, a Széchenyi Vadász
társaság. a Bútoripari Vállalat hozzánk el
juttatott anyagi támogatását, valamint az
ÁFÉsz, a Sütőipari Vállalat kenyérgyári és
édesipari részlege. a Kner Nyomda 1993. év
karácsonY~1ra juttatott ajándékait.

1995. év alI. világháború befejezésének
50. évfordulója. A Volt Hadifoglyok Bajtár
si Szövetsége hauifogolyemlékmű felállítá
süru tett kezdeményező lépéseke!. hogy a
frontokon hősi halált halt. a kényszermun
kára tömegesen elhurcolt és olt elhunyt baj
társaknak kijáró tiszteletadást és a fájdalmas
múlt emlékének ébrentartását őrizze. A
HONSZ a városokban, kisebb településeken
fellellietó hősi ernJékművekr6! tervez kiad
ványt, gyűjti a névsorokat. Bizonyára orszá
gosan, s talán helyileg is megemlékeznek a
történelmi évfordulóról.

•••••••••••••••••••••

A Hadirokkantak, Hadiözvegyek

és Hadiárvák Országos Nemzeti

Szövetsége gyomaendrődiszervezete

1994. évi közgyűléséról

Az 1993. április 6-án újjáalakult helyi
szervezet ez év március 6-án tartolta évi
közgyűlését.

Megemlékeztek a két világbáború közölt
mlíködő HONSZ 1933. év május 25-én tar
tolt ószlóavatási ünnepségéről. melynek
meghívóját ntint egyetlen ma fellelhető em
léket a Kner Nyomdaipari Múzeum őliz. A
-zervezet mliködéséről ezekre emlékszünk,
hogy sokan támogatták. a társadalmi meg
hecsülésben is r~szesült a székházzal rendel
kező egyesület. Sajn<ilatos, hogya rokkan
lak szervezete [949-ben a megszüntetetI
egyesületek közé tartozott.

Az újjászerveződés lehetőségét teremtette
meg az Országgylílés 1991-ben, amikor
először foglalkozott a hadigondozottak
ügyével. Az el'ősödő országos mozgalom
helyi csoPQrtjaként kezdle meg működését a
gyomaendrődi szervezet 19 alapító taggal.
1994. május 6-án fogadra el az Országgyű

lés a hadigondoz<isról szóló törvényt és a
s7eptemberben megjelent végrehajtási utasí
tás alapján foglalkozhattak az új járadékosz
tályba sorsolás, valamint az egyösszegű térÍ
tés ügyével. A taglétszám megnőlt (5 l), s
ezek közül 33 rokkant kapja rendszeresen a
hadigondozási járadékot. 25-én igényelték
az egyösszegű térírést. J2 kérelem már telje
sült, 3 elutasítás mellett még 10 kérelem jár
ja a hivataü útvesztőt.

Bár a hadigondozás i törvény' tiszta szán
dékát senki sem vonja kétségbe, mégsem
egységes az örömteli fogadtatás. mert a tör
vényben szereplő megszorító határidő 
1949. január l. - az egyösszegű térítésből

a hadigondozottak 75%-ár zárja ki. zömmel
badiözvegyeket és az akkori időben badiár
vaként számba vett kiskorúakar, akik ma
..volt hadiárva" -ként kerültek névjegyzékbe.
Csak belyeselni tudjuk a HONSZ országos
szervezete kezdeményezését: módosítsák a
badigondozási törvényt. töröljék a megszo
rító d<itumot, hogy az 1946-ban törvénytele
nül meghozott kormányrendelet ne legyen
ma is gátja a jelképes egyszeri, egyösszegű

juttatásnak.

Az egyösszegű térítést személyesen kell
kérni az önkormányzat szociális osztá·
lyán, a kérelem beadásának nincs záros ha
tárideje. Elbírálásának legnagyobb nehézsé
ge az igazoló iratok beszerzése, nehézkes,
hogy a korabeli nyilvántartások is hiányo
sak. Készségesen segítenek azonban az'
ügyintézők, felvilágosító útbaigazítást a he
lyi szervezet is adhat a város területi egysé
geként tartandó fogadóórákon: a gyomai te
rület.en lninden hónap első péntekén 9-I l
óráig az önkormányzat által kijelölt helyi
ségben, az endrődi területen minden hónap
harmadik péntekén 9-ll óráig az önkor
mányzati kirendeltségen.
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Borsos könyvá a ••• (Tájékoztató a könyvtár helyzetéről)

Fnlllosmlk tartom. hogy néhány információt közüljek
Önnel. kedves Olvasó arról. hogyan él: (?) meg a rendszer
vált<Íst és a nehéz gazdas<Ígi helyzete; a könyvtár.

Mint tudjuk. kétfajta könyv van: szépirodalom és isme
rwerjesztó irodalom. A szépirodalmi künyvek (regény~k.

tirámák) többnyire idJtállóak. mimlea korosztály szivc.len
olvassa a neki megfelelőt: Gárdonyi. Hemingway reglinye
it pl. a felnöttek. Andersen meséit vagy A dzsungel köny
vét a gyerekek. Az ilyen könyvek megkopnak. leszakad
nak. de a tartalmuk nem évül el.

Más a helyzet az ismeretterjesztő könyvekkel - azok
cgy idő után használhatatlanná váln,lk akkor is. ha épek
szépek maradtak. Aki most akarja letenni a KRESZ-viz.s
gát. annak nem adhatunk egy 1960-as KRESZ·könyvet a
kezébe. De így van ez az útikönyvekkel is, amelyek. ha
frissek. akkor jó inform;,ciót adnak. ha régiek. akkor félre
vezetnek. így van ez a matematikai témájú könyveknél. a
fizikánál. a számítógépe.\ köuyvekniI - és més sorolhat
nám. Az ismerc[[crjcsztő könyvek a tudomány és a techni
ka fejlódésével 'czonos ütemben avul nak cl. Ha a Korszeru
fényképezógépek című könyvet 1970-ben adták ki. az bi
zony már nem korszeru. Ha igaz informáeóhoz akarunk
jutni, akkor meg kell venni az új könyveket.

Növelte a tartalmilag elavult könyvek számát a magyar
és a kül földi politikai életben bekövetkeze[[ sokféle válto
zás. Szinte használhatatlanná váltak az atla.szaink (nincs
már Szovjctunió. Csehszlovákia). Teljesen más most az
igaz a közgazdaságban. mim néhány évvel ezelőtt. De igy
van ez a tilozófiában. az etikáb,Ul. a lörvényeknél. a vallási
témájú könyvek~éI - és még sorolhatnám ezeket a vállO
zásokat is. Az új Ki kicsod,1 is különbözik szemJéletét te
kintve a regitől. az új magyar irodalmi lexikon is más.
mint az elődje. Szemléletéttekintve IS. (,rát tekintve is.

Vannak persze szép számmal olyan könyveink is, ame
lyek nem évülnek el. Műv~szeti t~májú könyvek. szabadi
dós könyvek. kertészetről szóló könyvek. a szak<iesköny
vek. a szótárak stb. Sok alaplexikolll tovább használunk
cgyrészt. mert nincs másik. másr~szt. mert jó. Az új ma
gyar bikon mosl is sok huszno, ,c1igaLÍtiÍst ad. vagy az

1945 elÖlli kiadású Révay lexikont is használtuk 1945 után
is, j·llO... t i~.

A t.:lj~.,séggel használhatatlanná vált könyveket kivon
juk a.z állomanyból. Tefm~szetrs igény volna. hogya ki.se
lejl~zett könyvekct újJkkal pótoljuk. hogy korszerű infor
mációhoz juss,II1ak az emberck. De többnyire nem tehet
jük, mert nincs rá pénzünk.

Paradox helyzet: amikor megvolt uz clóző rendszernek
megfelelő alapállományunk. atkor volt pénz ubóvítésre is.
Mosl. amikor bizonyos t~m"körökben ';emmilyen korszeru
~nyagunk nincs. még az alu~állomány kialakilisára si,~cs

pénzul1K. Éppen akkor. amikor a I.chéz helyzetbe került
c,aládok i.s Ic kell mondjanak a könyvck megvásárliÍsáról.
Nem tudnak könyvet vásiÍrolni az iskolai könyvtár..k sem,
de lehetséges. hogy a pedagógusok sem. Félő, hogy elóiÍlI
egy olyan helyzet, hogy a gyerekeink (igen kevés kivétel
től eltekintve) ncm jutnak !tOzzá a településen sehol az új
kiadású atlaszokiJoz. a méregdrága kézikönyvekhez. az új
növény- és állathatiÍrozókhoz. Egyre gyakrabban fordul
elő könyvtánmkban. hogy nem tudjuk adni agyerekeknek
az iskolai versenyekhez. feladatlapok kitölté.léhez szüksé
ges ismerettcrjesztő könyveket. Tavuly augusztus vég~n

fogyott el a könyvre fordítható pénzünk. akkor nehezen.
de kaptunk az akkori önkormányzattól pótlást. Az idén kb.
félévre ·'aló pénzünk van. Hanglemozeket már évek óta
nem veszürk. folyóiratot is keveset rendel ünk. A gyere·
keknek és a köz~piskolásoknak szükséges ismeretterjesztó
könyvek megvisárlásáról viszont nem szeretnénk lemon·
dani!

Állami ~lmogatást nagyon keveset kapunk. a fenntar
tásnak a 25%·át. A többit az önkormányzat biztosítja, ha
van miből. A tagdíjut. amit 1995. évlÓI megemcltünk. még
mindig ki lehet bírni: egy évre a tanujóknak 5 forint. a
nyugdijusnak. a munkunélkülinek 30 forint. akinek mun·
kahelye van. annak 100 forint. A késedelmi díj 20 forint.
Fénymásolónk is van, ezzel igyekszünk védeni az egy pél
dányos értékes könyveinket. illetve fénymisolást is válla·
lunk (egy oldal 6 vagy 10 forint).

A l'cisiioktatásban tanuló olvasóinktól ".:ves elnézést
kérünk: ;czobt a könyveket. umelyek az li 'IizsgiÍikhoL
szüksegesek. nem tudjuk megvásárolni. egy~bként a ma
ga:; ,ziutű tudományos könyvek beszerzé.se nem is fcla,ja·
tunk. Dc h" idúben megkeresnek bennünket és vállaljiÍk a
posluköllséget. akkor a kért könyvet meghozatjuk POSt;j'l
nugyobb könyvtáraktól. hiszen a mi könvvtárunk is része
al ors7igos könyvtári hálózatnak.

E~y ideig még viszi a saját lendülete a l;önyv,árakat.
·His'.en van még mindenhol felnötteknek vuló sok-sok
klusszikus rr,ű, és van mé~ gyermekeknek való állatos
künyv. mesélkünyv. FolYói;atot is csak rendeltünk egyné:
hánYJ', a régebbi számokat kölcsönözzük i,. Szombaton
délután is nyitva vagyunk. lehet jönni olvasgatni, ze~ét

haHgalni.
De máris sok olyan könyvet nem tudtunk megvá,;árolni.

amelyek hiál'yát fájdnlma,;an megérzik olvasóink.
És most jön a legnehezebb: k,;rni fogok. Tudom, hogy

midnenki nehéz helyzetben vun. de éppen ezért: hogy leg
aláb~ a településen egy helyen meglegyenek a fontosabb
könyvek. Arra kérem. kedves Olv'a.\ó. hogy hu van olyan
értékes könyve, amelyet nélkülözni tud. kérem, ajánlja fel
a könyvtiÍrnak. Akinek módjában áll pénzt udományozni.
annak még inkább örülünk. (Az adományból vásárolt
könyvbe beirjuk az adományozá,; tényét.)

Andódy György könyvkötő úgy tud a könyvtáron segí
teni. hogy 1995-ben díjtalanul beköt nekünk 50 db igen ér·
tékes helytörténeti kiadványt.

Domokos Gyuláné (Munkticsy u. 3.) összesen 246 db
igen ~rtékes könyvvel ajándékozta meg a könyvtárat.
Mindkettőjüknek köszönjük.

Köszönöm megérté,ükeL Kérem, iratkozzanak be a
könyvtárbu. uhol szerctellel (és remC:ljük, egyre több
könyvvel) viÍrunk mindenkit.

VÁROSI KÖNYVTÁR
Gyomaendrőd. Kossuth u. 50.
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HORNOK LAJOSNÉ
intézményvezetö

Városi MűvelődésiKözpont

PROGRAMAJÁNLAT
1995. május 5-től június 5-ig

l. helyezett: Madarász Alíz: ..Környezetszennyezés Gyo·

mán" c. 2. Sz. Ált. Isk.

ll. helyezett: Kulik Zsuzsa .,Vizeink, vízpanjaink. ánere
ink pusztulása" e. 2. Sz. Ált. Isk. 6. o.

Külön díj: Horváth Sándor ..Torzsás-zugi szelídgesztenye

sor" c. tanulmán)'" Betblen G. Mezőgazd. Isk.

Díjazottak

- ..így i.s lehet..... c. a 3. Sz. Áll. Isk. 8/b oszt. tJnulói

- Kulik Melinda

- Tímár Klára

- Homok Orsolya

- BaliÍz.s Beáta

- Szakálos Ágn.::s

Q;Qn.ortlnunka kateaória

l. helyezell: ..Vigyázzunk Körösünkre" címmel az I. Sz.

Általános Iskola rajzszakköre

ll. helyezett: ..A FöltJ nupja" címmel III I. Sz. ÁltaliÍnos

Iskola rajzszakköre

Továhhi dijazollak'

- Giricz Krisztina ..Óvd a természetet" címmel I. Sz. Áll.

isk. 5. o.
• Sztaricskai Katalin ..S.O.S." 3. Sz. Áll. Isk. 61A oszt.

- WiÍgner Erika (cím nélküli) 2. Sz. Ált.Isk.

- Miklovicz Erika (cím nélküli)

- Kovásznai Nóru (cím nélküli) 3. Sz. Áll. Isk. 4. o.

- Vaszkó Vir,íg (cím nélküli) 2. Sz. Ált.Isk. 6_ o.

Fotótanulmánv bteaória

Május 14.

16 óra

Társastánctanfolyamok záróbemututója

Bemutatóval egybekölölI Rumba TSK Belé
pó: 150 Ft. a jegy árávul a társa.stánemozgal·
mat támogatja.

Május 20. M~gájlyosok klubjának Batyus összejövetele

19 óra Bclépó: 50 Ft

Figyelem! Közeleg a ballagás! Gondoljon az ajándéko·
zásra! iVlindkét művclődési házban olcsó könyvek kap
hatók folyamatosan.

A Föld napja alkalmából kiírt
rajzpályázat eredménye:

Déryné MűvelődésiHáz

Plaktit kateglÍriáhan:

l. helyezett Diószegi Edit6 osztályos gimn. liA oszt. ..Élni
szereme" címmel.

II. hclyezett Kulcsár Györgyi 6 osztó<Ílyos gimn. UA oszt.
..Ezt ;)karod')" címmel.

Ill. helyezett Szilágyi Melinda 6 osztályos gimn. liA oszt.
..Ne ~ngcdd" címmel.

töltés, vércukor-, koleszterin-, vérnyomásmé
rések. kozmetikai bemutató és szaktanácsa
dás. rajzpályázat kiállít[Lsa, kóstoló stb. .

Minden érdcklődő! szeretettel várunk! Belépés ingyenes!

Június 2. Vémdónap

Jónius 3. Pedagógus báj (a bevétel az endrődi óvodákat
támogatja).

19 óra Bdépó: 500 Ft (vaesorával együtt). Jegyck a
Semyel úti óvodában vállhatók.

A Nyitnikék rendezvénysorozar záró mű,ora

Schirchadasj Holland Gospel Kórus fellépése
Belépő: 150 Ft
Túzoltó vacsora

GYÓGYDA!
A Reiki-t végzett hallgutók energiatöltést vé
geznek alJkosság szolgiÍlatában' Jöjjön el és
próbáljuki I

Gyereknap u műv. házban!

Fellép: a 100 Folk Celsius együlles! A koncert
előtt és után pólók. matricák. kuzetták vá,;á
rolhatók. Az udvarban légvár. olcsó könyvvá
sár.

Máju' 30.
10- !8-ig

17 óra

Május 20.
13.30

Mújus 6.
Május S.
18 óm

Május 20-2 I. Reiki-L tJ~folyam

9- 14 óráig TartjU: Bartik Lajos reikimester

Május 21. Társastánetunfolyam záróbemutatója!
16 óra Bemut~tóval közrcmlÍküdik a Rumba TSK

Belépő: 150 Ft és 200 Ft. Ajegy úrával a tár
sa:-,tl:Ínl;mozg,lim~H támogaqa.

Május 27. Néplánccsoportok 6vadzáró mlÍsora
Belépő: 250 Ft. jegyek válhatók a néptánc
próbák ideje alatt.
Egész,égvéclcImi napl

Többek között: term~kbémut;ltó . .\LOlg;;I~llá

sok. pl: gri.lfulógia-ínísekmz~' ~..;ikl l:Jll:rgiJ-

Május 5.
20óru
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BETHLEN
Megint sikert könyvelhetett el a Bethlen

Gábor Mezőgazdasági Szakközép- és Szak
munkásképző Iskola az idei - április 28-30.
között rendezett - Bethlen-napokkal.

Dr. Frankó Károly polgármester nyitotta
meg CSUla GyjjrXY békési festómúvész kiállí
tását és ezzel a Bethlen-napok címú rendez
vénysorozatot. amely zömében a diákok nem
zetközi sporttalálkozóiból állt.

A megnyitón dr. Frankó Károly hangsú
lyozta a város életében szervesen és aktívan
résztvevő iskola és annak vezetősége - élén
Gubucz József igazgató - fontos szerepét.
Nélkülük és munkájuk nélkül sokkal szegé
nyebb lenne Gyomaendrőd szerepe és megíté
lése.

* .* *
29-én. szombaton a gyomai Református

templomban tartott hangversenyen Bottkáné
Égető Mária orgonán. Szél Bernadett ének. és.
Bánhegyi László trombitán adott nagyon szép
műsort.

* * *
A nemzetközi sporttalálkozókon részt vet

tek Lenxyelországból-Czernihów. Ronuíriiá
ból-Nagyenyed. Székelyudvarhely, Magya
rországról:Békés. Elek. Kétegyháza. Len
gyel. Mezőhegyes. Szabadkígyós és Gyoma
endrőd 3 középiskolája.

BARÁTI KÖR
A Gyoma Szülő/ülti Baráti Kür április 20-i

ülése Fekete László ügyvezető elnök beszá
molójával indult. Többek között elmondta.
hogy taglétszámukat szeretnék emelni és
ezért szívesen veszik az érdeklődök jelentke
zését.

Tervbe vettek egy helytörténeti témával
foglalkozó füzet kiadását. bár ez még az elő

készítő munkálatok stádiumában van. Számí-

lanak pedagógusok segítségére is. mert a ta
nulóifjúságnak szánnák a könyvecskét.

Kaszinók újbóli létrehozásáról is többen
szót ejtettek.

Fekete László bejelentette lemondási szán
dékát egészségi okokra hi vatkozva. de a kö
vetkező összejöveteiig elodázták az ügy tár
gyalását. annál is inkább. mert Szendrei Lász
ló köszönettel. de visszauta~ította eJnökjelölt
ségét.

A VÁROSFENNTARTÓ,
-FEJLESZTŐ

ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
BIZOTTSÁG DÖNTÉSE ALAPJÁN

A város tefÜletén az utak tavaszi kátyúzási.
javításai munkálataira kiírt pályázatot'a Gyo
maszoJg Kft. nyerte el 10 950 Ftltonnás ára
jánlattal. A második helyre szorult a Promi
nent Bt. Il OOO Ftltonnás. harmadikrd a Ma
gyar Aszfalt 13 OOO Ftltonnás ajánJatával.

Április 28-án volt a munkaterületek bejárá
sa. Ezen részt vett: Knapcsek Béla. Dávid Ist
ván. Ráczné Dógi Piroska, Fábián Lajos a
Gyomaszolg Kft. képviseletében és Tamásiné
az önkormányzat részéről.

A bejárás során észrevételezték. hogy úgy
a vállalkozók. mint a lakosság többet törőd

hetne a saját területéhez tartozó utcafronttal,
az útjavítási munkákhoz besegíthetne. Az
időjárástól függően május IS-20. között a li
get tefÜletén kezdődnének a munkálatok.
majd a város további részei felé haladna.

MÁjUS 10.,
A MENTŐK NAPJA!

1887: május lO-én alakult meg a Butiapesti
Önkénfe~' Melltőegyesülel, így a magyarorszá
gi szervezett mentés 108. évfordulóját ünnep
li idén. A Békés megye 7 mentőállomásán fo
lyó tevékenységről. mentésről és betegszállí
tásrói valamint. a men lés megyei történetéről

volt sajtótájékoztató az orosházi mentőálJo

máson.
Foglalkozott a mentőszolgálat és a helyi

sajtó. tv. rádió kapcsolatával. különös tekin
tettel arra. hogy április 27-én az orosházi Al
föld rádió munkatársa egy olyan rendezvé
nyen kérte a mentőszolgálat közreműködését.

ahol elveikkel. a mentés szakmai követel
ményrendszerévei ellentétes jellegű. a köze
gészségügy alapszabályai t is sértő tevékeny
ség történt - közölte dr. Bumbera József, a
mentőszervezet vezető főorvosa.

KÖSZÖNET
A Nyilllikék a világra, a békére rendez

vénysorozat, valamint az öregszőlői fIU1.iáli~

támogatóinak:
Dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hiva-

tala
Gyomai Kner Nyomda Rt.
Postahivatal, Endrőd
Postahivatal. Gyoma
Lione Shop
Pákász Horgászbolt
Color Shop
l. Sz. Általános Iskola
KPM Üzemmérnökség
Balázs Imre
Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSz
Stafirung Kft.
Körös Bútoripari Kft.
Bútoripari Szövetkezet
Konzervgyár, Békéscsaba
Thermix Kft.
Rendőrőrs. Gyomaendrőd

Önkéntes Tűzoltók Egyesülete
Tímár Vince vezetésével

Békés Megci Néptáncszövetség
Körös-menti Táncegyüttes Alapítvány
Önkénte Polgárőrök

Selyem úti óvoda
Fülöp István
Paróczai Péter

A Városi Gondozási Központ
gondozottjainak kézimunkáiból kiál
lítást nyitottak Öregszőlőben a 3.
Sz. Idősek Otthonában április 5-én.

A kiállítás díjazottjai:
Közönségszavazat: 1. díj: Gönczi

Károlyné, 2. díj: Eiler Lajosné, 3,
díj: Timár Dánielné.

Zsűrizett kézimunkák: 1. díj: Ha
nyecz Vincéné, 2. díj: Bula Vincéné,
3. díj: Nagy Sándorné, 4. díj: Knap
Vincéné.
Kü~öndíjas lett Eiler Lajosné..
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március l-jétól
MINDEN KEDD NYUGDÍJAS

BEVÁSÁRLÓNAP.

Minden 60 év feletti vásárlónk 5% kedvezményt kap.

Hétfőtól szombatig 12 és 15 óra között

MINDEN VÁSÁRLÓNKNAK
5% vásárlási kedvezményt adunk.

Segítjük bevásárlását!

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KÍNÁWUK ÁRUlNKAT..

Jöjjön, győződjönmeg róla, szeretettel vátjuk!

Megkezdte szolgáltatását az "otthon ápo
lás" Gyomaendrőd területén 1995. január 1
jétől.

A szolgáltatás térítésmentes, melyet szak
képzett nővérek végeznek. Igényelhető min
dennap személyesen , vagy telefonon 10
13-ig: Gyomaendrőd, Mátyás kir. Ú. 2/A. Tel.:
386-859, este 18-tól a fenti számon.

MÁJUSI ÁFÉSZ-VÁSÁR
Értesítjük tagjainkat és
vásárl6inkat, hogy
élelrniszerüzleteinkben,
diszkont áruházainkban és
a háztartási boltban
1995. máju.s 10-13. között
árengedményes vásárt tartunk.

A vásár ideje alatt ISO-féle terméket
10-30%-05 árengedménnyel árusitunk.

KÍNÁLATUNKBÓL:

DELMA MARGARIN
Hús- ÉS MÁJKONZERVEK
BEFŐTIEK
PALOMAKÁVÉ
GYERMELYI SZÁRAZTÉSZTÁK
ÉDESSÉGEK, TEASÜTEMÉNYEK,
PUDINGOK
ÜDÍTŐK,SZÖRPÖK
MOSÓPOROK, MOSOGATÓK
KOZMETIKUMOK
LÉGFRISSÍTŐK
EÜ. PAPÍR

NE HAGYJA KI EZT A LEHETŐSÉGET!
Kezdje bevásárlását az ÁFÉSZ üzleteiben!

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT TISZTELETTEL
VÁRUNK! .

r----------------------------------------------------------------------------------~! MÁJUS 31-IG TAKARíT?GÉP-KÖ.LCSÖNZÉS ~SETÉN A HIRDETÉS
: FELMUTATOJA 30% ARENGEDMENYT KAP!
I .

IIlBAR.KA II rövidáru-ajándék üzletemet megnyitottam.
! Aján/atom: A legkorszerűbb technológiával
! fehérnemű, fürdőruha, működó SZÓNYEGTlSZTíTÓ
! népművészeti ajándékok, bizsuk. és PADLÓFÉNYEZÓGÉP
! Patentozást vállalok. kölcsönzése. NEM ÁZTATJA,
I '
: hanem TISZTITJA szónyegét!
I

! Cím: Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.• Telefon: 66/386-503
! Nyitva: H·-P 9-17.30, Sz.: 8-13L ~

~~Gl~00 @0 lJGJCí'8GlB CD~o
Magos- és méh,Jépités. szobafestés. mázolás,

volamint rurdői<ódak felújftását válloljuk
lakosságnak és közületeknek ls. .

LAKATOS TIBOR
Tel.: 06-60/385-<>99

BERKI ZOLTÁN
R6kóczi u. "37. Tel.: 06-60/384-426

'. NAGY MIHÁLY
Telefon: 06-60/302-895

NE FELEDJE!
Legolcsóbban, legfrissebbet,
legnagyobb választékot csak

a szakboltban,
a Privát Zöldség-gyümölcs

boltban vásárolhat.

@ IRotJNENf
ÉpjTŐIPARI

ÉS SZOL GAL TA TÓ BT.
5500 Gyomaendrőd, Tompa M. u. 22.

Telefon/fax: 60/384-225

)rrtak,szennyvízcsatornák,
V vízbekötések tervezése,

kivitelezése.

IFöldutak karbantartása, kis-
. . feliiletű tlszfaltburkolatok

készítése.

~rtéPítést kövek,
V zúzalékok szállítása kis

mennyiségben ts.

Hősök

útja
48.

Nyitva:
6-19
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MÁJUSI MEGLEPETÉS KEITN ER spiccbolOk:
3 m-es 890 Fl
4 m-es 1190 Fl
5 m-es 1490 Fl
6 m·es 1990 Fl

KETTNER gyűrűs botok
3 m·es 1690 Ft
4 m-es 1890 Ft
5 ro·es 2290 Ft
6 m-es 2990 Fl

KETTNER Match bOIOk
420-as 7690 Fl

Shakespeare Carbon
Kevlár

f'

PÁKÁsz HORGÁSZBOLT (fő út 173-179.)

AJÁNLATA:
BISON ZSINÓR ZSINÓR SIGMA

0.16-os 2.9 kg 425 Fl 0.16-os

IB-as 3.5 kg 455 Fl O.IB-as ~ ~*
20-as 4.4 kg 470 Ft 0.20-as ~

25-ös 6.5 kg 490 Ft 0.25-ös

30-as 8,6 kg 635 Ft 0.30-as

35-ös 12 kg 715 Fl 0.35-ös
Nálam 67-féle úsz6bó~ 30 különféle lípusú
orsóbó~ valamint 28-féle elelÓanyagból
vólaszJhaL 10 OOO Ft feletti vásárlásnál

10% KEDVEZMÉNY!

.,d/a~ /wnámút
6oIfá.i.iit

Stop!

Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola Tanboltja

Gyomaendrőd, Hősök u. 43.

Ne menjen tovább, mert nálunk a legolcsóbb!

Minden héten más és más árut kínálunk
nagykereskedelmi áron!

Az Ön pénze a mi boltunkban többet ér!

Szeretettel várunk minden kedves vásárlót!

5000 Ft-ot ajánlole
anyomravezetönelc,

aid felvilágosítást tud nyúitani!
Április Icözepén agyomai

szabadstrandról ismeretlen
személYele elvittele

egy 4,5 m3-es acéltartályt.
SegítSégét várom a386-035-ös

telefonon.

A Fő út 140. sz. alatt
Besenyszegen megnyílt az áthelyezett

gumi- és autószerelő műhelyem.

VARGA BÉLA GUMISZERVICE

Telefon: 386-089
Várom kedves

megrendelőimet az új címen.

A falugazdász jelenti... Májusi testületi ülés
Nagy várakozás előzi meg a Mezőgazdasági és Erdészeti Alap felhasználásának rész

letes szabályairól szóló FM-rendelet megjelenését. Igaz, a rendelet még ez ideig nincs el
fogadva, de a közkézen forgó tervezetet már sokan ismerik.

Hamarosan ismét lehet tehát pályázni az MFA helyett immár a MEA-ra. A pályázat
célja, hogy segítse a mezőgazdaság anyagi-műszaki hátterének megteremtését és fejlesz
tését.

A támogatásra pályzhatnak jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társa
ságok, egyéni vállalkozók és magánszemélyek.

A támogatás igényelhető:

- a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, halászati, élelmiszer-feldolgo
zási termelő tevékenységek folytatását közvetlenül szolgáló termelő beruházásokhoz.
Kivétel a földvásárlás és a más módon támogatott mezőgazdasági gépvásárlás.

- a termelő tevékenységet szolgáló infrastrukturá1ís jellegű kiegészítő beruházásokhoz.
Ilyenek például majori, tanyai bekötőutak, térburkolatok, vízellátás, víztisztítás léte
sítményei, helyi távközlés, energiaellátás.

- erdőgazdálkodási. vadgazdálkodási és halászati infrastrukturális létesítményekhez.

- az ültetvénytelepítések köréből a szőlő-, gyümölcsös- Ca spárga, a komló és a torma)
áruültetvények. üzemi törzsültetvények létesítéséhez.

A támogatás mértéke és módja a céltól függően változó. A mezőgazdasági termelést
szolgáló építési beruházások 40% visszatérítendő, és 60% karnattámogatásban részesül
hetnek.

Az ültetvénytelepítések 50% visszatérítendőés 60% kamattámogatást élveznek. Az er
dőgazdálkodás, vadgazdálkodás és halászati termelést közvetlenül szolgáló beruházások
támogatása a mezőgazdasági termelésével megegyező.

Vissza nem térítendő támogatásban részesülhet az a pályázó, aki infrastrukturá1ís beru
házásra pályáz. Ebben az esetben a támogatás 30%, rrúg további 60% karnattámogatás is
jár.

Várható, hogy a rendelet nemsokára' elfogadásra kerül és ha szerény mértékben is, de
fejlődhet mezőgazdaságunk. VÁRFI ANDRÁS

Május 4-én a testület elfogadta az 1994. évi költ
ségvetés végrehajtásáról a beszámolót.

Az egészsegugyi intézmény ingatlanaínak
korszerusítésére 544 ezer Ft felhasználást engedé
lyeznek a '95-ös költségvetés terhére, az egészsé
gügyi cél tartalék terhére.

A Kövízig által felajánlott templom-zugi szivor
nyát a testület rulajdonba veszi át. Azonban a fela
jánlott XXV-ös és az Égei főcsatornát az önkor
mányzat nem veszi tulajdonba.

A képviselő-testület nem kíván a Virágzóföld
Szövetkezet részrulajdonosa lenni és 20 db 50 ezer
Ft névértékű részjegyet vásárolni, pusztán anyagi
fedezet hiányában, valamint azért, mert az önkor
mányzat dolga nem a gazdálkodás, hanem az inf
rastruktúra fejlesztése.

A költségvetési hiány mérséklése érdekében az
önkormányzati képviselők 1995. július és augusz
tus hónapokban lemondanak tiszteletdíjukról. Mó
dosítás után a javaslat egyedi megoldások lehető

ségével bővült. Például 4 hónapi tiszteletdíjból ará
nyosan levonva...

Dr. Valach Bélát a Békés Megyei Vízművek Rt.
igazgatósági tagságában Gyomaendrőd képvisele
tében a továbbiakban is megerősíti a testület.

* * *
A Győrben rendezett Kazinczy Ferencről

elnevezett Szép magyar beszéd c. verseny országos
döntőjén a 617. sz. szakiskola tanulója - Balázs

Andrea. 3. osztályos cipőkészítő - Kazinczy-díjas
lett. Felkészítő tanára: Hajdú László.
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A tűzoltóság hírei
Avar égett Nagylaposon április 6-án. Ké·

zi szerszámokkal és vízsugárral sikerült meg·
birkózni a tűzze!.

Nádas égett kb. 400 m2-en a Győzelem Ter
melési Központ előtt. A kivonult erők szintén
kéziszerszámokkal és vízsugárral megfékezték
a tüzet, április 10-én.

Téves riasztásnak minósült, amikor április
l3-án a Gyomaendrőd és Szarvas közötti terü
leten avartűzhöz riasztották a tűzoltókat, mert
a megérkezéskor már tüzet nem találtak.

A téglagyári szeméttelep égett április 22-én
este II óra után. A beavatkozáshoz kivonult a
mezőtúri, szarvasi és a helyi egység. A közös
oltás csak úgy vezetett eredményre, hogy 3
órás munka után, 3x4 tartály vizet hordtak fo
lyamatosan a tűz elfojtásához.

Április 30-án a Tüzép-telep mögötti terü
leten kukoricaszár fogott tüzet, A megérkezett
3 fő kéziszerszámokkal és vízsugárral lett úrrá
a lángokon.

Április 30-án megint gondot okozott a tégla
gyári szeméttelep. mert 500 m2-en kigyulladt.
Végül ezúttal is sikerült megfékezni és eloltani
a tüzet kéziszerzámokkal és vízsugárral.

EBDLTÁSLESZ!
Valószínülegmáius 23-3D-ig.

Apontos idöpontollat
a kifüggesztett értesítőkön

megtalália maid a IlözÖnség.

Borkóstoló a művelődési

központban
Vidékünkön egyáltalán nem szokványos ren

dezvényre került sor március végén a Katona
József Művelődési Központban. Borkóstolót ren
dezett a hat éve in múlcödó Kertbarát Kör. Az
eseményre meghívást nyert - vendégként 
több olyan kertészkedő. szölészkedó kiskerttulaj
donos, aki korábban nem volt tagja a csoportnak.

Mintegy negyvenen vettek részt a hangulatos
rendezvényen, ahol 14 gazda 22-féle borát kós
tolgatták, ízlelgették a megjelentek. Dr. Frankó
Károly, városunk polgármestere - aki szintén
részt vett a borkóstolón elmondta, milyen nagy
jelentőségű nek tartja az egyre szaporodó önszer
veződó közösségeket, s azokat a célokat, amelye
kért ezek a közösségek dolgoznak.

Valuska Lajos, a Kertbarát Kör elnöke köszön·
tötte a vendégeket és ismertette a kör tevékenysé-
gét. ..

Varga Gyuláné vezetőségi tag a kör megalaku
lásának elózményeiről beszélt, amikor a későbbi

alapító tagok még csak évente egyszer. az őszi

kertbarátköri kiállítások szervezésekor jöttek
össze. Az évek folyamán ebből az alkalmi társa
ságból igazi közösség szerveződött, ahol a baráti.
szakmai beszélgetések során nagyon sokat tanuI
tak egymástól.

Szólt a kiskertek gazdasági. s az egészséges
életmód kialakításában játszott szerepéről. kör
nyezetvédel mi. kömyezetátaJakító jelentőségéről.

A jó hangulatú találkozó végén több meghívott
jelezte. hogy szeretne tagként. aktívan részt venni
a Kertbarát Kör munkájában - ahová szeretettel
várnak minden kenészkedni szeretŐ embert. min
den hónap utolsó hétfőjén 18.30-tól a művelődési

központban.

V.Gyné

Újabb lehetőség
a láthatáron

Mit takar a Biopajzs Pozitív Gondolkodók Egyesü·
lete? A Nyitott Világ 1. évfolyamáoak J. számából tu·

domásunkra jut. hogy "az egyesület e lapot azon kifeje.
zett szándékkal hívta életre, hogy mértéktartó hangadó
ja lehessen a pozitív gondolatoknak, vallásosságnak,
ezotetikának, biozgazdáJkodásnak, vegetáriánus táplál
kozásnak, történelmi és időnkbeli kuriózumoknak, álta·
lában az eszmék legszabadabb áradásának - amennyi·
ben azok építők. buzdítók. vígasztalók."

Az egyesület célja a pozitív gondolkodás terjesztése,
oktatása. Ezentúl kiterjed még a tevékenysége a célok
megvalósítása érdekében végtehajttolt szervező-, koor
dinálómunkára, ennek keretében az egyesületet támo·
gató tennészetes és jogi személyeki felJ...lltatására, az
egyesületi tagok szakmai ismereteinek bővítésére.

Az egyesület tagjai és pártoló tagjai minden alka
lommal kézhez kapják az egyesület kiadványait, ren
dezvényeinek programját. Saját írásaikat közölhetik.

A tagok és pártoló lagok kérésére segít helyi jellegű

Biopajzs klubok létrehozásában, programjainak szerve
zésében...

A fenti klubok anyagi finanszírozása önálló, saját
bevéteJ.i forrásából önfenntartó.

Néhány cím a lapb61: Személyes és bizarr élmények
a lélekvándorlásról, Kétszer nem lépsz ugyanabba a fo
lyóba, Jézus Krisztus: élt i.e. 7. XI. 23. - i.sz. 28. Ill.
23....? Tetszhalál- minden kettőszázadik...?, Léleke
nergia: minden más energia forrása. Táltosiskola.
Beszéljünk a1t-vízró1.

Ez a rövid ismertetés, ba felkeltette valaki érdeklő·

dését a Biopajzs Egyesület tevékenysége iránt, jelezze
előfizetési vagy belépési szándékát szerkesztőségünk

néllevéjben, telefonon vagy személyesen.

Nemcsak foci...
1994. szeptember hónapban Gyomaendrődön megalakult a

GYESTK 7. szakosztálya, a sakk-szakosztály.
Kb. 10 év kihagyás után Alt Imréné vette a fáradságot, időt és

energiát nem kímélve felkereste azokat a fiatal és idős sportolókat,
akik szívesen képviselnék a várost. egyéni, illetve csapatversenye
ken.

AcsapalOt 13 gyomaendrődi és 6 dévaványai sakkozó képviseli.
Ezek közül 5 ifista.

A megyei csapatbajnokságra történő jelentkezéskor nagy öröm
mel üdvözőlték csapatunkat. mivel mindig jóleső érzés a sakkozók
között, ha új versenyzők lépnek be a sportágba.

A csapatbajnokságban tisztában voltunk azzal, hogy nehéz
időszak vár ránk. A legtöbben egymást sem ismertük. Az erősorrend

összeáUításánál gondot okozott az is. hogy a vidéki mérkőzésekre,

más elfoglaltságra való hivatkozással sokan nem vettek részt. Ilyen
körülmények között az első 5 fordulóban nagyarányú vereségeket
szenvedtünk. Sajnos a Csorvás ellen.i mérkőzésen két olyan verseny
zőt szerepeltettünk. akinek nem volt játékengedélye, illetve csak
utólagosan sikerült ezt megszereznünk. Ezen tévedésünk miatt kettő

pontot vettek el a csapatunktól.
Az időközben.i vezerőváltás, illetve az összeszokotlságnak

köszönhetően, az eredményeinkben ezután javulás mutatkozott. A
vereségeink már csak l-2 pontos különbségűek voltak, illetve

megszületett első győzelmünk is Mezőhegyes csapata ellen. A vége
redményben végül is a papírforma mutatkozott. l 1/2 ponttal lema
radva az utolsó helyen végeztünk. (Jaj, ez a csorvási mérkőzés...)
Tudom, most sokan legyintenek. De szerintem nem kell szégyenkez
nünk miatta. A résztvevő csapatok mindegyike már hosszú-hosszú
évek óta részt vesz ezen a versenyen, illetve tagjaik között a sakko
zás mindennapos.

Az egyesületünknél viszont volt olyan sakkozó, aki ezen verseny
előtt több éve már hogy nem fordult a sakkhoz.

Nagy javulásnak látom, hogy csapatunkhoz az elmúlt időszak alatt
több új tag is csatlakozott. illetve. hogy az edzéseinket a régi 3-4 fő

részvétele helyett most már az állandó S-IO fő résztvévtelével tartjuk.
Továbbá szép sikernek könyvelhetjük el, hogy csapatunk első táb

lása, Fekete Albert megnyerte a Békés megyei egyéni sakkbajnoksá
got, illetve más csapattársaink is kedvező eredményeket értek el ezen
a versenyen. A felkészülést segíti majd a május közepén induló, Za
lakaroson megrendezendő egyéni országos nyílt sakkbajnokság. illet
ve az auguszlusban induló Perényi Béla-emlékverseny, Szarvason.

Bár a csapat 12 f6ből áll, s egy fecske nem csinál nyarat, de bízom
benne, hogy valami elindult. ..

Túlértékelni azonban még nem akarok semmit. Majd az ez évben
elkezdődött újabb bajnokságban minden kiderül. Bízom benne, hogy
az idő engem igazol.
Gyomaendrőd, 1995. április 24.

Tóth Péter
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM • 1995. SZEPTEMBER • MEGJELENIK HAVONTA ÁRA: 35 Ft

A művésztáborból ajándékok a polgármesternek

,
A TAR ALOMBO

Megkérdeztük a polgármestert

Testületi ülésekről

Az egy év mérlege - Szöllősiné találkoiója

Mi történt aSportcsarnokban?

Diákszínjátszótábor-hagyomány

Ghost's Party II.

Bartók-év

Gyoma-Debeljácsa

Közmeghallgatás
1995. szeptember ll-én 17 órakor a 617. Sz. Ipari
Szakmunkásképző és Cipőipari Szakközépiskola (Se
lyem út 124. sz.) aulájában Gyomaendrőd Város Képvi
selő-testülete közmeghaUgatást tart.

Témák:

a) az 1996. január l-jétől módosuló helyi adónemekről és
tételekről szóló rendelettervezetek véleményezése,

b) k:ülterületek szabályozási tervének ismertetése
(lásd lapunk 16-17. oldalán I),

c) kérdések, észrevételek.

Augusztus 20-át több. ezre ..
ték ai: új hel. .

2. oldal

3. oldal

9. oldal

10. oldal

20. oldal

8. oldal

15. oldal

13. oldal

. "Valami van" Dániában
Tímár Vince útja

5. oldal

Tanítók a
gyermekekért

18. oldal

Aug. 31.-szept. 14-ig
az endrődi telepüfésrészen
TÜDÖSZŰRÉS lesz.

Helye:
Gyomaen<;!rőd, Blaha u. 11. sz.

(Nagylány iskola)

Ideje:
hétfőtől csütörtökig 8-13 óráig,
pénteken, valamint az első és
az utolsó napon: 9-12 óráig.

FOCI
bajnoki men

10. oldal

Művészet és
mezőgazdaság

4. oldal
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- Mennyiben érinti az önkor
mányzat kasszáját az elmaradt föld
haszonbérbeadás?

- A jövő évtől kezdődően több
millió forintot jelentene évente.

- A tön;ényességi észrevétel so
rán felmerült hiányosságok az isko
lák összevonásával kapcsolatosan
(BM Közigazgatási Hivatal) nem je
lentettek változást az ügy folyamán.
Mennyire jelentősek a kifogások és
hogyan oldják meg ezeket?·

- Meggyőződésem, hogya Közi
gazgatási Hivatal tévedett dönté
sünk megítélésében. Érveik nem
igazán komolyak. Úgy gondolom,
hogya törvényességi ügyet mi nyer
tük meg.

Különböző jegyzoK.önyvek ta
núsága szerint az érintett szakembe
rek - tanárok, igazgatók, szakszer
vezet - is elhamarkodottnak talál
ták az összevonást. A testület dönté
se ezzel szemben álló és mintha da
cosságottükrözne?

- Úgy is lehet ezt érteni, hogy a
testület a dacos, de úgy is, hogy az
iskolák. Az iskolák fenntartója 
az önkormányzat igenis megtehet
ésszerű lépéseket, ez kötelessége is.
Bár én az összevonás ellen voltam,
de az már látható, hogy az elmúlt 6
hét alatt nem történt semmi nagy
baj. Tulajdonképpen ez az iskolaügy
már le is csengett... A döntés pozitív
eredményei is lemérhetők. Ilyenek a
helyiségek gondjai például. Most
sok jó tanterem áll a rendelkezésre,
sokkal ésszerűbben lehet a kisisko
lák ügyét lerendezni. Így aztán nem
kell a gyerkekenek a katolikus
templom melletti régi kis iskolába
járni, amelyik nem egészséges, ela
vult. Helyette a sokkal jobb állapotú
Sallai útiban lehet tanulni. Azután a
2. sz. iskola pedagógushiányát kie
gészíti majd az l. sz. iskolában levő

bizonyos felesleg. Tehát munkanél
küliséget nem okoz az összevonás.

Remélem, zök...lcenőmentesen fog a
tanév kezdődni.

- Az összevonás során felvetődő

problémát, a felszabaduló tanter
mekkel például miként lehet megol
dani? Milyen sors vár ezekre?

- Ez kellemes gond lesz kivétele
sen. Voltak szükségtantermek, ame
lyeket ki lehet iktatni ezután. Ahol
egész épületrész marad meg, azt ta
lán értékesíteni is lehet, vagy majd
okosan és hasznosan használatba le
het adni. Erről még nem vot szó.

- A Békés Megyei Vízművek Rt.
által készíttetett tanulmány megkér
dőjelezi a korábbiakat a Körös-Ma
ros hordalékkúp vízhozamáról. Gyo
maendrőd vízigényére tekintve mi
lyen hatást gyakorolhat ez a közel
jövőben?

- A Békés Megyei Vízmű Rt.
készíttetett egy tanulmányt a mis
kolci egyetem hidrológiai tanszéké
vel, amiben azt vizsgálták, hogy a
Körös-Maros hordalékkúpról jelen
leg kitermelhető vízbázis milyen ál
lapotban van, milyen volt az elmúlt
34 év csapadékhozama ezen a terü
leten, és valóban olyan súlyos-e a
helyzet, hogy mi nem kaphatunk
onnan vizet, mint azt a Vízügyi
Igazgatóság és a Környezetvédelmi
Hivatal állítja.

Szakmai viták folynak, ezek ered
ménye mellettünk szól. Erre hivat-

1::~~~~~!~4;iJp~~;
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kozva harcolhatunk a nekünk járó
egészséges ivóvízért. Megnyugtató
válasz hiányában az is lehet, hogy
tömegdemonstrációval, egy békés
tüntetéssel fogunk tiltakozni. Úgy
hiszem, jogunk van egészséges ivó
vizet inni, s ez nem lehet .politikai
döntés kérdése.

- Magyarország keleti térségei
nek lemaradása folytatódik. Szöllősi

Istvánnéval tartott találkozójuk so
rán ezt példákkal is bizonyították.
Említene egy ilyen esetet?

- Az is a lemaradást példázza,
hogy nem oldódott meg a Matáv
privatizációja, ami abszolút hátrá
nyos helyzetet teremt. Belátható
időn belül kétséges a telefon fejlesz
tése. Az ivóvíz ügye is, az úthálózat
is, vagyis az infrastruktúránk szegé
nyessége mind ezt mutatja. Sajnos a
pénzügyi kormányzat megszorításai
olyanok, hogy aki szegény, az még
szegényebb lesz!

- Az augusztus 20-i rendezvények
színhelyét nem fogadta a lakosság
egyöntetűen pozitívan, sőt olyan
hangok is voltak, hogy ez a folyamat
Gyoma városrész "gyengülését"
mutatja Endrőddel szemben...

- Én úgy gondolom, hogy nincs
gyengülő Gyoma, csak lusta embe
rek vannak, akiknek ez a távolság
valamiért messze van. Ennek elle
nére sok ezren eljöttek a két város
rész közé. A polgármesteri alapból
is több tízezer forinttal segítettük a
rendezvényt, más támogatók mel
lett. Ebből ne legyen már a jövőben

vita! Ez a terület a félúton van, al
kalmas ilyen ünnepségek lebonyolí
tására. Lehetne esetleg fákat ültetni
és területet rendezni... aki ebben is
kötözködik, az kimondottan rosszin
dulatú.

- Milyen találkozói voltak a kö
zelmúltban?

- Kiemelném a Szöllősinével

történt polgármesterek találkozóját.
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RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜL.ÉS

A városatyák nyári szabadságát re.ndkivüli testületi
ülés szakította meg augusztus lO-én Gyo~aendrődön.

A sürgősen megtárgyalandó napirendi pontok között
szerepelt a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal törvé
nyességi észrevétele Gyomaendrőd Képviselő-testületé

nek az l. és 2. Sz. Általános Iskolák összevonására vo
natkozó határozatával szemben. A Közigazgatási H~va

tal néhány részletében találta törvénysértőnek a határo
zatot és kéri a testületet, hogy ezt az állapotot 30 napon
belül szüntesse meg.

A jegyző szerint vannak vitatott kérdések, más utak és
lehetőségek az ·összevonással kapcsolatban. A KH ész
revétele vitatott. A Belügyminisztérium Önkormányzati
Főosztálya és a Művelődési és Közoktatási Minisztéri
Uln Jogi Főosztályának véleményezése szerint viszont
nem törvénysértő a határozat. Mindezekkel szemben az
összevonással kapcsolatos határozat jelenleg is él. Az
alapító okirat módosítása is megtörtént.

Heves vitát kavart az öregszőlői külterületen levő ál
talános iskolában az oktatás megszüntetésének problé
mája. (Az iskoláöa a '95/96-os tanévre csak 2 tanuló
iratkozott be az 1. osztályba. Az iskola létszáma pedig
írd és mondd - 9 fő. Az előterjesztés szerint semmi sem
indokolja az ilyen kis létszámú tanulócsoportok fennt~

tását. A-szülői tiltakozások ellenére úgy döntöttek, hogy
az oktatást ott '95. szeptember l-jével megszüntetik.

A testüiet támogatja a Gyomaendró~d Ifjúságáéit Ala
pítvány létrehozását. Ez felvállalná a város egész fiatal
ságának támogatását, kulturált szórakozását, érdekvé
delmét, vagy más támogatását.

AZ AUGUSZTUS 24-1 TESTÜLETI ÜLÉS

Ezen jelen volt az 5. sz. választókerület országgyűlési

képviselője, Szöllősi Istvánné is, aki a jövőben fogadóó
ráit minden hónap 1. péntekjén tartja a polgármesteri hi
vatalban 14-15.30 óra között.

A lényegessebb napirendi pontok közül:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi

megválasztása óta 1995. augusztus 18-ig 140 rendeletet
alkotott. A szervezettel, rhűködéssel, stb. kapcsolatos
41, pénzügyi, adó és vagyonnal 35, szociális ellátással
29. mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási téma
körű 19, kömyezet- és természetvédelemmel 11, telepü
lésfejlesztési, kultúrával, sporttal és ifjúsággal foglalko- 
zó 3. Ezekből eddig 24 rendelet került hatályon kívülre.

Elfogadásra került az önkormányzat áÍtal rendezett
vásárokról és fenntartott piacokról szóló rendeletter
vezet.

A helybasználati díjakról: pulyka, liba, kacsa, nyúl,
tyúk, egyéb szárnyas állat 5 Ft/db, tojás 0,20!t/db, bár
mely szemes termény 10 Ft/mázsa. Ostermelők

20 Ft/m2
, vállallalzói igazolvánnyal rendelkezők és

kereskedők 50 Ft/m2
, használt cikkeket árusítók

50 Ft/m2
• Elárusítóhely bérlete a napi helyjeg megfizeté

se mellett 50 Ft/hó/m2
•

Hangosbemondás: apróhirdetés 10 szóig 30 Ft, 10
szó felett 50 Ft/piac. Vállalkozók; egyéhjogi személyek
100 Ft/piaé. A hirdetőtáblán történő apróhírdetés l hétre
15 Ft, 2 hétre 50 Ft, l hónap 100 Ft.

A BM Közigazgatási Hivatala törvényességi észrevé
tele nem befolyásolta a testületet és nem vonja vissza
határozatát az l-es és 2-es Sz. Ált. Iskolák összevonásá
ra vonatkozóan. Szöllősiné hozzászólásában hangoztat
ta véleménvét miszerint a testület összevonási döntését. ,
előkészítetlennek, -elhamarkodottnak tartja, amivel rossz
hangulatot keltettek a pedagógusok és szülők körében.
A hivatkozott belüo-yminisztériumi és a Művelődési ésl:> •

Közoktatási Minisztérium által kért vélemények "slam-
posak és szakmailag sem elfogadhatók". Szöll9'siné fi
gyelmeztetett ana is, hogy ezeket az állásfoglalásokat
nem lehet majd akésőbbiekben, a jogi vitákban hivat
kozási alapnak tekinteni.

A képviselő-testület a gyomaendrődi katolikus általá
nos iskolai oktatás beindítása miatt a közoktatási megál
lapodásból adódóan összesen 464 719 Ft állami hozzá
járulásról lemond. Az iskola fenntartója a Szeged-Csa
nádi Püspöki Hatóság.

Jóváhagyta a testület az 1. és 2. Sz. Napköziotthonos
Óvodák '95/96 oktatási évre felvetett gyermeklétszámát
(591 fÓ). Ugyancsak elfogadták a 2. és 3. Sz. Ált. Isko
lák csoportlétszámait azzel a módosítással, hogy a kul
turális bizottság tartson egyeztető megbeszélést az érin
tett iskolák igazgatóival. A középiskolák csoportlétszá-

. mait is tudomásul vették.
A 3. Sz. Ált. Iskola iskolaszékébe Farkasinszki Sán

dor helyett az.önkormányzati képviseletet Dógi János, a
Kisebbségi Cigány Önkormányzat reprezentánsa veszi
át. Az 1. és 2. Sz. Ált. Iskolák összevonásával az isko
Úiszékek összevonását, újraválasztását októberig tegyék
meg.

Pésó Illés Béláné méltányossági jubileumi jutalmazá
sának módját megváltoztatták. Így majd a pedagógust,
aki 34 évet töltött tanítványai körében, az öregszőlősi

iskolában végzett munkásságáért a későbbiekben fogják
jutalmazni.

A Blaha és térsége szenpyvízhálózat kiépítéséből a
Selyem u. Apponyi és Blaha U., a Sugár u. Apponyi és
Polányi M. u., a Blaha u. Selyem és Sugá,! u. közötti
szakaszának kivitelezési költségéhezaz 1996. évi
költségvetésben 2,5 millió forintot biztosít a képviselő

testület. ~ lakosság a tervek szerint 40 ezer forinttal
járulna ho~ lakásonként, és mindezt tízéves rész
letfizetésre. Külső támogatás (Vízmű Rt. és központi
céltámogatás) pedig 3669 ezer forintot tesz ki.
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............................................................................................................................................................................. -

MŰVÉSZET ÉS MEZŐGAZDASÁG
A Gyomaendrődi Bethlen Alapít

vány második alkalommal rendezett
nemzetközi művésztábort Gyoma
endrődöno (Július 240-aug. 60) A
tábor szakmai művészvezetője Csu
ta György festőművész. Ausztriá
ból, -Romániából, Bulgáriából, Kí
nából es Magyarországról.érkeZett
művészek által a táborban készített
műveket szeptember 3-tól lO-ig a
Bethlen iskolában tekinthetik meg
az érdeklődők kiállítás keretében.

Romániából érkezett többek kö
zött Natalia Bardi, Victor loat'1 Ca
coveanu és Balog István, akik Na
gyenyed, Gyomaendrőd testvérváro
sának küldöttei voltak. A művészek

látogatást tettek augusztus 3-án a polgármesteri hiva
talban és egy-egy képet ajándékoztak dr. Frankó Ká
roly polgármesternek. Valamennyien vettek már részt
kiállításokon Nagyenyeden, Gyulafehérvárono "Civil
ben" Natalia könyvtárosnő, Victor loan hivatalnok.
Egyedül Balogh Istvánt lehet "profinak" nevezni, aki
festő-reklámgrafikusként tevékenykedik. Egyébként ő
a :94~es művésztáborban is itt volt.

Az önként vállalt művészi feladat mellett szorosab
ban vett szakmai rendezvényt is létrehoz a Bethlen
Gábor szakközépiskola Gyomaendrődön. Ugyanis au
gusztus 31-tm szeptember 2-ig a Magyarországi Gaz
d,akörök Qrszágos Szövetsége megbízásából a
szekszárdi Mark-Komm Kft. az iskola segítségével

Mezőgazdasági Szakkiállítást és Vásárt tartott. Ez il
vásár a Vita -Agricolae rendezvénysorozatának prog
ramjába tartozik. Szakmai előadásokkal, korreferátu
mokkal, tájékoztatókkal, agrárfinanszírozási koncep
ciók ismertetéseivel és egyéb szórakoztató műsorok

kai tarkítottan bonyolódott le a kiállítás és vásár. A tá
mogatók között megtalálhattuk a Békés megyei ön
kormányzatot, Gyomaendrőd önkormányzatát, a Bé
kés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványt, a Bé
kés Megyei, Agrárkamarát. A Békés Megyei Gazda
körök elnökének, a gyomaendrődi dr. Kulcsár László
nak nagy szerepe, volt abba..'1, hogy Gyomaendrődre

kerüt ez a jelentős és fontos rendezvény.
Biró Károly·

AKEMPINGSZEZON 
ANyÁR - VÉGE...

Kár, hogy a természet lágy ölén sokan
csak úgy tudják jól érezni magukat. ha a
környéken - jó kutya módjára'- otthagy
ják névjegyüket szemét és hulladék képé
ben. A természet sajnos nem képes hirte
len reagálni, ezért még sokáig látható a
gondtalan - felelőtlen - nyaralás, mula
tozás nyoma. (Műanyag esetében akár
több száz évig is.)

Ai Európába vezető út szegélyén men
tálitásunk - tisztelet azért a sok kivétel
nek - ilyen megnyilatkozásának nyomait
hagyjuk? (Emlékeztetőül annak. a túris
tának az esete álljon itt, akir Tokió utcá
ján nem kevés, pénzre büntettek meg, mert
egy almacsutkát eldobo·t...) .
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Megtisztelő dániai meghívásnak
tett eleget július 31. és augusztus 6.
között Timár Vince. az Endrődi Hús
Kft. ügyvezető igazgatója. A tanul
mányutat a Földművelési ~iniszté

num, a Gróf Károlyi Sándor Szer
vezet Fejlesztési Alapítvány, a Bé
kés Megyei Agrárkamara szervezte
a magyar~dán konnányközi megál
lapodás keretében. Az országból 12
én vettek részt, ebből négyen Békés .
megyéből. Timár Vince elmondta,
hog)- aZ út rendkívül értékes tanul
s,ágokkal szolgált. A dán szövetke
zeti modell működését, annak gya
korlati tapasztalatait és azt tanulmá
nyozták, hogyan lehet ezt a modellt
beilleszteni a magyar mezőgazdaság
termelésszerkezetébe, figyelembe
véve az eltérő strukturális különbsé
geket.

- Milyen jellemző eltérést mutat,
a dán szövetkezet a magyarhoz
viszonyítva?

- Szembetűnő, hogy ott minderit .
a farmer határoz meg. Még a tulaj
donviszonyok is a javukra dőlnek

el. A farmerek alkotják a szövetke
zeteket, de a tennelést saját birtoka
ikon végzik. Alkalmazottakat fog
lalkoztatnak különféle tevékenysé
gekben, a feldolgozásban, az értéke
sítésben stb. Az irányítók, a mane
gement tagjai is alkalmazotti
viszonyban állnak. Az ő feladatuk a

. lehető legjobb árakat elérni az érté
kesítés folyamán. A szövetkezetbe
belépett fanner köteles tennékeit a
szervezeten keresztül értékesíteni.

- Egyéb jellemző vonás?

- Mindenekfelett a minőség do
minál. Ennek kritériuma a magas
műszaki színvonal úgy növényter
mesztésben, mint állattartásban és a .
tej- és húsfeldolgozásban. A dániai
farmerek emberi megbecsülése sok-

'kal magasabb szintű, mint ez nálunk
szokás. Itthon meglátásom szerint, a
tennelés volumene a fontosabb,
mint maga az ember, akiért végső

soron mindez történik. A dán tenne
lők maguk hozzák döntéseiket a
spontán szerveződő farmerszövetke
zeteikben. Ezek az értékesítést vál
lalják' legfontosabb feladatuknak.
Véleményünk szerint a dán fanner
bebizonyította, hogy nemcsak a
nagygazdaságnak, de a fannoknak
is van jövőjük - de csak szövet
kezve!

- Milyen különbségeket vett még
észre?

A dánok együttműködési

készsége jóval nagyobb, mint ittho
ni kollégáiké és ez mindenfajta szö
vetkezésre áll. Talán' ennek is a kö
vetkezménye, hogy ai értékesítést
könnyebben oldják meg. Lényeges,
hogya' feldolgozóipart is együtt
hozzák létre. Dánia Magyarország
területének a fele, lakossága úgy
szintén. Amíg nálunk alig 5 millió
sertést állítanak elő, addig Dánia 20
milliót termel és dolgoz feL Ennek
75%-a export.

- Mit látogattak meg?
"- Oktatási intézményeket, ame

lyek megfelelnek a mi szakmunkás
képzőinknek. Lényege, hogy farmer
nem lehet más", csak aki megfelelő

képzést kapott. A Dán F;1rmerszö
vetség, valamint a Dán Szövetkezeti
Szövetség volt a közvetlen házigaz
dánk Seeland szigetén. Szeminári
um keretében ismertették a dán sz6·
vetkezés módszereit, a tcnnelés
stlJrktúráját. A farmerek gazdálko
dását, az értékesítés aJapfeladatait.
Megtekintettünk egy sertéstartó far
mot, ahol 250 tepyészkocát tarta
nak. Teljesen automatizált, két al
kalmazottal. ASteff Houlberg vágó
hidjain 1200 sertést vágnak órán
ként. A folyamat során 18 helyen
szúrószondával minősítik a sertést.
Ez Európa legnagyobb vágóhidja,
ez is te~észetesen a termeló1c tulaj
donában van. Elmentünk a Borup
Tejszövetkezetbe is, amelyik egyet
len ilyen lánc Dániában a tejfeldol
gozásban. A többi mellett még az
adózási rendszert is áttekintettük.

- Milyen folytatása lesz ennek a
kapcsolatnak?

- Vélhetőleg ebben az évben lét
rejön három dán mintára épülő szö
vetkezet Magyarországon. A Békés
Megyei Sertéstartók Szövetkezeté
nek szervezőmunkái már be is in
dultak Füzesgyarmat, .Köröstarcsa,
Zsadány térségében. Azután terve
zik a keceli pinceszövekezet é a,
mikebudai tejszövetkezet al,!pítílsát.
Mártiu~ óta tart a kapcsolat. A Dán
Farmerszövetség részéről .Magyar
országon tartózkodik Jörgen" Peder
sen, az UNI Bank elnöke, valamint
Wellner Jensen, biztosítván a meg
felelő együttműködést.

Biró Károly"

l'íz 1. tanévnyit6 az, egyházi iskolában
Az egyik elkészült szárnyat veszik
haSználatba az idei tanévvel az új
egyházi iskolában. Kettő első osztályt
indítanak ct" beiratkozott 41 tanulóval.
A felsőbb osztályokból nem lesznek

,évfolyamok. Részletesebb beszámoló
az iskolákról a következő számban.

• o::: . ~
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Egy téli napon érkeztem a be- rendesebb ennivalóról. Ha valaki be
regszászi internátusba. Este hat óra teg, elmegy a pénzünk gyógyszerre.
lehetett A .gyerekek megvacsoráz- T. Erika, Beregsom: Néhány hó
tak és egy gyertya halv;,íny 'világánál napja meghalt az édesapám. Négyen
indultak fel a lépcsőn a hálószobák- .vagyunk testvérek, égesanyám is be- '
ba lefeküdni. Egy kis gregorián alá- teges. Két nagyobb testvérem mun
festés hiányzott csak ehhez a középe kanélküli. Összes jövedelmünk még
korias képhez, ahogy az imbolygó. 500 Ft sincs egy hónapban. Egy pár
fényben kísértetiesen libegtek a hal- cipőm van. Jó lenne, ha lenne télika
vány árnyak. Mindössze annyi tör- bátom és néha jutna édességre ís.
tént, hogy a városban szünetelt az Tízóraira általában zsíros kenyeret
áramszolgáltatás, ezért le kellett állí- ,viszek. Még soha nem jártam
tani a kazánokat. S mit tehettek a messzebb Beregszásznál. Úgy sze
gyerekek a jéghideg szobákban, be- retném egyszer Budapestet meglát- .
bújtak az ágyba, hogy kevésbé fáz- ni!

zanak. ' B. Feri Beregújfaluból: Tízéves
Kárpátaljai gyerekek vallanak le- múltam. Édesapám traktoros, no-

veleikben az életükről. vembertől márciusig nincs munkája.
B. Viktória írja Beregsiászról: Édesanyám varrónő, de megszűnt a

Anyuval ketten élünk, mivel már hét munkahelye. így mind a ketten
éve elváltak a szüleim~ Apu nem fi- munkanélküliek. A nagyszüleim is
zet tartásdíjat. Zsebpénzt nem ka- velünk laknak, így egyetlen pénzfor
pok, mivel nem' jut rá. De két szelet rás a nagyszüleim nyugdíja. Ketten
kenyérnek is örülök, amit. elviszek kapnak 1500 Ft-ot. Ezt kell beoszta
az iskolába. Anyu sokszor ül és gon- nunk hónapról hónapra. Egy évvel
dolkozik, hogy honnan teremtsen ezelőtt tűz ütött ki, leégtek a gazda
elő pénzt. ·sági épületek, de szerencsére a há-

A. Tamás Beregszászról: Apukám zunk megmaf~dt. Nehéz körülmé
munkanélküli, peqig' két. szakmun- nyek között élünk, de vannak nálunk
kája is van. Hárman vagyunk testvé- szegényebbek is. Új ruhát csak ak
rek; másfél szobás lakásban va- kor kaptam, amikor megszülettem,
gyunk öten. Nincs fürdőszobánk, se azóta abban járok, ámit az unoka
vezetékes gázunk, nem futja rá. Ha testvéreim kinőnek. Novemberben
ruhát kell venni, akkor lemondunk a .' kaptam egy pár csizmát., Még egy

h~tig sem tartott. Azóta az anyukám
gumicsizmájában járok. Tavaszra
még nincs lábbelim, de májd megse
gít az Isten és kialakul.

L. Viktória Mezőváriból: Mi nyol
can vagyunk testvérek. Egyszer már
voltam Zánkán. Nagyon megtetszett
Magyarország, de leginkáqb J3uda
pest éjszakai fénye ragadott. meg.
Szeretem Budapestet és az ott élő

embereket. Szeretnék még egyszer
elmenni Budapestre és látni a Lánc
híd kivilágítását. Ez a titkos vá
gyam.

Másfél éve folyamatosan érkeznek
kéthetente 45-50 fáb csoportokban a
szegénysorsú kárpátaljai gyerekek.
Egy-egy egyházközség, iskola látja
őket két hétig vendégül. A költsége
ket adomál1yokból gyqjtjük össze.
Aki segíteni tud, az a Szent Adalbert
Misszió Alapítvány számlájára küd
je el adományát. Magyar Hitelbank

. Rt.: 315-14279-7069. Augusztus 15
én Kiskunfélegyházára 8 busszal ér
keznek a határontúli magyar gyere
kek. Ha akadna egy-egy busznyi
gyere c vendégül látó egyház
község, iskola, közösség, azt kérem,
címemen jelezzék. Isten áldjon meg
minden segítő szándékot! Átányi
László tanár. 1119 Budapest, Etele
út 23: Tel.: 203-320f

AMURFOGÁSI TILALOM
van érvényben az önkormányzati

vizeken a 'holtágak
növénymentesítése érdekében.

Az érintett holtágak: Teinplomzug,
Sóczózug, Bánomzug, Papp-zug,

Kecsegés-zug, Torzsás-zug.

GYOMAENDRŐD

POLGÁRMESTERI HIVATAL

~
Tisztelt

állampolgárok!

Kérj;'k,
a hirdetéseiket

.a kijelölt
hirdetőtáblákon

helyezzék
el (vagy

a Híradóban).

Élő fákat ne .
használjanak

hirdetés
céljára!
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Augusztus 20.
Állanwlapító királyunk temetésének és szeJltté avatásá

nak évfordulója. Álianúságunk, nemzetünk legnagyobb ün
liepe. Ván, aki az alkotmány, az új kenyér ünnepét tiszteli e

napban...

Első alkalommal rendeztek Gyomaendrődön "közös"
helyen, a "központban" (geológiai középpont) városi meg
mozdulást. Nevezték történelminek is a vámsatyák kezde

ményezését, a két városrész közelebb hozásának reményé
ben. Ez a törekvés cl politikai célon· túl is dicséretes.

A ha/megadta
magát

Jazzbalett
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host's
Második alkalommal rendezték

meg lelkes motorosok találkozójukat
a Gyomaendrődöt szegélyező Hár
mas-Körös szabadstrandi területén.
Az országossá és nemzetközivé tere
bélyesedő gyomaendrődi összeruc
canás nem mindig gyűjt össze min
den idetartozó és elvárható kétkere
kest, hiszen több találkozó is van
egy-egy nyári hétvégén. Ez a talál
kozó valójában egy - divatos szó
val"':' réteg szórakozása. Életvitelük

.és életfelfogásuk nem mindennapi.
Sokan görbe szemmd tekintenek rá
juk, mint valami csodabogarakra.
Megjelenésük lehet ijesztő, egyálta
lán nem megnyerő, ezzel élesen el
határolódik a többségtől. Persze ők

ezt így i~ akarják. Kiválni, elütni és
harsányan közölni azt, hogy másho
vá tartoznak, más világot építenek
talán maguknak, ebben érzik jól ma
gukat. (Mások vallási, foglallwzási,
művészeti és stb. alapon ugyanezt te
szik többé-kevésbé látható módon.)
Világjelenség a feketébe bújt, fényes
motorokon nagy robajjal, torzonbor
zan száguldozó népség... Joguk' van
hozzá mindaddig, anúg a többség
töx:vényeit. szokásait tiszteletben
tartják. O!) Augusztus ll":13-ai
hétvégén mintegy 500 motor, jóval
több motorossal érkezett a fúzfák
közé. Az egyik rendező-szervező,

Kiss János elmondta, hogy nagyon
soIs helybeli is megtekintette a ren
dezvényt. A résztvevőknek, újnak és
réginek tetszett a környezet. Nagyon
jól sikeTÜlt, és probléma nélkül le is
zajlott, családinak mondható hangu
latban. Szlovákiából, Szlovéniából,
Olaszországból is jöttek b'!Iátaik. A
szomjas legények és amazonok 30
hordó sörrel oltották szomjukat a 3
nap folyamán, az üdítőket és egyéb
toroköblögetőketnem számolva.

- Miért nem voltak nevesebb ze
nekarok?

- Mivel kevés volt a szponzor,
nem jutott elég pénz rá. Itt lett volna
a Tankcsapda nevű banda, de sajnos
Németországban szerepeltek. Egyéb-

--_.........
ként 90 ezer forintba kelültek volna.
(A támogatók listája, akiknek köszö
netet mondanak a rendezők: OTP Rt.
Gyomaendrődi Fiókja, a Sublót Kft.,
a helyi önkormányzat, Halászkert
Gyoma Kft., Dús Károly - Gyoma
endrőd, Flying Horse Sevino Kft.,
Szarvasi Rádió, Amstel sör, Ágoston
Lajos - Gyomaendrőd, Molnár János
- Békéscsaba)

- Szeretnénk jövőre újra megren-
dezni hasonló időpontban, reméljük,
több pénzzel, jobb együttesekkel.

- Volt, aki kifogásolta a 350 Ft-os
belépőt, magasnak tartották...

- Ez az összeg nem lehet sok,
mert országos viszonylatban 500 Ft
alatt nem lehet megtekinteni egy
ilyen találkozót és ráadásul még
ennyi szolgáltatást sem nyújtanak...

* * *
"Akölt8égek közül megemIítünk

néhányat, mint pl. a 'hangosítás 80
ezer Ft, az együttesek 90 ezer Ft, a
fénytechnika közel 20 ezer Ft. Kon
téner-WC-t és katonasátrat bérelni
kellett, úgyszintén a zenekari platót.

Hat rendező vigyázott, sőt kutyás
őrök is segítettek. Főleg a lopásokra
figyeltek, de hál' istennek, nem tör
tént semmi incidens! A rendőrség is
nagyon korrekten állt a dologhoz. és
tőlük sem érkezett semmilyen vissz
hang... Végül köszönjük a városnak,
hogy ezen a hétvégén elnézték ezt a
kisebb zajongást nekünk!"

*. * *
A polgármester nemrégen említést

tett e rendezvényről. Kifejezést adott
annak az elgondolásnak, miszerint a
jövőben ritkítani kellene, talán kété
venkénti megrendezés elegendő len
ne, a város nyugalma érdekében...

Sokan és sokfélék vagyunk, ekép
pen is ítéljük meg a másikat. Lás
sunk egy véleményt, amely szintén
egy réteg véleményét, életfelfogását
tükrözi: '

"MEGINT JÓ VOLT A BULI!"

Megint volt motorostalálkozó, me
gint elfogyott több száz liter alkohol,

megint hulhirészegségig "kiszórakoz
ták" magukat a fiatalok. Megint sike
rült elhívni a legamatőrebb rockzene
karokat, akiknek megint sikeTÜlt er
kölcsi perverzitásba, nihilizmusba, .
önpusztításba üvöltözni az embereket.
Remek három nap volt ez, mindenki
jól érezte magát (főleg a szervezők).

Természetesen demokr-ácia van, ezért
sokan azt gondolják,. "azt csinálok,
amit akarok - mi közöd hozzá". Va
lóban mi köze hozzá azoknak az em
bereknek, akik normális módon
(értsd: alkoholizmus és szexuális per
verzitás nélkül) akarnak egy normális
társadalomban élni?

Ennek a partinak a sok, nyilvánva
lóan negatív hatá~áért ki a felelős?

Nem erkölcsi prédikációt akarok itt
leírni, mert tisztában vagyok azzal,
hogy emberek életét fenyegetéssel,
tiltással, sőt vallásos neveléssel sem
lehet megvál.toztatni. A mai fiatalság
döntő részét ma sem lehet megetetni
politikai vagy vallási fanatÍZmussal
(értsd: . jehovizmus), de meg lehet
őket téveszteni szabadság képében
jövő Il)aterializmussal, ateizmussal, a
nyugati fogyasztói társadalom igéze
tével, miszerint: "ha pénzed van, min
den oké". Meggyőződésem az, hogy
egy ország vagy kisebb közösségek
helyzetéért döntő felelőséggel bírnak
az adott helyen élő vezetők. Egy-egy
helyzetben hozott döntés évekre meg
határozhatja egy település sorsát.
Ezek után kérdezem, hogy milyen -ér~

vek döntöttek a motorostalálkozó
megrendezése mellet?

Miért nem érdekel az önkormány
zatnál senkit, hogy a fiatalság hétről

hétre válik saját maga jövője gyilko
sává?

Amerikában már nyilvánvalóvá vált
a szexuális forradalom "jótékony" ha
tása· és a hippimozgalom "nagyszerű"

gyümölcsei. Akk.ori fiatalok ezrei hal
nak meg manapság AIDS-ben, a válá~

sok száma óriási.

Magyarországon nem politikai, ha
nem erkölcsi fasizmus van kialakuló
ban. Akik l~ásképen akarnak élni,
azokat gúnyolják és a "normális élet"
ellenségeiként akarják őket beállítani.

Szujó László
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"" "" "ELLENORZES VARHATO!

T. Fogyasztók!

Gyomaendrőd város szennyvízelvezető rendszerének
bővítése során a csatornabekötő vezetékek is kiépültek.
Az ingatlanokon ~pülő, ill. már kiépített házi csatornák.
összekötéset a bekötővezetékkel a szolgáltató előzetes

hozzájárulása után lehet elvégezni.

Ellenőrzéseink alkalmával azonban több esetberi ta
pasztaltuk, hogy a rák.ötések, szennyvízbevezetések
hozzájárulásunk mellőzésével történnek meg. Még az
utólagos bejelentések is elmaradnak.

Ezúton tájékoztatjuk t. Fogyasztóinkat, hogy szep
tember hónapban a közműves vízellátásról és a közmű
ves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (N. 5.) konn.
rendelet alaján ellenőrizzük az ingatlanokonlévő házi
és csatlakozó víziközmű-hálózatokat. Kérjük ezen el
lenőrzések elősegítését, lehetővé tételét!

Az ellenőrzés elsődleges célja a hozzájárulás nélkül
történő, illegális szennyvízbevezetések feltárása.

Felhívjuk t. Fogyasztóink figyelmét, hogy az ellenőr

zés időpontjáig - amennyiben a fent leírt, hozzájárulá
sunk nélküli rácsatlakozással rendelkeznek - minden
következmény nélkül az üzemmérnökségünkön megte
hetik az utólagos bejelentést.

Abban az esetben, ha az ellenőrzéskor illegális
szennyvízbevezetést tárunk fel, úgy a hivatkozott rende
let értelmében járunk el, továbbá. visszamenőleg csator
nadíjat is felszámítunk.

Szolgáltató szervezetünk minden fogyaszóval korrekt
üzleti kapcsolatot és a konn. rendelet szerinti jogvi
szonyt kíván létesíteni.

Gyomaendrőd, 1995. 8. 22.

BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK
Gyomaendriidi Üzemmérnöks':ge

Az egy év mérlege
Az elmúlt egy év munkáját, ennek tapasztalatait érté

kelték, beszélték meg a környék polgármesterei Szöllósi
Istvánnéval. körzetünk országgyűlési képviselőjével és
Földesi Zoltán országgyűlési. képviselővel augusztus
21-i találkozón.

A jövő évi feladatok megfogalmaz~sában központi
kérdés volt az önkormányzatok működőképessége, az
önkonnányzati fdadatok ellátása, az önkormányzatok
finanszírozásának technikai és matematikai kérdései.

A parlamenti rendeletek milyen megszorításokat
okoztak és eziel kapcsolatban melyeket kell sürgősen

módosítani?
Nem sikerült megállítani a térség - Békés megye 

leszakadásának folyamatát, amit á polgánnesterek napi
példákkal támasztottak álá a találkozón. Egyetértettek
többek között abban is, hogy, a megye lemaradásának az
oka még az egyenlőtl~n pénzelosztás. Magyaror~zágon

nemcsak politikai, hanem gazdasági· szolidaritás sem
működik, hiszen a saját személyi jövedelemadóját oszt
ják. vissza a városnak, a vezetők meggyőződése szerint
teljesen rosszul. Ebben az esetben nem az a kérdés,
hogy hány % maradjon meg, hanem milyen jövedelem
hány %-a? .

Az önkonnányzatok közötti ordító ellentétek egy más
elosztási szisztéma segítségével csökkenjenek, vagyis a
feladatok .végrepajtásával arányosan kerüljenek elosz
tásra a rendelkezésre álló anyagiak. Az eló1<:észületben
levő kincstári törvény ezen is segíthet Szöllősiné szerint
és így a szegény önkormányzatok gondjain enyhíthet.

Továbbra is aránytalanul soknak érzik a polgármeste
rek azt a végrehajtási, önkormányzati szintű szabályozá
si halm~zt, amelyet végezniük kell.

Az egészségügyi ellátásban a fogászati problémák. to- .
váQb növelték az' esélyegyenlőtlenségeket. A finanszíro
zási rendszert megoldhatatlannak találják és ezen vál
toztatást kívánnak javasolni. Plusz feladatokkal terhell
az önkonnányzatokat plusz pénzek biztosítása nélkíil.

Szó esett még a várható, nyugdíjjal kapcsolatos új
módosításokról, az önkormányzatok és a TÁKISZ
kapcsolatáról, a kincstárról szóló törvény tervezetéről.

A jövóben változó helyszínnel, az aktualitáshoz iga
zítva tartják majd a hasonló megbeszéléseket, ismertette
Szöllősiné és Földesi Zoltán.

.SiK

HELYESBÍTÉS
A július-augusztusi Híradóban az adózás tervezerében

(melléklet) a telekadó c.fejezetnél a (3) a) rész helyesen:

Az adó mértéke

8. §

(3) Egyéb belterületi telek esetén
a) ha az adóalany magánszemélyegységesen 1,50 Ftím2•

(nem 150 Ft/m2).



10 GYOMAENDRŐD'HíRADÓ" 1995. SZEPTEMBER

Az ember úgy gondolhatja, hogy egy meleg nyáron,
mint teszem ~t az idei volt, alig történik valami egy
zált sportcsarnokban. Ezzel szemben aZ elmúlt évi
programokhoz hasonlóan az idei nyáron is meglehető

sen dúsan követték egymást az események a Városi
Sportcsarnokban.
"Babos Lászlóné igazgató- kérdésemre máris sorolta az

események listáját:
• Július lO-től 3 hétig az Újpesti Dózsa tornászai Var

ga Lajos vezetésével ismét itt dolgoztak. Megláto
gatta őket Csollány Szilveszter és Suppola Zoltán.
(Csollány ekkor tudta meg, hogy megkapta a munka.:
vállalási engedélyét az Amerikai Egyesült Államok
ba.)

.• A Központi Sportiskolások tornászai követték őket

és 2 hétig táboroztak Gyomán.
• Közben augusztus 6-án Németországból Kakukk

József vezetésével válogatotttornászokkal tűzdelt

csapattal érkeztek edzőtáborba. Érdekessége a túrá
nak, hogy közben Gyomaendrődön született meg
Krisztián nevű gyermeke.

• Augusztus B-tól Pomázról ifi kosarasok egy hétig "
él~ezték a csarnok melegét, edzőmeccset is játszot-

tak a helybeli csapattal.
• Mint visszajárók, auguszfus 21-től karatésok An

gyalföldről egy hétig tartózkodtak nálunk. A ligeti
(volt KISZ) táborban laktak a"vendégek.

• Augusztus 28-tól pedig a Bethlen szakközépiskola
által rendezett me,zőgazdasági vásár és kiállítás volt
megtekinthető a csarnokban és környékén.

Egy bejelentést is tett a csarnok vezetője, mégpedig a
változó terembérleti díjakról. Szeptember l-jétől

800 Ftlórára emelkedett a díj a -szabadidősport számára, "
az egyesületek 700 Ftlórát, a diáksport 300 Ftlórát lesz
nek kénytelelenek ezután fizetni. A bodybuilding (testé
pítő) terem is drágább lett: 50 Ftlóra, havi bérlete pedig
600 Ft.

Mindezt az energiaár-emelés és a kompenzáció hiánya"
indokolja. Az ősz során egy pár gyűrűtfognak felszerel
ni. A vasipari munkákra tárgyalás folyik már egy hely
beli céggel. A beruházás összege 60 ezer Ft + áfa. A
gyŰIUK. szintén 60 ezer Ft-ba kerülnek.
Előreláthatólag a csarnok továbbra is teljes kihasz

náltsággal fog üzemelni.
BiK -

AMEGY'EI.OSZTÁLY" ~
ÖS-ZI,SZEZON~ANAKsORSOLASA . "

1995/96. év
l. forduló

1995. VIII. 12. (szombat) 17 óra '

GYOMAENDRŐD BAR. - SZEGHALOM

1995. VIII. 13. (vasárnap) 17 óra
MEDGYESEGYHÁZA - GYOMA FC

2. forduló

1995. VIII. 19. (szombat) 17 óra

GYOMA FC - GYOMAENDRŐD BAR.

3. forduló

1995. VIII. 26. (szombat) 17 óra

GYOMAENDRŐDBAR. - OMTK

1995. VIII. 27. (vasárnap) 17 óra
NAGYSZÉNÁS - GYOMA FC

4. forduló

1995. IX. 2. (szombat) 16.30 óra
GYOMA FC - BCS. JAMINA

1995. IX. 3. (vasárnap) 16.30 Óra

BCS. MÁV -GYOMAENDRŐD BAR.

5. forduló

1995. IX. 9. (szombat) 16.30 óra

DOBOZ - GYOMA FC

GYOM_A.ENDRŐDBAR. - ELEK

6. forduló

1995. IX. 16. (szombat) 16.30 óra
GYOMA FC - MEZŐKOVÁCSHÁZA

1995. IX. 17. (vasárnap) 16.30 óra
CSABACSŰD- GYOMAENDRŐD BAR.

7. forduló

1995. IX. 23. (szombat) 16.00 óra
GYOMAENDRŐDBAR. - BATIONYA

KAMUL GYOMA FC

8. forduló

1995. IX. 30. (szombat) 14.00 óra
GYOMA FC - SZEGHALOM

1995. X. 1. (vasárnap) 16.30 óra
MEZŐHEGYES- GYOMAENDRŐD BAR.

9. forduló

1995. X. 7. (szombat) 14.00 óra
GYOMAENDRŐDBAR. -MEDGYESEGYHÁZA

1995. X. 8. (vasárnap) 14.00 óra
BÉKÉS - GYOMA FC

10. forduló

1995. X. 14. (szombat) 14.00 óra
GYOMAENDRŐDBAR. - BÉKÉS
19~5.X. 15. (vasárnap) 14.00 óra

OMTK - GYOMA FC

ll. forduló

. 1995. X. 21. (szombat) 13.30 óra
GYOMA FC - BCS. .MÁV

1995. x. 22. (va~árnap) 13.30 óra
NAGYSZÉNÁS - GYOMAENDRŐD BAR.

12. forduló

1995. X. 28. (szombat) 13.30 óra
GYOMAENDRŐDBAR. - BCS. JAMINA

1995. X.29. (vasárnap) 13.30 óra
ELEK - GYOMA FC

'13. forduló

1995. XI. 4. (szombat) 13.00 óra
DOBOZ - GYOMAENDRŐD BAR.

GYOMA FC - CSABACSŰD

14. forduló

1995. XI. 11. (szombat) 13.00 óra"
GYOMAENDRŐDBAR. - MEZŐKOVÁCSHÁZA.

BATIONYA-GYOMAFC

IS. forduló

1995. XI. 18. (szombat) 13.00 óra
GYOMA FC - MEZŐHEGYES

1995. XI. 19. (vasárnap) 13.00 óra
KAMUT - GYOMAENDRŐD BAR.
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GYOMAENDRŐDSPARTACÚS TESTNEVELÉSI KÖR SAKKSZAKOSZTÁLYA
5500 Gyomaendrőd,Kossuth L. u. 3.

Gyomaendrőd I. városi' bajnoksága
I. HERTER JÓZSEF-EMtÉKVERSENY VERSENYKlÍRÁSA.

11

l. A verseny célja:

- a bajnoki cím eldöntése

- a sakkozás népszerűsítése városunk-
ban

- a sportbarát<;ág elmélyítés.e

- új játékosok felkutatása
- felkészülés a csapatbajnokságra

- Herter József részére emlékállítás,
aki Gyomaendrődön kiemelkedő

szerepet játszott a városi sakk fel
lendítésében.

2. A verseny rendezői:

- Gyomaendrőd Város Sportcsarnok

- Gyomaendrőd Spartacus TK.
Sakkszakosztály

3. A verseny vezetősége:

- Szucharda Gyula, Braun Béla, Ba
bos Lászlóné, Tóth Péter

4. A verseny helye:

- Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatal kisterme.

5. A ~:erseny ideje:

- 1995. szeptember 23. (szombat)
reggel 8 órátóL

6. Lebonyolítás:

- 7 fordulós svájci rendszerben~ fel-
nőtt és ifjúsági kategóriában.

'Ifjúsági kategóriában indulhatnak a 18
év alatti versenyzők. (Amennyiben
megfelelő számú versenyző ebbe a cso
portba nem jelentkezik, úgy a résztve
vők körmérkőzés formájában döntik el

. a bajnoki címet.)

7. Játékidő:

- 2x30 perc, zászlóleesésig.

8. A bajnoki cím eldöntése:

- pontegyenlőség esetén mezőnyérték
számítás

- módosított mezőnyérték-számítás

- egymás elleni eredmény (ha van)

r sötét színnel elért jobb 'eredmény.

9. Nevezési díj:

- A felnőtt csoportban 400 Ft. (Amely
magában foglal egy szerény uzson
nát (szendvics), üdítőt, illetve egy
ebédet.)

- Ifjúsági csoportban 200 Ft. (Fentie
ket szintén biztosítva.)

- A Gyomaendrőd Spartacus TK. ver
senyzői, valamint a gyomaendrődi

lakóhellyel rendelkezők nem fizet
nek nevezési díjat.

Az ebédbiztosítás csak a vi~éki ver
senyzoKet illeti meg.

10. [Jijazás: Tárgyjutalom

ll. Versen)l- és játékszabályok: A ra-
pid-sakk előírásai alapján.

12. Költségek: A rendezés költségeit a
rendező szervek viselik. A játékosok

költségeit egyénileg vagy az egyesüle
tükön keresztül viselik.

Kérjük a vidéki versenyzóket, hogy· 2
versenyzőnként 1 sakk-készletet és órát
feltétlenül szíveskedjenek magukkal
hozni.

Gyomaendrőd, 1995. augusztus 24.

BABOS LÁSZLÓNÉ
sportcsarnok-igazgató

TÓTH PÉTER
szakositályvezető

Mi va
, .

'Répával?
A békéscsab~i Széchenyi L Közgazdasági és KülkereskedeÍmi Szakközépiskolába jár, most kezdi.a II: ével. Az elmúlt

évben kölcsön adta őt a GYFC a Békéscsabai Előrének egy évre. A fiatal tehetséges labdarúgóról van szó..,. Tóth Csa
báróI, Répáról. Az Előrénél Batke László keze alatt látható fejlŐdésen ment keresztül eddig is. Legutolsó - személyes
- sikere is természetesen a focihoz fűződik. Júliusban a svédországi Gothia Kupában eredményesen szerepelt az Előré-

vel Gőteborgban. A IS évesek csapa-:
tával a 116 résztvevő team közül az
Ullevi stadionban játszott döntőben

cs,!k másodikak, ezüstérmesek lettek.
A kezdés előtti himnuszokat követő

meccsen egyetlen gól esett Répáék
hálójába, ami. el is döntötte a kupa
sorsát. A világ legnagyobb ifjúsági

-focitornáján részt vett Tóth-Csaba vé
gig erőssége volt ~ csapatának. Ezu
tán érthető, ha azt szeretné, hogy to
vábbra is az Előrében rúghatná a lab~

dát, a kölc~önbe adás nem szűnne

meg, Továbbra is sok sikert! _

BiK

(.4 képen jobbról a 2. Répa,
a térdelő sorban)
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A GYOMASZOLG KFT. építöipari és
. mélyépítési munkákat vállal.

Továbbá készbeton-értékesítést, helyszínre történő

szállítását, valamínt építőipari lakossági
szolgáltatá.si munkákat is.

110 literes kukaedény nálunk a legolcsóbb!
2800 Ft, amig a készlet tart.

GYOMASZOLG KFT.
Ipartelep u. 2. sz. Telefon: 386-233, 386-269.

A STOP BUTIKSORON
aFEHtRNBMŰÜ~LB~BBN

. -!elina újkollekciója,
melltartók és kOfT)qCdr~sszek, csípöszorítók

mindenméfetben.

.•.••··.··•. ;~j~ri~~~I~.i~6sö~::~g~;~~.···· ....•.....•...
Női pizsamák, köht6~Ök.bébfdoil~kthabseIYem
kombinéknoi alSó/LhödsnYOOadrágok nagy

váiasztékban.
Férfipizsam'ák, alsók, zoknik, köntösök.

VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓ/MAT
hétfőtől péntekig 9-12, 14-18, szombat 9-12.

1995. SZEPTEMBER

A vÁsÁR IDEJE ALATI SZÁMOS
ÉLELMISZER ÉS VEGYI ÁRU 10-30%
ÁRENGEDMÉNNYEL KAPHATÓ!

Ízelítőkínálatunkból:
~·:t

~~ kristálycukor 1/1 79,90 Ft
;: Vénusz étolaj 1/1 145 Ft

Ráma csészés margarin 500 g 119 Ft
;;i ülympos citromlé 1000 g 99 Ft
~R sertésmájkrém 150 g 48 Ft
{:'.{.

:~t darált sertéshüs 400 g 99 Ft
;~tJ Mastró Lorenzó őrölt kávé 100 g 131 Ft

I~EEiL~:~~~i~~;i,~~i:~~:
~~{ Persil ált. mosópor 600 g 219 Ft
!@ Clorox hypó l/l... : 101Ft

Família papírszalvéta 62 Ft

,12

@?ROtJNENf
ÉPÍTŐIPARl

ÉS SZOLC.4L TA TÓ ST.
5500 Gyomaendrőd, Tompa M. u. 22.

Telefon/fax: 60/384-225

,/

UJ!

APrivát Zöldség-gyümölcs·
SZAKBOLT ÚJABB ÜZLETE NYÍLIK

szeptember 1-jétól
a Bajcsy-Zs. út 119. sz. alatti

ABC-nél.
.Itt is a megs:::o.kott nagy lJálasztékkal

és
olcsó árakkal várjuk l'ásár/óinkat'

A Lakásfelszerelési J\jándék Shop
(Gyomaendrőd, fő út 208.)

nagy választékban kínál üveg-,
porcelán-, műanyag ~rukat.

Ezen kívül háztartási kisgépeket,
világítástechnikai termékeket kedvezőáron.
Ugyanitt válthat 100, 200, 500 Ft értékben

vásárlási utalványokat.

DAEWOO TXT 55 cm tv 54 900 Ft,
AKAI 51 cm tv 44 900 Ft,

SAMSUNG v. recorder, 2 fejes 42 900 Ft,
SHARP, 2 fejes 41 900, AlWA lejátszó 25 400 Ft.

Műholdvevők T1TANJCA IX 21 900,
TITA 'lA X 23 900 Ft.

. PHILIPS vasaló 3400, PHILIPS mixer 4590 Ft.
Video- és audio kazetták nagy választékban.

HíRADÁSTECHNIKAI ÉS BŐRDíSlMŰBOLT

Fő út 226. sz.. Tel.: '06-30/456-394
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Értesítjük kedves \fásárlóinkat, hogy megnyitottuk új

PAPÍR-, JÁTÉK-, AJÁNDÉKBOLTUNKAT
a Fő út 230. sz. alatt, a gimnázíummal szemben.

Áruválasztékunk kiterjed irodai és isko.ai papírokra

és felszerelésekre, nyotatványokra, iSKola-, utazó

és alkalmi táskákra, játékokra és különböző

kisebb- agyobb ajándéktárgyak.

Szé~es váíasztékka! várjuk Önöket!

MOBlL-TANK Bt., Gyo:naendrőd

Eladók törzskönyvezett shi-tzu kutyakölykök.
Cím: Gyomaendr.őd, KatonaI 18. sz.

Érd.: 17 óra után a helyszínen.

VÁSÁROLJON MINDENT EGY HELYEN,

. AI(.hAf ~")"~h~'Ah!
Bébi-, gyermek- és felnóttruházati cikkek, fehémemíík,

cipők, játékok és iskoiaszerek kaphatók.

ŐSZI AJÁNLATUNK:

- esőkabátok rnmdénméretben
- téli o~erálok,JizhaÚan2részes garnitúrák
- selyern"ésái:mene#dzs0<ik,bé1elt m:~llények

~ ;~}:1::~~~l~~~~&~~::~e~:~~~0f····•.·.
- parIll,tt1; plüs~~€:$ :~r9szabadidő-gélrni

túrák>valil'nint ískol~táskák, hátizsákok.

MégtaIÍaNYÁRfvASÁRsz~pt.IS-ig!
- vászonblúzok, sZok.~Yák;k6sztiimök, pólók
- nadrágok,strandcip6k,papucsok .

10-30%-05 ÁRENCEDMÉNNYELKAPHATÓK.

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 9-12, 14-18-ig, szombaton 8-12-ig.

Gyomaerdrőd, Kossuth u. 61-63.
Tel.: 386-833/12 mellék

CS. SZABÓ ISTVÁN:

GYOMA-DEBELJÁCSA 
1974- 994

EMLÉKEZŐSaROK IMMÁR 200 ESZTENDEJE A BÁNÁTBA SZAKADT GYOMAIAKRÓL

A XVIII. század közepén működött egy hatalmas társaság,
"Délmagyarországi kincstári puszták bérlő társasága" néven.
Ez a társaság l766-ban átengedte az egész bánáti síkságot
tiszai és marosi szerb határőröknek. "Nem tudni, milyen .ok
ból, de a szerbek néhány év múlva odahagyták a kövét: pusz
taságot és 1783-ban már újra nagy pusztaság tárult azok sze
me elé, akik BecskerekrőJ Idvoron keresztül PancsováJ;a utaz-·
tak". A kincstár nem nézhette tétlenül, hogy ilyen kiváló mi
nőségű fóldterület műveletlenül álljon. A török birodalom ha
tárának közelsége is indokolta a vidék védelmének megszer
vezését és a bécsi udvar itt is katonai határőrvidék létesítését
rendelte el. Így került a terület 1794-ben újratelepítés alá, a
temesvári katonai kormányzóság felsőbbsége alatt, "Német
Bánsági Határőr Regiment" (Deutsch-Banater Grenz Regi
ment) alárendeltségében. Közigazgatásilag közvetlenül Bécs
alá tartozott egészen 1873 júliusáig, ,amikor is visszakerült a
Magyar Királyság polgári közigazgatása alá. Sióban forgó vj
déken kerül szemünk elé a történeti - a török hódoltság ide
jén teljesen elpusztított - Torontál vármegye területén De
beljács község (1888-1914 között Torontálvásárhely; mind a

. mai napig a vidék kiemelkedő vásáros települése. Erre utal a
név.). A telepeseknek 6-10 évre hadmentességet, adómentes
sége1, ingyen építőanyagot, 34 kishold szántóföldet biztosítot
tak. Ennek fejében a meghatározott k~tonai előírások szerint
a családoknak bizonyos határőri-katonai szolgálatot kellett
vállalniuk. A telepes birtokosok férfi tagjai így a jogi iratok
ban mint "határőr", vagy román átvételből "plájás" elneve
zéssel fordulnak elő. Debeljácsa községbe hódmezővásárhe-

lyi, szentesi, makói, gyomai refonnátusvallású magyarokat
telepítettek 1794-ben. 240-250 családot ,,hozott le a kincstár a
Nagy Alföldről az itt elterülő pusztaságra". A déli vidékre ez
idő tájt több tiszántúli településról indultak el családok a jobb
megélhetés reményében. Gyomáról is nemcsak I;lebeljácsára,
de többek között Pankotára, Igazfalvára, Rittbergre (másképp
Végvár), Kisperegre kerültek el családok. ,;A négy város fiai
nak utódserege: virágzó nagyközséget emelvén a pusztaság
helyén olyan viharokkal a háta mögött, mint amilyent az
1848-as és 1914-l8-as jelentettek". Hozzátehetjük még
1944/1945 fordulóján elkövetett mészárlásokat is, mert De-

. beljácsa magyarsága ezt sem kerül(het)te el. Debeljácsán ma
is Gyomai utca őrzi a Gyomáról származók emlékét. (Debel
jácsi emlékkönyv 1838-1938. A debeljácsi refonnátus ke
resztény egyház emlékkönyve il templom 100 év~s jubileuma
alkalmából összeállította: Gachal János esperes, Tóth Sámuel
okI. jegyző).

Vukovics Sebő, a délvidék konnánybiztosa 1848. szept.
18-án Temesvárról jelenti adebeljácsaiak veszedelmérői: "...
3 rác támadást kivédtek, szept. 8-án újra tetemes erőkkel

megtámadtattak, 100-an elestek, cca 300-at elfogtak, a fenn
maradt 2000 pedig vagyontalanul elűzve, földönfutóvá téte
tett. A menekültek Tororrtálba átvonulva, ott Kiss Ernő ezre
des (az é!iadi 13 egyike) parancsnoksága alatt egy gyalogszá
zadot alkottak, és a többiek nők és gyermekekkel segítségre
várnak". A krónikás itt megjegyzi, hogy bizony a történelem
bizonyos esetekben és körülmények között ismétli önmagát!

Folytatjuk a következ6 számban.
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Elismerés
állami szi ten
A Magyar Köztársaság Bronz Ke

resztjét, eddigi munkásságát elisme
rő kitüntetést kapott a gyomaendrődi

polgármesteri hivatal dolgozója,
Nagy Istvánné, a pénzügyi csoport
vezetője. 1961. augusztus l-jén Jé-

. pett munkába, az akkori tanácsi szer
vezetben a pénzügyi teliiletén. Ki
tüntetését Békéscsabán, a Közigaz
gatási Hivatalban vette át augusztus
18-án, ami a 34 év jó munkájának
dicsérete.

Az elismerés meglepetésként éne;
mert a jegyző - elfoglaltságára hi
vatkozván -'- őt kérte meg a bé
késcsabai értekezleten való részvé
telre. A titkolózás jól sikeliiit, hiszen
csak a kiosztás pillanatában éltesült
nz örömteli eseményről. Ehhez az
egész hivatal gratulál! További jó
egészséget és eredményes birkózást.
a számokkal'

Jud6shírek
Nemzetközi' judo edzőtábor volt

Gyomaendrődön július 31.-augusz
tus 10. között. Ezen mintegy 190-en
vettek részr minden korcsoportból.
Győrből, Szegeáről, Bajáról, Debre
cenből, SalgótaJjánból, Tápiógyör-.
gyéről, Gyomaendrődrőlésa német
országi Ert"Ultból 'érkeztek a spOlto
lók. A felkészülési munkát nagyon
jó szakemberek irányították. A tábor
létrehozója és tavalyi vezetője-szer

vezője Kovács Gdbor,a. bíróbizott
s·'g tagja. a dan-kollégium elnöke
Vági Miklós, valamint Tóth Bila,
Sápi Miklós és Károlyi Ai1tal. A
Bethlen G. Mezőgazdasági Szakkö
zépiskola és' cl Kner L Gimnázium
kollégiuma adott otthont az összejö
vetelnek.

Ezt megelőzően a gyomaendrődi

cselgáncsos fiatalok közül heten le
tették a zöldöves-vizsgát és külön
dicséretben is részesültek. (Schwalm
Gergő, Vetró Péter, Szabó Szabolcs,
Kováqs Balázs. Kónya Kati, Erdős

Dániel, Bernát Viktor). Gál Béla kék,

Garai János pedig barna övet szer-o
zett.

.Károlyi Antal, a' GYSTK ügyveze
.tője és a judósok trénere a távolabbi
kilátások.ról nyilatkozott:

Következik egy nemzetközi,
országos verseny szeptember 9-én.
Tatán, ahol szeretnénk helytállni.
Szeptemberben még egy németor
szági találkozóra is szeretnénk elu
tazni.

Ai eddigi cselgáncsossikereket so
kan irigykedve figyelhetik, de nem
lehet kifelejteni ennek értékelésekor
azt· a sok verítékes munkát, edzést,
ami ezt·végül is lehetővé tette. Re
mélhetőleg az eredmények ezek utál).
sem maradnak el, amit SZÍvből kívá
nunk nekik! .

Kisebbségi
hírek·

A Kisebbségi Cigány Önkor
mányzat ülést tartott június 10-én.
Részt vett a rendőrség városi őrségé

nek parancsnoka és az önkonnányzat
képviselője is. Elfogadták a küldöt
tek az· alapszabályzatot, ami szerint
tovább kívánnak dolgozni. A felada
tok, célkitűzések tisztázást nyertek a
jövőre vonatkozóan. A Kárász utca
kÖl11:yékére tervezett játszótér kiala
kításához anyagi támogatásért pá...
lyáztak. Erre még választ nem kap
tak, viszont szeptember l-jére lakó
kQrz.etükben tereprendezési akciót
terveztek.

Betakar'tás
és árverés

Túl vagyunk az aratáson, de még,
előttünk a kukolica és a napraforgó
beta -arítása. Kertes Imre - a falu
gazdász intézményét követő - gaz
dajegyző Gyomaendrőd körzetére
\lonatkozóan a következőket mondja:

Az őszi búzából a hektáronkénti
átlag 35-40 mázsa. Szélsőséges

esetben 17-50 mázsa is előfordult.

A termés mintegy 8-10 mázsával
maradt alatta 'az elvárásoknak. Oka
főleg a fagykár, a ní.gcsálók és a ve-

gyi növényvédelem következmé
nye... Az aratást általában augusztus

. elejére elvégezték. Leginkább a bor
só levágása okozott gondot. A kuko
lica elég siralmas képet fest. Ennek
fő oka az aszály. Sajnos, jelentős te
rületeken be kell silózni a termést.
Valószínűleg a35 mázsás hektáron
kénti mennyiség már jónak fog szá
mítani. Napraforgóból jobb ahely
zet, itt jó közepes a várható hozam,
bár ennek megítélése még kicsit ko
rai. A gazdajegyzői fogadónapokban
v~ltozás történt. Ezután Gyoman:
kedden, szerdán 8-12-ig a polgár
mesteri hivatalban, Endrődön: ked
den 8-12-ig, csütörtökön pedig 13
16 óráig.

Elmaradt 
árverés

A l8-ra tervezett haszonbérleti ár
verés Gyomaendrődön elmaradt. En:
nek okát így magyarázta Bátori Gyu
la, a Földrendező Bizottság elnöke:

A magyar állam tulajdonában lévő

föld,ilapok a felszámolás alatt levő

Lenin és Alkotmány Tsz-ek haszná
latában v'annak. Az Alkotmány ese
tében 533 ha - 7558 AK, a Leninnél
1103 ha és 25309 AK. Ezek a terüle
tek az önkormányzat tulajdonába ke
rültek az elmúlt év decemberében.
Az államj tulajdonban levő földek
viszont a kárpótlási alapba kerültek
ez év árpilisában. Így módosult az
földterület elosztásának lehetősége.

Most már 32 ezer AK-val és 1600
ha-ral lehet majd gazdálkodni az ár-

. verés soráil. Az új rendelkezés sze
rint a feiosztás aránya: 80% a hely
beliek és 20% a vidékiek javára. Ez
viszont gyakorlatilag azt jelenti,
hogy az intézkedéssel végül is az ön
-ormányza;: került hátrányos helyzet
be, mert a haszonbérletbe adás elma
radt, -és így az önkonnányzati tulaj
donból is kifolynak a földterületek q
.kártérítési alapba. Az árverések a ré
gebbi kijelölt területeken (Hajmagy)
októberre, az újabbakon pedig no
vember-decemberre várhatók.

Biró Károly
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A tűzoltoság hírei
7. 8. Gyermeknapi bemutatót rendezett a tűzoltóság.

7. 9. 44-es út r6zsási keruletnél bozót. gaz égett. A tü
zet visszamin6sítették.. az egység visszafordítva.

7. 10. Szarvasi út 7. km-énél kombájn + álló gabonatáb
!:J. tűz történt.

7. I L Bajcsy-Zsilinszky úton tehergépkocsi tűzhöz ri
asztott (GAZ 66).

7.21. Rózsáson kombájn. ill. 6 ha lábon álló és 8 ha tar
ló égett.

8. 8. A munkaügyi hivatal tetején a vihar által megron
gált cserepek igazítására.hívták ki a tűzoltókat.

8. 9. Öre$sz616ben a Kör Ú. 17. szám alatt tet6szerke
zett égett teljes teIjedelmében. Rendőrség kérésé
re a dévaványai hídnál belefulladt Kiszely László
kiemelése történt a Körösb61.

.8. 15. Gyomaendrőd és Szarvas között a 14. km-kőnél

tanya ég. Az egység visszafordítva.
Ezeken kívül legalább 30 esetben kellett a város külön
böző részeire nádas, avaros, tarló és széna-szalma tüzei-
hez kivonulniuk a tűzoltóinknak.

Nagyon nehéz Rólad írni. Tudom, most ti/takozol,
hogy ugyan már, meg minek ez! Mindig is szerény és
háttérbe húzódó voltál.

Még a gimnáziumból ismertük egymást. Nem volt
olyan esemény. rendezvény, ünnep, hogy ott ne találkoz
tam volna Veled. Nemcsak részese, élyezóje'voltál a kul
túrának, hanem szel"Vezóje és kitalálója is szülófölde
den, városunkban.

Ha jött a tavasz, Te szel"Vezied az Éneklő-ZenélőIfjú
ság Találkozót, melyre oly büszke voltál. Jogosan. Nél-·
kii/ed nem lett volna" GyomaendrődiNyár". Hihetetle
nül érzékeny voltál mindenre, ami szép és jó.

Attól tartok, veszteségünketfel sem tudjuk mérni! Em
léks?em Rád. ahogy állsz a kiállítások megnyitóin, vagy
üldögélsz a Honti Galéria csodálatos estéin. Együtt..
szurkoltunk végig so~-sok rendezvényt. Nagyon sokat
segítettél. Köszönöm!

Köszönjük a Képtárunkat, kös?önjük az ügyszeretete
det. Hiányozn i fogsz. Te pótolhatatlan vagy.

Drága Karikám! Tudom, ha ezentúl bü~zkeségiink, a.
Képtár falai közöú sétálgat-ok majd, Te ott leszel vala
holmellettünk.. Mindig szeremifogunk.. Isten Veled.

Dr. Frankó Károly
polgármester

'KÖSZÖN~TNYILUÁNíT ÁS.
'Köszönetet mondunk mindazoknak

a rokonoknak, barátoknak, ismerősoknek,

akik

Varga Gyuláné
temetésén megjelentek, sírjára koszorúi,

virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.

11 GYÁSZOLÓ CSI1LÁD

_'1995. BARTÓK-ÉV
Bartók 'Béla életrajza és művész~te

1881. március 25-én született Nagyszentmiklóson. Édesapja a
nagyszentmiklósi földművesiskola igazgatója, maga is zenekedvelő em
ber volt. Édesanyja Voit Paula jó zongorista, így a gyermek Bartókot
környezete korán zenei élményekhez szoktatta.
Első zongoraleckéit 6 éves korában anyjától kapta. Első nyilvános fel

lépése 1892. május 1-jénegy iskolai ünnepélyen történik meg, és attól
fogva' "csodagyermekként" tartják számon. Ennek a sikernek volt
köszönhető, hogy Pozsonyba kerüljön,' zongoratanulmányait Erkel Lász
lónál folytathassa. Főiskolás évei alatt tanulmányoúa Wagner műveit,

majd Strauss művészete nyomja rá bélyegét zeneszerzői pályájára. Mű-
vészpályája nemzetközi méretekben is biztatóan kezd kibontakozni.

1907-ben kinevezték a Zeneakadémia tanárává. 1905-1907-ig terjedő

évek életművének leghatározottabu fordulatát is meghozzák: megismer
kedik a magyar népzenével úgy, ahogyan azt a parasztság megőrizte és
életben tartotta. Ettői kezdve zeneszerzői, tudományos és művelődéspo

litikai tevékenysége elválaszthatatlan a zenefolklónól. Rendszeres gyűj

tőtevékenységéhez Kodály első gyűjtései adták az indíttatást. Érdeklődé-
. se tovább vezette szomszédaink népzenéjéhez. 1906-tól kezdve szlovák

népzenét is gyűjtött. 1917-ben mutatták be ,,A fából faragott királyfit",
majd 1918-ben ,,A kékszakállú herceg várát".

. I.

A tanácsköztársaság korai bukása sok tervét meghiúsította. Mivel sovi-
niszta rágalomhadjáratot indított ellene a sajtó, komolyan foglalkozott a
külfóldön való letelepedéssel.

A m~zenei ihletés az 1926-os zongoradarabok, a két "Rapszódia", a
"Húsz magyar népdal", valamint a sokasodó énekkari feldolgozások,
mind az új módot jelzik. E kornak legnagyobb alkotása a "Cantana pro
fana".' A későbbi években zeneszerzői érdeklődése a gyermekvilág felé
fordul!. 44 duót, majd 8 füzetre való gyerrnek- ill. női kórus művet írt.

A "Bázeli KamaraZenekar" rendelésére készült el nagy, monumentális
műve, a ,,Zene húros ütőhangszerekre és celesztára". Ellenszenve a·fa
siszta rendszerrel egyre jobban fokozódik. Határozott formát kezd benne
'ölteni az a terv, hogy hazáját a háború idejére elhagyja. 1'940-ben nyug
díjaztatta magát a főiskolán, majd tájékozódó utazást tett az Egyesült Ál
hunokba. Ezt"az utat nem végleges emigrációnak szánta. Kint megélheté
si gondjai voltak, majd hirtelen megjelent betegsége is súlyosbította
helyzetét. Állapota először javult, de ez nem bizonyult véglegesnek. Be
tegsége 1945 nyarára súlyosbodott, s szeptember 26-án .New Yorkban
meghalt.

Népzenegyűjtés, kapcsolata Békés megyéhez
Elsősorban családi kapcsolatok fúzték Békés megyéhez. Édesanyja 

Voit Paula - a csorvási plébánián tartotta esküvőjét id. J3artók Bélával,
1880. április S-én. E házasságból született ifjabb Bartók Béla, aki Békés
megyében élő rokonaival állandó kapcsohitban maradt.

Népdalt 1906-b~n gyűjtött először Békés megyében.
"Július 20-án megjelenek Békés megyében olyan szerszáriunal, mely

nek láttára ámulatukban hanyatt esnek a jó békésiek. Éspedig először is
Gyulára megyek, ahol 20-án vásár van. Majd onnan Vésztőre tovább..."
írta levelében édasanyjának.

19ü6-ban Vésztőről gyűjtött népdalok:
Jajj de szépen esik...
Elindultam szép házamból...
Ha bemegyek...

Holubné Hunya Anikó
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Gyomaendrődkülterület szabályozási tervének programja
ELŐZMÉNYEK:

TERÜlETMEGOSZLÁS

MEZŐGAZDASÁGITERÜLET

A külterületen 1405 fő él a várös 16579 fős összlakos
számából, melyannak 8,40/0-a.

A külterületen jelentős számú szórványtanya található,
mintegy 643lakossággal.

A nagylaposi belterületi részen 190 fő lakik.
Az Öregszőlőkkülterületi lakott helyen 572 fő él.

Jelentős külterületi lakott hely a várostól délre elterülő

Öregszőlői rész, mely a Szarvasi út mentén fekszik. La
kosszáJ:Ila 572 fő. Területén mintegy 326 lakóház találha
tó. Telkei 800 n. ölesek, melyek mintegy 28,0 m széles
ségűek. A területen ottlakók gazdálkodást folytatnak.

Az utóbbiból adódóan a területnek a továbbiakban is
ugyanezt a funkciót kell betölteni. Ezért belterületbe vo
nása nem javasolt, bár ebben az esetben földmegváltást
nem kellene fizetni, ellenben 'belterületbe vonással a tel
kek a "lakóterületi" kategóriába kerülnének, melynek
korlátozó tényezői és előírásai lennének a jelenlegi "gaz
daportás" telekhasználattal szemben. Ezért a jövőben az
Öregszőlőket továbbra is külterületi lakott helyként kell
megtartani.

KÜlTERÜlETI. LAKOTT HELY

A volt zártkertikategóriába sorolt területek, azaz kis
kertek, zömmel a Körös holtágai mentén helyezkednek
el.

KISKERTEK (volt zártkertek)

EGYÉB BELTERÜLET
A külterületen tal~ható a Nagylapos belterület, melyen

mintegy 190 fő lakik. A továbbiakban változatlanul la
kott belterületi helyként lesz megtartva és kezeIve.

A városi strand és közösségi terület belterületként sze
repel a Templom-zugi Holtágnál, melynek státusában
változás nem lesz. .

ÜDÜlŐTERÜlETEK

ezeken a földterületeken tanyaudvart kell ebben az eset
ben kialakítani, földhivatali bejegyzéssel.

A Bánomzugban, a Harcsászugban, a Sócózugban és a
Templomzugban olyan ún. "üdülőterületek" alakultak ki
a rendezési tervek alapján, melyek területei azóta. sem
kerültek belterü1eti bevonásba.

Az ÉVM. 15-1266/1981. (XI. 24.) felmentésében a te
rületre vonatkozóan max. 80 m2-es, legfeljebb két üdülő

egységből álló üdülőépületre vonatkozó építési lehetősé- .
get engedélyezett, és a terület belterületbe sorolását tar
totta célszerűnek. Ennek a felmentésnek további alkal
mazása Kiss Lajos területi főépítésszel konzultálva lett,
aki a ,minisztériumával további egyeztetést fog folytatni

.ez ügyben.
Az üdülőterületek legalizálására a belterületbe vonás

megoldás lenne, de ezzel a művelési ágból való kivonás
sal több 10 inillió forintos földmegváltási díjat kéllene fi
zetni a belterületbe.vonást kezdeményezőknek.

A Révzugban a tervezett "Kisréti Üdülő és Gyógyszál
ló" céljára területet kell biztositani, mely teriiletnek ezért
a művelési ágból való kivonását kell kezdeményezni a
beruházónak.

30393,83 ha
l 161,71 ha

22,91 ha
345,28 ha

29207,11 ha

NÉPESSÉG

A város igazgatási területe:
Belterület:
Nagylapos (egyéb belterület, lakott hely):
Öregszőlők (lakott hely):
Külterület (,,0"-ás hrsz.):

Gyomaendrőd általános rendezési tervét az 1970-es és
az 1980-as években készítette aDÉLTERV tervezőiroda,

mely tervnek felülvizsgálatára 1991-ben került sor. Az
akkori tervezési metodikának megfelelően M=l :25 OOO
méretarányban készült el a "kömyékterv", mely a jelen
tősebb létesítmények helyét és. nyomvonalait ábrázolta,
ill. jelölte ki. A mai elvárásokhoz ennél korszerűbb és

.részletesebb külterületi szabályozási (rendezési) tervet
kell készíteni M= l: 10 OOO méretarányban, melyhez egy
tervezési program is tartozik.

Az önkormányzati terület városfejlesztési és gazdálko
dási bizottsága az előzőleg bemutatott programjavaslatot
megtárgyalta, meJy alapján került kidolgozásra jelen ter
vezési program.

A külterületen jelentős számú szórványtanyák - min
tegy 250 tanya, - mezőgazdasági üzemközpont, major
központok és állattartótelepek találhatók.

Az előzőekből adódóan az egész mezőgazdasági terü-
. leten a tanyaépítkezés és a farmgazdaság kialakítása, va
lamint nagyobb mezőgazdasági üzemközpont létesítése
megengedett lesz, melyek területét a művelési ágból
majd ki kell vonni.

A meglévő, 1992. 1. 6. előtt kialakult tanyák,. amennyi
ben ezek te1ülete, ill. szélessége nem felelne meg az
OÉSZ idevonatkozó előírásainak, ezért a kialakult hátrá
nyos helyzetükre való tekintettel, építési igényük esetén
egy kedvezőbb elbírálást fognak kapni .kialakultságuk és
a szerzett jogukból adódóan, egyszeri építési alkalomra:

- lakóépületűk felújítható és 25,0 m2 nettó alapterü
lettel bővíthető,

- lakóépületük a jelenlegi alapterülettel újraépíthető

és 25,0 m2 nettó alapterülettel bővíthető,

- tanyaudvatuk 300/0-ig beépíthető.

Az új tanyák létesítését 3000 m2, ill. 6000 m2-nél na
gyobb földterüÍeten lehet megvalósítani (OÉSZ), ahol
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Az igazgatási terület nyugati határán található holtág,
és az Epreskerti holtág mentén lévő kiskerte)< területei a

,. Körös-Maros Vidéki Természetvédelmi Igazgatóság vé
leménye alapján nem védett, de természeti értékekkel
rendelkező területek Ezért korlátozott hasznosítását ja
valolja az igazgatóság. Ebből adódóan eze 'en a területe
ken további építkezéseket nem javasol a program.

A többi kiskertekre vonatkozóan az OÉSZ előírásai a
mérvadók.

KÖRNYEZETVÉDELEM
SZENNYEZŐ FORRÁSOK

A szennyező források 'özül a szeméttelep és a szenny
víztisztító telep részére az OÉSZ-ben előírt 1000 m-es
védőtávolságotkell biztosíúni.

Mivel ez a védőtávolság az adottságokbpl adódóan
nem biztosítható a szennyvíztisztító telep körül, ezért az
illetékes szakhatóságok (Környezetvédelmi Felügyelő

ség, Tisztiorvosi Hivatal) szakvéleményét be kell szerez
ni, a védőtávolsá[? lehetőségének és feltételeinek csök
kentése céljából.

ERDŐTERÜLETEK

Gyomaendrőd külterületére és a tájra nem jellemzőek

az er-dősülések. A körösi ártéri erdőkön' kívül csupán a
Póhalmi erdő a jelentősebb erdőterület.

Ezért fokozott figyelemmel és gondoskodással vissza
kell állítani a dűlőutak menti fasoro 'at és védő erdősávo

. kat a termőföld védelmében, a szélerózió kivédése céljá
ból.

nÉvAVÁNYAI TÁJVÉDELMI KÖRZET

A település közigazgatási területének ész"ki részébe
több helyen benyúlnak a Csejti és a Csudaballai gyepek,
melyek országos védettségű területek. A terület fő érté
két a pusztai madárközösségek képezik. Ezért a terület
művelési ágát megváltoztatni nem lehet. Ezen túlmenően

a terület zavarásérzékeny. Ebből adódóan látogathatósá
gát is korlátozni kell. A területen bármilyen tevékenység
hez a Körös-Maros Vidéki Természetvédelmi Igazgató
ság hozzájárulása szükséges.

KÖRÖS-VÖLGYI TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

Az élő Körös töltései közötti rész megyei védettségCí és
helyi jelentőségű védett terület, mely országos védettség
re van felterjesztve. A vízrendezések után megmaradt
hullámtéren kialakut táj fonna, és életközösségek, vala
mikori változatos életterek észlelhetőségét adják. Ezért
ezen a területen is bármilyen tevékenységhez, a Körös
Maros Vidéki Természetvédelmi Igazgatóság hozzájáru-
lása szükséges. .

Ennek a területnek a nyugati része fokozottan zavarás
érzékeny. Ezért látogathatóságát korlátozni kell. Középső
és keleti része zavarásra kevésbé ·érzékeny területe!<'.e
foglal magában.

TERMÉSZETI ÉRTÉKEKKEL RENDELKEZŐ
TERÜLETEK .

A Varjasi gyep ugyan nem védett, de szép természeti
értékekkel rendelkez6 terület. Korlátozott hasznosítását a

. Körös-Maros Vidéki Természetvédelmi Igazgatósággal
kell egyeztetni. Művelé i ága nem változtatható meg, és
nem építhetőbe.

A Holt-Körös ág mentén a külterület nyugati határán
az előzőhöz hasonló szép természeti értékek található'.
Ezért a jelzett területen művelési ág módosítását, és épít
kezéseket nem lehet engedélyezni, és helyi védettségű te
rületként kell kezelni.

Az Eprt'skeri holtág mindkét partján és a Sirató
zug nyugati holtágának partszakaszai menté~ is az előző

höz hasonló helyi védettség4 területet kell kialakítani és
fenntartani.

KÖZLEKEDÉSI LÉTESíTMÉNYEK
A 46. sz. Szolnok-Mezőberény or-zágos főút mentén

100,0-100,0 m szabályozási szélességet kell biztosítani,
- .az OÉSZ-előírás alapján. Hasonló szabályozási szé
lességet kell biztosítani ennek az útnak a várost északról
elkerülő tervezett szakasza részére, melynek nyomvonala
a régi mezőtúri úton épülne ki és folytatódna enne: meg
hosszabbításában található földúton és a várost keletről

megkerülve egy új hídon át keresztezné a KÖt'öst, mely
nyomvonal már az 1991-es rendezési tervben is szerepelt
és egyeztetésre került a Közúti Igazgatósággal.

BÁNYATERÜlET
Az igazgatási. terül .t nyugati határán, a inezőtúri terü

letre átnyúlva található az "Endrőd I." bányatelek terüle-o
te, melyen szénhidrogen-kitermelések folynak, ahol a he
lyi vezetékek és több kút védőtávolságánakterületét kell
biztosítani.

- szénhidrogén-vezeték: 30,0-30,0 m

- szénhidrogénkút (körül): 50,0 m

VONALAS INFRASTRUKTÚRÁK
A villamosenergia-ellátás feltüntetett külterületi táv

vezetékeinek az alábbi szabályozási szélességet kell biz
tosítani az országos rendelkezéseknek megfelelően:

20 kV-os távvezeték: 10,0-10,0 m

Az ellá~ó gázvezeték ,,0" részére 9,0-9,0 m védősávot

kell biztositani az országos rendelet alapján.

A MOL szénhidrogén-vezeték "GOÜ" részére 30,0
30,0 m védőt;:bolságot kell biztosítani az idevonatkozó
ipari minisztérium rendelete alapján:

Az oljakutak (termálkutak) körül 50,0 m szélességben
védőtávolságotkell biztosítani al. előbb említett rendelet
alapján.

A vízelvezető csatornák jelentősebb nyomvonalai
mentén a csatornaéitől számítva 6,00-6.00 m kezel~si sá
vot kellbiztosítani a VJZIG előírásai alapján.

Szeged, 1995. július hó

HERNYÁK IMRE
okI. ép. mérnök, VeZel,) tervező
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Bemutatom a .TGYE megyei tagszervezetét

• Eladó egy zöldszínű beépíthető csempekályha.
Honda 'Evepax robogó eladó, irányár: 50 ezer Ft, .
mountaínbike-ot beszámítok. Öregszó1ő, Ugari 'Út

l. sz. alatti építési telek, 1600 m2 zártkerttel eg,yben
vagy külön eladó. Rádiótelefont beszámítok. Érd.:
Gyomaendrőd, Deák F. 15.

Dr. Koleszár Józsefné
TGYE·titkár

Sz. Áll. Iskola és Diákotthon) alsó tago- .
r: zatos nevelőinek, akiknek 90%-a egye
~ sületi tag. A sokszorosítást alkalomsze

"'UJ
~ fŰen oldjuk meg, ebben segít az önkor-
~ mányzat, a nyomda és megyénk más

«t városából is kaptunk már segítséget.
_~~ Tagszervezetünk működésének fedezésé-

CTy \' re tagjaink kéves tagdíjának 60%-ával rendel-
kezünk. Ezt az összeget elsősorban a tagok tovább

képzésének támogatására, jó kezdeményezések megva
lósítására fordítjuk. Hasznos támogatást kapunk a peda
gógiai intézettől tagságunk tájékoztatásához helyiségek
biztosításával, szakmai szolgáltatásokkal.

Megyénk tanítqira jellemző az új iránti fogékonyság,
a vállalkozó szellem. Az alsó tagozatot érintő valamen- .
nyi új program, módszer megtalálható megyénkben.
Ezért is veszik szívesen a kollégák, ha a pedagógiai in
tézet és egyesületünk segítségével lehetőséget kínálunk .
számukra továbbképzésekre, tapasztalatcserékre. Legu
tóbb aug. 25-én nyílt erre lehetőség. A megyei könyv
tárban zsúfolásig megtelt téremben tanév-előkészítő ta
nácskozással egybekötött közgyűlést tartottunk. Az
előadó dr. Csonka Csabáné, az MKM főtanácsosa volt,
aki egyben egyesületi tag is. A fórum jellegű beszélge
tésen szó volt az oktatási tV.-ben beálló változásokról. a
nat-ról és minden olya~ kérdésről, anli a tanítókat tan
évkezdéskor segíti. Busáné Szombath Erzsébet megyei
szakértő, az egyesület elnöke a kisiskoláskor fejlődési

és tanulási sajátosságairól tartott előadást, ezt követően
tartottuk meg a közgyűlést. Erdélyből 30 fős delegáció
is részt vett a szakmai programon és n,agy érdeklődést

tanúsítottak a TGYE tevékenységei iránt. A csíkszere
dai kollégák szeretnék felvenni velünk a kapcsolatot, ez
az igény kölcsönös.

A tagszervezet megalakulása óta tagságunk munka
kedve felpezsdült. Ez azért örvendetes, mert csak a
szakmáját magas szinten művelő tanító szerettetheti
meg a 6-10 éves korosztállyal az iskolát.
Jövő terveink között továbbra is első helyen szerepel

a kisiskolások érdekeit képviselő magas színvonalú
szakmai munka segítése, támogatása. .

-
A Tanítók a Gyermekekért Egyesület

(TGYE) megyei szaktanácsadók közre
működésével öt éve alakult Budapes
ten. Célkitűzéseikkel, elképzeiéseikkel
teljes mértékben azonosulni tudtunk.

Már a kezdetektől bekapcsolódtunk a

-I ~[~ '?
). ~ ~ .~ \\!Y.a,~~
7,
">.

Ol
munkába. Mivel taglétszámúnk egyre ~

növekedett, úgy éreztük, hogy akkor tudnánk. ~ .
még haték~nyabban képviselni a tanítók és gyerme
kek célkitűzésekben megfogalmazott érdekeit, ha az
országos szervezeten belül megalakítjuk a megyei tag
szervezetünket.

1993. jan. 19~én alakult .120 taggal. A taglétszámunk
azóta meghaladta a. 350-et. A tagtoborzás a tíztagú
vezetőség tagjainak lelkes közreműködésével történt: A
célunk megegyezik az országos egyesületével: a tanítók
összefogása azért, hogy az önálló műhelyekben született
eredmények közkinccsé váljanak, ugyanakkor a szakma
véleményt nyilváníthasson a gyerekeket érintő rendel
kezésekről, kérdésekről.

Tagszervezetünk székhelye Békéscsabán. van, ~ peda
gógiai intézetben. Fontos feladatunk az információcsere
bizosítása az országos egyesület, a Művelődési és Köz
oktatásügyi Minisztérium, a megyei pedagógiai intézet
és tagjaink között.

Pontos tájékoztatással, figyelemfelhivással is ösztö
pözzüktagságlinkat a tanítókat érintő pályázatokon való
részvételre. Tanítóink szakmai munkáját .segítik az álta
lunk is támogatott megyei továbbképzések a pedagógiai
intézet szervezésében, a különböző önképzési fórumok,
a vezetőség tagjaival történt személyes találkozások.
Tagságunk lelkesedéssel; hálásan fogadta a segítséget.
Egyre többen kapcsolódnak be maguk is aktívan az
egyesület munkájába.

Az országos egyesületéhez hasonlóan útjára bocsátot
tuk a Hireink című megyei kiadványunkat, melynek se
gítségével adunk tájékoztatást tagszervezetünk életéről',

munkájáról. Egyúttal lehetőséget biztosítunk a szakmai
információk kicserélésére, teret engedünk kollégáink
hasznos tapasztalatainak, sikeres eljárásainak, amit szí
vesen megosztanak megyénk tanítóival. Eddig megje
lentek pedagógiai, módszertani jellegű cikkek, vélemé-'
nyek tankönyvekről, munkafüzetekről.

A megjelentetett cikkek mindegyike gyermekközpon
tú és a gyakorlati munkánkat segíti. A kapott visszajel
zések alapján tapasztaljuk, hogy kollégáink szívesen fo
gadták. Kiadványunk megjelentetése nem folyamatos,
részben a küldött anyagok, részben pedig az előállítási

lehetőségek szabják meg a megjelenések idejét. Szűkös
, anyagi kereteink miatt a Híreink társadalmi munkál;lan
készül. Sokat köszönhetürik Kovásznainé Mikó Klára
iskolatitkárunknak, aki a gépelést vállalta és iskolám (3.
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A hígtrágya elhelyezéséről

Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy a mezőgazdasági

tevékenység során képződő hígtrágya elhelyezésével

kapcsolatosan a következő a teendő.

A saját földterüiettel rendelkezők a saját termőföld

jükre kijuttathatják, de ezt megelőzően a Békéscsaba,

Szarvasi út 79/1., tel.: 442-711 Növény-egészségügyi és

Talajvédelmi Állomás szakvéleményét és engedélyét

kell kémi. Az engedély kérése során az állomás szakvé

leményt ad a talaj állapotáról, a kijuttatható hígtrágya

összetételéről és ennek adagolási mennyiségéről, va

gyis, hogyegységnyi területre mennyi hígtrágya juttat

ható ki.

Az olyan mezőgazdasági tevékenységet végző vállal

kozók, nagyvállalatok, ahol hígtrágya képződik, az el

helyezésről saját maguk kötelesek gondoskodni a fenti

szempontok szerint, tehát olyan földterületet kell keres

ni, ahol a tulajdonos rendelkezik a szükséges engedé

lyekkel és természetesen hozzájárul a trágya kijuttatásá

hoz.

Nyilván ezt akkor célszerű kihasználni, ahol a hígtrá

gyázás mindkét fél részére előnnyel jár.

Az önkormányzat előzetes felméréseket végzett a ter

mel6k között és ez alapján tervbe vette, hogy a város

közigazgatási területén egy hígtrágya-Ierakótelepet léte

sít, ahol térítés ellenében fogadni tudja a hígtrágyát. El

képzelhető változat ez ügyben az érdekeltek részéről a

. kivitelezés során az anyagi hozzájárulás megkérése is,

előzetes egyeztetés alapján.

Polgármesteri hivatal

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:
Maródi Mihály és Vaszkó Mária Ildikó fia Gábor Mihály,

Nagy Károly és Gábor Katalin fia Róbert, Károlyi József és
Baják Mária fia Richárd, Várady Károly és Kollár Mária fia
Milán Dávid, Nagy Sándor és Pelyva Gizella Mónika leánya
Tímea, Vári Péter Pál és Nagy Katalin Mária leánya Viktória

Házasságkötések:
Marjai Mihály és Bódi Erzsébet, Tari István és Ladányi

Andrea, Biró Gyula és Pelyva Éva, Nagy Sándor Imre és Sze
les Anita, Bohák Tamás és Kővágó Viktória Elvira

Akik eltávoztak közülünk:
Iványi Zoltánné Gyuricza Irma 55, Czikkely Antal, Bela

Lajos 84, Vaszkó László 61, Dékány Károlyné 74, Magyari
Jancsika 3, Hajdú Ferenc 44, Dinya Imréné Dinya Etelka,
Varga Gyuláné Domokos Katalin Irén 57, Izsó Imre 84, Me
gyeri István 85, Dinya Lajosné Hanyecz Etelka 83, Csúvár
István 81, Vaszkó Béláné Tímár Mária 63 éves korában

Új svéd találmány?
Vízmentes szivacs és filteres rágógumi...

Egy svéd mosható tapétát vásárolt, de sajnos ellop
ták, amikor a szárítózsinóron függött...

Két süket beszélget egymással kézjelekkel. Ezt
mondta az egyik:
- Úgy tűnik nekem, hogy selypítesz...
- Igen, megvágtam a hüvelykujjamat.

A világ legrövidebb jóéjszakát románca:
- Ma ne!

- Feleségem ikertestvére nálunk lakik.
- Látod a különbséget köztük?
- Nem! Ennyire nem vagyok hülye...

- Mi lehet rosszabb, mint agglegénynek lenni?

- Egy agglegény fiának lenni...

Szakáll Sándor kiállítása szeptember közepén nyaik az endrődi

művelődési házban.

GYOMAEDRŐDÖNÉSKÖRZETÉBEN

BETÖLTÉSRE VÁRÓ ÁLLÁSHELYEK

Szakképzettséget nem igénylőmunkalehetőség

Segédmunkás (építőipar) (Gyomaendrőd) .4fő

Középfokú végzettségűek részére

Cipőfelsőrész-készítő (Gyomaendrőd) 20fő

Ács-állványozó (Gyomaendrőd) 1fő

Kőműves (Gyomaendrőd) 3fő

Serrésgondozó (Gyomaendrőd) 2fő

Festő-mázoló (Gyomaendrőd) 2fő

Asztalos (Gyomaendrőd) 3fő

Bolti eladó (Gyomaendrőd) 2fő

Varrónő (Dévaványa) 30fő

Cipőfelsőrész-készítő(Dévaványa) 20fő

Lakatos (Budapest) 15fő

ÉRDKELŐDNI A MUNKAÜGYI KÖZPONTBANl
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Megugrott a kerékpárlopások száma az utóbbi időben.

Viszik mindenhonnan. Állomásolaól, szórakozóhelyek elől, a
ligetből, sőt még lezárt kamrákból, épületekből is. A rendőr

ség ezért felhívja a lakosság figyelmét, hogy legalább zárják
le a kétkerekűt, ha azt magára hagyják valahol.

A vízijárőr ittas járművezetés miatt eljárást kezdeményezett
egy budapesti lakos ellen, aki ittasan vezette a motorcsónak
ját augusztus ll-én.

Egy személygépkocsi nem adta meg az elsőbbséget egy
motorkerékpárosriak, aki a Bajcsy úton közlekedett. Így az üt
közés során a motoros 8 napon túl gyógyuló sérülést szenve
dett ll-én.

Egy kerékpáros a Fő út 157. sz. előtt nem tartotta be a ke
rékpárútra vonatkozó szabályokat, ezért 8 napon túl gyógyuló
sérüléseket szenvedett, amikor egy gépjárművel ütközött 14
én.

15-én Nagylaposon egy mezőtúri illetékességű, bv-ből eltá
vozáson levő személy meg akart erőszakolni egy idősebb nőt

a szomszédos napraforgótáblában, de az segítségért tudott ki
áltani. Férje segítségével megakadályozták az erőszakossá

got. A rendőri bejelentés alapján elfogták az illetőt, az eljárás
folyamatban van.

Zárfúrás módszerével betörtek a Füti Kft. farmerüzletébe.
Innen jelentős mennyiségű holmit sikerült az ismeretlen elkö
vetőknek elvinni l6-ra virradóan.

l8-án reggel fedezték fel, hogya Szabadáság téri könyves
bolt kirakatát feltörték. Innen kazettákat és CD-lemezeket vit
tek el ismeretlen tettesek, mintegy 30 ezer Ft értékben.

Augusztus 20-a rendőrileg csendes nap volt, semmi nem
történt, kivéve a sárkányrepülő "fejre állását". (Az erős szél
belekapott leszállás során.)

A Torzsási- és a Fűzfászug egy-egy víken?házából gi.'i.zpa
lackot vittek el ismeretlen betörők.

Csónaktolvajlással próbálkoztak 21-én este a Németzug
ban. Az elkövetőketelfogták, az eljárás ellenük folyik.

24-én éjjel egy fiatalember (M. A.) bemászott a Ligetfürdő

be és a medencébe vetette magát, amibe sajnos kevés víz volt.
(Akkor töltötték fel.) Fejesugró mutatványa jobb híján a bé
késcsabai kórházban végződött...

Rátalált az igazira... Egy kipányvázott tehénhez odatalált
egy jókötésű fekete bika, félreérthetetlen okokból...! Ezt ész
revette és jelentette a szomszédnak T.-né, hogyha SZ.-ék ke
resik a bikát, hát ott megtalálják...

A 34. hét végén három közlekedési baleset is történt. Mind
háromnál az alkohol játszotta az egyik fontos szerepet. Se
gédmotoros elesett. Ugyancsak egy segédmotoros nekirobo
gott egy álló gépkocsinak. Mindketten könnyebben megsérül
tek.

Egy személygépkocsi elütött egy mopedest a Fő út és Hő

sök útja kereszteződésében. Amopedes 8 napon túl gyógyuló
sérülést szenvedett.

Ittas vezetők is fennakadtak az éjszakai ellenőrzések során.

Diákszínjátszók táboroztak
Gyomaendrődön

Második alkalommal rendezték meg Gyomaendrődön

az Országos Diákszínjátszó Tábort, melyet Hajdú Lász
ló tanár és Kaposi József, a SZAKE elnöke vezetett.

- Mi az ok, amiért másodszorra rendezik már meg a
tábort?

- Egyetlen oka van - mondta Hajdú László, a gyo
maendrődi Komédiáskör vezetője -, hogy nagyon jól
érezték magukat itt a résztvevők az elmúlt évben és
szinte kikövetelték, hogy újból itt legyen a már hagyo
mányossá váló találkozó. Azután, amit unos-untalan
hangoztatok, hogy az Esztergomban elért sikerünk (ahol
a Komédiáskör gyémánt minősítést nyert az idei Orszá
gos Diákszínjátszó Találkozón, a fesztiválok történeté
nek első ilyen magas kitüntetését) nagy szerepet játszik
ebben. A kérdésekre, "hogyan csináltátok", talán itt
némi feleletet kaphattak. A másik, hogy az árak itt ke
vésbé terhelik meg a pénztárcákat... 70 tanuló és 10 ta
nár, szakmai irányító érkezett hozzán1c.

- A szakmai programok a kikapcsolódás mellett
elsősorban a színészmesterség alapjait ölelték fel. Moz
gáskultúra, beszédtechnika, kapcsolatok teremtése a
színpadon, légzésgyakorlatok...

Hajdú László elmondta még, hogy a színjátszó szak
mai munka mellett nem elhanyagolható az emberi
kapcsolatok, barátságok kialakulásának a lehetősége az
itt szerzett egyéb élmények besöprése mellett sem.

A =~_ Országos Diákszínjátszó Tábor augusztus 14-tól
21-ig tartott Gyomaendrődön. 18-án és 19-én előadáso

kat is tarottak a Katona J. Művelődési Központban. 18
án a gyomaendrődi Komédiáskör Görgei G. Komám
asszony, hol a stukker?, 19-én a budapesti Jibraki Szín
pad mutatta be Ödön von Horvát Örökkön él a szere
lem... c. darabját.

Biró Károly

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének gyo
maendrődi csopor~ának vezetősége értesíti tagjait, hogy
1995. október 14-én 19.00 órai kezdettel ÉV VÉGI NAGY
VACSORÁT rendez a Körös étteremben. A belépő tagok
nak 260 Ft, a nem tagoknak 400 Ft.
Jelentkezés minden kedden este a művelődési házban 17.00
órátóI20.00-ig Csőke János titkárnál. Jelentkezni lehet októ
ber ll-ig. A vacsorán minden kedves sorstársunkat tiszte
lettel és szeretettel hívunk és várunk.

KITŰNŐ ZENE! TÁNC ÉS TOMBOLA!

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ· GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja· Felelős szerkesztő:Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete· Gyomaendrőd, Szabadság tér l .• Telefon: 66/386-122/123

Felelős kiadó: dr. Frankó Károly polgármester· Készült: A&M Stúdió, Békéscsaba· Nyomás: Paulik és Társai Bt., Békéscsaba
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ZAVAROS FÖlDÜGYEK
Dr. Kis Zoltán nyilatkozata

5. oldal

A helyi járatú busz
új menetrendje

9. oldal

A Kertbarát kör rendezvényéről

a 14. oldalon olvashatnak.
A kiállítás részlete

A gyermekmegőrző- .. (13. oldal)

A TARTALOMSÓL:

Megkérdeztük
a polgármestert

2. old.

Közmeghallgatás
3. old.

Járt a lap - bridzsverseny
8. old.

A Gyógyszálló Rt.
alakulásáról

15. old.

"Kultúrnyár"
4. old.

Érdekes,
röYid hírek

6-7. oldal

A TÜZELŐOLAJ

TÁMOGATÁSRÓl
16. oldal

A gimi eredményei
13. old.

Történelmi megnyitó
4. old.
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GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

MEGKÉRDEZTÜK
a polgárIDestert

1995. OKTÓBER

Egy sérelmes olvasói levelet is
mertetünk, majd a polgármester
úr véleményét olvashatjuk.

KINEK VAN HASZNA
ÉS KINEK VAN KÁRA?

Milyen jó, hogy Cyomaendrődön

engedik a vállalkozókat dolgozni. Én
1983 óta üzemeltetek egy élelmiszer
boltot a vevőim teljes megelégedésé
re. Sokan fordultak hozzám tanácsért,
miként lehet egy ilyen boltot megnyit
ni, üzemeltetni. Büszke vagyok arra,
hogy nem betartottam, hanem segítet
-tem ezeket az embereket. Úgy gondol
Jam, más is megpróbálhatja, hogy mi
lyen is az ÉLET

Persze azt igen kevesen tudják,
Iwgy kölcsön, hitel csak azoknak jár,
akiknek nyugati kocsijitk van, vagy
éppen a polgármesteri hivatal segíti
holtjuknak mfíködését. Itt viszont van
-egy bökkenő! Mégsem alakulhat ki
egészséges verseny a boltosok között.
Vgyanis egyes cégek dolgozóinak a
kapott étkezési jegyet kötelező vala
mely üzletben levásárolni. De nem is
ez a probléma, hanem, hogy ugyaneb
ben az üzletben előbb 3 ezer forintot
el kell költeniük, s majd csak ezután
kapják meg az étkezési jegyet. A vevő

tehát nem választhat az üzletek között.
Nem választhat aszerint sem, hogy mi,
hol olcsóbb. Így kell a vevőt becsa
logatni a boltba? Nekem is panasz
kodnak a vevűk, hogy itt az én üzle
temben ez is, az is olcsóbb, de csak a
Zsort élelmiszer-áruházban vásárol
hat, mert oda szól a jegye és a kötele
ző 3 ezer forint bevásárlás.

Most már tudom, hogy miért ide
épült az új piactér, miért nyilt meg itt
a Zsort, miért lett egyirányú a Pásztor
utca, éppen a Zsort élelmiszer áruhá
ág... Az biztos, hogy nem a gyoma
endrődi polgárok érdekében. A pol
gármester úrnak vajon miért nem ju
tott eszébe négy évvel ezelőtt egyirá
nyú utcának minősíteni a Pásztor ut
cát. Én tudom! Mert akkor még nem
kellett a volt alpolgármestert - aki a
Zsort egyik befektetője - segítenie.

Miért nem próbálkozik azzal a
Zsort, mint ahogy sok maszek! Nem
kötelező bevásárlásr kell alkalmazni,
hanem kedvességgel és a vevők érde

keit szem előtt tartva kellene üzemel
tetni a boltot.

Farkas Károlyné
Gyomaendröd

"Farkasné írását azért is jelentet
jük meg, hogy éreztessük azt, hogy
az önkormányzati lap független,
pártatlan. Farkasnénak viszont a le
írtakban nincs igaza. Annak örülök,
hogy ő ott volt az elsők között, akik
szép, elegáns boltot alakítottak ki.
Így működik a piacgazdaság, de
másnak is joga van ilyen boltot lét
rehozni... Különböző fogásokkal,
üzleti reklámokkal indul a verseny.

Ehhez csak a rendszerváltásnak
van köze, nem a polgármesternek.
Természetesen nem annak jár a
kölcsön, akinek nyugati kocsija van.
A polgármesteri hivatal nem segíti
egyik bolt működését sem.

A nálunk dolgozóknak is van az
ebédjegyük kiváltásához bónjuk.
Ezt az Áfésznél váltják be.

Hogy a Zsort miért ragaszkodik
ahhoz, hogy 3000 Ft levásárlása
után lehet a bónnal fizetni, abba én
nem is tudok, de nem is akarok be
leszólni. Ez a cégnek és a Zsortnak
megállapodása.

Hogy miért lett egyirányú a Pász
tor J. utca egy része, annak a közle
kedési körülmények adtak indokot.
Forgalomnövekedés, a körülmények
(piac), gyalogosok, kerékpárosok, a
sorompó stb.

Semmi köze a volt alpolgármes
temek ezekhez. Ezt vissza is utasí
tom, alaptalan rágalmazásnak tar
tom.

Farkasné helyzetét megértem, de
ezt a verseny alakítja."

* * ""
- A helyi adók emelését és újak

kivetését sem a vállalkozók, sem a
lakosság - a közmeghallgatáson
hallottak szerint - nem tartják reá-

lisnak. Figyelembe veszik ezt a ren
delet alkotásakor?

- A közmeghallgatáson az a 70
ember elenyészően kevés ahhoz,
hogy átfogóan mutatná a lakosság
érdeklődését. Tehát viszonylag ke
vesen emeltek szót. A testület októ
ber 12-én fog erről dönteni. A bi
zottsági egyeztetések ismeretében
elmondhatom, hogy igen kedvezően

alakulnak az adók mértékei. Legke
vésbé fogjuk a lakosságot terhelni.

Kiragadnám a magánszemélyek
kommunális adóját, ami változhat.
A szemétszállítás városi gondjait
érintő ez a kérdés. Esetleg a kukadíj
meg is szűnhet...

- Kilátásba került egy német
országi testvérvárosi kapcsolat. Mit
jelentene ez?

- Ezt nem mi kezdeményezzük.
Mentő- és tűzoltóautó ajándékozá
sával indulna a viszony. Ezen túl
kulturális, iskolák közötti együttmű
ködést tudok elképzelni.

- A telefonhelyzetről is szó volt...

- Egy külföldi tőkés beruházó
csoport átveszi a Békés megyei Ma
táv ingóságait és ingatlanát. A Bé
kés megyei beruházásokat '98 júni
usától indítják, majd folyamatosan
kielégítik az igényeket.

- A Hajdútej egy ötlettel állt elő...

- Egy budapesti céggel közösen,
dobozos pasztörizált tejjel tudják el
látni az iskolás gyerekeket lényege
sen olcsóbban, mint más cégek.
Örülnék, ha az iskolák és a szülők

ebben partnerek lennének.
- Találkozói a közelmúltban?

- A TÖOSZ elnökségi tagságát
és az egészségügyi bizottság elnö
kének a tisztét betöltve módomban
volt részt venni a Parlamentben
Csehák Judit meghívására egy olyan
fórumon, ahol a magyar lakosság
romló egészségügyi helyzetét tár
gyaltuk. Országosan elégedetlenek
az emberek, az orvosok.
Szöllősiné is partnerünk ezután az

ivóvízügyünk megoldásában.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete közmeghallga
tást tmtott szeptember ll-én a 617. sz. ipari iskolában.
Viszonylag kevesen tartották fontosnak az eseményen való
megjelenést.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntője után rövid
pénzügyi áttekintést adott.

Hallhattuk egyebek mellett azt is, hogy a város évi költ
ségvetési kerete 810 millió Ft. 1993 óta az állami normatív
támogatás változatlan és az inflációt nem követi.

Országos jelenség, hogy szűkös anyagiak miatt az önkor
mányzatok, köztük a gyomaendrődi is igen szorított, szűkös
helyzetben van.

Nálunk ezen túlmenően a normatívára vonatkozó támoga
tottak száma csökken, így azt sem kapja meg a város, mint
alnit '93-ban. Az állam a normatívákat különböző szempon
tok szeint adja, mint a lakosság, az iskolai tanulók, szociális
ellátottak, intézeti ellátottak száma példAul.

A településen képződött szja-ból közel 69 millió Ft folyik
vissza. Ehhez a kiegészítő támogatás 40 millió Ft, mivel
'alatta van a város ilyen tekintetben az országos átlagnak. A
munkanélküliek jövedelempótló tárilogatása 28 milliót visz
el Gyomaendrődön.

A megyében talán Békéscsaba kivételével minden telepü
lés kap kiegészítést.

(Magyarországon I emberre 3300 Ft adót vetnek ki átla
gosan. Békés megyében ez a szám lSOO Ft, Gyomaendr6
dön csak SOO Ft.) Erre az évre a betervezett helyi adókból 9
millió 300 ezer folyik be. Ebből az építményadó kb. 1,2
millió, magánszemélyek kommunális adója 4 millió, vállal
kozók kommunális adója 3,S millió. Az idegenforgalmi adó
2S0 ezer Ft, az iparűzési adó pedig csak SO ezer Ft.

A gépjálműadó SO%-át kapjuk vissza, ami 3,3 milliót tesz
ki. A polgármester véleménye szerint, ha nem lesz elegendő

pénz a fejlesztésekre, a gazdálkodásra az újraelosztás után,
akkor a tanácsi rendszer felé haladó tendencia megkérdője

lezi a demokráciát, az önkormányzati rendszer létét, miként- .
jét.

"Nem célja a testületnek az, hogya lakosságot még nehe-. ~

zebb helyzetbe hozza és keserű szájízzel gondoljon az általa
megválasztott képviselőkre, a testületre. Viszont akkor sem
leszünk népszerűek, ha megemeljük az adókat, de akkor
sem, ha nem tudunk semmit sem fejleszteni. Az iskolák
összevonását sem azért találtuk ki, hogy ujjat húzzunk a pe
dagógusokkal vagy Szöllősinével, hanem, mert a Bokros~

csomag számunkra kemény programot ír elő."

Szólt még az ivóvíz és szennyvíztisztító problémájáról. Ez
utóbbinál a kihasználási százalék alacsony, hiszen kevesen
veszik igénybe, a lakosság egyelőre nem lett partner. De
monstrációt tervez az egészséges ivóvíz-ellátásunk érdeké
ben, ha erre szükség lesz.

A ki nem fizetett hitel 67-69 millióra rúg. A fizetőképes

ség megtartása érdekében talán 14-2Smilliót kell még fel
venni ez évben.

Szóvá tette a városi rendőrség tevékenységét, csekély
eredményességét és a közbiztonság és a közlekedési morál
romló állapotát is.

Ezek után Hemyák Imre szegedi mérnök a külterületek
szabályozási tervéről beszélt.

Majd. a lakosság észrevételei, hozzászólásai hangoztak el.
A lakossági hozzászólásokból a teljesség igénye nélkül köz
lünk.

A városi rendőrparancsnok, Szűcs alezredes hozzász"Ólásá
ból: A kemény kritikát nem vettem magamra és az állo
mányra Gyomaendrődön, hiszen csökkent a bűnesetek szá
ma az elmúlt egy évben.

Alkotott a testület egy ifjúsági rendeletet, amit nehéz be
tartani és ellenőrizni.

Síkraszállt az alezredes a szülői felelősség felébresztése
mellett. Hiányolja ezt, pedig sok esetben erélyesebb szülői

fellépéssel, odafigyeléssel sok bajt meg lehetne előzni.

Meg kell valósítani a városi rendő~kapitányságot, mert így
a létszám is változhat és a lakosság közbiztonsági érzése is
pozitívabb irányba javulhat.

'Tisztességgel végzett munkájukát a jövőben is hasonlóan
fogják ellátni. .

"Volt már olyan időszak, amikor csak az adókivetés, a .
népnyúzás ment. Most megint egy ilyen időszaknak va-

gyunk a tanúi... A lakosságtól pedig mindenféle címen adót
szednek, amely pedig erején felül fizet már így is! ..."

Többen felvetették, hogy munkanélküliek, kisnyugdíjasok
és alacsony keresetűek anyagi helyzetjik után adózhassanak.

Elhangzott az is, hogy a demokrácia mozgásban van, de a
szólásszabadság nem anarchiát jelent.

Az adórendelet-tervezet megértése nem mindig sikerült,
kézzelfoghatóbb, érthetőbb módon kellene a lakosságot er
ről tájékoztatni.

A dorbézoló és garázdálkodó fiatalokat a szülőknek kelle-
ne korlátozni, kordában tartani: .

Sokan nem értettek egyet az adóterhek növekedésével,
mert ez főleg a kevésbé tehetőseket nyomná.

Az adót nem lehet elhagyni, de figyelembe kell venni a
lakosság lehetőségeit, anyagi helyzetét akivetésnél.

Kifogásolták, hogy a városban nem találni nyilvános il
lemhelyet.

Tiltakoznak a Fő útra vonatkozó magasabb,kiemelt
adóösszegek miatt.

A testület a honoráriumából támogathatná a rendőrséget.



4 GYOMAENDRŐDI HíRADÓ 1995. OKTÓBER

AZE6'YHÁZI ISKOLA 'ME6N'YITÓJÁN
................................................................................................................................................................................ .

Az évnyitóra átadhatóvá
vált. a Selyem út végében, éi
617. Sz. Ipari Szakmunkás
-képző és Cipőipari Szakkö
zépiskola szomszédságában
épült :..- és még épülő 
egyházi intézmény egy szál'
nya. Az iskola harangjának
szava után az ünnepélyes
tanévnyitón és egyben az is
kola megnyitóján, ezen a va
lóban történelminek is ne
vezhető ceremoman részt
vett és keresetlen szavakkal
indította ú~ára a tané:vet· az
új létesítményben Gyulai
Endre, Szeged-Csanád_ me
gyés püspök, Szöllősi István
né, körzetünk országyűlési

képviselője, a Pedagógus
Szakszervezet főtitkál'a, dr.
Frankó Károly polgármester.

Beszédében Iványi László.
end 'ődi katolikus plébános,
aki f:u'adságot nem kímélvén
vezette és jórészt nyakába
vette az építés alatti és a be
indítás körüli legtöbb problé
mát és gondot, beszámolt az
egybegyűlt nagyszámú kö
zönségnek szülőknek,

A megnyitóközonsége .

vendégeknek - az iskola
megszületésének, építésének·
körülményeiről. Elmondta,
hogy 1993. szeptember 9-én'
született meg a megállapodás
a Miniszterelnöki Hivatal
ban. Ekkor a két egyházkö- .
zösség lemondott az összes
volt ingatlanáról. Ezekért két
részletben kártérítést kap. A
tizennégy ingatlan ezután
megmaradt az önkormány
zatnak. Majd önkormányzati
határozat született. A város

ingyen telekkel járult hozzá a
közös ügyhöz, az új iskola
megépítéséhez. Az épület
tervezőmérnöke Szabó Jenő,

aki az Endrődi Takarékszö
vetkezetépítményét is meg
álIÍlodta. Kivitelező pedig a
helyi Therrriix Építőipari

Szövetkezet volt. 1994. szep
tember 12-én történt az első

kapavágás, 1995. szeptember
2-án pedig az évnyitó ünnep
ség beszédei hangzottak el az
épületben. Természetesen

sok minden megvalósításra,
elkészítésre vár még. Ilyen
például a parkosítás, sportpá
lyaépítés, fásítás stb, A pilla
natnyilag használatba vett
berendezési tárgyak vagy
kölcsönben vagy pedig már
másodkézb~ kerültek ide. Az
intézmény és vele a kápolna
felszentelése a jövő évre vár
ható, most megáldotta a püs
pök úr.

Az iskolát támogatók (leg
alább. ötvenezer forintnyi. ér
tékben) névsorát emléktábla
fogja megörökíteni, de ez is
csak a jövő évtől, mert addig
szá.rnitanak újabb adakozók
ra.

A polgármester úr beszé
dében megemlítette, hogy a
vál'os egy oltárképpel fogja
megajándékozni az iskolát, a
kápolna ékesítésére.

Szöllősiné is támogatásá
ról biztosította a diákokat,
amikor felajánlotta egy havi
képviselői tiszteletd íját a
könyvtár alapítására.

BiK

A. most elmúlt nyáron a következő jelentősebb ren
dezvényeket szervezte, valamint otthont adott részükre
a városi művelődési központ.

Nemezkészítő területi tábor volt főleg egyetemisták, főis

kolások részére a Déryné kultúrházban. Szonda István szak
mai vezetésével 6 napig dolgozhattak itt a vendégek június
végén.

Több kisebb programból emelkedik ki az augUsztus 20-i
ünnepnap szervezése. A két városrész közötti Augusztus 20.
ötlete az év elejétől adott szervezési elfoglaltságot a míÍvelő-

dési központ munkatársainak. .

A rendezetlen Körös-parti viszonyok miatt végül is jó öt
letnek bizonyult, hogy ezt a használható területet vegyék
igénybe e célra.

Nem célszerűek a jövőre való tekintettel sem a két helyen
tartott ünnepségek.

Idén rengeteg támogató tette lehetővé az el~ő Selyem úti
Augusztus 20. ünneplését. Szá,muk meghaladta a 80-at. Fő

szponzor a Kelet-magyarországi Sörértékesítő Kft. Bé
késcsaba volt.

Megyeriné, a művelődési központ igazgatója szerint, ha
konkrét céllal keressük meg azt a kevés potenciális támoga
tót még Gyomaendrődön is- de mégsem kellemetlenül sű

rűn -, akkor szívesebben vesznek részt - lehetőségeikhez

képest - az anyagi és egyéb hozzájárulásukkala dotálásban.

A művelődési központ szerepe kiteljed a mai viszonyok
hoz idomulva arra is,' hogy bármely CSOpOlt vagy szeniezet
rendezvényeit kellően, szakszerű módon megszervezze, eb
ben jelentos segítséget nyújtson. Ez hasonlít arra, mintha a
népmávelők azon lennének, hogy saját megszüntetésüket se
gítenék elő! Persze ez nem így van, hiszen céljuk a profi se
gítségnyújtás!

Ilyen közös rendezvény volt szeptemberben a Kertbarátok
körének kiállítása is.

Az említett segítségnyújtás, ha elmarad, az ösztökélés hiá
nya az eseinényt is meghiúsíthatja, mint pl. a Clean up the
World - Tisztítsd meg a világot c. takarítási világnap, amely
világméretű volt,' de Gyomaendrődöt mintha kikerülte volna
szeptember 23-án...

A sikerekhez tartozik a Rumba "társastánccsoport zánkai
Országos Társastáncversenyén való eredményes szereplése
is. Két 3. helyet hoztak el a standardtáncok csopOltjában,
Darvas Róland és Jenei Éva, valamint Barta Péter és 'Farkas
Viktória.
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CS. SZABÓ ISTVÁN:

EMLÉKEZŐ SaROK IMMÁR 200 ESZTENDEJE A BÁNÁTBA
:SZAKADT GYOMAIAKRÓL (2. rész)

GYOMA-DEBELJÁCSA
1974-1994

Idézet a debeljácsaiak leveléből:

"Hogy ha a szorongató vészek és közel
gető tél miatt a haza rólunk rögtön nem
rendelkezhetnék, óhajtásunk volna nő

inket és gyermekeinket Makó, Vásár
hely. Szentes, Békés, Gyoma s más né
pesebb Iriagyar városokba elhelyeztetni,
amely kérésünk ha teljesíttetni fog,
azonnal mi férfiak fegyvert fogva,
készen állunk akár hol megjelenni, hol
a haza kívánja."

Békés vármegye alispánja intézkedé
sére a menekültek egy csoportja Gyulá
ra érkezett szeptember végére, ahol
elosztották őket amegye helységeibe.
Gyomára 50 fő jutott. "Megrenditő lát
ványt nyujtott a megérkezők csoportja.
Rendkivüli volt azon hatás, melyet a
szerencsétlen menekülők sorsa az egyes
községekben keltett. Most J1lár nem ké
telkedett senki, hogy a haza veszélyben
van, oo. a kegyetlen ellenség nem ismer
irgalmat kegyelmet, s a magyar faj kiir
tására törekszik..." hívják fel a népet el
lenállásra, .... mert a gyávaságot, az in
dolentiát az ellenség fegyvere fogja
megbüntetni..." (Oláh György: Békés
vármegye 1848-1849. Gyula 1889.1.
311-317. old.)

1938-ban Gyoma község közgyűlés

ben felolvastatott Nagy' Tóth Ferenc
(imyai ágon Laki, gyomai eredetű csa
ládból származó) debeljácsai községi
bíró levele, melyben meghívja az egy
házi és községi elöljáróságot templo
muk építésének centenáriumára
(1838-1938). Ebben a levélben leírta
az 1794-ben Gyomárol odatelepült csa
ládok neveit: "Családfők: Kecsegés Pál
(kihalt ág), Cs. Kardo~ István, Nagy Ist
ván,.Bátori Mihály (kihalt ág), Gara Já-

Október 7-én
a Művelődési Központban

HüNTIANTAL
életmű-kiállítása

nyílik.

nos, Szűcs Péter, Varga János, Laki.Mi
hály." Kiss Péter, Nagy András, Bogár
István (kihalt ág), Domokos György,
Czirják János, Babos András, Bíró Bá
lint. Kovács János, Varga János, Szalal
Mihály (kihalt ág)~ Ibrányi János (kihalt
ág), Tokai János, Krizsán István, Somo
gyi Ferenc, Czikora János, Országh Mi
hály, Vári Ferenc, Erdei János, Borne
missza' István (kihalt ág), Vabrik Fe
renc, Szarka János (kihalt ág), Szekeres
Mihály, Szilágyi Mihály, Janin Bálint
(kihalt ág), Olácsi István, Seprenyi Ist
ván, Szabó Ferenc, Kovács István, Mo
noki János, Földesi Mihály, Tólka Já
nos". (Közgyűlési jegyzőkönyvek VI.
kötet 1938-1944,7. old.).

A gyomai Református Egyház Arany
könyvében 1966. aug. ll-én dr. Sípos
István nagytiszteletű úr örökítette meg a
kései utódok gyomai látogatását, most
ebből idézünk: ,,1966. aug. ll-én csü
tÖltök délután 172 évi távollét után, sok
és hosszú évek készülődései után, haza
látogattak az ősi földre, találkozni az
ősi anyagyülekezettel,látni az ősi fész
ket, a templomot és a temetőket ..."Is
ten gazdag áldasát kérjük életükre a

. viszontlátásig itt vagy ott, majd Krisz
tusnáL." A bejegyzést 45 aláírás hitele
síti; az akkor itt lévő késel utódok aláí
rásai, melyek között jó néhány szerb
nevű is van. Ékes bizonyítékául annak,
hogy mindig is csak a sátáni gondolatok
zavarhatják meg az együtt élő népeket,
mert ha hagyják őket saját életüket élni,
munkájukat, közösségüket megszervez
ni, nem ölik egymást, nem gyűlölik

egymást sem szóval, sem fegyverrel.

CíMKERESKEOÖK
A Magyar Áruküldók Egyesülete óvja a

vásárlókat, hogy egyes csomagküldó cégek
reklámjainak hitelt adjanak. A szervezet azt
tapasztalta, hogy egyes csomagküldók ad
ják-veszik a címeket, névresz6ló bombasz
tikus nyeremények ígéretével csábítanak vá
sárlásra: A kínált áruk általában silányak, s
drágábbak, mint a boltiak. Kerülni, kell
azon cégeket, amelyek csak postafiókot tün
tetnek fel.

Zavaros földügyek
Dr. Kis Zoltán, a Földművelésügyi

Minisztérium politikai államtitkára és
d,: Lukovics Éva országgyűlési képvi
selő (SZDSZ) Békéscsabán sajtótájé
koztatót tartott szeptember 20-án.

Dr. Kis Zoltán a földtörvénnyel
kapcsolatosan elmondta, hogy a kül
földiek szárnára' magyarországi föld
tulajdonszerzést jelenleg illegális
ügyletekkel tűzdelt módon valósítják
meg. Ezen a rendezetlen· állapoton
változtatni kellene a helyi érintettek
bevonásával. . A rendezést úgy kell
megoldani, hogy az ne a népszerűség

fenntartását és propagandacélokat tá
mogasson, hanem szakmai megfonto
lásoknak feleljen' meg. Ebbe be kell
vonni természetesen mind a hat parla-

·menti pártot is.
A rendelkezés nagyjából arról in

tézkedne, hogy mikor léphetne a kül- .
földi földvásárló a színre: amikor a
kijelölt földterület árverésére az elő

vásárlási joggal rendelkezők után a
helyiek sem, de más vidékről sem ér
keznek érdeklődők, akkor felszabadí
tanák a tulajdonszerzési korlátozást a
jogi személyekre is. Amennyiben

· ezek sem jelentkeznek, akkor jöhetne
a külföldi. Azonban ekkor sem szaba-

· don vásárolhatna, hanem a helyi ön
kormányzat, vagy agrárkamara, vagy
más ellenőrző szerv engedélyével és
feltételeivel. Ilyen lenne többek kö-

· zőtt a földvásárlási illeték, ami AK
hoz kötött (aranykorona).

A szövetkezetekről kifejtette, hogy
a: fejlődés iránya az SZDSZ szerint
nem a termelő, hanem a szolgáltató ti
pusú szövetkezés lenne.

Arra a kérdésre, bogy az önkor
mányzatok - pl. gyomaendrődi 
hogyan juthatnak mégis földhöz, vagy
értékének valamilyen kompenzálásá
hoz a U. kárpótlási alapba besorolt
földek miatt, azt válaszolta, hogy ha a
terület az L kárpótlási alaphoz tarto
zott, de akkor nem kelt el, viszont
ezeket most a II. kárpótlási alapba so
rolták, akkor van lehetőség ezt perel
ni. Ezentúl kevés biztató mód lehetsé-
ges.

"Itt is sok tisztázatlan kérdés talál
ható, az sem ritka, hogy rossz a
jogszabály..." .
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.,Én és a természet"
A hasonló nevű gyermekrajzpályázat ván

dorkiállítása szeptember 17-ig' volt megte
kinthető. Ennek a Kossuth utcai művelődési

központ adott helyet. Öt korcsoportban ~ettek

részt a több nlint negyven település fiataljai
az óvodás kortól a felsőbb osztályosokig
1800 képpel.

A májusi Madarak és fák napján Szöllősi

Istvánné, a Pedagógus Szakszervezet főtitká

ra és ,Baja Ferenc környezetvédelmi mlniszter
adta át a díjakat. Sajnos közöttük gyomaend
rődi gyerek nem volt, bát ők is részt vettek a
pályázaton.

A rendezvény a Körös-Maros Vidéki Ter- .
mészetvédelmi Igazgatóság szervezésében
keresi fel a különböző települések közönsé
gét.

A legtöbb rajzot kaszaperi gyerekek küld- .
ték be, Gyula és Békéscsaba tanulóit mege
lőzve.

Felhívás
ou: 1996. éY_ K_ m_t úld1 yetélkedlSre

A Magyar Televízió, a Művelődési és Kö
zoktatási Minisztérium, a Határon Túli Ma
gyarok Hivlitala, valamint a Honfoglalás
1100. Évfordulója Emlékbizottság meghirdeti
az 1996. évi Ki mit tud? vetélkedőt előadó

művész kategóriában.

A versenyekre jelentkezhet, aki 1995. de
cem.ber 31-ig betöltötte 14. és nem töltötte be
a 26. életévét. Jelentkezhetnek szólisták,
duók, u'iók, vagy csoportok, együttesek. .

Jelentkezési határidő: 1995. november 15!

Jelentkezni (s a jelentkezéssel kapcsolat
ban részletes felvilágosítást kérni) a lakóhely
szerinti művelődési intézményeknél, Gyoma
end.rődön a várqsi művelődési központban
(Kossuth út 9. sz.) lehet. A területi (Gyoma
endrőd és környéke) verseny 1996. január 26
án lesz a városi művelődési központban.

Hismamák, listelemf
J995 szeptemberétől beindul a kismama

klub a böjcsődében. Az első foglalkozás
szeptember 28-án lesz J6.30-kor. Hetente
egyszer egyórás foglalkozást tartunk csütör
tökönként 16.30-tól.

A kismamaklubban az első félóra terhes
tornával, a második kötetlen beszélgetéssel,
tanácsadással fog telni a terhességre, szülésre,
ilIetve a gyermekápolásra, -nevelésre vonat
kozóan.

A baba-mama klubra még nem volt jelent
.kező, de mihelyst I~sz, az is beindul. Itt a fog
lalkozások .alatt a résztvevőket érdeklő té
mákról lesznek előadások, kötetlen beszélge
tések.

Mindkét klub ingyenes, csak a kismama
klubhoz van szükség egy orvosi igazolás.ra,

melyben a szülész szakorvos engedélyezi a
terhestornát.

A klubokat vezeti: Dobos Katalin család
védelmi védőnő és Pál Jánosné családsegítő.

.Jelentkezni a védőnóknél, illetve a helyszí
nen lehet folyamatosan.

Mindenkit szeretetel várunk!

Életla-díj
Vaszkó Irén nyugalmazott tanárnő, az

Endrődi Tájház alapítója és vezetője Életf~

díjatkapott a közelmúltban.

Pedas6susok, d_ákok,
IlIsyelemf

Tá'jékoztatjuk, hogy a Városi Képtárban
JKossuth út II.) folyamatosan látható Vi
dovszky Béla'és Corini Margit állandó kiállí
tása.

Új látnivalóként tekintsék meg az J902
ben, Gyomán született IlIéssy Péter grafikus
festőmúvész képeiből válogatott újabb kiállí-
tást! .

A képtár nyitva tartása az alábbiakban mó
dosult: hétfő, vasárnap szünnap; kedd, csütör
tök 9-13 óráig; szerda, péntek B-J7óráig,
szombat 14-16 óráig.

Belépődij: feinőtteknek: 30 Ft; nyugdíja
soknak: 20 Ft; diákoknak: 10 Ft.

Gyűjteménykezelő: Giricz Béláné (Eta).

Minden érdeklődőt szeretettel varunk!

Fantasztllkus élmény
Budapestrén

Szeptember 23-án a művelődési központ
buszkirándulást szervezett a fővárosba gyere
kek részére.

A program a Parlament megtekintésével
kezdődött. Következő állomás az "élő" Lego
kiállítás volt, ahol a mesefigurák, az Amerika

. felfedezésekor partra szállt· Kolűmbusz, illet
ve a modern repülőgépek "élővé" váltak, s a
kedélyek felcsigázódtak. No, és hogy még
játszani is lehetett a legókkal, várat, tengera
lattjárót építeni a tengernyi elemból! ... Har
madik állomásunka Csodák palotája volt,
ahol a 100 interaktív tudományos játékot ki
lehetett próbálni. A fizikához,. természetisme
ret tantárgyhoz kapcsolódó látvány, érdekes
ség maradandó élményt nyújtott a gye.rekek
nek.

Hazafelé úton jutalmul (mivel a gyerekek
viselkedése kifogástalan volt) meglátogattuk
a Ferihegy 2 repülőteret, ahol felszálló gépet
is láttunk.

Kissné Dávid Ágnes, szervező

FlIsyelemf
ISMÉT KIRÁNDULHAnOK BUDAPESTRE!

1995. október 28-ra kellő számú jelentKező

- esetén buszkirándulást szervezünk Buda-

pestre!

Úticél: Csepel-sziget-Szabadkikötő, ko
ronázási ékszerek, Halászbástya, Vár..

Bővebb felvilágosítás a művelődési köz
pontban, Kossuth. út 9. sz. alatt: illetve a
66/386-77-es telefonon.

A művelődési központ munkatársai

GOmbavllusá.lás
Gyomaendrődön sajnos gondot o~oz a

gombák vizsgálása. Aki nem bízik saját tudá
sában, az alig tud megoldáSt találni erre,
hiszen a két vizsgázott, engedéllyel rendelke
ző Somogyi Kálmán és Csák György nem
áll renóelkezésre.

.Családsesnő szolsálat
A Városi Családsegítő Szolgálat értesíti

tisztelt ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadás meg
változott.

Új'ügyféIfogadási rend: Gyomán a polgár
mesteri hivatalban: hétfő: 8-12-ig; Endrő·

dön a kirendeltségen (Fő út 2.): kedd és csü
törtök: 8-12-ig.

Szülőotthon'

Gyomaendrődön a szülőotthon folyamato
san tovább működik. A hírekkel ellentétben
tehát nem zár be '96-ban, hanem az eddigi 22
helyett 31 ággyal áll a rendelkezésre, a műkö
dést az OEB biztosítja, mondta dr. C~'aba

Kálmán az intéz1nény vezetője.

A tűzolt6sáS híre
Szeptember 14-én 21.39 órakor a rendőr

ség riasztotta a tűzoltÓkat azzal, hogy a 617.
sz. ipari iskola mögött 15~20 q szalmából ka
zal égett. A tűz átterjedt Rácz Imre portájára,
ahol 2 kazal mintegy 3000 kisbálából szintén
eloltást kívánt. 15-20 perc múlva a két tűz

között, egy 100 bálás kazal is kigyulladt. ez
. feltehetőleg gyújtogatás miatt. Másnap reggel

5.50-ig foglalkoztak a tüzek fékezésével.

Cselsáncseredlnények
Országos, nemzetközi judoversenyen vet

tek részt Gyomaendrőd cselgáncsosai a diák
A, B, C korcsoportokban szeptember 9-én
Tatán. . .

A gyomaendrődiek elért eredményei: I.
Balogh Zoltán a 41 kg-osok, 2. Stranszki Mi
hály a 38 kg-osok, 3. Szurovecz-tibor a +49
kg-osok csoprotjában. Egyébként· 500 ver
senyző vett részt ezen atornán.

. A Pakson szeptember 23-24-én tartott ren
dezvényen pedig a következők hoztak el érté
kes helyezéseket: diák C csoportban Balogh
Zoltán 45 kg-ban 3., Szurovecz Tibor a +49
kg-ban 3., Stranszki Mihály a 38 kg-ban 5., a
serdülóknél Kánya Katalin 41 kg-ban 3. lett.
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Testületi ülés
Gyomaendrődön

Szeptember 28-án rövid időre megsza-
. kadt az ülés, mikor városunkba én az a 10

vas, szekeres karaván, amelyik az ázsiai
(feltételezett) őshazától,a Duna-Tisza vidé
kére érkezett haza. Ez volt a 4200-ik km.

A polgármester úr néhány ajándékkal
fogadta őket. A lovak is egy zsák zabnak
örülhettek.
, Az ülésen egyebek mellett megtárgyal

ták a következő ügyeket. Elfogadásra ke
rültek:

A külterületi szabályozási tervprogram
ja.

Hosszabb és kiszélesedő vitát váltott· ki
az állami tulajdonú termőföldek önkor
mányzati tulajdonba kerüléséről szóló na
pirend. Megosztott lett a testület azok kö
zött, akik a lakossági igényeket, mások az
önkormányzat jogait tartották szem előtt.

Adott esetben, ha úgy ítélik meg, jogor-
voslatért az alkotmánybírósághoz fordul
jon a testület - volt a módosítás.

Végül a határozati javaslatot fogadták
el, amely lényege, hogy az önkormányzat
tulajdonába kerüljenek azok a termőföl

dek, amelyek 1994. május 31-ig árverésen
nem keltek el. Ezeket vo·nják ki a II. kár
pótlási földalapból. (Ez egyébként a priva
tizációért felelős tárca nélküli #niniszler
jogköre.)

A név szerinti szavazáson így oszlottak
meg a voksok: igennel Katona Lajos, R.
N.agy János, Hangya LajosDé, Knapcsek
Béla, Czibulka György, dr. Frankó Károly,
dr. Valach Béla, dr. Szendrei Éva, Garai
János, Kovács Kálmán, Dávid István:
nemmel Bátor,i Gyula, Várfi András, Tót
ka Sándor, Hariyecz Margit szavazott.
Tartózkodott Balázs lnu:e és dr. Kovács
Béla.

- Jóváhagyták az L, 2. Sz. Napköziott
honos Óvoda SZMSZ-ét (szervezeti és
működési szabályzat), valamint a 3. Sz.
Ált. Iskoláét is.
'-Az egyesített, 2. Sz. Általános Iskolá
nak nevezett gyomai általános iskolák
igazgatónőjének, Giriczné Varga Erzsébet

,nek igazgatói pótlékát megemelt~k.
- A fogászati alapellátáts átszervezésé

nek megtárgyalása is hosszas vita után ho- ,
zott eredményt.

Végeredményben 2 közalkalmazotti
"önkormányzati alkalmazású" fogorvos
lesz a városban: dr. Csizmadia Tamás és
dr. Török Anna. Dr. Valach Béla és
dr. Dobos Erzsébet pedig vállalkozási ala
pokon folytatja praxisát 800 ezer Ft támo
gatási összeggel, amiben a végkielégítés is
benne van. A v~gkielégítésen felüli támo
gatást 5 éven belül kell visszafizetniük.

.~.. :

Legközelebbi alkalommal szülőföld-.

jén, Sarkadkeresztúron mutatja be földi
jeinek képeit októberben..

Nem ez az első alkalom; hogy megte
kinthetik ezeket a helyiek sem. '90-ben,

. '93-ban volt már ilyen lehetőség.

Mint Szakáll Sándor elmondta, szíve
sen működne közre bármilyen kiad
vány, ismertető, prospektus, képeslap,
vagy Gyomaendrőd nevezetességeinek
bemutatásának .elkészítésében. Ez azt
jelenti, hogy ha valaki a közeljövőQen

az említettek közül bármit' kíván, vagy
ter.vez megjelentetni, akkor bizton szá
míthat Szakáll Sándor segítségére.

A kiállítást Horváth Mihályné, a mű

velődési központ szervezője nyitotta
meg.

SzaRg[[Sándor !éiá[iltása

ALAKOSSÁG SEGíTSÉGÉT KÉRI AHELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY!
Kérjük azt a kedves olvasót, aki

nék van 1943-44-ből a polgári is~

koláról (most gimnázium) készült
fényképe, amelyiken jól látható az
angyalos magyar Címer, juttassa el a
szekesztőségünkbe. Erről másolatot
készítenek, majd a képet visszajut
tatják tulajdonosának.. A segítséget
előre is köszönjük!

A szerkesztőség címe: Gyomaend
rődi Híradó, 5500 Gyomaendrőd,

Szabadság tér J. sz.

Endrődön, a Déryné Művelődési

Házban nyílt szeptembe~ ll-én és 22-ig
lehetett megtekinteni a főként tussal ké- .
szült képeket, amelyeket me~ is vásá
rolhattak az érdeklődők. A Festetics
kastélyt ábrázoló rajz, teljedeimében a
legnagyobb, mintegy 2x3 méteres. Két
hónapig készült s körülbelül 2 millió
vonalat tartalmaz. Csak egy ablak 2600
vonalhúzásból . állt össze, amikből

egyébként SO található - tájékoztatott
Szakáll Sándor.

IS rajzot láthattunk a kiállításon.

A Sarkadkeresztúron született, 43
éves Szakáll Sándor 20 éve rajzol. Leg
inkább a grafikához vonzódik.

5 éve él Gyomaendrődön, mert fele
sége ide csábította...
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Barátokhozjárok haza

Járt a lap .....

Lehetőségünk volt egy rövid beszélgetés
re Kner Endrével a díjátadások után. Arról
kérdeztük, hogy jelenleg mivel foglalkozik,
milyen időközönként látogat haza, és a bé
késcsabai Kner nyomdáról mi a véleménye?

Elmondta, hogy Budapesten él és dolgo
zik. Alakítottak egy Kner Print nevű kft.-t és
15-en dolgoznak e ny:omdában.

Minden évben nyaranta biztösan hazaIá
tagat, de esetenként ősszel és télen is. Szeret
a Körös-parton barátaival sátorozni. Ahhoz,
hogy hazaköltözzön, nem tartja elég nyüzs
gőnek a vidéki életet, ami nélkül nem tud lé
tezni. Itt~ni barátaihoz viszont mindig szíve
sen ellátogat.

A fejlődést észreveszi és jónak tartja.

Kapcsolata nincs a helyi Kner nyomdá
. val.

Véleménye szerint a békéscsabai nyomda
ne'm csorbítja a Kner név hírnevét, sőt szín
vonalas munk4t végeznek ott is.

Biró Kár~ly

A VI. Kner Kupa Bridzsversenyt rendez
ték meg Gyomaendrődön szeptember 15
17. között,';u:nit nyugoqtan nevezhetünk
nemzetközinek, hiszen a bridzsezők általá
ban nemcsak hazai párosokból, csapatokból
tevődnek össze. Romániából, Németország
ból, sőt még Amerikából is érkeznek alkal
manként résztvevők.

- Hét évvel ezelőtt alakítottunk egy
bridzsklubot Gyomaendrődön, nevét pedig il
Kner családtól vettük. Kner Endre engedé
lyével - tájékoztatta olvasóinkat Szendrei
László, a verseny főszervezője.

Az idén körülbelül 70 versenyzővel szá
. moltak, ezzel szemben több mint 90-en ér
keztek.

A feszes programú, 3 napos verseny alatt
szinte csak étkezésre és pihenésre volt lehe
tőség.

A Kner Nyomda Kft., a helyi üdülők tu
laj-lonosai, a Turul Cipő, az Áfész, a hor
gászok támogatása segítette a rendezvényt.
A rendezés.érdekessége, hogy a Körös Ho
telben lezajlott esemény' - közkívánatra 
állandó, hagyományos menüket szolgálnak
fel évrő évre.

A páros verseny eredménye: l. Eckstein
Chelu Ro. 1103 p. 65,65%, 2. Kertész-Ker
tész 1029 p. 61,25%, 3. Goctea-Curta Ro.
958 p.57.02%, Békés megye és egyben a
helyiek legjobbja Bótos-Uhrin Gyomáról
749 p. Csapatöan l. Temesvár, "2. BEAC" 3.
Carmencitta lett.

A díjakat Kner Endre adta át..

A megnyitó ünnepségen nagy tisztelettel
köszöntöttem a versenyzőket, illet'-'e a
megjelenteket. Özv. Herter Józsefné
asszony mondott k..öszönetet és pár' biztató
szót. A város vezetőségét Czibulka György
álpolgármester úr képviselte. Végül Babos
Lászlóné méltatta és ismertette, hogy ki is
volt Herter József. Ezután - mint ahogy
írá'som elkezdődött - elérkezett a 8 óra 45
perc.

A verseny feszített tempóban zajlott. Há
rom forduló délelőtt, majd a Dreher söröző

(Tímár János) és a Körös étterem (Tímár
Andrásné) jóvoltából elfogyaszthatták
ebédjüket a vidéki versenyzők. Jó érzés
volt haila,ni. a sporttársaktól, hogy ilyen
szintű. versenyen ebéddel és egész napi el
látással fogadtuk őket.

Délután négy fordulóra került sbr. Egyik
meglepő eredmény született a másik után,
így az eredményhirdetésnél is nagy megle
petések álltak elő. Az I. Herter József ván
dorserleget 'Csomós Roland, Orosházi
MTK-versenyző nyerte el. Második i\elyen
végzett Sándor Péter, a Csaba SK verseny
zője. A harmadik. helyen Juhász László
végzett, aki az Orosházi MTK játékosa.
ErD1ítést érdemel.a negyedik helyezett Cso
mós János, gyulai versenyző is, aki egy
sportszerűtlen játékos harmadik forduló
utáni kilépé~e miatt, rosszabb mezőnyér

tékponttal maradt le a dobogóról. A leg
jobb "Spartacus" versenyzője Uhrin Viktor,
déVaványai versenyző lett 3,5 ponttal. Ő
különjutalomban részesült. Az ifjúsági cso
portban fiatal versenyzőnk, Putnoki Szilárd
lett az első helyezett. Gratulálunk neki!
Második helyen végzett Kokavecz András,
harmadik helyen pedig Vereczkei László.
Mindketten' Békéscsabáról érkeztek.

így zárni! le ezen emlékeze~es rendez
vény, bízva abban, hogy ez a verseny Gyo
maendrődön hagyománnyá válik.

Örömmel tapasztaltam, hogy mind a rá- <

fordított idő és energia nem volt hiábavaló,
,hiszen versenyünket a megye legjobbjainak
számító versenyzők tisztelték meg, amiért
is köszönetet mondok.

Köszöntetet mondok továbbá özv. Herter
Jószefnének, Gyorpaendrőd Város Önkor- .
mányzat Polgármesteri Hivatalának, a Vá
rosi Sportcsarnok igazgatónójének, a Zsort
Kft. élelmiszer bolt tulajdonosainak, a Si
kér Kft. vezetóségének, a Német pékség
nek, a Dreher sörözőnek, a Körös étterem
nek, és annak a támogatónknak, aki nem
kívánt a nyilvánosság elé lépni.

Dévaványa,1995. szeptember 26.

TÓTH PÉTER
szakosztályvezetö

Beszámoló az I. Herter József rapidsakk-emlékversenyró1.
KEDVES OLVASÓ!

Az 'alábbiakban megpróbálom összefog
lalni, mi is történt 1995. szeptember 23-án
reggel 8 óra 45 perctől a Városi Sportcsar
nokban. Kérem, nézzék el, ha beszámo
lómban kicsit elfogult leszek, hiszen egyik
rendezője voltam a ve~senynek.

8 óra 45 perc. Ötven sportoló várja, hogy
a versenyb'íróság engedélyt adjon a kezdés
re. Szempárok találkoznak, bólintás... sötét
indítja az órákat... kezdetét vette az I. Her
ter József rapidsakk-emlékverseny.

Pár szóban megpróbálom felvázolni, ho
gyan került sor erre a percre:

A.z ötlet, hogy Gyomaendrőd legyen a
vendéglátója egy megyei szintű sakkver
senynek, már régóta foglalkoztatott. Szak
emberekkel beszéltem, tanácsokat kértem
és kaptam, hogya.11 lehetne egy egész'napos
sakkrendezvényt lebonyolítani. 1995. au
gusztus 30-án reggel elhatároztam, végre
hajtom ezt a nehéznek tűnő feladatot. A
rendezvénnyel szerettem volna emléket ál
lítani egy olyan embernek, aki Gyomaend
rődön sokat tett a sakk-népszerűsítéséért.

Ezt a sporttársat Herter Józsefnek hívták.
Aki szereti a városban a sakkot, annak
minden bi.zonnyal mpnd ez a név valamit.
Ő volt az, aki 20 évig fáradozott azért,
hogy minél több és több iskolás, fiatal és
'idős ember szeresse meg ezt a sportot.
Kedves feleségét felkeres ve, 'örömmel fo
gadta a szakosztály ötletét, s láttam, szép
emlékek jutnak az eszébe.

A versenykiírás elkészítése után elküld
tem il megye összes sakkszakosztályának a
meghívót. Ezzel egyidejűleg elkezdtem ke
resni' a szükséges támogatókat. Tudom,
hogy a vállalkozók nehéz anyagi helyzet
ben vannak - hiszen több ilyen kérés is
érkezik hozzájuk -, de mindennek ellené
re sehol sem kaptam elutasító választ. Jó
érzés számomra, hogy ilyen sok segítőkész

ember támogatott. Sokan közvetve, közvet
lenül, tudtukkal és tudtukon kívül segítet
tek.

Ahogy érkeztek vissza a nevezések, vilá
gossá vált számomra, hogy nem férünk el a
városháza kistermében. Köszönöm Babos
Lászlóné Évikének, aki a sportcsarnok biz
tosításával megpidotta a problémát.

Elérkezett a szombat. Reggel, 6 órakor
- amikor megérkeztünk - már várt a 'Si
kér Kft. frissen sütött zsemléje. Két hölgy
társam, készségesen vállalkozott a szend
vicsek elkészítésére, illetve a megfelelő

vendéglátásra.
Az első versenyző 7.30-kor érkezett

Gyuláról. Ezután peregtek az események.
Sorban érkeztek Szarvasról, Orosházáról,
Békéscsabáról, Gyuláról, és Dévaványáról.
A nevezések lezárása után a számítógép 35
felnőtt és 14 ifjúsági versenyzőt regisztrált.
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autóbusz menetre dje
r

Ervényes: 1,995. szeptember 4-től

MUNKANJtPOKON

ÖHEGSZŐLŐ DÉRYNÉ MŰV.H. MÁV ÁLL. SZABADSÁG TÉR MÁV ÁLL. SZABADSÁG TÉR DÉRYNÉ MŰV.H. ÖREGSZŐi,Ő

5.25 ·5.30 5;40 5.45 5.55 G,oo 6.10 6.15
6.00 6.10 6.15 6.20 6.25 6.35

6.15 6.20 6'.30 6.35 7.00 7.05 7.15 7.20
+6.55+ 7.15 +7.20+ +7.30+ ',7.20 7.45

7.20 7.25 7.35 7.40 8.00 8.05 8.15
8.20 8.30 8.35 8.50 8.55 9.05
9.40 9.50 9.55 IC!>. 10 10.15- 10.25

11.00 11.10 11.15 12.10 '12.15 12.25
13.00 13.10 13.1,5 13.30 13.35 13.45 13.50
13.30 13.40 13.45 14.05 14.10 14.20 14.25

13.50 14.10 14.20 ,14.25 14.50 14.55 15.05 15.10
14.25 15.00 15.10 15.15 15.30 15.35 15.45
15.25 15.30 15.40 15.45 16.10 16.05 16.20 16.25

16.10 16.20 16.25 +16.45+ +17.00+ 17..20
16.25 16.50 17.00 17.05 17.30 17.35 17.45

17.50 18.00 18.05 18;30 18.35 18.45
18.50 19.00 19.05 19.45 19.50 20.00
21.20 21.30 21.35 2l.45 22.05 22.15,

Öregszölöbe a kondorosi úton közlekedik

!:~~~~~_!~~!!~:~_~~E~~~~~'~NAGYLAPOSRA Déryné műv.háztól 6.35 14.30
'-NAGYLAPOSRÓL Déryné műv.házhoz 6.45 14.45
-HÍDFŐTŐl Déryné müv.h.- Selyem u.-Okt. 6. 1ktp. 15.40

t •.• + bővitett útvonalon közlekedik iskolai t~nítási napokon az alábbiak szerint:
+6.55+ Déryné műv.háztó1 Bartók u. Madách u. megállók kJzött:ipari isk.-Újkert s-Kulich u
+7.20+ Szabadság térről: Fő u.-Bajcsy u.-Lévai u.-Vasút áll.
+7.30'+ Vasút áll.-ró1: Kossuth u.-Bajcsy u.-Föu.-Ipari isk.-Bö u.

+16.45+ Vasút áll.-ról: Lévai u.-Bajcsy u.-Fö u.-Szabads'g tér
+17.00+ Szabadság'térről: Fö u.-Kulich u.-Újkert sor-}pari isk-Fö u.

MUNKASZÜNETI NAPOKON

ÖREGSZOLO DÉRYNÉ MŰV.H. MÁV ÁLL. SZABADSÁG TÉR MÁV ÁLL. SZABADSÁG TÉR "QÉRYNÉ MŰV.H. ÖREGSZŐlŐ

5.25 5.30 5.40 5.45 5.55 6.00 6.10 6.15
6.15 6.20 6.30 6.35 7.00 7.05 7.15

7.25 7.35 7.40 8.00 8.05 8.15
8.20 8.30 8.35 8.50 8.55 9.05
9.40 9.50 9.55 10.10 10.15 10.25

11.00 ' 11.10 11.15 12.10 12.15· 12.25
13.00 13.10 13.15 13.30 13.35 13.45
14.10 14.20 14.25 14.30 14.35 .14;45 14.50

14.. 55 15.00 15.10 15.15 15.35 15.40 15.50 15.55
15.55 16.50 17.00 17.05 17.30 17.35 17.45

17".50 18.00 18.05 18.30 18.35 18.45
18.,50 19.00 19.05 19.45 19.50 20.00

TEMETŐ JÁRAT VASÁRNAP: 8.35 Szabadság tér-Bajcsy u.-Lévai u.
10.00 Temető-Lévai u.-Bajcsy u.-Szabadság tér-V~út áll.
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A VÁsÁR IDEJE ALAIT SZÁMOS'
ÉLELMISZER ÉS VEGYI ÁRU lO-30ó/o-OS

ÁRENGEDMÉNNYEL KAPHATÓ!

Ízelítőkínálatunkból:
Kristálycukor 1/1 , 79,90 Ft
Vénus étolaj 1/1 145 Ft
Sertésmájkrém 65 g .22 Ft
Paloma vákuumos 250 g 269 Ft
Héra margarin 500 g : 104 Ft
Floriol étolaj 1/1 : 165 Ft
Merido mokka 250 g 279 Ft
Negró 200 g 64 Ft
Citromlé 1/1 , 99 Ft
"B" rizs 1/1 109 Ft
Darált sertéshús 400 g 99 Ft
Ultra mosókrém 500 g 89 Ft
Tomi kristály 600 g :.149 Ft

, Papír zsebkendólOO-as .79 Ft

VILLTECH Műszaki Kiskereskedés' Fő út 149.. Tel.: 386-457
Szórakaztató- és híradóstechnikáért jöjjön hozzánk!

Az önnek megfeleló terméket - antennák. múholdvevók. audio - video
átjátsz6kábelek - továbbra is vásáro'lhat reszletfizetés mellett i hitelleh~tóséggel.

NÉZZEN BE HOZZÁNK!
Széles tipusválasnékkal várjuk (Sharp. Philips, Orion, Zanussi),

SAMSUNG TXT 51 cm 48 900 ft,
DAEWOO 5 1 cm 50 900 Ft, .

AKAI 5 1 cm tv 44 900 Ft,
SAMSUNG v. recorder, 2 fejes 42 900 Ft,

5HARP, 2 fejes 41 900, AlWA lejátszp 25 400 Ft.
Műholdvevők TITANIA X 23 900 Ft.

PHILIPS vasaló 3400, PHILIPS mixer 4590 Ft,
TELEMAX 22600 Ft, PHILIPS Rec 42 900 Ft.
Video- és audiokazetták nagy választékban.

HíRADÁSTECHNIKAI ÉS BŐRDíSZMŰBOLT
Fő út 226. sz. :Tel.: 06-30/4.56-394

IFJJ®ITIE~IE~2
Címváltozasf

BÉLYEGZŐKÉSzíTÉSÚj HELYEN.
KÖNYVES lÁSZlÓ,

Gyomaendrőd, Kiss Bálint u. 9. sz.
(a Bohák-trafik és a Diófa söröző utcája)

MOST 1000 FT-TAL OLCSÓBB,
most vásároljon!

HÁZTARTÁSI BOLT
Gyomaendrőd,Endrődi u. 1. sz.

-

• 50 mázsa zab eladó. Érd.: Ifjúsági-ltp. 12/4., 17 óra
után.

• 400 négyszögöl idei vetésű lucemaföld eladó a
Pocosban. Érdeklődni munkaidőben a 386-978, es
te 5 után'a 386-432 telefonon.

• Kiváló minőségű, többcélú, olasz babakocsi eladó.
Érd.: Hantoskerti u. 18. sz.

~&m:&llift~~@ II
FESTÉS UTÁNI TAKARÍTÁS,

NAGYTAKARÍTÁS,
SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTAs,

PADLÓTISZTÍTAs, FÉNYEZÉS,
ABLAKTISZTÍTAs.

Rugalmas vá.11alási árak!

. T AKARÍ.TÓGÉP-KÖLCSÓNZÉS.

BABKABÖVIDÁBtr'-~Á1mÉKÜZLET
Gyomaendrőd,Kbss1.lth u. :34. Tel.: 386-503

ÉRTES~TJÜK ALAKOSSÁGOT,..
hogy 1995. október 16-án

LOMTALANíTÁSI AKCiÓT
szervezünk Gyomaendrőd egész területén.

Kérjük, hogy október 16-án reggel 8 óráig a kapuk
elé készítsék ki a háztartási szemetet és Iomot, köte
~, illetve zsákokban. Eső esetén szilárd burkola
tú út mellé kérjük a szemetet elhelyezni.

'Ömlesztett anyagot, !@gW az akció keretében NEM
szállítunk el!

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogya legköze
lebbi lomtalanítási akció 1996 tavaszán lesz, közben·
ső időpontban szemetet, lomot közterületeken elhe
lyezni tilos!

A lomtalanítási akciót követően szemetet, lomot a
hatóság által meghatározott gyüjtőhelyre lehet ki-
szállítani! "

A közterület-felügyelők fokozott ellenőrzést végez
nek, a tilalom me sze őit énzbírsá al súTák!

Polgármesteri hivatal
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Ajánlatunk:
it' Soproni szőnyegek: 900-1400 Ft/m2

'x Importszőnyegek:390-1800 Ft/m2

V Kiválasztás után' azonndl vihető!

Mintadarabokról megrendelést
továbbra is elfogadunk.

;/ Címünk: Gyomaendrőd, Fő út 230. /
Telefon: 386-774

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17-ig,
;J.',.

v . szombaton 8-12-ig.
;:~~

." AGLÓRIA BÚ.TORBOLTBA
Új PADLÓSZŐNYEGEK,

ERKEZTEK!

Férfípízsamák, a/sók, zokník, köntösök.

. . VAROM KEDVES VÁSÁRLÓ/MAT
hétfő-péntek 9-12, 14:-18, szombat 9-12.

A GYOMASZOLG KFT.
építöipari és mélyépítési munkákat vállal.

Továbbá készbeton-érté~esítést,helyszínre történő

szállítását, valamint építőipari lakossági
. szolgáltatási munkákat is.

110 literes kukaedény 2800 Ft,
amíg a készlet tart!

GYOMASZOLd KFT..
Ipartelep u. 2. sz. Telefon: 386-233, 386-269.

A STOP BUTIKSORON
aFEHtRNEMŰÜ~LE~BE"

-lelina új kollekciója,
melltartók és kombi dresszek, csípőszorítók

minden méretben.
Pamuthálóingek'40F~"'«'gy. ár: 1080":'1450 Ft.

. :~ ," ", ,", :::(:;(..../.
FRU/T OF THE . " .. ekciója nagy

.A Lakásfelszerelési- Ajándék Shop
(Gyomaendrőd, fő út 208.)

. nagy választékban kínál üveg-,

. porcelán-, műanyag árukat.

Ezen kívül háztartási kisgépeket,
világítástechnikai termékeket kedvezőáron.
Ugyanitt válthat 100, 200, 500 Ft értékben

vásárlási utalványokat.

o IRot..fJNENJ .
. ÉP/TŐIPARI

ÉS SZOLGALTAT6 BT.
5500 Gyomaendrőd, Tompa M: u. 22.

Telefon/fax: 60/384-225

Nyitva:
6-19

._'? óráig.

./

UJ!
' . ./

UJ!
./

UJ!

.NE FELEDJE!
Legolcsóbban, legfrissebbet,
legnagyobb választékot csak

a szakboltban,
a· Privát Zöldség-gyümölcs

boltban vásárolhat.

APrivát Zöldség-gyümölcs
SZAKBOLT ÚJABB ÜZLETE NYÍLT

szeptember l-jétől

a Bajcsy-Zs. út 119. sz. alatti
ABC-nél.

Itt is a megszokott nagy választékkal
és

. olcsó árakkal várjuk vásárlóinkat!

Hősök

útja
48.
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THER Mf:J!!.
ÉpíTŐiPARI SZÖVETKEZET .

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 3.
Telefon: 66/386-614· Fax: 66/386-226
.:. ValIaikozunk magasépitési munkák kivitelezésére.

•:. Osztalyozott adalékanyagból bilrmilyen betonkeveréket elóallitunk és az
építkezés helyszínére szallitjuk!

•:. Készletúnkön lévö kúlönbözó szinü bútorlapot méretre vagunk és élfóliazunk.
. .:. Hideg·meleg vizzel kocsimosast vallaiunk.

•:. IKARUS·211·es 37 személyes autóbuszunkat bérbe adjuk.
.:. Hosszabb tavú igénybevétel is lehetséges.

VÁSÁROLJON MINDENT EGY HELYEN,

~ I(fh~f ~~'-"~h~'~h!
B~bi-, gyermek- és felnőttruházati cikkek, fehérneműk,

.·.cipők, ját~~()l~és iskolaszerek kaphatók.

·l:.· öSiJl.fEtIMÁNLATUNK:

~ ~~~~~:td~~i~~~'í!~~er' tÖpZ:~4~?e~~i~~!;;:;'!~t;;;;m
Megkezdtiik l~ohaiiés ac'rlJI kötőfo,;;;l~k ánisítását.

Nyitva: hétfötől péntekig 9-12, 14--18-ig, szombaton 8-12-ig.
Gyomaendrőd,Kossuth u. 61-63. Tel.: 386-833/12 méllék.

Lutfjer márton fjaCáCánaK
450 é"es é"for8uCóján

Az elmúlt ötven év történelemtanítása sokszor meghami
sította a valóságot, vagyegyoldalúan elhallgatott fontos
eseményeket, személyeket.

Említhetném a hősként bemutatott Károlyi Mih~lyt, vagy
Görgeit, akiről azt tanították, hogy áruló volt, pedig valójá
ban nemzeti hősünk, az .1848-49 hős hadvezére.

A mai magyar felnőttek is kevésbé ismerik Luther Márton
nevét, aki koráqak rendkívüli személyisége volt. Gyomán
utca viselte a nevét, amelyet elvettek, míg Békéscsabán,
Mezőberényben ez megmaradhatott. ·1990-1994-ben sem
kaphatta vissza nevét ez az utca.

Magyarország István király uralkodása óta Európához tar
tozik. A keresztény kultúra az ország politikai és gazdasági
életében is hatott. István király a keresztény hit felvételével
Magyarországot Európához kapcsolta, amely meghatározó
lett a későbbiekben is.

A törökök kiverése Magyarországró! a pápa mozgósításá
val, keresztény összefogással történt. Az elmúlt ötven év
alatt a magyarság hite nagyon megrendült. A hit az, amely a
magyar népet újra Európához kapcsolhatja és feltámaszthat
ja mint nemzetet. Bizonyítékként idézem Czeizel Endre
szavait a vallásosság elvesztésével kapcsolatban: "A baj
csak az, hogy nálunk a vallás erőszakolt háttérbe szorítása'
általános hitehagyottsággal járt együtt s ez kiterjedt az ön-

Kedvezményes vásár•
óriási választék!

-EUROSTAR
-SNAP
- SHAKESPEARE
-ZEBCO

horgászfelszerelésekből

20-30% árengedmény,

amíg fl készlet tart!.

Pákász horgászbolt
5500 Gyomaendrőd,Fő út 173-179.

magukba és népünkbe vetett hit legyengülésére is. A népek
önbecsülése, önértékelése, vagyis a jelenünkbe és jövőnkbe
vetett hite pedig a gyermekszámon is lemérhető. Mindezek
együttesen magyarázhatják a gyeimekvállalásban megnyil
vánuló jelentős csökkenést a vallás csökkenésével." .

A hit az, amely újra és továbbra is Európához kapcsol
. bennünket. Ez az egyetlen út, amelyen a gazdasági felzár

kózás sikerét reméljük. Az a nép, amely hitetlen, nem tud
összetartani, gazdaságilag is képtelen hátrányát behozni,
sorsa az elvesztés lehet.

Sokan nem ismerik és' felmérni sem tudják a hitbeli
összetartás erejét, szerepét még ma is a népek életében.

A Nyugat úgy tekint Magyarországra, mint civilizált, ke
resztény népre, és Európához akar kapcsoini bennünket gaz
daságilag is. Az Európai Unióba azok az országok kerülhet
nek be, amelyek a nyugati kereszténységhez tartoznak.

A muzulmán Bosznia, az ortodox keresztény Szerbia, Ro
mánia, aztán Ukrajna már egy másik csoportosulás tagjai
lehetnek.

A balti államok evangélikus népessége ugyancsak Euró
pához kapcsolódik. Tulajdonképpen a vallási határ szerint
választják szét ezeket az országokat, s ha Európa országai
val nem akar Magyarország a keresztény hit szerint élni,
hogy a magyar segítse a magyart, akkor bizonyára elveszik.

Máris úgy mutogatnak ránk, mint második maffiára, ezek
miatt pedig hátrányba kerülünk. A rajtunk felülkerekedők

szabják meg életünket és szaporulatunkat egyaránt.

Dr. Weigert József

(FOLYTATÁS A KÖVETKEZÖ SZÁMBAN)
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AZ 1994/95-ÖS TANÉV FONTOSABB EREDMÉNYEI

Kner I. gimnázium
Iskolánkból ebben az évben 74 tanuló jelentkezett különböző

szintű országos, területi és megyei versenyekre. Ez a tan~lói

létsz4m 23%-a. A jelentkezők közül II tanuló ért el értékelhető

eredményt.
Az állami nyelvvizsga különböző fokozatát 31 tanuló szerezte

meg: angol nyelvből 3 tanuló, szaktanár: Udvariné Papp Mariet
ta; francia nyelvből 7 tauló, szaktanár: Kolm Zita; orosz nyelv
ből 2 tanúló, szaktanár: Bernáthné Butsi Erika; német nyelvből

19 tanuló, szaktanár: Mériné Fröhner Mariann és Pappné Nagy
··Katalin.

Versenyek eredményei:
l.) Kóra Judit OKTV biológiai országos 22. helyezést ért el,

szaktanár: Gyannali Györgyné.
2.) Hornok Mária il Kitaibel Pál biológiai országos 34., szakta

nár: Gyarmati Györgyné. '

3.) Pap Józse! kémia OKTV a második fordulóba jutott, szak
tanár: Nagy Mihályné; angol középfokú "A" vizsga; országos fe
ladatmegoldó vesenyen angol nyelvből 13.

4.) Ipacs Tibor orosz nyelvből OKTV alI. fordulóba jutott (ez
az ország 80 tanulóját jelenti), szaktanár: Bernáthné Butsi Erika;
angol nyelvből középfokú "A" vizsga; orosz nyelvből középfokú
"C" vizsga; országos feladatmegoldó versenyen angol nyelvből

14.
'5.) N6tári KrisZTina Herman Ottó orsz. biológiai versenyen

megyei 4.; országosfeladatmegoldó versenyen biol6giából 9. he
lyezett, szaktanár: Gyarmati Györgyné.

6.) Hegedűs Péter kémiából OKTV-n a második fordulóba ju
tott. szaktanár: Nagy Mihályné.

7..) .Csikós.János Kitaibel Páf orsz. vers. II. fordulóján megyei
3. helyezett, szaktanár: Gyarmati Györgyné.

8.) Dobó Anita orosz nyelvből OKTV-n a II. fordulóba jutott
(ez az ország legjobb 80 tanulóját jelenti), szaktanár: Bemáthné
Butsi Erika.

9.)Szuj6 Zsolt német nyelvből alapfokú "C" vizsga; németver
senyen megyei 2. helyezett; matematika OKTV-n továbbkuldbe
tő dolgozatot írt, szaktanár: Andrési Pál.

10.) Tóth Anikó francia nyelvből OKTV-n továbbküldbető dol
gozatot írt, szaktanár: Kohn Zita.

ll.) Szerető Andrea francia nyelvből OKTV továbbküldhető

dolgozatot írt; francia nyelvből alapfokú "A" vizsga, szaktanár:
Kohn Zita.

12) Nagy Szilvia németversenyen megyei 10. helyezett, szak
tanár: Pappné Nagy Katalin;, német nyelvből alapfokú "C" vizs
ga.

13.) Pintér Ferenc németversenyen megyei 8. hel~ezett, szak~

tanár: Pappné Nagy Katalin; német nyelvből alapfokú "A" vizs
ga.

,14.) Varjú Eszter angol nyelvből alapfokú.,C" vizsga; német
nyelvből'alapfokú "C" vizsga.

15.) Jacsó Márta német nyelvből alapfokú ;,C" vizsga; orosz
nyelvből alapfokú "A" vizsga.

Francia nyelvből alapfokú "A" vizsga: Gecsei Anita, Szat
mári Magdolna, Molnár Andrea, Szediák Réka. Alapfokú "C":
Bálint Andrea, Bacsa Róbert

Német nyelvből: alapfokú "A": Farkas Ildikó, Roósz Péter,
Pelesz Nándor, Lizák István, Asztalos Ildikó. Alapfokú "B":
Horváth Szilvia. Alapfokú "C": Szilágyi Ferenc, Szabó Tímea,
Bucsi Diána. Róza Györgyi, Dusa Katalin.. Középfokú "A":
Winter Róbert, Weigert József, Darvas Roland.

AKERTBARÁT KÖR KIÁLLÍTÁSA
GYOMAENDRŐDÖN

Szombaton, szeptember 9-én a Gyomaendrődi Katona
József Művelődési Központban megnyitották a három napos
konyhakerti bemutatót.

Megyeriné, a művelődési ház igazgatója hangoztatta, hogy
a kultúrházban szélesebb alapokon értelmezik a kultúrát, és
ebbe belefér a kertbarátok körének termésbemutatója is. Ezért
is szívesen nyújtottak otthont, így biztosítottak lehetőséget a
rendezvénynek.

Dr. Frankó Károly polgármester pedig gratulált a csodála
tosan szép termékek kiáUítóinak. A rendezvény célját abban
látta, hogy megismerjék a kertbarátok egymás munkájának
gyümölcsét és méltassák egymás munkáját. Köszöntötték a
résztvevő kondorosi kertbarátokat és a helyi Bethlen G. szak
iskolát színvonalas termékeikért. Manapság egy igényes kert
barát továbbfejlesztés, tanulás nélkül nem tudna már konyhá
ra termelni sem.

Valuska Lajos, a Kertbarát kör vezetője elmondta, hogya
kör köszönettel tartozik a polgármester támogatásáért és a
művelődési központ fogadókészségéért.

Sokat segített az is, hogya kondorosiak elfogadták a meg
hívást. Dicséretet érdemel a' ,Gubucz házaspár, akik az elren
dezésben sokat segítettek.

Szarvasi kollégák is megtekintették a kiállítást és ez tovább
közelíti a három kertbarát kör együttműködését,amit a jövő

ben még erősebbé és gyümölcsözőbbé kívánnak tenni.

Nagyon hi~nyzanak a közelmúltban hirtelen elhunytak, pél
dául a gyomaendrődi Varga Gyuláné. Emléküknek egyperces
néma csenddel adóztak.

A gyomaendrődi kertbarátok köre 6 éve alakult, pillanat
nyilag 22 taggal dolgozik. Azóta két kiállítást rendeztek és
három alkalommal vettek részt KOildoroson és Szarvason
azokon.

Egyéb rendezvényekkel is igyekeznek a tagságot mozgás
ban tartani. -Ilyen például a borkósfoló, szalonnasütés és egy
más meglátogatása.

Egyébként a kiállítóknak okleveleket osztottak ki. ,Bárkit
szívesen látnak új tagnak, hiszen a létszámot bővíteni szeret
nék, ha lehet, fi'j.talokkal.

Minden hónap utolsó hétfőjén tartják szokásos összejövete- .
lüket a gyomaendrődi Kossuth úti művelődési központban.
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1995. július 3-tól augusztus 12-ig hat héten

keresztül hétfőtől szombatig az endrődi könyv
tárban gyermekmegőrző működött. Erről kér
deztem a könyvtár<?sokat.

- Honnan az örler?

- Két dolog összekapcsoJásából: nyáron a
szülőnek gondot jelenthet, hogy nem tudja a
gyereket hova tenni, mivel az iskolákban nem
működik a napközi. Az is tény. hogya gyere
kek nyaranként "elfelejtik" a könyvtárat. Amíg
az iskolai év tart, és sorra kapják a feladatokat,

. addig eljönnek hozzánk is, de nyáron úgy van
nak vele, hogy ha bezárt az iskola, akkor nyil
ván bezárt a könyvtár is. tehát nem jönnek.
Úgy gondoltuk. hgy a gyermekmeg.őrzővel be
tudjuk a gyermekeket csábítani. ugyanakkor a
szülőket is tudjuk tehermentesíteni.

- TlldliJk níla a szülfík?

- Meghirdettük: a megyei napilapok is kö-
zölték. plakátokon is hirdettük. Az endrődi is
kola igazg~.tónője nagyszerű partner volt: az
osztályl'őnökökismertették szülői értekezleten.
és az évzárón is kihirdetésre került. Tanácso
kat, javaslatokat is kaptunk az iskolától.

- Húny gyerek veU részr a foglalkozúso
kon~

- Összesen 305 kis vendégünk volt. A napi
részvétel 8-10 fő, de néha 20~an is voltunk.

- Milyen korúak volliJk cl gyerekek?

- 6-12 éveseket fogadtunk, de nem küldtük
el azt a 4 évest sem. aki elkísérte a testvérét.

- Mi volr a program?

- Többféle lehetőséget kínáltunk a gyere-
keknek. abból választhattak. így mindenki azt
csinálta. amihez éppen kedve volt. Nem hoza
kodtunk elő kötelező programokkal, de voltak
elképzeléseink. A gyakorlati foglalkozások-.
hoz az egyik könyvtáros origami technikával
készült, a másik ,.kézműves"-ként állt készen
létben. a harmadik pedig fonással-kötéssel
horgolással várta a gyerekeket. A szellemi fog
lalkozásokra könyvajánlásokkal, totókkal
készültünk. Volt aztán ilyen is, olyan ·is. Volt
olyan nap, amikor közölték, hogy most nem
érdekli őket a totó. De volt, amikor egymás lá
bát letaposva kérték az újabbnál újabb totókat,
és sorra oldo"tták meg a feladatokat. és olvasllik
ki a totóhoz való könyveket. Nagy sikere volt a
gipszöntésnek is. amelyhez előzőleg szintén
könyvből kellett tájékozódniuk. Visszatérő

program volt a népmese-feldolgozás. Egy ki
választott népmeséhez bábokat készítettünk.
majd a gyerekek a három könyvtárosnak
,.clőadták" a mesét - fergeteges volt a siker.
Jelmezbált. pontosabban rongyosbálat is ren
deztünk. ezt is nagyon szerették a gyerekek.

- Nagy feleliísséger is jelemea ez a vúllal
kozús. Nem lörcélll semmi baj?

- Szerencsére nem. De nemcsak II sze
rencsére bíztuk. Munkanaplót vezettünk. Ab
ban jegyeztük fel. hogy kik jönnek. egyedül jö
het-e a gyerek vagy szülői kísérettel. mikor
kell hazamennie. jön-e érte valaki. A szülők

többször is benéztek napközben, hogy mit csi
nálunk mi itt, hogy reggel. ahogy kinyílik a
szeme agyereknek. máris jönne, reggelizni

.sem akar. Volt olyan szülő. aki maga is ottra
gadt egy időre a könyvtárban.

- Fizellek a gyerekekéri a szülők?

- Nem. a gyermekmegőrző ingyenes volt.
Azt gondoljuk, hogy ez a szolgáltatás a hosszú
távú befektetések közé tartozik. Tehát az a
gyerek, aki jött nyáron, az jön később is, és
szépen felcseperedik úgy, hogy rendszeres lá
togatója lesz a könyvtárnak.

- Vollak kiadúsaiwk, ha nem LI' elietveróek.
De ha a könyvtúr !Jorzaszu5 anyagi helyzeiéi
nézzük, mégisjelenrósek.

.:.. Igen. így van. Ezért a kiadások fedezésé
hez (mi is) magánvállalkozókat kerestünk fel,
és voltak, akik segítettek. így tudott eiindulni a
gyerekmegőrző. A Thermix Építóipari Kft
től 5000 Ft-ot kaptunk. Tímár Vincétől sok
sok színest, filctollat. ragasztót, rajzlapot. A
Kner nyomdától nagy mennyiségű papírhul"
ladékot. A 616. sz. ipari szakközépiskolától
asztalitenisz-felszerelést kaptunk kölcsönbe. A
Körös Bútoripari Kft.-től kaptunk egy asz
talt, a Bútoripari Szövetkezettól egy fogast,
ezeket eladtuk. így lett egy kis pénzünk. Szon
da István és felesége állatfigurákat készítettek
nekünk, ezt nagyon szerették a gyerekek. Fü
löp János és felesége, Ilonka néni, aki a
könyvtár takarító nél'lije, ők pénzzel támogat
ták a gyerekmegőrzőt. A könyvárosok is hur
colták be otthonról, ami éppen kellett: társasjá
ték. labda stb. A gyomai könyvtárból pedig
erre az időre áthoztuk a videokazettákat.

- Voll-e veszekedés. nelán verekedés?

- Súrlódások voltak, de komolyak nem.
Mindent egyszerre szerettek volna csinálni, eb
ből voltak időnként nehézségek.

- És a Ilagy meleg?

- Eleinte szevedtünk a melegtől, de akkor
vett a könyvtár egy nagyobb teljesítményű

ventilátort, ezen nem lehetett gondolkozni. At
tól kezdve jobban éreztük magunkat.

- Az egész gyermekmegórzőnek az összefo
gója Dinyáné ·Bánji Ibolya könyvtúro.l· voll. Te
szervezted a könyvtúrosokai is, a gyerekekel is.
Nehéz volt?

- Nehéz. De ha lesz rá lehetőségünk, jövő

re is szeretnénk csinálni. Még jobbat, mint az
idén.

- TervezitekjöVlíre is?

- Igen. Addig is, minden hónap utolsó
szombatján Löveiné Márton Gizella könyvtá
ros játszóházat tart, ezt az iskolában meg is
hirdetjük. A gyerekmegőrzőt pedig - ha a fel
tételeket elő tudjuk teremteni -jövőre is sze
retnénk csinálni. Emberi energiában nem lesz
hiány, az akarat bennünk van. És ha azok az
emberek, akiknek módjában áll segíteni, úgy
ítélik meg. hogy hasznos, amit csinálunk. ak
kor jövőre is lesz gyerekmegőrző. Van az ön
kormányzatnak egy ifjúsági törvénye, amely
ben pályázatot hirdetnek meg ifjúsági progra
mokra.. Ezt is 'megjJályázzuk majd. És akkor
jöhetnek a gyerekek.

Hornokné Németh Eszter

Ahúsprodukálók
atyja

A képen a törzsállományú, 22 hóna
. pos kant, Pietrin tenyészállatot láthat
juk. Ennek leszármazottjai képviselik a
legjobb hústermelő fajtát.

Szinte alig termel szalonnát és a hús
produkáló képessége kiváló. Az egyéb
fajtákkal szemben, ahol ez a mutató
45%, ennél elérheti az 55-58%-ot is. A
·18 éve tenyésztéssel foglalkozó Hunya
Lajos által· kiállított kan nyugodt ter
mészetű és közel sem agresszív. A kiál
lításra és "munkába" méretre kialakított
utánfutón szállítja. Az állatorvos is
rendszeresen ellenőrzi a 13 hónap alatt
100 ~ocát megtermékenyített apaállatot.
Egyébként napi fejadagja 2,2 kg zabár
pa.

Miután szaporítási feladatainak majd
eleget tett, ivartalanítás vár rá (amiről

viszont jobb, ha nem tud). Az ezt köve
tő hizlalás után ez' is terített asztalon
fogja bizonyítani hústermelő képessé
gét.

A kép a Vita Agricolae Mezőgazqa

sági Szakkiállítás és Vásáron készült.

A Gyomaendrődi Mozgáskor
látozottak és a Hadirokkantak
Egyesületének vezetősége meg
hívja tagjait az 1995 november
ll-én, 4 órakor tartandó, vacso
rával egybekötött vezetőségi vá
lasztó nagygyűlésre.

A gyűlés helye a ligeti pavilon
éttermében.

A vacsora ára 200 Ft.
Jelentkezni 1995. nov. l-jéig az

egyesület Hősök úti irodájában,
hétfő, szerda, péntek 8-12-ig.
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Érdeklödni a munkaügyi központnál.

Gáz- és központijűtés-szerelő

A lüzelóolai
lámogalásról!

Biró Károly

A hozzátartozó infrastrukturális
berendezésekkel, ha megvalósul,
ezer embert tud majd foglalkoztat
ni a gyógyszálló."

"Az én szemem előtt az lebeg,
hogy Gyomaendrőd majd valami
kor egy óriási fürdővárossá épül
ki. Hittel lehet csak előrevinni en
nek a gyógyszállónak az ügyét!"

Legfontosabb maga a
gyógyszálló felépülése, ám az ezt
megelőző lépések is hosszú hóna
pokat, vagy éveket vesznek igény
be. A tender kiírása, a pályázatok

elbírálása '96 előtt nem várhatók.
Ezután az infrastruktúra kiépítése

következhet.

"Az alapítási tervezetben benne
foglaltatik egy kitétel, ami arra vo
natkozik, ha a kitűzött cél nem re
alizálódik, akkor ugyanazon a te
rületen regionális színvonalú für
dő, panzió, nyugdíjasotthon létre
hozását tűzik ki célként.

Az esetleges felmerülő hátrá

nyok mellett sokkal többet nyom a
latba a terület fekvése és kihasz

nálhatósága, főleg a turizmus cél
jaira.

Ha a koncepció nem sikerül, az
nem azt jelenti, hogy mi nem tet
tünk meg mindent... esetleg kisebb
koncepcióban gondolkodunk
majd."

"Majd szeretném elmondani a
testület előtt - fejezte be Császár

Ferenc -, hogy gyakorlatilag egy
létező ingatlan és pénzbeni va
gyon van a birtokunkban, ezért ez
egy komolyalapokra épülő vállal
kozás lesz! A cél tulajdonképpen
az, hogy a város fejlődjön, viszont
az csak akkor érhető el, ha ilyen

nagy gyógyászati komplexumot
fogunk eltervezni és megépíteni."

"Befejeződött a részvényjegy
zés" - tudósított legutóbbi szá
mában a Városunk c. Iap Gyoma
endrődön.

A részvényjegyzés aKisréti
Gyógyszálló Alapítványra vonat
kozott. Ugyanis a tervek szerint
hamarosan megalakulhat a rész
vénytársaság.

Császár úr írásában szó esik ar
ról, hogy az önkormányzat nem
vásárolt részvényt, holott alapító
tagja aKisréti Gyógyszállóért
Alapítványnak.

Császár Ferenc, az alapítvány
titkára azzal fogadott, hogy meg
nyugtató levelet kapott a polgár
mester úrtól, aminek az a lényege,
hogy az önkormányzat érdeklődik

a gyógyszálló sorsa iránt, ezért
írásos összeállítást kér az alapít
vány, hamarosan rt. helyzetéről.

,,1991 decemberétól eltelt idő

munkájának eredményét bizonyít
ják az eddigi eredmények, holott
időközben a sajtó nem mindig mu
tatkozott segítőkésznek...

Félmillió forinttal jegyezték túl a
meghirdetett 18 millió 490 ezer
forintot. Az öröm mégsem lehet
teljes, mert a lakosság nem
kapcsolódott be a várt mértékben.
Ez talán az elmúlt 40-50 év bei
degződése. Ma már nem lehet az
államra várni, csak az egyén kez
deményezése hozhat sikert!"

Október B-án lesz az rt. ala
kuló ülése.

"Azért még mindig kevés a leen
dő rt. néhány tízmillió forintja egy
2 milliárdos beruházáshoz. Ezt
csakis külföldi tőkével lehet el
képzelni. Ennek okai a jelenlegi
magyarországi hitel- és kamat
viszonyok, hiszen a kamatok ter
hei gátolják a beruházási kedvet.
Legfontosabb feladat ezek után a
nemzetközi tender elkészítése, kií
rása.

MefJlllllkul II GIJÓfJlJszálló Rt.

6fő

4fő

Jfő

Jfő

JOfő

JOfő

20fő

Jfő

2fő

,
Ervényes

állásajánlatok:

Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatala értesíti a lakosságot, hogy a
lakások fűtéséhez kapcsolódó tüzelő

olaj-felhasználás lakossági költségeinek
támogatásáról szóló rendelet megjelent.

Atál1)ogatás igényléséhez a kérelem
nyomtatványokat a polgármesteri hiva
talban és a kirendeltségen lehet besze
rezni, és oda is kell visszajuttatni 1995.
október 2. napjáig. Kérjük a határidő

pontos betartását, mivel a támogatás
megállapításához előzetesen az igénye
ket fel kell mérni, és ez csak a határidő

re benyújtott igények birtokában lehet
séges.

Továbbra is kérjük az érintett lakos
ság szíves türeimét.

(Kalocsa)

Bútorasztalos

Kazánfűtő

Cukrász (Szeghalom)

Lakatos (Budapest)

Hegesztő

Üzletkötő

Hentes

Éjjeliőr
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Bizonytalanság uralkodik a Bajcsy-Zs. úton felfestett
kerékpárút miatt. Sok autós nincs tisztában az új helyzet
rel, amikor parkolni szándékozik ott. Az idevonatkozó
szabály lényege, hogy ahol felfestett kerékpárút van,
ezen a sávon, vagy szélénél megállni, parkirozni tilos!

Ugyancsak gondot okoz sokaknak az egyes utcák bejá
ratainál kihelyezett reherautóval behajtani tilos tábla is.
A problémát a tábla "nem ismerete", vagyis semmibevé
tele okozza. A rendőrség fokozottan ellenőrizni fogja
ezen utcákat, hiszen nem véletlenül áll ott a tiltó tábla.

Az utóbbi hónapok egyik elszaporodott bűncselekmé

nye a kerékpárok (mountain bike) eltulajdonításaival
kapcsolatos. Számos esetben az eljárás folyamatban van,
a rendőrség bízik benne, hogy hamarosan végére jár az
ügyeknek.

A másik a sorozatos. kábel- és akkumulátorlopások
esete a MÁV sérelmére. Eddig ismeretlen elkövető(k) el
len az eljárás folyik.

A lakatlan házak is ismét veszelyben állnak, mert fel
törik azokat és értéktárgyakat tulajdonítanak el.

A Vásártéri-lakótelepen a bölcsődében hívatlan éjsza
kai látogató(k) volt(ak). Randalírozás és rongálás nyo
mai maradtak utánuk.

A szabad strandon a büfé épületébe betörtek és két hű

tőszekrénytmagukkal vittek az ismeretlen tettesek.
Az orvosi ügyelet gépkocsijában tartott pénzt és

kulcsokat elemelték IS-én, pedig az az udvarban parkolt,
ám minden bizonnyal nem volt lezárva.

A víkendterületeken is megkezdődtek a nyaralókba
történő betörések. Elvisznek minden értéket, amit talál
nak, tehát mindenki saját érdekében szállítsa el ezeket
biztonságba.
. Míg a lakók távol voltak, betörtek a házakba és értéke
ket vittek el, mint pl. a Kiss Bálint és Táncsics utcában.
Az eljárás folyamatban van ismeretlen elkövetők.ellen:

17-én állampolgári segítséggel egy rendőr elfogta és
előzetes letartóztatásba helyezte a keresett Ny. Z. ecseg
falvi személyt, aki több bűncselekmény alapos gyanújá
val került lakat alá.

23-án az esti órákban hazafelé tartó orvhorgászokat állí
tott meg a rendőrjárőr, 8 kg tiltott módon és eszközökkel
fogott hallal. Ellenük az eljárás szintén folyamatban van.

Baleset történt a gyomai sportpályánál 26-án. Egy
gyomaendrődi lakos kislányt ütött el, akinek a sérülése
nem súlyos.

Az öregszöllői élelmiszerboltba betörtek, nagyobb
mennyiségű dohány t és élelmiszert vittek el 27-én virra
dóra.

A városi művelődési
központ programajánlata
(Gyomaendrőd,Kossuth út 9.• Telefon: 66/386-777)

"KAPCSOLATOK"- GYOMAENDRŐDIŐSZ
rendezvénysorozat programja (október 3-tól november 23-ig)

Október 7-18.
HONTI ANTAL ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁSA

Megnyitó: október 7-én II órától.
Megnyitja: dr. Dömötör János, a Tornyai János Múzeum ny.

igazgatója - Hódmezővásárhely.

A kiállítás nyitva hétköznap 8-18 óráig és szombaton 9
12 óráig.

Október 18. (18 óra)
ORGONAHANGVERSENY a gyomai református templom
ban.
Közreműködik: Áchim Erzsébet orgonaművész és

Koszti Pál trombitaművész.
Belépő: 150 Ft, diák: 100 Ft.

Október 26. (de. 10 óra)
MAKRANCOS KIRÁLYLÁNY címmel zenés gyermekszín
ház a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
előadásábap. Belépő: 100 Ft.

November 4. (de. 10 óra)
TERÜLETI TÁRSASTÁNCVERSENY
Junior ll. felnőtt korcsoport, E, D, C kategóriában.
Belépő: 200 Ft (napijegy).

November 6-12.
DÍSZHALKIÁLLÍTÁS
A kiállítás nyitva: 9-18 óráig.

November 11. (de. 9 óra)
TERÜLETI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ
VERSENY
A belépés díjtalan!

November 15-23.
IPARMŰVÉSZETIKIÁLLÍTÁS
Kiállító: Czeglédi Júlia, textil, Horváth Kinga, ötvös.
Belépő: 50 Ft, diák: 30 Ft.
A rendezvény fő támogatói: Nemzeti Alapítvány - Buda
pest, Országos Játék Alap - Budapest.

A Déryné Művelődési Ház programjai
(Gyomaendrőd, Blaha L. út 21. Tel.: 66/386-917)

Október 7. (19 óra)
SZÜRETI BÁL, a Gazdakör és a művelődési ház közös szer
vezésében. Belépő: 100 Ft.

Október 14. (18 óra)
NÓTAEST
Közreműködik: Gránát Zsuzsa, Szolnoki Gyula,

Karcagi Péter, Budai Béla
Belépő: 200 Ft és 150 Ft.

November 8. (10 óra)
"TAPSOLJ MA NEVETVE!" zenés gyerekmüsor
Belépő: 100 Ft.

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ· GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja· Felelős szerkesztő:Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete· Gyomaendrőd, Szabadság tér l. • Telefon: 66/386-1 22/l 23

Felelős kiadó: dr. Frankó Károly polgármester· Készült: A&M Stúdió, Békéscsaba· Nyomás: Paulik és Társai Bt., Békéscsaba
Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők. • Engedélyszám: III/PHFIl08/BE ISSN 0238-8391



GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK APJA
XIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1995. NOVEMBER • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA: 35 Ft

Az október 23-i ünnepség endrődi koszorúzása
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•A TARTALOMBOL:
Megkérdeztük

a polgármestert
2. oldal

36 év után...
9. oldal

Kábítószerveszély
4. oldal

A Körös Thermái Hotel Rt.
7. oldal

Az én véleményem
9. oldal

Diáklétszámok
9. oldal

A zenei világnapról
14. oldal

Egy teniszklub
10. ,oldal
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,
CE ...
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fÖlDÁRVERÉS
Ellopták akalapácsot
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tá·,ékozlatás

HIÁNYZIK
1,7 MILLiÓ fORINT

11. oldal

Afeketegazdaság
legyen fehér!
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MEGKÉRD ZTÜK
a polgárIDestert

1995.1'<8VEMBER

(A polgármester megjegyzése)
Az Egészségügyi Gondnokságon
történt balszerencsés ügyről csak
annyit mondanék, hogy nem a pol
gármesteri hivatalban történt az
eset, a hivatal épületében működő

Egészségügyi Gondnokságnál vol
tak a szabálytalanságok. Nem ke
verendő a kettő össze!

(Honti Antal életmű-kiállításá

ról, a megnyitó beszédből)

Mindannyian tudjuk ebben a vá
rosban, hogy van közöttünk egy
nagyon szerény, nagyon tehetsé
ges, nagyon sokoldalú ember. Ez
Honti Antal.

Egy szerencsésebb, jobb világ
ban sokkal többre vihette volna...

Életútján sok minden korlátozta
lehetőségeit, viszont tehetségének
sokoldalúságát segítette elő. Bár
mi: kiváló szobrász, nagyon jó fes
tőművész lehetett volna önmagá
ban, ugyanígy kiváló ötvösművész

is. Egy olyan reneszánsz embertí
pus, aki sokoldalúan művelt és na
gyon tehetséges. Legnagyobb ér
demének tartom az alkotó munkás
sága mellett a Honti-galéria létre
hozását. Ez egy önálló, kis műve

lődési intézményként működött.

Egyszemélyes kultúrház volt, ahol
filmrendezőktől kezdve költők,

írók, zenészek, énekesek fordultak
meg nagy számban. Ez egy olyan
kezdeményezés volt és olyan.
nagyszerű tett, amivel szerintem

múlhatatlan érdemeket követel

magának a gyomaendrődi kulturá
lis életben.

A kiállítás figyelemfelkeltő a tes

tület tagjai felé is: gondolkozzunk
el azon, hogy a már egyszer, ré

gebben adományozott Gyomaend
rődért plaketten kívül Honti Antal
méltó magasabb kitüntetésre is.

* * *
- Összegezve az eddigi eredmé
nyeket: mi az ivóvízügyünk körüli
jelenlegi helyzet? (Ez a 26-i testü

leti ülés egyik anyaga is.)

- Rendkívül bonyolult az ivóvíz
körüli helyzet. Ugyanis úgy tűnik,

hogy szakmai viták áldozatai is
vagyunk. Viták folynak arról,
hogy a Körös-Maros hordalékkúp

. vízbázisa milyen kapacitású, ez
csökken-e, mennyi víz termelhető

ki, van-e jogunk nekünk (Gyoma
endrődnek) onnan vizet kérni? A
szakhatósági vélemény ismételten
- 2 nappal ezelőtt - azt mondta
ki, hogy nincsen. Itt nagyon régi
törvényekre hivatkoznak: 54-esre,
57-esre, 64-esekre, 76-osokra.
Pontosan lehet már látni, hogy a
hatósági elutasító véleményben
sem tudják, miról is van szó.
Egyes szakemberek szerint ne
künk is adható az egészséges ivó
víz. A hatóság nagyon furcsán vi
selkedik. Kényszerítettek bennün
ket például víztisztító megépítésé
re, holott 1990 óta Békés megyé
ben és Gyomaendrődön is folya
matosan, lényegesen csökken a
vízfelhasználás. Ezzel a kifolyó
szennyvíz mennyisége is ...

Ivóvízügyben Baja Ferenc mi
niszter úr kimondta, hogy nem ő

és nem a minisztérium fog dönte
ni, hanem intézzük el egymás kö
zött, megyén belül.

- Miért van az, hogy megoszlik
a testület az önkormányzati földtu
lajdon kérdésében (a kárpótlási
földalap összefüggésében)?

- Úgy gondolom, hogy néhány
képviselő számára ez politikai kér
dés, esetleg pártbeli elkötelezett
ség, azzal, hogy ő a 140 kárpótlan
dó mellé áll. Joga van, azonban
úgy gondolom, hogy azért nem
mindig kellene a párt-, az egyéni
politikát a város érdeke felé ren
delni. Ugyanis nekünk az a dol
gunk, hogya város többségének
akaratát próbáljuk érvényesíteni.
A város, a képviselők érdeke tulaj
donképpen az - amennyiben ezt
jól gondoljuk -, hogy a jogos
földtulajdonunkhoz jussunk. Tő

lünk is elvárja a lakosságnak egy
jelentős része, hogy földet béreI
hessen.

- A közelmúlt jelentősebb talál
kozói?

- Nagy élmény volt dr. Kovács
Pál volt népjóléti miniszterrel való
találkozásom. Szimpatikus, nagy
tudású, jóindulatú ember. Kár,
hogy nem ő már a miniszter az
egészségügyben.

* * *
Megragadom az alkalmat, hogy

szóljak az október 23-i ünnepség
ről. Gyomán körülbelül 60-an vol
tak, Endrődön mintegy 500-an. El
gondolkodtató az - miután hato
dik éve élünk a rendszerváltás
után szabadon, demokratikusan -,
meddig kell még megkérni, felkér
ni a gyomai pedagógusokat arra,
hogyagyerekeket kérjék meg, je
lenjenek meg nemzeti ünnepein
ken. Lehetnének lojálisabbak az új
rendszerhez, a demokráciához.
Nemzeti ünnepe.;'1~en - úgy gon
dolom - rá lehet szoktatni a gye
rekeket is az ünnepeken való rész
vételre.
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TÁJÉKOZTATÁS AZ 1996. JANUÁR HÓ l. 'NAPJÁTÓL FIZETENDŐHELYI ADÓKRÓL

Gyomaendrőd Vúras Önkormúnyzatának
Képviselő-tesni/eteaz 1995, októher hó l2
én megtartOlt ülésén egyhangúlag élfogadta
ac: 1996, január hó 1. napjától bevezetésre
kerühi helyi adókról szólt; rendeletet. A ren
delet sZNint a fenti idópvnllól ötféle adót
kell.flzel11Wk az érintel! adózóknak. mégpe
dig: építményadót. telekadót. magúnszemé
lyek komJl1.Unúli,~ adójút. idegwforgalmi
adót és helyi iparűzésiadót..

ÉpíTMÉNYADÓ
Az építményadó hatálya kiterjed minden

nem lakás céljára swlgáló épületre. épületrész
re, azaz minden olyan építményre, amelyet tu
lajdonosa, illetve az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett vagyoni értékű jog gyakorlására jo
gosult személy üdülésre, pihenésre használ.

Ebben az esetben:
- ha az építmény teljes alapterülete a 30 m2-t

nem haladja meg, akkor a hasznos alapterület
után négyzetméterenként 200 forint adót kell
fizetni;

- ha az építmény teljes alapterülete 3I és 45
m 2 között van, akkor az adó a hasznos alapte
rület után négyzetméterenként 240 forint;

- ha az építmény teljes alapterülete a 45 m2-t
meghaladja, akkor a hasznos alapterület után
300 forint adót kell fizetni négyzetméteren
ként.

A fentieken túl az építményadó hatálya ki
terjed még valamennyi olyan. nem lakás céljá
ra szolgáló építményre - ideértve a lakásnak
vagy garázsnak épített, de nem a rendeltetésé
nek megfelelő célra használt építményeket is
-, amelyekben a jogi személy vagy egyéb
szervezet gazdasági tevékeny'séget nem folytat,
jlle~ve egyéb módon nem hasznosít. Ebben· az
esetb~n az adó mértéke egységesen 50 forint
négyzetméterenként.

TELEKADÓ
Telekadót kell fizetnie annak az adózónak,

aki az önkormányzat illetékességi terUletén be
építetlen belterületi föld, föd~észlet, telek tulaj
donjogával rendelkezik. A telekadó mértéke
aszerint változik, hogya telek beépítetlen lakó
telek, beépítetlen üdülőtelek vagy egyéb beépí
tetlen belterületi födrészlet-e, továbbá, hogy
a tulajdoriosa magánszemély vagy jogi sze-
mély-e. .

. A magánszemély tulajdonában lévő beépí
tetlen lakótelek esetén,

- ha a tel,ek teljesen közművesített, akkor
négyzetméterenként 10 forint;

- 'ha a telek részlegesen közművesített, akkor
négyzetméterenként 7 forint;

- ha nincs közművesítés, akkor négyzetmé
terenként 5 forint telekadót kell tizetni.

A beépítetlen üdülőtelek után, függetlenül á
közművesítés fokától, továbbá a tulajdonos
személyétől, egységesen 25 forint adót kell fi
zetni négyzetméterenként.

Az egyéb beépítetlen belterületi földek után,
ha' a tulajdonos magánszemély, akkor 1500
négyzetméter tetületig I forint 50 fillér, az
1500 négyzetméteren felüli terület után pedig
30 fillér telekadót kell fizetni.

Amennyiben az adó alanya jogi személy,
akkor a fizetendő adó mértéke egységesen 20
forint négyzetméterenként.

A két településrész között, a leendő város
központ környékén. a Selyem út és az Újkert
sor melletti ingatlanok esetében függetlenül·a
terület nagyságától, az adó mértéke 1,50 forint
négyzetméterenként.

MAGÁNSZEMÉLYEK
KOMMUNÁLIS ADÓJA

Magál1Személyek kommunális adóját fizet
nek azok az állampolgárok. akik az önkor
mányzat illetékességi területén lakás .ss nem
lakás céljára szolgáló építmény lulajdonjogá
val, továbbá azok, akik például önkormányzati
lakás bérleti jogával rendelkeznek.

Az adó összegének megállapítása szempotlt
jából az önk.orm<Ínyzat három területre osztotta
a váro>t.

Eszerint a belterületi ingatlanok tulajdonosai
3000 forint adót fizetnek.

Nagylapos, Öregszőlő valamint a Bánom
kerti terület utcás részein lakók 2500 forint.
míg a külterületi tanyás ingatlantulajdonosok
1200 forint adót fizetnek ingatlanonként 'éven
te.

IDEGENFORGALMI ADÓ
Az idegenforgalmi adót azok a magánsze

mélyek fizetik, akik nem állandó lakosként tar
tózkodnak a város területén található vendéglá
tó szálláshelyeken, üdülőkben,kempingben,

hétvégi házakban, csónakházakban, horgászta
nyákon, illetve az üdülés, pihenés céljára bérbe
adott egyéb helyiségekben, egy vendégéjszakát
meghaladóan,

Az adó mértéke a belföldi magánszemély
esetében 50 forint személyenként és veridég
éjszakánként, a külföldi magánszemély pedig
100 forintot fizet személyenként és vendég
éjszakánként.

Az adót a szálláshely tulajdonosa (szállása
dó) köteles beszedni és befizetni. Emellett kö
teles olyan nyilvántartást is vezetni, amelyből

megállapítható az eltöltött vendégéjszakák szá
ma és a beszedett, illetve befizetett adó össze
ge.

. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
Helyi iparűzési adót az önkormányzat illeté

kességi területén végzett vállalkozási tevé
kenység után a vállalkozó köteles fizetni.

Az adó alapja az értékesített termék, illető

leg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, esök
kentve az eladott áruk beszerzési értékével és
az alvállalkozói teljesítések értékével.

Az adó mértéke:
- a szeszes italok árusításából, a szerencsejá

ték-szolgáltatásból, valamint az erotikus és
szexuális áruk árusításából elért nettó árbevétel
8 ezreléke; ,

.- a kereskedelmi és szolgáltató típusú vállal
kozásból, a kereskedelmi, hitelbanki, és egyéb
pénzügyi szolgáltatásból, valamint a biztosítási
szolgáltatásból elért nettó árbevétel 6 ezreléke;

- a temelő típusú vállalkozásból elért nettó
árbevétel 4 ezreléke.

Napi átalányt köteles fizetni az a vállalkozó,
aki az önkormányzat illetékességi területén

nem állandó jelleggel, hanem esak ideiglene
sen végez tevékenységet.

A napi átalány összege:

- a szeszesital-árusítás, szerencsejáték-szol
gáltatás. valamint az erotikus és szexuális áruk
árusítása eselén napi 500 forint;

- minden más iparuzési tevékenység eselén
napi 200 forint.

A tevékenységét 1996. jan.uár hó l. napja
után kezdő vállalkozó - kivéve a szeszes ital
árusÍtásával. szerencsejáték-szolgáltatással. va
lamint erotikus és szexuális áruk árusításával :
foglalkozó vállalkozót - a kezdéstől számított
egy évig mentesül a helyi iparűzési adó megfi
zetése alól, azonban, ha a tevékenységét a
mentesség lejárta előtt, vagy azt követően egy
éven belü! megszünteti, a helyi iparűzési adót
a tényleges tevékenység idejére visszamenőJe

gesen köteles lesz megfizetni.

Az a vállalkozó, aki szakmunkástanulót fog
lalkoztat tar.ulónként, 3000 forint adiíkedvez
ményben részesül, de a kedvezmény összege
az adott évben esedékes iparűzési adójának
összegét nem haladhatja meg.

Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése
alól a külterületen, tanyán üzemeltetett bolti
kiskereskedelem, valamint a piaci és egyéb
kicsinybeni értékesítés az itiliárusítás kivételé
vel, továbbá azok az önkormány,zati tulajdon
ban lévő cégek, amelyek k'özüzemi szolgáltató
tevékenységet is végeznek, az e tevékenysé
gükből elért árbevételük után.

Tájékoztatásul el kell mondan'i, hogy a helyi
iparűzés i adó alapjának a számítási módja. il
letve az ,adó mértéke még ebben az évben tör
vényi szinten változhat. Ebben az esetben a ja
nuár 'l-jével bevezetésre kerülő helyi rendelet'
ezen pontjai is megváltoztatásra kerülnek,

A bevezetésre kerülő helyi adókról (épít
ményadó, telekadó. magánszemélyek kommu
nális adója) 1996. évben március hó I. napjáig;

- a megszűnt vállalkozók kommunális adója
végelszámolásáról, valamint a bevezetésre ke
rülő helyi iparűzési .adóról J 996. május hó 31.
napjáig;

- abeszedett idegenforgalmiadóról a besze
dést követő hónap 15. napjáig kell adóbeval
lást adni a megfelelő nyomtatványon.

Az adót félévenké!lt- egyenlő részletekben
március hó 15., illetve szeptember hó 15. nap
jáig lehet késedelmipótlék-mentesen befizetni,
kivéve a beszedett idegenforgalmi adót, amit a
bevallás benyújtásával egyidejűleg, de legké
sőbb a beszedést követő hónap-IS. napjáig kell
befizetni.

A bevezetésre kerülő helyi adókról szóló
rendelet a polgármesteri hivatal,. valamint a ki
rendeltség hirdetőtábláján megtekinthető. A
felmerülő'kérdésekre. problémákra az adócso
port munkatársai készséggel adnak felvilágosí
tást.

Gyomaendrőd. 1995. október hó 26.

Polgármesteri hivatal
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DROGTÉRKÉ
é és me yéről

.:'II ICa _

incs módunk egészségesen éni"

A drogellenes munkáról és ennek
feiméréseiről adott tájékoztatót Ze
lenai Károly pszichológus október
24-én, a városháza nagytermében,
szakmai közönség előtt.

Azért volt szükség többek között
a drogtérkép elkészítésére, a felmé
résre, mert a fiatalok kábítószer-fel
használ~sa egyre magasabb fokokat
ér el. A határainkon beáramló ton
nányi kábítószerből még így sem le
het megsaccolni azt a mennyiséget,
amit fiataljaink elfogyasztanak. A
veszélyezetetett telepulések között
található Gyoll.1aendrőd is. Az itt ta
lálható iskolák prezentálták az ada~

tokat.
A vizsgálat érintett.e például a csa

ládi strukturális okokat. Ezen belül
a család tagjai~ ak iskolázottsági fo-

át, a család devianciális adatait, a
foglalkoztatási, munkanélküliségi,
válá i és más. jellemzőket is figye
lembe vettek.

Elgondolkodtató adatokat közö t
arról, hogy a szakmunkásképző és
szakközépis_~ola vizsgált adatai mi

_ért lehetnek rosszabbak a girnnáziu
nli tanulók eredményeitől. A sza-

., badidő eltöltésének milyensége pár
huzamba állítható-e a veszélyezte
tettség mutatóival? Téves lenne azt
képzelni, hogy a családi háttér nem
véd meg... Inkább a kortársi véle
mény, ezek elvárásai (unszolásai) a
döntő:ek az egyed viselkedésére. A
gyermek, amilyen viselkedési min
tákat lát, azt tartja követendőnek.

Jól nyomon követhető az, hogy a
társadalom hatására· az. ifjúság mi
kor és -hol válik drogfogyasztóvá.
Amelyik fiatal korán - életkoránál
fogva - eljut a cigaretta, alkohol,
gyógyszer "fogyasztásáig (a fiatalok
50%-a legalább már egyszer volt
részeg, a nikotin élvezetét pedig át
lagosan 23% próbálta a 13-14
éves kortól vizsgálva), akkor annál
6-8-szoros a kábítószer-fe.lhaszná
lási kariea beindulása.

A hétvégi, ún.· diszkós balesetek
nél is általában a különféle drogok
játszanak főszerepet.

Dr. Kovács Pál, volt népjóléti
miniszter október 5-én egészségü
gyi, szociálpolitikai fórumot tar
tott a gyomaendrődi városházán.
Elkísérte Szöllősi Istvánné és Föl
desi Zoltán, az 5. sz. választási ke
rület két országgyűlési képviselő~

je. A környék egészségügyének
képviselőivel megtelt nagyterem
ben dr. Kovács Pál egyebek között
az alábbiakról szólt.

,;Vannak olyanok, akiknek a szo
ciálpolitikai gondolkodás alig léte
zik, lebecsülik e;z:t a társadalmi te
rületet. Számtalanszor hangoztat
ják, hogy a társadalom alapja a
gazdaság. EzelrJlek eszébe se jut,
hogy a társadalom alapja az embe
ri lét. Ennek feilntartásához járul-o
nak hozzá a társadalmi rendszerek,
l;>enne a g~l.zdaság is."

Nem lehet modernizációs prog
ramot csinálni egy olyan lakosság

"gal, amelynek az egészségi állapo
ta olyan rossz, mint amilyen ná
lunk.

Megjelent a jóléti rendszerek
átalakítását illetőe~ a piac illúzió
ja, különböző jelszók alatt. Nincs
piaci jellegű szociális rendszer és
egészségügy. Ami persze nem azt
jelenti, hogy a magánvállalkozás
nak nincs helye. Meghatározó a
közfinanszírozás: A jóléti szférára "
költött pénz nem kiadás, hanem
befektetés.

Magyarországon 1983 óta a szü
letési arány alatta marad a halálo
zási aránynak. Azutóbbi 20 évben
a 31-39 év közötti férfiak elhalá
l~ása 61 %-kal nőtt. A tényezó1<:
gyakorlatilag, nagyon kevés kivé
tellel, társadalmi, életmódbeli,
környezeti eredetűek. Ezért az
egészségügy csak 9-15%-ban
bűnös. Alapvetőeri az életmód, a
környezeti tényezők, kulturális ha
gyományaink felelősek. A lakos
ságnak, bár tudja az egészséges

életmód feltételeit, nincs· módja
így élni. Egy '.86-os budapesti
vizsgálat kimutatta, hogy rililyen a

. fővárosi lakosság megbetegedési.
halálozási aránya. Ez kimutatta,
hogy. a XII. kerületben élő férfiak
várható átlagos élettartama 5 évvel
több, mint a Ferencvárosban lakó
ké. Egy idei elemzés ezt a különb
séget már 6 évre teszi.

A lakosság 1989-ben 2 milliár
dot költött gyógyszerre, ,94-ben
20 milliárdot. ..

A jóléti rendszer alapja a jogo
sultságon nyugodjon, különben az
emberek egy része kirekesztődii<: a
társadalmi létből!

1993-ban az átlagos munkanél
küliségben töltött idő 28 hét volt,
94 nyarán már 52 hét. Ebből 48%
úgy kerül ki, hogy lejár a jogosult
sága, nem álláshoz jut! 18%
passzívvá válik (nyugdíj, fekete
munka, önellátó), nem jelentkezik
a munkaerőpiacon.

A munkanélküliek körében igen
nagy az aránya a rosszul képzett
és a képezhetetlen embereknek.

A feketegazdaságot ki kellene
fehéríteni. Olyan jogi környezetet,
Eénzügyi feltételeket, működési

biztonságot garantálni, ami arr"a
készteti a vállalkozót, hogya legá
lis gazdaságban műköcttesse az ed
dig illegá1isan folytatott tevékeny
ségét. Nem a 20 kg paradicsomot
áruló nénike a feketegazdaság lé
nyege...

A rendszeres szociális segély le
het az első lépése annak, hogy ál:"
lampolgári alapjövedelem irányá
ba induljunk el, nem" is terhelné
meg a költségvetésünket jelentő

sen. Ezt egy bizonyos jövedelem
határhoz, esetleg korhoz kötve is
el lehet képzelni ...
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FELHívÁS
a közlekedési balesetek áldozatai emlékművének létrehozására

OB.B

Megdöbbentő, kegyetlen, figyelmeztető

mementók: szalagkorlátokon kókadó csok
rok, porosodó útszéli fakeresztek, koszorúk.
Szívszorító, borzongató, fájó emlékeztetők

áldozatokra, sérültekre; . másodpercek alatt
lejátszódó tragédiákra, amelyek örökre .fáj
dalmas, el nem múlható sérüléseket okoztak
és okoznak a lelkekben, családok életében.

Vajon hány koszorú, virág jelzi, bélyegzi
útjainkat? Nagyon sok. Tűrhetetlenül sok.

Tavaly a halálos áldozatok, s a sérültek
száma az 1990. évinél 10 OOO-rel kevesebb
volt, tehát lehet és el kell érni változásokat.
Az Országos Baleset-megelőzésiBizottság
az érintett állami. szervekkel, s az együttmű

ködő intézményekkel, szervezetekkel közö
sen elhatározta, hogy Budapesten felállítja
a közlekedési balesetek áldozatainak em
lékművét. Az emlékmű felhívja a figyelmet
és elgondolkodtat az utakon életüket vesz
tett gyermekekről, fiatalokról, járműveze

tőkről, gyalogosokról és mindazokról, akik
nek életük utolsó állomása az út volt. Osz
tozni akarunk az anyák, az apák, a gyerme
kek soha el nem múló fájdalmában.

Azt szeretnénk, ha az emlékmű avat~sá

nak napja minden évben a Közlekedési Ba
lesetek Áldozatainak napja lenne. Mivel
az ország, az egész társadalom, valamennyi
ürik ügyéről, mindnyájunkat joggal és okkal
fo<>lalkoztató kérBésről van szó, az emlék
mavct közadakozásból szeretnénk .megépí
teni. Bízunk abban, hogyacégek, intézmé
nyek, magánszemélyek az emlékmű felállí
tását olyan fontos közcélnak tekintik, hogy

Tiltakozom...
Az önkormányzat lapjában ismét olyan

- sérelmes - dolog jelent meg velünk
kapcsolatban, ami írásra késztet. Néhány
nappal ezelőtt már jelent meg egy szá
munkra sérelmes dolog a városi lapban...
akkor a Szerkesztő Úrral magunk között
elrendeztük az ügyet, nem vittem a. dolgot
"kifelé" a kedves Olvasák felé. Most meg'
kell tennem.

l. "Az évnyitóra átadhatóvá vált a Se
lyem út végében ... épült - és még épülő

- egyházi intézmény egy szárnya."

A szerkesztő urat meghívtuk, és jelen
volt az évnyitón, tehát láthatta, hogy már
nem épül, hanem felépült, és nemcsak
átadhatóvá vált, hanem elkészült az isko
la!! Nemcsak egy szárnya, hanem az
egész! Igaz, hogy akkor még nem volt az
egész berendezve, de az iskola készen
volt szeptemberre! ! Ez nemcsak ránk néz
ve sérelmes, hanem azt hiszem, hogya ki-

anyagi lehetőségeikhez mérten támogatni is
kívánják. .

Azt tartjuk fontosnak, hogy valamennyien
forintokkal is kifejezzük: megállj t kell pa
rancsolni a fegyelmezetlenségnek. az embe
ri hibák sorozatának, hiszen a következ
mény végzetes, emberek életérel, családok
boldogságáról van szó.

Az emlékmű mementó, amely szolgálja
az emlékezést, a tiszteletadást, ugyanakkor
figyelmeztetés valamennyiünk számára. Fi
gyelmeztetés arra, hogy az utakon mind
annyian ismeretlen ismerősök vagyunk, fe-

. lelünk nemcsak magunk, hanem a másik
életéért, biztonságáért is, s figyelmeztetés
arra, hogy a legfontosabb szabály: mindig
az életé az előny!

Az adományokat kérjük a Magyar Autó
klub Ügyvédi Irodájának az OTP Budapest
II. kerületi fiók 217-98302 (Tóth és Demén
di Ügyvédi Iroda) 566-062532-0 letéti
számlájára utalni. Befizetési csekk az
Országos Baleset-megelőzési' Bizottság
Közönségszolgálati Irodáján (Budapest,
1051 Arany János u. 16., telefon/falt: 112
5839), illetve a megyei (budapesti) rendőr

főkapitányságok baleset-megelőzési bi
zottságainál található.

Postai befizetési csekken történő fizetés
esetén a csekk hátsó oldalára a letéti számot
kérjük feltüntetni.

Megértésükre, s együttműködésükre szá
mítva tisztelettel:

Országos Baleset-megelőzésiBizottság

vitelezőt, a Thermixet is joggal sértheti,
hiszen szerződé~ben garantálták a határi
dőt. Tehát minqenki teljesítette a válla
lását: a kivitelező is, hisz az évnyitóra
teljes egészében kész volt az épület, és le
vonultak a helyszínről, valamint az egy
házközség is, amikor ígéretéhez híven,
szeptemberben megnyitotta az iskolát

2. Ha már minden szónokot ismertet a
cikk szerzője, talán illett volna arról is
szólni, hogy az intézménynek van egy
igazgatója is, aki megnyitotta a tanévet.
Az igazgató is nagyon nagy munkát vég
zett annak érdekében, hogy szeptemberre
minden tanügyi és jogi dolog rendben le
gyen.

Remélem, hogy ilyen félrefogalmazás
sal (tájékoztatással) ezután nem borzoljuk
fölöslegesen egymás idegzetét és hangu
latát. Az önkormányzat lapjától elvárj uk,
hogy tárgyilagosan, az e.seményekről tá
jékoztasson, hitelesen és pontosan.

IVÁNYI LÁSZLÓ
plébános

GYO-DU-CÉ-KMK 3.
Immáron harmadik alkalommal találko

zott két testvérosztály, a gyomaendrődi 2.
Sz. Ált. Iskola 7. c osztálya, s a Bárdos La- •

: jos Ált. Iskola 7. c osztálya.

1994. nyarán, Nógrád megyében, cser
völgypusztai nyaralásunkkor kezdődött. Itt

ismerkedett meg osztályfőnökünk, Kánya

Márta néni, a dunakysziek osztáiyfőnöké

vel, Kánya Karcsi bácsival. Mikor kiderült,
hogy nemcsak· családnevük, hanem osztá-

. lyaik neve is azonos, elhatározták, össze

hoznak bennünket. Az elhatározást tett kö
vette. Szeptemberben fedőnevet választot·
tunk: GYO-DU-CÉ-KMK, elkészítettük
Pakta-zászlónkat, felkotmányunkat

melyben vállalásainkat rögzítettük. Elfogad
tuk, hogy testvérkapcsolatot 'alakítunk, s

minden tanévben 2-3 alkalommal találko
zunk - ősszel és tavasszal, s esetleg nyáron

- Gyomaendrődön és Dunakeszin. A szál

lásról, étkezésről családjaink gondoskodnak,

a programokról a vendéglátó osztály: s osz
tályfőnöke. Az első találkozóra 1994. októ
ber 2. hétvégéjén Dunakeszin került sor 
3 napot töltöttünk együtt. Megismerkedtünk
Dunakeszivel, az iskolával, egymással. Ko

sár- és focimeccset rendeztünk, bulit tartot
tunk az iskolában, megajándékoztuk egy

mást, jártunk Királyréten egy kőbányában.

1995. májusának 3. hétvégéjén pedig mi
voltunk a vendéglátók. Itt is volt buli, játék,

tánc, vetélkedő, állófogadás, foci. Megis
merkedhettek GyomaendrőddeJ,oa motor- és

nyomdamúzeummal. Ellátogél.ttunk Szarvas
ra, jártunk' az Arborétumban, a Szjrazma

Jomban, a Tessedik Múzeumban. A nyáron .
többen is vendégül látták párjukat, osztály
főnökeink is találkoZtak. Ebben a tanévben
- a hagyomiínyoknak megfelelően - okt.
2. hétvégéjén ismét mi utaztunk. Megint

volt sok játék, buli. ajándékozás, foci, kosár,
kirándulás. Jártunk Szentendrén. Dobogó
kőn, a Rám-szakadékban,Visegrádon,
Nagymaroson. Ez a 3 nap még szebb és
jobb volt, mint az előző évi. Kis csapatunk

is egyre jobban összerázódik, s bizony na
gyon váIjuk a májust, hogy ismét együtt le
gyünk. Barátságok, sőt szerelmek szövőc!

tek, szövődnek, megismerjük egymás kör
nyezetét, életét, összehasoruítjuk a sajátunk

kal, s mindezt - 3 napot - 1000 ft-ért.

Köszönjük osztályfőnökeinknek, szüle
inknek, hogy ki találták, s megvalósították

nekünk ezt a kirándulási formát. Jó szívvel

ajánljuk más közösségeknek is hasonló kap
csolat kialakítását, s ápolását. .

A Gyomaendrődi 2. Sz. Ált. !skola
7. c osztálya
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Az endrődi23-i ünnl!pség képei

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK:
Nagy Tibor és Rácz Ildikó fia Ti

bor, Zakari Bashir és Józsa Ida fia
MáIk, Tóth Gellért és Rojik Edit .
Erzsébet leánya Vanda, Farkás Béla
és Czikkely Ildikó leánya Anna, B,a
log Zsigmond és Szabó Gyöngyi le
ánya Julianna Gyö.ngyi, Balog Béla
és Kovács Erzsébet fia Béla, Iványi
Zoltán és Varga Marianna leánya
Zsófia, Kéri Sándor és Berkes ildi
kó leánya Brigitta Réka, Izsó Sán
dor és Szabó Margit leánya Rebeka,
Timár István és Péteri Gábriella fia
Csaba, Juhász László 'és GaraÍ
Gyöngyi fia Tamás

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Hanyecz Attila - Zsombok Beá-

I

ta, Márton Antal .... · Csizmadia
Rózsa, Bánlaki János - Tábi Má
ria, Koós Attila - Tímár Erika,

- Varga Zoltán - Klein Márta, Berki
Zoltán - Kocsik Szilvia Judit,
Gönezfalvi László - Szabó Éva

Akik eltávoztak közülünk:
Jámbor Imréné Czeglédi Teréz 95,

Szabó Endréné Hunya Mária 81,
Homok Mihályné Szosznyák Mar
git 77, Braun Márton 74, Bátori Mi
hályné Stefanovits Zsófia 93,
Dröszler István Károlyné Zámbó
Irén 72., Giriez Mihályné Farkas
Irén 70, Bela Imre, Szécsi Gyuláné
Horváth Margit 63, Vaszkó' Béláné
Timár Mária 63, Porubcsánszki Já
nosné Pápista Ilona, Barják Lajosné
Polgári Mária Rozália, Timár János,
Varga Mátyásné Gyebnár Etelka 85
éves korában

Barna pöttyös
dalmata kant
KERESEK
fedeztetésre.

Telefon:
66/386-926,6-8 óráig.

A gyomai részen október 22-én délu
tán 16 órától irodalmi zenés összeállítás
volt hallható. Közreműködtek: a 617.
Sz. Cipőipari Szakközép- és Szalgnun
kásképző Iskola, és a Városi Zene- és
Művészeti Iskola tanulói.

Az ünnepségsorozatból kimaradt az
ünnepi beszéd, mert az '56-os Sz'övet
ségből várt képviselő nem érkezett
meg. A művelődési központból a részt
vevők átsétáltak az áílami zászlóhoz.

A zás;zlófelvonás és a hirnnuszelé-·
neklése után az i~kolák, az önkormány
zat és a megjelent pártok képviselői el
helyezték koszorúikat az emlékműnél.

PIMEGEMLÉKE;ZÉS
GYOMAENDRŐOÖN

A Gyomaendrődi Mozgáskor

látozottak és a Hadirokkantak

Egyesületének vezetősége meg

hívja tagjait az 1995. november

ll-én, 4 órakor tartandó, vacso

rával egybekötött vezetőségi vá

lasztó nagygyűlésre.

A gyűlés helye a ligeti pavilon

éttermében.

A va~sora ára 200 Ft.

Jelentkezni 1995. 'lOV. l-jéig az

egyesület Hősök. úti irodájában,

hétfő, szerda, péntek 8-12-ig.
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A KÖRÖS THERMÁL'HOTEL RT.alalc,ulo üleséről
~:.::..;": .

"Az elmúlt négy év jelentős. állo
másához érkeztünk" - kezdte októ
ber B-án d,: Cellai Imre a sajtótájé
koztatót.

"Az Endrődről elszármazottak, az
Endrődiek Baráti Köre tejes mérték
ben élvezve a gyomaendrődi önkor
mányzat segítségét, létrehoztak egy
alapítványt. Ennek kitűzött célja az
volt, hogy ~lősegítse a késóbbiek
ben Gyomaendrődön, az endrődi

részen, a holtágak természetvédelmi
területén, idegenforgalmi elgondolá
sokkal egy gyógyszálló létesítését."

A 9,2 ha terület már rendelkezés-
· re áll, a Socó-zugban. A termálvíz-
· kincs és a geodéziai szakvizSgálat
pozitív eredménnyel zárult. El
készült az l :200 méretarányú tanul
mányterv, majd egy makett is, amit

· több helyen és alkalommal bemutat
tak.

Számításokkal támasztották alá,
hogy nyugat-dunántúli szállodák
forgalmi adatait alapul véve, egy
közepes nagyságrendű, esetleg bő

víthető gyógyszálló gazdaságos le
het (l00-130, vagy 200 szobával
kalkulálva). Tízéves működés alatt,

Amillecentenáriumi "kibőví

tett" bizottság megbeszélése zaj
lott a városházán október 25-én.

"Akármilyen szegény is az
ország, akkor is illik méltóan
megünnepelni ez!..." - kezdte a
gyűlést dr. Frankó Károly polgár
mester. Majd így folytatta: a vá
rosunknak is a zsebébe kell ny íl
ni ezen ünnepségsorozat támoga
tására.

Történni fog néhány szorosab
banösszeilleszthető esemény az
elkövetkezendő esztendőben,

mint például a Függetlenségi em
lékmű átadása, az egyházi iskola
kápolnájának felszentelése, és
egyebek. A jelenlevők közül is
sok érdekes, használható, meg
fontolandó és remélhetóleg meg
valósítható' ötlettel álltak elő. A

.amennyiben a hitelek kamatai nem
magasabbak, mint az eredeti beru
házási érték 60-70%-a, képes meg
térülni a befektetés oly módon,
hogy vissza lehet fizetni a hiteleket
és kamatokat is. Az önkormányzat
az ide tartozó területrendezés i tervet
elkészítette.

Egy sor akadály elhárult, így a
Körös Thermái Hotel Rt. 18 millió
490 ezer Ft alaptőkével létrejött és
beindult október B-án (ebből 12
millió 600 ezer Ft a tárgyi vagyon).
Negyvenhat helybeli és más. vidé
ken élő, sőt. külföldi részvényessel,
ezer és háromszázezer Ft közötti
összegek jegyzésével büszkélkedhet
eddig az rt.

Dr. Cellai Imre, az igazgatóság el-o
nöke, Császár Ferenc ügyvezető

igazgató vezetésével. működik ezu
tán a megválasztott hét .tagú igazga
tótanács. A felügyelőbizottság

(amely hat fős) élén Gellai József
áll. (Varjú úr Chicagóból -érkezett
haza elTe az alakuló ülésre, jelezve
ezzel az ügy fontosságát és komoly
ságát.)

A csatornázás, az útépítés, a vízel-

sok felvetésből csak néhányat
említenénk. (Ez azt is jelenti,
hogy bárki élhet jogával és továb
bi elgondolásokat hozhat a bizott
ság tudomására, akár szerkesztő":

.ségünkön keresztül.)

Például Fekete László országos
kerékpártúrát ajánl, természetesen
átfogva, érintve szeles e hazánk
tájait.. Ezen részt vennének min
den megyéből fiatalok.' Gyoma-·
endrődről indulna és Budapest
lenne a célállomás a millenniumi
emlékmű előtt... Ezen kívül nép-

látás megoldása, a nemzetközi be- .
ruházási tender kiírása a követke.
ző lépés.'

D,r. Gellai Imre elmondta még,
hogy a jelenlegi kormányzat (és ta
lán ~ következő is) aZ idegenforgal
mat, benne a gyógyturizmust zász
lójára tűzte, mint az egyik lehetsé
ges gazdasági fejlesztési irányt és ez
biztató.

A költségek kszorítására az igaz
gatótanácsés a felügyelóbizottság
tagjai is tiszteletdíj nélkül vállalták
az ügyek intézés~t.

.Ha az eredeti célkitűzést még-
. sem érik el valamilyen ok(ok) miatt,
akkor ezen az értékes területen egy
regionális gyógyfürdőt és ezt övező~
en panziót-, vagy panziók sorát lehet
megvalósítani, számítva a vállalko
zók aktivitására. Végső soron szoci
ális otthon létrehozása is megtörtén
hetne ~ város javára...

"Eddig megtörtént a talajművelés,

a mag elvetésre került. A csíra már
ki is bújt a földből. Az aratás ezek
után 60%-ban biztosnak látszik!"
fejezte be dr. Gellai Imre.

BiK

tánc, kórus; színjátszás (tábor),
néprajzi tábor,város-, helytörté

neti pályázat a honfoglalással.
kapcsolatosan, vagy azt követő

id6kről, régi dokumentumok kiál
lítása. Iskolák bevonásával. sport
és egyéb rendezvények, pályáza- .
tok a honfoglalással összefüggő

témákban...

Figyelrn.eztettek arra is, hogya
rendezvények összefogottan,

esetleg fesztivál formájában tör
ténjenek és. minél több embert
mozgassanak meg úgy aktívan,

mint "passzívan".

Ebben az i.~}'ben még további
. l

egyeztetések és konkrét javasla-
tok. szükségeltetnek, mielőtt a
rendezóK a végső kidolgozáshoz

látnak.
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Fosad6nap
A 3. sz. választási körzet képviselője,

R. Nagy János tisztel ttel értesíti vá
lasztópolgárait, hogy november hó 13
án a Kisréti iskolában 17 órálól, a Váro
si MűvelődésiKözpontban 19 órától fo
gadónapot tart, amire minden érdeklő

dőt szeretettel vár i

A Lise. fürdő nyara
\laos Ignác. a fürdő igazgatója így

foglalja össze az elmúlt strandszezont:
A '95-ös év nyarán 50 ezren keresték

fel a létesítményt, . 10 ezerrel keveseb
ben, mint az előző évben. Ennek oka le
hel a 30%-os áremelés, amit sok min
den indokolt. J995-ről átfolyt másfél
milliós adósság - kifizetetlen számlák
- ellenére a tervezett 5 millió 251 ez
res be'~étellel szemben 6 millio 700 ezer
Ft az október 23-ig befolyt összeg. Lé
nyeges változást az év végéig már nem
igen várhatnak. A legzsúfoltabb időszak

a július 4-től auguszt IS 5-ig terjedő na
pok voltak, telt ház mellett.

U.azási lehe." sé8
Az új utazási katalógusuk megjelené

sének apropóján sajtótájékoztatót tartott
Békéscsabán a Hunguest Travef utazási
iroda. A cég vezetői elmondták, hogy
jelenleg 22 irod·'val várják az utazni vá
gyókat. főleg a megyeszékhelyeken.
Bár a Hunguest Travel forgalma nö
vekszik - '94-ben 1,8 milliárd, '95-

ben már 2,4 milliárd Ft -'o mégsem
nyereséges még a vállalkozás.

A '95-'96-os katalógus tartalmaz
olcsóbb belföldi utakat az ország szinte
miriden tájára viszonylag elfogadható
árakon. A külföldi utak ajánlata ter-

. mészetesen bővült a következő szezon
ra. Még Ausztrália - Új-Zélandi úticé~

lok is találhatók, igaz ezek nem a kis
pénzűek számára (több mint 550 ezer
Ft). Ezzel szemben Erdélybe, Szlováki
ába, vagy Itáliába még elérhető árakat
tudnak nyújtani.

"Kérjük, próbáljanak ki bennünket 
volt az ügyvezető igazgató asszony vé
lekedése -, mi vissza is hozzuk Ma
gyarországra a vendégeket." .

Irodájuk Békéscsabán,. az Andrássy
út i2.-ben található.

Aranysas
a harmadik

A két állami gyógyszertár mellé októ
ber 24-én megnyitotta kapuját a Hősök

út 65/1. sz. alatt az Aranysas gyógy
szertár. A szombat délelőtt is nyitva tar
tó magánpatika hosszú évtizedek ulán
az első ilyen vállalkozás. Az üzletet He
gedűs Jánosné vezeti. Férjével 1968 óta
a l\örösladányi gyógyszertárban dolgoz
tak. Bár férje továbbra is marad Körös
ladányban, Hegedűsné régi vágyát látja
beteljesedni akkor, amikor ezt az apoté
kát városunkban létrehozta és ezután
üzemelteti. Vállalkozásának előnye,

hogy beszerzéseit nemcsak a megyei

központból elégí~ ki, lehetőségei tá
gabbak.

Az építkezést, átalakítást júniusban
kezdték el. Két asszisztens áll rendel
kezésre a pult túloldalán Hegedűsné

mellett: Mészár Margit és Szabó Gyu
láné.

Horini-képek
Megkerült a Városi Képtárból ello

pott Korini-képek közül újabb 5. A
már korábban megtalált 3 képpel
együtt ezek is megtekinthetők a Váro
si Képtárbail.

BÁL
Jótékonysági bálat rendez a Gyo

maendrőd Társastáncmozgalmáért
Alapítvány november 25-én 19 órától
a művelődési központba!1. Jeg.yek
rendelése és elővétele, asztalfogalalás
a művelődési központban. Telefon:
386-777.

Gyomaendrődön és
körz:eéében beéöléésre

Yár6 álláshelyek

Szakképzettséget nem igénylőmun
kalehetőség

Faipari segédmunkás
(Gyomaendrőd) - 3fő

Középfokú végzettségűek részére·

Bolti pénztáros (Gyomaendrőd) -l fő

Cipőfelsőrész-készítő

(Gyomaendrőd)

Asztalos (Gyomaendrőd)

Hegesztő(Gyomaendrőd)

Tehergépkocsi-vezető(C. E)
(Gyomaendrőd)

Varrónő(Dévaványa)

Tehergépkocsi-vezető(C)
(Dévaványa) - Jfő

Érdeklődni a munkaügyi központban.

Az idei
lomi:alaní.ásokr61
A Gyomaslolgtól megtudtuk, hogy

a közelmúltban tartott lomtalanítási
akció keretében 4 járművel 6 napot
vett igénybe az utak mcr,tén össze
gyűjtött hulladék elhordása. Szemben
a tavaszi 800 m3-es "terméssel", októ
berben mintegy 900-1000 m3-t kel
lett eltávolítaní.
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Gyomaendrődön az 1995/96-os tanév
re beiskolázottak száma és esetenkénti
eloszlása:

A 2. Sz. Általános Iskola tanulóinak
száma összesen 860 fő. Nevelői létszám
78 fő. Az l. osztályokban 81 gyerek
kezdte el az évet 4 osztályban. Négyféle
programot követnek az oktatásban az
első osztályban és alsó tagozatban: ha
gyományos, Zsolnay-féle (Nyik), EKP,
Tolnayné féle.

Itt meg kell jegyezni, hogy az 1. és 2.
Számú Általános Iskolák összevonásá
val az alábbi módon oszlanak meg az
évfolyamok: 2-3. és 4. évfolyam 5 osz
tály, 6. évfolyam 4 osztály, 7. évfolyan1
5 osztály, 8. évfolyam 4 osztály. 19 alsó
tagozatos, 18 felső tagozatos osztály lett.
20 napközis, menzás csoport összesen
600 fővel.

. A 3. Sz. Általános Iskola tanulóÍnak
száma összesen 600 fő. 2 osztály indult
az l. évfolyamból, 4;5 gyerekkel össze
sen. A speciális képzésben részt vevők

száma 58 fő, ebből 12 az l. évfolyamos.
Az egyházi iskola növendékeinek

száma a két első osztályban 43 gyerek.

Ismételten elkezdődött egy idény... Október közepén
IO csapa~ nevezésével megkezdődött Békés megye
I995/96-os év sakk csapatbajnoksága.

Az alábbi csapatok nyújtották be nevezésüket: Csaba
Sk., Békéscsaba Építök, Mezöberény, B~kés, Csorvás,
Battonya, Orosháza, Gyula, Szarvas és Gyomaendrőd ..

Második alkalommal neveztünk be erre a versenyre..
A tavalyi év utolsó helyezése után megke"ldódött egy új
csapat építése. Sajnos egy erős játékosunk távozott,
viszont 6 új játékossal bővült szerény csapatunk. (Egy
pár szót magunkról: a szakosztály 23 sakkozóból áll,
melyből 8 Jó dévaványai. Hjúsági versenyzúink száma
ó fó. Egy mérkózés 12 táblár, folyik, s az így SZerLett
győzelmek illetve dÖl1tetlenek alkotják a csapatösszesí
tett eredményét).

Visszatérve a bajnokságra:
Kél érés keveredctt bennem a b'Uroobággal kapcso

latban: tudtam, erosödött a csapat a tavalyi évhez képest.
viszont'kérdés, hogy mennyire lesz ez elegendő a megyei
szinthez.

Nagyon fontos, hogy becsülettel helytálljunk a verse
n'yen, ne kelljen szégyellni eredményeinket, s ha egy-egy
mcglepetéssel bizonyítjuk. hogy Gyomaendród csapatát
ncm kell kézlegyintéssel elintézni. már megérte a ,.küz
désünket és a fáradozásunkat".

Két mérkózést tudhatunk magunk mögött: Az elsó
forduló október 14-én kezdődött. Mez6berénybe utazOlt
csapatunk. A:z eróviszonyok a tavalyi évben körülbelül
azonosak voltak (1994: 6:6 lelt az eredmény). Az öt órai
küzdelem során szitne fej-fej 'mellett haladt a küzdelem.
Ahajrá viszont nekünk kedvezett. Boldogok voltunk. mi-

. vel 7:5 lett az eredmény javunkra. Végre! Ebben remé]y
kedtünk, s most sikerült. A többi csapat érdeklúdve fo
gadta győzelmünket.

A második forduló oklóber 28-án zajlott Ie. Hazai pá
lyán fogadtuk Orosháza csapatát. (Az erőviszonyokról:

1994-ben II: I lett az OMTK javára. Az idei mérkózésen
kb. 3-3 1i2 pontot gondoltak a GYSTK-nak.)

A zeneiskola adatai: 176-an a zeneis
kolába, 140-en a néptáncra iratkoztak.

Bethlen Gábor Mezőgazdasági

Szakközép- és Szakmunkásképző Is
kola: összlétszáma 296 tanuló. I szak- .
közép osztály összevonva két szakmából
- kisállattenyésztő és általános mező

gazdász - 32 tanuló, általános mező

gazdász 4 éves szakmunkásképzésben
23 fő. Kísérleti kisállattenyésztő és -fel
dolgozó, illetve halász 16 fő, a dolgozók
intenzív szakközépiskolájában' 26 fő. Az
iskola közismereti anár-gonddal küszkö-
dik. .

Kner I. Gimnázium, Szakközépisko
la: a 6 osztályos évfolyamban 29 tanuló,
az l. osztályos közbiztonsági osztály
ban, ami 4 éves, 25 fő, kereskedelmi
szakközépben 19 tanuló. Az összes tanu- .
ló létszáma 311 fő.

617. Sz. Ipari Szakmunkásképző-és
Cipőipari Szakközépiskola: összes ta
nulói létszám 336 fő. 23 tanár és oktató,
13 óraadó oktat itt. Az l. osztályosok
megosztása: cipőkészítő 12, bőrdíszmű

ves 8, nőiruha-készítő 9, bútorasztalos
17,. vas- és fémszerkezeti lakatos 6,

. nyomdai gépmester 10, könyvkötő 12,
kőműves 9. Szakközép évfolyamos ru
hagyártó 25, cipőipari Ofővel.

Újra egy.ütt~.~

Ai első meglepetés a játékosaink összeálJításánál fo
gadott: 23 tagunkból 17-en jelentkeztek játékra. Sajnos
mindenki nem szerepelhetett. Sok gondolkodás után
összeállítottam ai alábbi csapatot I. Fekete A. 2. Tóth P.
3. Forster G. 4. Vhrin V. 5. Putnoki Sz. 6. S~alai M. 7.
Török G. 8. Horváth L. 9. Hanyecz M. 10. Kató A. Il.
Molitorisz T. 12. Tóth L. Ezúton is köszönetet mOlidok
azoknak, akik eljöttek, de nem játszottak, hanem buzdí
tották társaikat!

Az elsó órában 3 mérkózés fejeződött be. 1.5-1,5 pont
volt az eredmény. S ami ezután történt, számomra is
meglepó volt: sorban arauuk győzelmeinket. Felcsillant a
lehetőség is, hogy 6-6-nál nem lehet rosszabb az ered
mény. S ha szerencsénk van ... Sajnos nem volt. A )2.
táblán játékosunk egy 100% nyeró játszmát vesztett el.
Így az eredmény 7-5letl az orosháziak javára.

Most egyik szemem sírt. a másik nevetett: egyrészről

óriási bravúr lett volna, ha sikerül legalább a döntetlen,
má.lr~szról a tavalyi évhez, ;'Ietve a várt eredményekhez
képest. .. nem rossz.

Két forduló után 12 pontunk van. Jelen pillanatban
sajnos nem ismerem a többiek eredményét, de 10-13
pont között lehet nekik is.

A mérkőzés elmúlt, a tény tény marad. Készülhetünk
az újabb fordulóra. amely november 18-án lesz Batto
nyán. Nehéz mérkőzés lesz, ugyanis a battonyai csapat a
feljutásoD gondolkodik, két erős, 2ooQ·en felüli ér
tékszámmal rendelkező szerb játékost illetve egy nemzet
közi mestert igazoltak.

Lesi, ami lesz! Bízom a es.patunk helytállásában, s
ha ez úgy érzem, sikerült, az eredmény bármi lehet.

TÓTH PÉTER szakosztályvezetö

Nyugdíjazás miatt leköszönt az endrő

di 2. Sz. Posta vez~tője, Gardi Lajosné
Gizike.

"l959-ben kezdtem az endrődi postán.
Eleinte állandó segítő voltam évekig a
Szegedi Postaigazgatóságnál. Utazgat
tam helyettesíteni, ahol ezt éppen a sza
badságolások, betegségek megkövetel
ték az igazgatóság három megyéjében."

. 1966-ban férjhez ment. Ezután már
mérséklődtek az utazások. 1973-ban ke
rült vissza Endrődre előbb megbízott,
majd kinevezett postavezetőként. Az
évek alatt talán 35 fő dolgozott vezetése
alatt. Jelenleg 14 alkalmazott serényke
dik a hivatalban. LegtöbbkoJlégája 
vele együtt - hivatásnak tekinti a szol
gálatot, ezért általában meg is maradtak
kitartóan egy helyen, tegyük hozzá: köz
megelégedésre.

EZEGYSZrnESKAVALKÁn

- Miaz oka, hogya lakosság szereti,
tiszteli Gizikét?

- Ennek örülök, ha így van - mönd
ja szerényen. ~ ValÓSZÍnű az a magya
rázat, hogy én szeretem és szerettem a
postát. Ez egy sZÍnes kavalkád! Az em
berekkel foglalkozni kell. Sok problémát
hallani itt... Nemszabad ,,felülről" kez
deni velük, próbáljuk megnyugtatni az
ügyfelet, úgymond békességben váljunk
el.

- Ki lesz az utódja?

- Szabó Zoltánné, aki most főpénztá-

ros: 34 éve dolgozik velem.
- A sok szabadidőt, ami a' nyakába

szakad most már, mivel tölti majd ki?

- Először is jól kipihenem magaul.
Sűrűbben meglátogatom a gyerekei
met... Szeretek kertészkedni. A hobbim
a virágok ápolása, a konyhakerti növé
nyek termesztése. Lehet arról is szó,
hogy besegítek a posta munkájába is. Ha
mégsem, akkor hiányozni fog az itteni
koUektiva...

Kellemes, hosszú nyugdíjas éveket!
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ÖNMAGAMRÓL ÉS A KÖZÉLETI SZEREPLÉSRŐL
Néhány alkalommal városunk mind a két lapjában közre adtam az általam

közérdeklődésre sz,imot tartónak ítélt gondolataimat. Örömmel vettem tudomá
sul, hogy megszaporodtak a véleménynyilv~ítások mind a két lapban, ha nem is
a fenti cím alatt. .

Sokan gratuláltak az írásaimhoz, néhányan megfogadták a javaslataimat és
megszüntették az általam kifogásolt hiányosságokat. Köszönet érte. Többen fel
vetették, hogy nem ismernek. írjak néhány szót önmagamról és a politikai elkö
telezeliségemről is. Ezútón eleget teszek ennek a kérésnek. 1941-ben születtem
Köröstarcsán. 1959-ben érettségiztem Békésen. Az érettségi után a'Volán Válla
latnál heiyezkedtem el autóbusz-kalauzként, Endrőd telephellyel. Voltam menet
irányító diszpécser, tehergépkocsi-vezerő, és autóbusz-vezető is. 1973-78 között
a vízügynél munkásszállító autóbuszt vezettem. 1979-84 között a Délép szállí
tásvezetője, . 1985-90 között az Illtertechnika Kft. üzemfenntartási és üzembiz
tonsági vezetője, 1991-93 között a kórház üzembiztonsági csoportjának vezetője

voltam Békéscsabán. 1993. év végén létszámleépítés miatt megszüntették a
munkaviszonyomat.

1965-ben' kötöttem házasságot. Feleségem cipőipari vállalkozi,ban dolgozik,
fiunk - akinek s~akmája elektroműszerész - sajnos munkanélküli, és van két
szép fiú unokánk is. A munka mellett mindig tanultam és tanítottam. Megszerez
tem a munkavégzéshez szükséges közép- és felsőfokú.sz<!ktanfolyami képesíté
seket (szám szerint 21). 54 évesen elvégeztem a szórakoztalÓelektronikaikészü
lék-szerelő szakképesítést adó tanfolyamot is. Sokan mint gépjármű szakoktatót
is ismernek. Sajnos rossz helyre születtem, anyagi javakban soha nem bővelked

tünk - de eddig szerényen megéltünk. Belülről ismerem a kisemberek munka
nélküliséggel járó gondjait. Törvényismerő és törvénytisztelő embernek tartom
magamat. Sajnos a törvényeink nem egyértelműek. Akinek hatalma és pénze
van, az nagyon szabadosan érlelmezheti atörvényeket, törvénybe ütköző csele
kedeteket is elkövethet büntetlenül. Az átlagembernek pedig sokszor akkor sem
lehet igaza, amikor a törvény egyénelműen ajavára rendelkezik.

Velem együtt nagyon sokaknak nehéz a sorsuk. Míg nagyon sokan dőzsölnek

az állami javakból, addig a széles néplömegeknek kenyérre, tejre. meg téli t9ze:
lőre sem telik. Tiborc panasza ma is aktuális, csak a mai Bánk bánok meg sem
hallgatják a panaszainkat- nemhogy tennének is valamit a pór nép sorsának a
jobbra fordulásáért. Az egyházak, a szakszervezetek és a pártok néha, ha hallat
ják is.a hangjuka~ - nemigen tudnak eredményt elémi szociális gondjaink eny
hítésére. Állami lisztségviselőink és választott képviselőink többsége' nem ismeri
gondjainkat, csak a saját pecsenyéjüket sütögetik, miközben újabb néphyúzó in
tézkedéseket hoznak. Jó lenne. elgondolkozni már most azon, hogy kik vannak
olyan becsületes, rendes emberek~ akik közöttünk élnek, akiknek nincs a múlt
jukban takargatni való, ismerik mindennapos gondjainkat 'és tenni is tudnának,

hogya helyzetünk. jobb legyen. Ezéket a személyeket kellene megválasztani
képviselőknek; polgármesternek. Párttag soha nem voltam, ma sem vagyok.
Nem vagyok túlzottan vallásos sem. Lehel hogy boldogság vár rám a mennyor
szágban és gazdagság, lehet, hogy a gonosz a túlvilágon lakolni fog, de jó lenne
egy kicsit ezekből a földi létben is megvalósítani. Nem igazán hiszek a pártok
ban sem. Főleg azokban nem hiszek, akik már hatal mon voltak és vannak, és
nem tudnak vagy nem is akarnak a sorsunkért többet tenni. Jó lenne, ha a rendőr

őrsparancsnok úr és a polgármester úr nemcsak a nagy ritkán megrendezett váro
si fórumon beszélné meg, hogy il városunkban kevés a rendőr és sok a bűncse

lekmény, hanem a rendszeres kapcsolattartás folyamán. MegáJlapodhatnának ab
ban, hogy kettőzni kell az őrt! Hogy hogyan? Például a városi, fegyveres rendé
szeti szevezet létrehozásával. Érettségizett szémélyeket lehetne a munkaügyi
központ támogatásával magas szakmai szinten kiképezni és munkába állítani.
Ezek a rendészek vécjenék a város lakosságának a nyugalmát és vagyonát, a ren
dőrökkel járőrözve segítenék a város közlekedési és közbiztonságának a javítá
sát.

Az eddigi véleménynyilvánításaimmal segíteni akartam a köz érdekében tevé
kenykedők munkáját, mint ahogy tettem és teszem ugyanezt az Érdekegyeztető

Tan~csban alilkulásától napjainkig. E m"unkámat a Magyar Gazdasági Kamara és
a Munkaadók Or5Z<\gos Sövetségének a megbízásából végzem a munkaerőpiaci

valamint a munkavédelmi szakbizottságok szakértőjekénl. Tagja vagyok az
1993. évi XCIII. törvény (amely a munkavédelemről szól) 78. §-ban szereplő

Munkavédelmi Bizottságnak is, amely a legfelsőbb biztonságtechnikai fórum 
és a kormány tanácsadó szerve.

Ajövőben elsősorban a közlekedés, a biztonságtechnika, a szórakoztató elekt
ronikai készülékek (televízió, rádió, videó,. parabolaantenna) javítása terén sze
retnék az Önök szolgálatára lenni. Akit pedig a politika is érdekel, az jöjjön el
hozzánk - azt is megbeszélhetjük.

BUDA! JÁNOS
Gyomaendröd, Bethlen Gábor út 36, szám.•

A polgármester néhány szó erejéig reagálni kíván BudIli úr levelére.

Nincs igaza Budai úrnak néhállY dologban.
Ma azokat lárjuk a képviselő:testületben, akiket a lakosság megválasztott. Az

a púr ezer ember, aki hajlandó volt elmenni szavazni. Csak az kritizá/jon, aki
szavaZOIT iL.

Mi, a rendőrórsparuncsnokkal, Szűcs alezredessel ÍolyaTrUltosan ö.mejövünk,
de külöllbö;:ő Íórumokon ü kötelességünk ta/úlkozni. A hivatalban azonbwl én is
meglalálhlllóvagyok búrki szúmlÍra.

A rendészekre vonatkozóan: a jelenlegi törvényes lehetőségek mel/elt ezt nell!
lehet csak úgy megvalósiIwÚ. 1\ múködó polgárőrség VÜZOIll szívesen látja Bu
dai urut, ahol hasZJ10sithatja magár.

Egy tenisz klub
"ultrarövid" élete?
1995. május 23-a. Spo·ntörténeti nap Gyo

maendrődön: megajakult a város első tenisz
k,lubja.

Mielőtt bárki félreértené ezt a felmagaszta
ló, öndicsérő jelzőt. tudatoIÍ1 Önökkel, hogy
az egyesület megalakulása egy kényszerű, el
kerülhetetlen lépés volt részünkről, hogy vég
re megszüntesslink egy olyan abszurd helyze
tet, amelyben már jó néhány éve "szenve
dünk". Konkrétan mit is jelent ez a kijelentés?

Az Erzsébet-ligeti teniszpálya egy magára
hagyott. árválkodó sporttelep funkcióját töl
tötte b.e mindaddig, míg néh,iny lelkes
sportszerető úriember nem kezdte el, gondoz
ni. rendben tartani. Sajnos rajtuk kívül a kutya
sem törődött a sorsával, és bizony, ha kemény
munkával nem hozzák rendbe évente újra és
újra. ma egy idegenforgalmi csoda lenne: si
vatag egy sűrű tölgyes erdő kellős közepén.

Szerencsére a futballisták lehetővé tették a
pálya öntJzését, de hogy apálya a mai napig

is használható állapotban' van, az főleg a fent
említett ideiglenes pályagondnokként előlé

pettek érdeme.
Kizárólag a gondos és kitartó munka ered

ménye, hogy a ma immár leOgálisan működő

teniszklub taglétszáma több mint 30 fő. Fér
ficsapatunk a Békéscsabai Előre mögött a 2.
helyen végzett torony magasan megelőzve a
többi hét csapatot a megyei I. osztályú csapat
bajnokságban. Még jst~ni szerencse, hogy
első alkalommal mindjárt nem jutott fel OB
III-ba. Képzeljék el. máshol örülnek egy csa
pat sikerén'ek, és mindent. megtesznek azért,
hogy ez a siker ne tiszavirág-életű legyen, mi
azért lélegezhetünk feJ és kicsit ironikusan ki
fejezve azért örülhetiJnk, hogy nem sikerült.
Egyszerűen nem tudtunk volna megfelelni az
országos követelményeknek. Hadd utaljak
most a Szóbeszédben megjelent cikkre: Nem
azért, mert elhanyagolt (rriinden csapat elége
detten távozott, különösebben nem talált kifo
gást) hanem mert kevés. mármint a rendel ké
zésünkre álló pálya.

Fejháborítónak tartom. hogy ilyen címet Ie
közölnek egy lapban, hogy "kiadó a teniszpá-

Iya!" Kiadó az a létesítmény, ami már nem fe
lei meg a rendeltetésének, vagy ami nincs ki
használva. az ő szavukkal élve el van hanya
golva. Hát ez nem igaz, hiszen kis túlzással
élve most kezd igazán "virágozni". Leány és

. fiú korcso'portban rendsze.res edzés folyik, a
műkedvelők t,ibora is egyre nÖ'Jekszik, kezd
felpezsdüIni az élet az Erzsébet-ligetben, s
erre ahelyett. hogy jogos hasznáióit illetné
meg, pályázatot írnak ki rá. félrevezetik ·az
embereket egy újságcikkel.

Lehet hogy egyesek üzletet látnak a tenisz
pálya működtetésében. de előb.b építsék fel.
vegyenek salakot, hálókat, k.-erítsék körbe,
mi~l egykor "őseink" tetté~. Ne akarjanak egy
állítólag "elhanyagolt" sporttelepet potom
pénzért megszerezni.

1995. október 25.-e, a teniszpálya sorsa
még nem dőlt el. Ha.' nem a teniszklubé lesz,
az is ,.,sporllörténeti" pillanat.

Kedves szülők, akiknek gyerekeit oktatjuk,
szponzorok. akik támogatnak: játékosok, akik
re felfigyelt már Békés megye, teniszt és te
niszezni szerető gyomaendrődi ek: ugye nem
ezt akarják? Rcnyec Zoltán
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Koszorúzás a Kner-emlékműnél.

Papp Lajos, a nyomda vezérigazgatója és dr. Frankó Károly polgálmester

A müvelődési k~zpont·programja
GYOMAENDRŐD,KOSSUTH ÚT 9.

25. éve~ jubileum Eltűnt milliók
nyomában

A gyom~endrődi Egészségügyi
Gondnoks~gon a közelmúltban le
folytatott pénzügyi vizsgálat szerint
a gondnokságon 1,7 millió forintot
fizettek ki fiktív számlák és tevé"
kenységek alapján. A gondnokság
gazdasági vezetője ellen fegyelIDi
vizsgálatot indítottak. :
. - Az egyik asszisztensnő,nk távo
zott az intézménytől, s elvégeztük az
ekkor szokásos rutinszerű leltárt 
emlékezik a szeptember 15-i napra dr.
Bánki Gyula, a városi egészségügyi
intézmények igazgató főorvosa. A lel"
tár kapcsán lettünk figyelmesek rá,
hogya szakrendelésre biZonyos anya
gok, műszerek kellékei olyan mennyi
ségben kerültek bekönyvelésre, ame
lyek 'tíz-húsz év alatt sem fogynak el.
A 180 ezer forintos tétel átvételét az
asszisztensnő nem ismerte el, a kész
pénzfizetési számlát valaki más Írta
alá. A történtek után indokoltnak lát-

. tam, hogy a polgármesteri hivatal
jegyzőjétől pénzügyi vizsgálatot kér
jek.

Megtudtuk, a vizsgálat során előke

rült egy számlatömb, amely szerint
több cég szállított az egészségügyben
felhasznált anyagokat, terVeket, egyéb
munkákat. Ám a valóságban a terv
nem készült el, a .szállítás nem történt
meg. Ezen fiktív számlák összesen
1,7 millió forint kifizetéséről tanús
kodnak. Szembetűnő, hogy a tömbön'
belüli huszonöt számla sorrendje és
dátumozása sem passzol: idei augusz
tusi számlákat követnek tavalyi dátu
mozásúak. Bánki főorvos, tekintettel
a pénzügyi vizsgálat eredményére, fe
gyelmi vizsgálatot indított Szabóné
Vaszkó Edit, az eg~szségügyi gond
nokság gazdasági vezetője ellen, akit
ezzel egy időben az állásábólfelfüg
gesztettek, majd menesztettek. CA
gondnokságvezető ellen büntetőjogi

feljelentést is tettek felettesei.) A fe
gyelmi vizsgálat időközben véget ért.

Lapunk az érintettet, Szabó~é Vasz-'
kó Editet is megkereste, ám ő egyelő

re nem kívánt az ügyről nyilatkozni.

cs. R.

a Kner család tagja (lásd a Híradó

július-aug. számát, 17. oldalon),
Somfalvi István, a Kiscelli Múzeum

muzeológusa, dr. Füzesné Hudák
Julianna, a g:yomai Kner Múzeum

vezetője, Mácfi Lajos,. a Szikra Lap

nyomda főmérnöke tartott szakmai

jelle~ű hozzászólást:·

A nap folyamán megnyitották a
Könyvek és nyomtatványok c. ál

landó kiállítást Jászkuti László, a
Magyar Nyomdász Szakmai Szö
vetség' elnökének szavaival. Ez fo

lyamatosan megtekinthető a Kos

suth utcai múzeumban.

November 4.: Területi Társastáncverseny. Junior II. felnőtt korcsoport E, D, C
kategóriában. Belépő: 200 Fr/napi jegy.

November 6-12.: Díszhalkiállítás. Nyitva: 9-18 óráig.

November l.: de. 9 órától területi nyugdíjas vers- és prózamondó verseny.

November 15-23.: Iparművészeti kiállítás
Kiállító: Czeglédi Júlia textil

Horváth Kinga ötvös
Belépő: felnőtt: 50 Ft, diák: 30 Ft.

December 10.: De. 10 és du. 14 órától Hófehérke és a hét törpe című mesemu
sical a budapesti Harlekin Gyermekszínház előadásában.

December 19.: Karácsonyi hangulat

December 31.: Szilveszterezzen velünk!
Szalonzenekar, vacsora, tombola, műsor, újévi meglepetés.

A Kl MIT TUD? területi selejtezőjére 1996. január 26-án kerül sor. Jelentkezési
lap és bővebb felvilágosítása művelődési központban kapható. Várjuk továbbra is
az érdeklődőket.

A Kner Nyomdaipari Múzeum·

alapításának 25. évfordulóját ünne

pelték Gyomaendrődön. Az ese
mény rendezője a Kner Nyomda Rt.
Békéscsaba, a Gyomai Kner Nyom

da Rt., .a Kner Múzeum és a Könyv
.Alapítvány.

- Október 20-án a Kner-emlékrnű

nél koszorúzással indult a rendez
vény.

Ezután a Katona József Művelő

dési Központban folytatódott rpviCl

előadásokkal a műsor. Erdős Ákos, a

Gyomai Kner Nyomda Rt. igazgató
tanácsának elnöke, Haiman Cyörgy,
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THERM(:JX
ÉpíTŐiPARISZÖVETKEZET

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 3.
Telefon: 66/386-614· Fax: 66/386-226
.:. Vállalkozunk magasépítési munkák kivitelezésére.

•:. Osztályozott adalékanyagból bármilyenbetonkeveréket - szükség esetén
, meleg vízzel történö betonkeverést is - elöállítunk

és az építkezés helyszínére szállítjuk!
.:. Készletünkön lévö különbözö színú bútorlapot méretre vágunk és élfóliázunk.

•:. Hideg·meleg vízzel kocsimosást vállalunk.
.:. IKARUS-211-es 37 személyes autóbuszunkat bérbe adjuk.

•:. Hosszabb távú igénybevétel is lehetséges.
Már az alaprészjegg'yel rendelkező szövetkezeti tagok

részére is a meghirdetett kamaton felül
kamatprémiumot biztosftunk.

A GYOMASZOLG KFT.
építöipari és mélyépítési munkákat vállal.

Továbbá készbeton-értékesítést, helyszínre történő

szállítását, valamint építőipari lakossági .
szolgáltatási munkákat is.

110 literes kukaedény 2800 Ft,
amíg a készlet tart!

GYOMASZOLG. KFT.
Ipartelep u. 2. sz. Telefon: 386-233, 386-269.

rövid határidőveí, hagyományos és automata kivitelben.

KÖNYVES LÁSZLÓ ~ Gyomaendrőd, Kiss Bálint LJ. 9.

Magán- és jogi személyek, figyelem!
Vezesse nálunk számláját!

Takarékoskodunk pénzével és idejével!

Nem találja otthon a díjbeszedő?

Nyisson átutalási betétszámlát és megbízása
alapján kifizetjük számiáit!

Széles körű lakossági s~olgáltatással állunk
ügyfeleink rendelkezésére!

KERESSE FEL KIRENDELTSÉGEINKET:
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 1/1.

5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 3.0.
5555 Hunya, Petőfi u. 3/1.

Nyitva:
6-19
óráig.

NE FELEDJE!
Legolcsóbban, legfrissebbet,
legnagyobb választékot csak

a szakboltban,
a Privát Zöldség-gyümölcs

boltjaiban találhat!
ABajcsy-Zs. út 119. sz. alatti

ABC-nél, az új üzletben is.
Itt is a megszokott nagy választékkal
és olcsó árakkal várjuk vásárlóinkatl

Hősök

.útja
48:

"O
-i
O,

FOTÓ FOTÓ FOTÓ FOTÓ

,O
f
O
LL

,O
f
O
LL

HÍVJÁL, MEGÉRI!
Tablóképek készítése a

'~ Deák F. utcai műteremben: 23
~ 06-30/436-286 6,
,O· Gyomaendrőd,Deák 15.
b ·Nyitva: 8--18-ig
LL ABC

,O
fo
LL

FOTÓ
"0

b
LL

~ /ROfiJNEN/
ÉPÍTŐIPARI

ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
5500 Gyomaendrőd, Tompa M. u. 22.

Telefon/fax: 60/384-225

Örömmel ért~sítem a tisztelt lakosságot, hogy üzle
temben megnyitottam a Porst film- és képlerakatomat.
Fényképezőgépek, filmek, albumok széles választékban.
Vállalok filmelőhívást rövid határidővel.

Továbbra is várom önöket audio-video és háztartási
termékeimmei.

Műholdvevővásár!20.900-31.900 Ft-ig.

VILLTECH . Gyomai József vállalkozó
Gyomaendrőd, Fő út 149.. Tel./fax: 06-66/386-457.

A Lakásfelszerelési Ajándék Shop
. (Gyomaendrőd, fő út 208.)

nagy választékban kínál üveg-,
porcelán-, műanyag árukat.

Ezen kívül háztartási kisgépeket,
világítástechnikai termékeket kedvezőáron.
Ugyanitt válthat 100, 200, 500 Ft értékben

yásárlási utalványokat.
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A GYOMAFARM KFT.
meghirdeti

a PásztOí J. u. 39.
alatt lévő

GAZDA
KISÁRUHÁZAT

üzemeltetésre.

Érdeklődni: Várfi
Tel.: 66/386-359

66/386-926 .

Öregszőlőben

a Kisdiófa utcában

1500 négyszögöl

SZÁNTÓ ELADÓ.

Érdeklődni a
Gazdaboltban.

Hétfötől péntekig 12-15 öra között
50/0 árengedmény!

Kedd délelőtt nyugdíjasok vásárlónapja
5% árengedménnyel!

MEGÉRKEZTEK A SZEZDNALlS ARUK:
csokirnikulás, szaloncukor stb.

SZERETETTEL VAR.JUK KEDVES
vAsARLÓINKATi

~~:-m»X««.~x..~xxx~...~.~~~~mm~=~~.=,.. __;:_:::."":":'1

~
~

I
~ i
, ~I Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete I1yilvános II meghirdetés. útján keres vállalkozó kedvű szervezete- I
~ ket, magánslemélyeket az Erzsébet-ligeti teniszpálya
I működtetésére, 5.éves időtartamra. Pályázhatnak mind-

I azok; aki~ ke~ve: érez~e~ a te~~zs~ort ~ép~zerűs,ítésé- .
~ hez es a letesltmeny mukodteteset bIztOSItam tudJak. *
I .A pályázatban részletesen ki kell térni arra, hogya!
~ pályázó milyen formában kívánja üzemeltetni (egyesü-I
; let, társaság,- esetlen nonprofit vagy ny~reségérdekelt- •.
~ ségű társaság), a létesítményfejlesztésére, állapotmeg- ,i.Iőrzésére milyen értékű pénzeszközöket kíván felhasz- ~

~ nálni. A.~~Yázatokat leg~ésőb~ 1995.,év.no~emb~r hó I
il 30. napJaIg Gyomaendrod Varos KepvIselo-testtilete i
. mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi és szolgáltatási bi- I
. zottságának címezve Gyomaendrőd város jegyzőjéhez i
I kell benyújtani. . ~
~m::m: . ;l' Sl ss: 1:::I:'::~ ..S:· IS: • ~

elyem
nagy

Férfipizsamák, a/sók, zoknik, köntösök.

VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓ/MAr
hétfő-péntek 9-12, 14-18, szombat 9-12.

A STOP BUTIKSOR'üN
aFEHÉRNLMŰÜ~LE~~EN

.felina új k~lIekCiója.
melltartók és kombi dresszek, csfpőszorítók

minden méretben.
Pamut hálóingek;40\' pg}'. ár: 1080-1450 Ft.

FRUIT OF TljEcLo:k'$, ei<c/ója nagy ,

A VÁSÁR IDEJE ALATT SZÁMOS
ÉLELMISZER ÉS VEGYI ÁRU 10-30%-OS

-t\RENGEDMÉNNYEL KAPHATÓ!

ÍzelítőkínáIéitunkból:
Kristálycukor 1/1 , 92 Ft
Sertésmájkrém 65 g '" 25 Ft
Sűrített paradicsom 1/5 ~ 43 Ft
Fekete bors, őrölt 60 g .57 Ft
Narancsital1,51.. 122 Ft
Vegyes íz 5/8 : 92 Ft

I ~~:~::t~~:~I:ók:~~é3~~~: ::~::::::::::::::::~~~ ::
'ti Pur univerzális mosogató 11 179 Ft

Coca-Cola 2,51 179 Ft

Miért ne fizetne kevesebbet?

~&~&illfi~&@g
FESTÉS UTÁNI TAKARÍTÁS,

NAGYTAKARÍTÁS,
SZÖNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTAs,

PADLÓTISZTÍTÁS, FÉNYEZÉS,
ABLAKTISZTÍTÁS.

Rugalmas vállalási árak!
T AKARÍTÓGÉP-KÖLCSÖNZÉS.

BARKA RÖVIDÁRU -AJÁNDÉXÜZLET'
Gyomaendr6d, Kossuth u. 34. Tel.: 386-503. .

SAMSUNG TXT 57 cm 48 900 Ft,
DAEWOO 57 cm 50 900 Ft,

AKAJ 57 cm tv 44 900 Ft,
SAMSUNG v. recorder, 2 fejes 42 900 Ft,

SHARP, 2 fejes 47 900, AlWA lejátszó 25 400 Ft.
Műholdvevők TITANIA X23 900 Ft.

PHILIPS vasaló 3400, PHILIPS mixer 4590 Ft,
TELEMAX 22 600 Ft, PHILIPS Rec 42 900 Ft.
Video- és audiokazeffqk nagy választékban.

HíRADÁSTECHNIKAI ÉS BŐRDíSZMŰBOLT
Fő út 226. sz.. Tel.: 06-30/456-394



GYOMAENDRŐD' HíRADÓ14

••
FO

,.

DA v R S E y ZK
1995. NOVEMBER

ss
Az október 18-i árverésen kalapács alá kerültek ahalmagyi

földek közül a Zsófia-major és teleki területek. Ezek összénéke
J0,964 ak, ebből 10,937 ak érték a szántó, a többi Jegelő. Ezen a
reggelen a K. J. Műv. Központban 200-an jelezték igényüket,
ezért 58,9%-os.volt a felhasználás ku!csszáma. 60-70-en 30 ezer
Ft alatti értékű kárpótlási jeggyel rendelkeztek. Az esemény után
azonbaJ1 senki sem maradt föld nélkül, néhányan pedig vissza
léptek szándékuktól.

. Az árverésre J8 millió 542 ezer Ft-ot tettek le a vásárolni szán
dékozók kárpótlási jegyekben.

Voltak bérbe adott területrészek, ezek bérlői tudomásul vették
az árverést és át is adják az érintett földeket. Az ÁVÜ által kötött
bérleti szerződések esetében kisebb nehézségek mGrülhettek·
(merülhetnek) fel, azonban a 104/91. sz. kormányrendelet 53.
szakaszának 3. bekezdése szabályozza az ilyen eseteket.

Az árverés elnöke, vezetője dr. Hegedűs Pál volt. Ő 1993. ja
nuár óta foglalkozik árverésvezetéssel, 280 eddigi aukció tapasz
talatával rendelkezik. Szavai szerint:

"Egy árverés sikerének feltétele, ha az aranykorona mennyisé
ge megfelelő arányban áll a letétbe helyezett fizetési eszközök
összértékével. Minél jobb az arány, annál jobb a vásárlási lehető

ség.

Orosházán, nemrégen l aranykoronára 6-8 ezer Ft-ot tettek
le. Itt nyilván nehezebb volt az egyezkedési feltétel."

- Milyen volt a helyzet Gyomán?

- Itt sokkal könnyebb volt, mert egy ak-ra nem tettek le töb-
bet, mint 1700 Ft-ot. Erős árverésnek minősült azzal, hogy át-

lagban 90 ezer Ft csett egy főre. Gyomán az történt, ::Imit a
jogszabály lehetővé tesz, tudrtiillik, bogy egyezkedés i szándék
kal a jogosultak arányosan 1000 Ft érték figyelembevételével
osztozkodtak.

Végeredményben egy kellemes hangulatú, jól szervezett,haté
koriy és eredményes árveréssé kerekedett.

A legalacsonyabb vételi érték 4 ak, a legnagyobb körülbelül
700 ak-s volt.

- Mennyirefárasztó egy árverés levezetése?
- Kétségtelen, hogy igénybe veszi az embert. Awnban hozzá

kell tenni, hogy abszolút lehetetlen lett volna ezt a munka
mennyiséget ilyen szinten, ennyi idő alatt véghezvinni, ha nincs
a jogosultak jó viszonyulási, együttműködési készsége, valamint,
ha nincs a teremben az a 3-4 jól felkészült ügyvéd, aki nem ad
szakszerű segítséget a többség, de saját maguk javára a lebonyo
lításboz.

- Egy óvatlan pillanatban valakinek megtetszett az árverőku

lapács, a nélkülözhetetlen kellék. Hogy került meg?
- Az egyik dunántúli ügyvéd kolléga feltehetően humoros

céllal,- vagy poénkodásból vitte el a kalapácsot a helyszínről.

Azonban perceken belül kiderült a turpisság és előhalászta az il
lető a kocsijából.

Ez a kellék eddig 280 árverésen kísért engem, 50-60 települé
sen, körben a megyében. Prominens személyiségek - volt gró
fok, birtokosok - területszerzéséhez is asszisztált, ezért is
viszonylag magas az eszményi értéke... - mondta dr. Hegedűs

Pál.

Megemlékezés a Zene Világnapjáról
Az emberek a szürke hétköznapokat

ünnepnapokkal színesítik. Vagy egymás
iránti figyelmességből, vagy évszázados
hagyományokat követve, vagy figyelem
felkeltés céljából. Így vált divattá, hogy
ami fontos számunkra, amire legalább
egy nap illik, érdemes különös odaíi"gye
léssel koncentrálni, az világnap elneve
zést kap. Így tiszteljük meg az öregek
napját, az édesanyák vagy gyermekek
napját, a tej, a színház, a takarékosság vi
lágnapját és a sok lényeges dolog között
október l-jén az UNESCO Zenei Ta
nácsának javaslatára a Zene Világnapját.

Immáron második éve - s remélem,
ez hagyományá válik a továbbiakban 
Gyomaendrődön is megünnepeljük a
Zene Világnapját. Ebben az évben a ze
neiskola tan.árainak: jutott az a nemes fel
adat, hogy hangversenyt adjanak: e jeles
nap tiszteletére.

"Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A
sivatagon át is vezet út, csak nem érde
mes elindulni, mert a zene az, ami
megszépíti mindezt" - vallotta Pay Zol
tán. És valljuk be mi is, hogy napjaink
ban, a mai hajszolt világban, a minden
napi munkában az jelenti a megnyugvást,

ha Bach, Beethoven vagy Bartók nemes
világába kóstolhatunk bele.

"A zene az emberek legmélyebb érzé
.seit és legnemesebb reményeit juttatja ki
fejezésre" - mondotta Jehudi Menuhin
1974-ben, '75-ben pedig elindította azt a
hagyományt, hogy minden évben októ
ber l-jén a Zene Világnapját ünnepeljük
meg. Jehudi Menuhin azonban arra is
felhívta a figyelmet, hogy jó lenne, ha
ezen a csodálatos napon egy - két per
cet a csendnek .is szentelnénk, mert a
csend a zene egyik legfőbb alapeleme, és
a csendben el lehetne gondolkozni azon,
hogy mi személy szerint mit tehetünk
azért, hogy boldogságban, békességben
éljünk. Azt hiszem; a nyugalmat először

saját lelkünkben kell megteremteni. Ha
ez megtörtént, akkor talán szót fogunk
érteni másokkal is. "Legyen a zene min
denkié" - mondotta nagy tanítómeste
rünk, Kodály Zoltán, aki e jelmondatb.an
foglalt eszmények· megvalósítására az
életét tette fel.

A zenei világnap országos méretekben
kiszélesedett. - Egy ország létének
nemcsak gazdasági feltételei vannak. A
magyarság joga az élethez egy sajátos

kultúra, amit magából merítve m~gte

remt, s amiből naponta él. Ez a kultúra
megvan, és folyton fejlődik.

A műveltséghez az ének-zenei anya
nyelvhez vezető út első állomása, alapé~

pítrnénye az iskola, sőt ma már az óvoda
is. Szerinte a zenei nevelésnek már az
óvoda első éveiben el kell kezdődnie.

Kodály Zoltán, aki annyira átérezte azt a
felelősséget, hogy zeneszerzői pályája

.utolsó szakaszában nem restelIte erejé
nek javát didaktikus, iskolai rendeltetésű

művek komponálására fordítani. Demok
ratizmusa is itt teljesedett ki, hogy a
gyermeket teljes értékű embemek tekin
tette.

Amint a villamos vezeték szertefut az
országban, mind~öbb és több fall.!ban ki
gyújtva a fényt, úgy leszünk mi is a zene
kedvelői, művelői, kulturális életünk há
lózatának vezetékei. Amerre kerülünk,
az életben, maguIikkal visszük a zenei
műveltséget, az értékes zene szeretetét.
Munkahelyeinken, környezetünkben ki
gyúl a fény, a zenei műveltség fénye,
amely világosságot áraszrva szebbé teszi
magunk és mások életét.

Holubné Hunya Anikó



1995. NOVEMBER GYOMAENDRŐDIHíRADÓ 15

Testületi ülés október 26-án
Dr. Frankó Károly polgármester na

pirend előtti bejelentésében egyebek
mellett szóvá rette, hogy októbei· 20-án
a Kner Nyomdaipari Múzeum jubileu
mi ünnepségein nem említettek meg
több, a Kner családdal és a Kner névvel
összefüggő gyomai vonatkozású dolgot.
Ilyen például a Kner-emlékmű áthelye
zéséről történt döntés is, de a Kner Imre
Gimnázium által folyamatosan rende
zendő Kner-napok...

* * *
A Gyomaendrőd egészséges ivóvizé

ért eddig folytatott tárgyalások és intéz
kedések előterjesztésének megvitatásá
ra meghívott vendégek voltak: Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol
gálat, Környezetvédelmi Felügyelőség,

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Bé
kés Megyei Közgyűlés Hivatala, Med
gyesegyháza polgármestere, Békés Me
gyei Vízművek Rt. képviselői. Ettől azt
várta a testület, hogy milyen megoldási
javaslatokat hall a szakemberektől a
hosszú távon egészségtelen ivóvíz
gondjainak megoldására...

(Néhány szakértőihozzászólás)
- Minket hatályos törvények kötnek,

még ha azok régebbiek is. Azt sem kell
elfeledni, hogy a Körös-Maros horda
lékkúp (KMhk) vízbázisa mennyiségi
leg már le van kötve. Megterhelni, túl
terhelni ezt nem lehet...

- Gyomaendrőd vízellátás a elég rég
óta ad feladatot a szakembereknek.

- A vízben levő vas, mangán kezel
hető lenne, a jódtartalmára vonatkozó
lag nincs szabvány és állásfoglalás sem
eddig.

- Akkor szabad egy 20-30 km-es
vezetéket megépíteni, ha lehet vizet
biztosítani.

- A 45 ezer m3 napi kitermelhető

vízből a KMhk vízbázisán csak 37-38
ezer m3-t termelnek ki. A felesleget
Gyomaendrőd felé lehetne irányítani
annál is inkább, mivel a város vízigénye
5000 m3 naponta. Általános tendencia,
hogyavízfogyasztás 1O%-kal csökken.

- Az ipari célú felhasználást más
fonás ból kellene biztosítani.

- A mostani száraz időszakok miatt
a vízbázis hozama is csökken.

- A KMhk-on lakók már ma sem
használhatnak öntözési célra vizet.

- Bekövetkezhet az is, hogy aj elen
leg használóknak sem lesz megfelelő

meÍlnyiségű víz a KMhk-ból.
- Sok a pajzsmirigy-megbetegedés a

jódgazdag víztől. Jódmentesítési eljárás
még nincs szabadalmaztatva.

- Közösen megyén belül kell ezt a
problémát megoldani.

A testület véleményei
- Egy csésze gyomai vízből készült

teával kellett volna várni a szakértőket.

(dr. Kovács Béla)
- Biztosítsanak zacskósvizet Gyo

maendrődnek! (Hangyáné)
- Fúrjunk artézi kutakat! (Hanyecz

M.)

- Ki vállalja a felelősséget azért,
hogy még legalább 5 évig igyuk ezt a
vizet? (dr. Frankó K.)

- A lakosság követeli a jó minőségű

ivóvizet, mindegy, hogy honnan. (Ko
vács K.)

- Demonstrációt szervezünk a Nép
jóléti Minisztérium előtt, ha kell (Gyo
maendrődcn is - dr. Frankó K.), a fi
gyelmet felkelteni ezekre a rossz viszo
nyokra. Ez a probléma az itt jelen lévő

szakemberek szégyene is. (Balázs 1.)

- Az elmúlt 35 évben ugyanezeket
hallottuk a szakértó'ktől. Sok tervre, sok
pénz folyt el eredmény nélkül. Nyugtat
gatni lehet a lakosságot, de még ettől jó
víz nem lesz. (Bátori Gy.)

- Mi a lényegesebb: az öntözés,
vagy az emberi lét? (Dávid 1.)

- A szakértők azért vannak - tisz
telet akivételnek -, hogy valahol a la
kosság ügye elé akadályokat gördítse
nek? Több komprornisszumkészséget!
A megyei közgyűlés (is) legyen képes a
lakók érdekeit képviselni! (dr. Valach
B.)

A felelősség a nemet mondók oldalán
van...

;.I; ;I: *
A kulturális koncepció tárgyalása

előtt Dezső Zoltán, a helyi Fidesz-Ma
gyar Polgári Párt képviseletében tilta
kozó levelet nyújtott át a fogorvosok
800-800 ezer forintos támogatásáról.

Elmondása szerint a levél a lakosság
nál van aláírásgyűjtésen. (A két fogor
vos - dr. Valach B. és dr. Dobos E. 
nem önként megy vállalkozásba, ez
kényszerhelyzet. Az összegben benne
foglaltatik a végkielégítésük is és a szi-

gorú feltételeknek megfelelő rendelő

átalakítási támogatása - dr. Frankó)

A vita során felmerült a sajtó szerepe
is a lakosság tájékoztatásában. A pol
gármester szerint elmarasztalható a
Szó-Beszéd ebbeni tevékenysége, a fél
retájékoztatási hajlama... (Homok Emő .
ekkor nem volt jelep.. a teremben.)

Az ülés tartama alatt megérkezett 
egyszer - az ajándék mentőrohamautó

Németországból. Siegen város tűzoltó

főnöke és Katona Sándor által átadott
N.'.crcedes kisbusz a német város és pol-

. gármesterének ajándéka. Ezt a városunk
mentőállomása veszi használatba. Má
sodszor, az ülés alatt megérkezett Czi
bulka György alpolgármester, aki a ha
táron várta az érkezőket, csak éppen
nem Sopronban, hanem - Hegyeshal
mon.

* * :I:

Beszámolt a Körös Thermái Hotel Rt.
megalakulásáról, körülményeiről és cél
kitűzéseiről dr. Cellai Imre, az rt. igaz
gatótanácsának elnöke. (Lásd a külön
cikket a 7. oldalon.)

Pályázat9t írnak ki az Erzsébet-ligeti
teniszpálya működtetésére, előrelátha

tólag 5 évre (lásd 13. oldal).

A testület megtárgyalta és kisebb mó
dosításokkal elfogadta a város kulturá
lis koncepcióját, tervjavaslatát. A 14 ja
vaslati pontba szedett tervezetben talál
juk például azt, hogy a Déryné Műv.

Ház és az Endrődi Tájház kerüljön a vá
rosi könyvtárhoz.

A jövőben is biztosítsa a testület a
polgármesteri alapot mecénási célokra.

Az egyházi iskola oltárképét a '96-os
és '97-es költségvetésből összesen 500
ezer Ft erejéig készítessék el.

Az egyházi iskola közelében egy új
"Függetlenségi emlék.művet" emelje
nek. Készüljön el Rózsahegyi Kálmán
és Kner Izidor mellszobra. Az előző

1997-re, az utóbbi pegig 2000-ig. He
lyezzék át a Kner-emlékművet a Kol
mann-telepi parkba. A városi könyvtár
részére fedezetet kell biztosítani könyv
vásáriásra.
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Ill~NI)(illSí~f.I IIÍlll~I'
Az esti órákban baleset történt október ll-én. A sorompó

nál egy segédmotoros, ittas állapotban nekiment a vasúti, le
engedett jelzőkarnak, ami megrongálódott. Amopedes
könnyű sérüléssel megúszta.

Két kerékpáros ütközött össze l2·én 13 óra 20 perckor a
Szabadság téren. Az önkormányzat udvaráról körültekintés és
elsőbbségadás nélkül érkező kerékpáros nekihajtott a szabá
lyosan közlekedő dr. Cs. K.-nak, akinek 8 napon túl gyógyuló
sebesülése származott a találkozóból.

Az esti órákban a Hunyadi úton egy fiatalember sz.gép
kocsijával villanyoszlopnak ütközött. Személyi sérülés nem
történt, de a villamos vezeték megrongálódott.

Megint feltörték Öregszőlőben a vegyesboltot. Csokoládét,
italfélét, dohányárut 22 ezer Ft értékben vittek el.

IS-én reggelre a Dávid-féle élelmiszerboltot kereste fel hí
vatlan vendég. Úgy látszik, valamit még ottfelejtett, mert a
következő éjszakán ismét ellátogatott oda. Összesen 120 ezer
forint a kár. Az endrődi közúti hidban megtalálták a rablás
maradványait, de az elkövetőt még keresik.

16-án egy sz.gépkocsi vezetője elvesztette uralmát a jármű
ve felett és az árokba fordult. 8 napon túli súlyos sérülést
szen\!edett. Felmerült az ittasság gyanúja. Hasonló eset tör
tént 21-én az esti órákban, amikor a Dan-zugi gáton közleke
dő sz.gépkocsi lefordult a gátról. A kocsi kigyulladt és kié
gett, jelentős kár keletkezett. A vezető itt is alkoholt fogyasz
tott, ezért történhetett a figyelmetlenség.

Továbbra is lopják amountain bike-okat. Vigyázzunk job
ban, zárjuk le ezeket'

A Pocosban hétvégi házból színes tévét, gáztűzhelyet, fű

nyírót, Simson segédmotoros kerékpárt 200 ezer Ft értékben
loptak el. A Kecskés-zugban is jártak víkendházbetörők.On
nan különböző háztartási dolgokat 40 ezer Ft értékben tulaj
donítottak el. A Pap-zugban az egyik hétvégi házból gázpa
lackot, szivattyút, kávéskészletet, függönyt 60 ezer Ft érték
ben vittek el. Ugyanott egy másik házikóból aggregátort, szi
vattyút, magnót 300 ezer Ft értékben.

29-én gázrobbanás történt a Béke út 8. sz. alatti házban.
Egyedül álló, idős nő lakásában egy gázhősugárzó robbant
fel. ValószÍnű ok a nyomáscsökkentő szivárgása volt. A néni
súlyos, életveszélyes sebesüléseket szenvedett, kórházba szál
lították.

Október 28-án, Békéscsabán versenyeztek a gyomaend
rődi cselgáricsosok. Nagyon jó eredményeket értek el.

Íme: első helyezett lett súlycsoportjában Vetró Péter,
Stranszki Mihály, Molnár András, Kónya Katalin, Szuro
vecz Tibor, Kovács Balázs, Balog Zoltán, Szabó Szabolcs,
G6zon Gábor, Gáspár Tamás.

Második helyet ért el Schwalm Gergő, Molnár Gábor,
Hencz Gyula, Erdősi Dániel, Dancs Tamás, Pájer Nán
dor, Homok Csaba, Dananaj István, Bemát Viktor.

Harmadik lett Papp Lajos.
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A rendőrség helyi őrsének parancsnoka, Szűcs József r. alezre
des tájékoztatót adott a város közbiztonságának helyzetéről. El
mondta, hogy hamarosan elektromos aJkoholszint-ellenőrzővel

és telepíthető traffipaxszal fogják a közlekedési ellenőrzéseket

végezni.
A bűnözési mutatók stagnálása jó jel, de ezután is a magas sta

tisztikai számokhoz kell szoknunk. A lakosság viszont továbbra
sem vigyáz eléggé saját értékeire, ami azt jelenti, hogy könnyű

prédát hagynak a rossz szándékú elemeknek.
Köszönetet mond ugyanakkor a vállalkozók eddigi segítségé

ért és a további jó viszony megtartására törekedik az őrs az ön
konnányzattal is.

A rendőrőrsön az ötfős bűnügyi csoport helyett l 994-ben csak
2 fő, jelenleg 4 fő alkotja azt.

1994 őszén és 1995 első felében sikerült felderíteni két jelen
tős kerékpár- és segédmotorkerékpár-lopássorozatot.
Gyomaendrőd még mindig nem tekinthető kiemelten fertőzött

nek.
Az általános iskolákban is fontos bűnmegelőzési nevelést foly

tatnak.
Városunkban 2 fő körzeti megbízott és 5 fő járőr teljesít szol

gálatot. Az utca rendőre inden hónapban legalább 2 hetet minden
plusz ellenszolgáltatás nélkül éjszakai műszakban dolgozik.

A halo, vad-, mezőőrökkel kölcsönösen jó viszony alakult ki.
Az önkormányzattal is hasonló jó az együttműködés úgy a

szakhatósággal, mint a polgármester úrral, a jegyző úrral.
A polgárőrség, amely 30 fővel működik, szorosan, összehan

golt módon dolgozik a rendőrséggel. Az elmúlt időszakban 1034
fő vezénylésével 6234 órában teljesítettek szolgálatot. 126 alka
lommal saját gépkocsijukkal láttak el őrjáratot - 1995-ben
10800 km-t.

A Szarvasi Rendőrkapitányság parancsnokainak gondoskodó,
odafigyelő, magas szintű szakirányítói tevékenységére azonban
természetesen szükség volt.

Néhány kiragadott adat a bűnügyi statisztikából Gyomaend-
rődre vonatkozóan. .

Ismertté vált bűncselekmények száma 1994-ben 545, 1995-
ben (szeptemberig) 319.

Garázdaság 1994-ben 18, 1995-ben 12.
Közlekedési baleset 1994-ben 54, 1995-ben 24.
Személyek javai ellen 1994-ben 397, 1995-ben 265 bűneset

történt.
Lopás 1994-ben 212, 1995-ben 108.
Betöréses lopás 1994-ben 138, 1995-ben 128.
1994-ben 1157 főt helyszíni bírsággal sújtottak, 1995-ben

szeptemberig 766-ot. Ez pénzben kifejezve 1994-ben 1.104.300
Ft, 1995-ben 861.400 Ft.

Amíg 1994-ben 3105 alkoholszondáthasználtak fel és el, ad
dig 1995-ben 275l-et.

1994-ben 118 esetben fogtak el utcán elkövetőt, 1995-ben 62
szer.

50. házassági évfordulóját ünnepelte október 28-án Mikó
Sándor és felesége. Részletessebb írás fényképpel a köv.
számban. (A szerk.)
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A G~omaenorőoi Híraoó valamenn~i keoves olvasójána~

aváros lakóinak G~omaenoróo Város Képviselő-testülete és a
polgármesteri hivatal nevében kellemes karácson~i ünnepeket

.és ereomén~es bolDog új esztenDőt kívánunk!
DR. FRANKÓ KÁROLY

po[gármester

Karácsony
szent
üzenete

agyomal
plébános:

János atya

Öröm, béke, szeretet,
töltse meg a szíveket!
Törekedjünk erre, jó emberek!

Tudjunk örülni az életnek,
ne menjünk mindjárt tüntetni!

Építsük a békét aszívekben!
A béke építés, a háború csak gyász.
Nyugtalan, zaklatott világunkban
gyújtsunk szent tüzet, amely éltet
fOlemel és gyógyítja a szíveket.

Karácsony ünnepe, adj örömet,
boldogságot az embereknek!
Örömteljes szent karácsonyt, békével
eltöltendő új évet kíván városunk
minden po!gárának

•eny
17. oldal

A TARTALOMSÓL:
Rendőriskola

19. oldal
Az adóról még egyszer

18. oldal
Aranylakodalom

5. oldal
Határ Győző verse

11. oldal
Szerető Elemér emlékére

15. oldal
Ha fáj a feje...

13. oldal
Luther élete II.

9. oldal
A temető dísze

8. oldal
Foci elemzés

20. oldal
Cselgáncs eredmények

8. oldal

lpNt?0N
VAM"'~JA'

10 -11. oldal

STOP!
Az ÁNTSZ szarvasi intézete

határozatot hozott:

"Elrendelem Gyomaendrőd

városában a O-3 éves gyerme
kek és a terhes nÓK részére a
napi 2 liter megfelelő, bevizs
gált egészséges ivóvíz biztosítá
sát, egyben megtiltom a városi
vezetékes víz fogyasztását ezen
személyeknek (tápszer, étel, tea
készítésére sem használható fel
a vezetékes víz)." 1995. novem
ber 28.

A vizet - zacskósvíz - a Bé
kés Megyei Vízművek Rt. bizto
sítja első lépésben a bölcsődé

ken, óvodákon keresztül...
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Az utóbbi időben gyakran hallani a pol
gármester urat, hogy elégedetlenségét fejezi
ki a sajtóra vonatkozóan. Szeretnénk, ha
ezúttal "kimondaná" magából a felgyülem
lett véleményeit, mindannyiunk tanulságára.

- Álralában milyennek ítéli meg az ön
kormányzati mLmka sajtóvisszhangját?

- A gyomaendrődi testületi munkáról, a
város helyzetéről, problémáiról változó mi
nőségben és mennyiségben jelenik meg a
sajtó hasábjain írás. Látni kell, hogy szenzá
ciós ügyek nálunk nincsenek, hacsak a sik
kasztási ügyet mint negatív szenzációt nem
sorolom ide. Viharos pártcsaták szerencsére
nincsenek, sohasem voltak - ez ugyanis
feltételezne vfllamiféle pártéletet is, ami
tisztelet a kivételnek, szintén nem jellemző

városunkra. Maradnak a hétköznapi gondok,
melyek vannak bőven, de ezek már nem
annyira érdekesek, hogy az újságok velünk
foglalkoznának.

A megyei újságok közül a Békés Megyei
Hírlap talán most kezd többet törődni ve
lünk. Csath Róza személyében tisztességes,
tehetséges újságíró lett e terület felelőse 
lévén ő gyomai, aki szereti is városát. Min
den remény megvan arra, bogy tárgyilagos
lesz és többet olvasunk majd városunkról.

A Békés Megyei Nap eddigi tlldósítója,
Molnár Lajos otthagyta a szakmát, amin
ugyan nem csodálkozom, de nagyon sajná
lom. Tisztessége, becsületessége, tárgyi la
gossága példaértékű, mondhatnám, hiányzik
a mai újságírásban I

- Mi a véleménye a helyi lapokról, hisz
most már a Városunk is, úgy tűnik, megerő

södött, vele is számolni kell.

- A Városunk című lap nagy örömömre
valóban egyre népszerűbb, tartalmasabb és
egy sajátos, igényes, sZÚ1vonalas újság lett
és lesz is. Tudni kell, hogy az igényes helyi
olvasók szeretnének ilyen hangvételű íráso
kat olvasni. Hiszen egy városnak sokféle
problémája van, sokféle igényt kell kielégí
teni. Szükség van versekre, a múltunk emlé
keire, értelmes szerzői cikkekre, bírálatokra,
politikai nézetekre. Természetesen a Híra
dóról is van véleményem, de hogy elfogult
ságom ne sértse az olvasót, erről majd a vé
gén szólok.

- Mi a véleménye a Szó-BeszédrőL?

- Megmondom őszintén, erről meg nem
szívesen beszélek, mert akaratom ellenére is
öt éve ez a lap belőlünk él, s talán nem túl
zás, kicsit belőlem is! Nem tartom igazi új
ságnak. Nem felel meg az általa kitalált kri
tériumoknak sem! Nem független és nem el
lenzéki. Ez az újság öt éve mást sem csinál,
mint mocskolód.ik. Tisztességes, becsületes
embereket sároz be, félretájékoztat, csúsztat,
miközben a szerkesztője jót röhög a háttér
ben. A szomorú, hogy igazán az olvasót is

lenézi, mert nem tárgyilagos, mert bolondot
csinál belőle, miközben ő megél ebből. Ez,
és csak ez érdekli. Az ellenzékiség egy tar
talommal is megtöltött politikai hovatarto
zást jelent. Itt csak ellenségeskedésről, em
berek összeugrasztásáról, néhány örök hő

börgő piszkálódásáról, személyeskedésről

szólnak az írások. Homok úr életében soha
nem volt ellenzéki, hiszen a szocializmus
hűséges kis újságírócskája volt. Az ellenzé
kiséghez régebben még bátorság is kellett,
és elvek is szükségesek. Ma jól megél ebből

a lapból és még más vállalkozásaiból. Nem
irigylem érte, csak az eszköz, mellyel ke
nyerét keresi, és a módszer irritáló - ha az
újságjára gondolok. A demokrácia nagysze
rű, a szabadság végül is minden nehézsége
ellenére is boldogító érzés, ha oda tudunk rá
figyelni. De ezek az újságírói túlzások ártal
masak. Azt sugallják, itt mindenki hülye,
szélhámos, csak rosszul döntött, rosszul szó
lalt meg' Elgondolkodott-e már valaki azon,
hogy a Szó-Beszédtől mennyire féloekry
Hogy miatta tisztességes emberek közéleti
szereplésről hallani sem akarnak! Mert lát
ják, hogy a közéleti szereplésnek csak nega
tív visszhangja lehet. És az áldozat tehetet-

. len. Hogy védje meg magátry A Szó-Beszéd,
stílusa miatt a kulturált politikai élet csíráit
is tönkreteszi. Ne gondolja, hogy ez most
kirohanás részemről, öt év tapasztalatát fog
laltam össze.

És akkor befejezésül a Híradóról. Van
még javítani való, de úgy gondolom, a mi
Híradónk alapvetően megfelel a tisztességes
újság kritériumának. Tárgyilagos, őszinte,

tájékoztatni akar. Ez az elsőszámú feladata.
Megpróbál színes lenni, remélem, hosszabb
távon ez így is lesz. Nem könnyű a dolga,
mert a verseny sokszor nem tisztességes.

Kérem, szerkesztő úr, fogadja meg ta
nácsom: soha ne nézze le olvasóit, ne feled
je: a nyomtatott betű hatalom, az olvasó jó
hiszemű, és minden leírt szót könnyen el
hisz I Ezért nagy az Önök felelőssége, de
hiszen Ön ezt tudja.

- Megváltoznak a vízdíjak 1996. jan I,ár
l-jétől. A lakossági díjak: 71,60 FtJm3 ~

víz-, 56,50 FtJm3 a csatornad(j.
A testület hosszas vita után hajlott

csak az elfo~adásra.

ÁLTOZÓ VíZDíJAK
KÉNYSZERHELYZET

A Békés Megyei Víz- és Csatomamű Rt.,
mint minden évben, hatósági vízdíjemelést
kért. 1996-tól a vízdíj köbméterenként 71
Ft lesz (csatomahasználat 56,50 FUm3). Je
len pillanatban óriási erőfeszítések után úgy
tűnik, 1997-ben állami támogatással meg
kezdődhet a jó, egészséges ivóvíz vezetéké-

nek építése városunkban, és minden esély
megvan alTa, hogy két év múlva egészséges,

jó ízű ivóvízhez jut a település. A megvaló
suláshoz ilyen közel még soha nem voltunk'

Jogosan gondolhatja mindenki, a jelenlegi
rossz minőségű víz árát miért emeli a rész
vénytársaság? Az önkormányzat miért volt
kénytelen beleegyezni az árváltozásbary Az
okok a következők: A Vízmű Rt. az egyet
len és biztos segítője - anyagiakban is 
az ivóvíz-berubázásunknak, amely 100 mil
lió forint feletti összeggel is terhelheti váro
sunkat. A Vízmű Rt. sok tízmillió forinttal
fog belépni ebbe a vállalkozásba. Ha az ön
kormányzat nem járul hozzá a 71 Ft-os víz
díjhoz, az rt. saját hatáskörében - hogy ne
szenvedjen veszteséget - megemelheti az

árat akár 80 Ft-ra is. A testület megtehette
volna, hogy a régi és új ár közötti különbö
zetet felvállalja, ami éves szinten 5 millió
forintot jelent. Igen ám, de ez az 5 millió fo
rint is az Önöké, amit valahonnan el kell
venni, valami nem épülhet meg (út, járda
stb.), hiszen a költségvetésből ez az összeg
hiányozna. Az új vízdíj egy lakosra naponta
l forint 30 fillér pluszterhet fog jelenteni.
Tehát egy négytagú családnál kb. 160 forint
havonta, ami természetesen más okok miatt

tovább növeli a családok terheit.

Megegyeztünk a Vízmű Rt.-vel. Szerző

dést .kötünk, és az új vízdíjkülönbözetből

származó nyereséget - 5 millió forint, ami
igazán számukra nem nyereség, csupán inf
lációkövető áremelés (1996-1997-ben te

hát 10 millió forint) - az új ivóvízvezeték
építésénél visszaadják Gyomaendrőd lakos
ságának. Ennyivel nyújt több segítséget,

pontosabban ennyivel kevesebbe kelül ne
künk majd az építkezés.

Ezért kérem a tisztelt Lakosságot, legyen
megértő. E kompromisszum mellett a testü
let kénytelen volt beleegyezni a vízdíj ható
sági árának emelésébe. Legfontosabb célunk
megszerezni a jó ivóvizet, és lesz jó ivóvíz'

A következő napokban a gyermekek három
éves korig, illetve a terhes anyák zsacskós

vizet fognak kapni. Ez is egy kényszerlépés,
hogy az ivóvízhez szükséges sok százmÍllió

forint megszerzésénél még nagyobb nyo
mást gyakoroljunk a kormányzatra.

Tehát még egyszer: ha megtagadjuk a 71
forintos vizet, azt felemelik 80 Ft-ra. Nem
kaphatunk a Vízműtől jelentős anyagi segít

séget, nem kaphatnánk vissza a vízdíjunkat.

Mindezek ellenére is tovább kell még
egy-két évig inni a jelenlegi vizet. Remé
lern, hogy alakosság megértésére és támo

gatására továbbra is számíthatunk.

Dr. FRANKÓ KÁROLY
polgármester
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A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARKÉRT EGYESÜLET
É V E S' K Ö Z G Y Ü L- É S E

Kevés pénzzel hatékonyan. A kunhalmokról, fásításról. .. a nemzeti park megteremtéséről

A Körös-Maros Nemzeti Parkért
Egyesület éves közgyűlése azzal kezdő;

dött Gyomaendrődön, hogy Sipos And
rlÍs elnök berekesztette azt azért, mert a
90 főből csak 23 tag jelezte aláírásával
a jelenlétét. A kényszerű szünet után
30-ra emelkedett a létszám, így már
rendes köigyűlésként folytatódhatott.
Qr. Frankó Károly, Gyomaendrőd pol
gánnestere látta vendégül az egyesület
összejövetelét.

Szelekovszky László titkár beszámoló
jában megemlítette egyebek között,
hogy az egyesület továbbra is jogszerű

en működik és kevés pénzét nagyon
hasznos dolgokra költi.

A taglétszám mutatója tulajdonkép
pen nem fedi azt, hogy 3 megyét - Bé
kés, Csongrád, Szolnok - kapcsol
össze, mintegy 25-20 intézményt.

1995-ben' az egyesület tevékenységét
nem lehet elválasztani a megyeiönkor
mányzat és a természetvédelmi igazga
tóság, valamint a Békés Megyei Múze
umok Igazgatóságának munkájától sem.
A rendezvények közös akciókban foly
tak le, így erősebb és hasznosabb volt a

. működés.

Pályázat
Gyomaendrőd Városi Egészségügyi In

téimény vezetője felvételt hirdet GAZDA
SÁGVEZETŐl állásra.

Jelentkezési fe/tételek: állami felsőfokú

végzettség vagy .középiskolai érettségi +
szakirányú felsőfokú végzettség. ötéves
szakmai gyakorlat.

Bérezés: Kjt. szerint.
Jelentkezés: írásban dr. Bánki Gyula fóor

vosnál.
A pályázathoz mellékelni kell: kézzel írt

önéletrajzot, iskolai végzettséget igazoló bi
zonyítványokat, erkölcsi bizonyítványt. "

Jelentkezési hatáúdő: J995. december J5.

Információ a 386-361-es telefonon kérhe
tő.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY .
Gyomaendröd, Szabadság tér 1.

Tel.: 386-361

Használt müszalticillllell
eladóll Gyomaendrőd,

Fegyvernell utca 411. sz.
alatt. Érdelllődni egész nap.

Egyik legnagyobb megmozdulásuk.
volt, ami átnyúlt a '95-ös évbe is, az
Alföld megyéinek .összehívása a kun
halmok védelme ügyében. Még kül
földről is érdeklődtek ez iránt.

Ennek a tanácskozásnak sununázása
az volt, hogy a kunhalmokat meg kell
védeni, közönyösségnek nincs helye! A
kunhalmokból több száz volt megyénk- .
ben, most számuk lecsökkent 2-300~ra.

Rengetegettönkretettek belőlük, hiszen
40 ezer kunh,!!om volt található az Al
föld megyéinek terü!etén.

Más országokban is - Lengyelország,
Szibéria, Anglia - előfordulnak. Angli
ában például istenként tisztelik. ezeket.
Szeretnének törvényes védelmet biztosí
tani, elérni számukra itthon is.

A holtágak rehabilitásával kapcso
latban elmondta, hogy Békés megyében
70-80 holtág található. 33 holtágot érint
a rehabilitálás. Ezeket sem szabad
psztulni hagyni. Sorsukról egy elkészült
tervezet gondoskodik. (Például a Peresi
holtágról szóló tanácskozás keretében...)

Szükséges a fásítás úgy az itt élők és
a tájvédelem szempontjából a sivatago
sodás meggátolásásra, mind a turizmus

D

ELADÓ EGY 386DX:40 MHz-ES
SZÁMíTÓGÉP!

(Jellemzői: mini torony + táp;
. 2 MB RAM:

85 MB HDD;
1.2, 1.44 MB-os FDD; .
HDD-FDD kontroller;

Trident 8900 VGA vez. (1 MB);
Sony 2,4 x CD-ROM;

14" Monochrom SVGA monitor,
billentyűzet egér.)

Érd.: Tóth P., Dévaványa, Sirály u. 3D/a.
vagy 386-122/125 mellék

érdekei miatt is. Erre a célra 30 ezer fo
rintnyi összeget fordítottak elsősorban

iskolák, de önkormányzatok részére is.

1994-ben 80 ha új telepítés történt ál
laÍni támogatásból, de '96-ra a területek
fásítási igénye növekedést mutat.

Az egyesület gazdasági helyzetéről

Papp Tibor, az ellenőrző bizottság el
nöke számolt be (az 1994-es évet
226 170 Ft-tal zárták.)

Tirják Ldszló, a Körös-Maros Vidéki
Természetvédelmi Igazgatóság igazga
tója szerint a jó kapcsolatuk az egyesü
lettel nagyban segíti majd a nemzeti
park megvalósulását.

Egy ilyen park nemzetközi ran~ot is
ad a területnek és olyan forrásokat, le
hetőségeket biztosíthat, ami a mai na
pon még nem áll rendelkezésre.

Hozzászólásokkal, javaslatokkal és az
előterjesztések megvitatásával végző

dött a rendezvény.
Egyhangúlag elfogadták azt a javasla

tot is, miszerint indítványozzák, hogya
téli síkosságvédelem sómentes anyag-'
gal történjék a jövőben ú!iainkon.

Biro Károty

Figyelő sze.mek,
~egítő kezek

A Városi Gondozási Központ 4.
Sz.. Idősek Otthona lakói, gondozói
és az intézményvezetés hálás szív
vel e~ékezik volt gondozottunkra
Czikkely Miklósnéra (szül. Timár
Julianna), aki még életében felaján
lást tett az intézmény javára, mely
ből az otthon felújítását el tudtuk
végezni.

Köszönetet mondunk továbbá
minden kisebb és nagyobb adomá
nyért, amelyek közösségi célokat
szolgálnak; így a gyomai Kner
Nyomda Rt.-nek~ Hegedűs Gergely
hunyai lakosnak, Garai Sándor és
Tóth István gyomaendrődi, Dávid
László dunaújvárosilakosoknak, va
lamint gondozottunknak, Marjai
Máriának.

V.G.K.
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A TETRA PAKÉS A HAJDÚTEJ KEZDEMÉNYEZÉSE

A meg.szünt
buszmegállókról
Felhívjuk a tisztelt utazóközönség

figyelmét, hogyamegszüntetett autó

busz-megállóknál a busz vezetője

nem állhat meg utasfelvétel céljából.

Kérjük, legyenek elnézők, ne hibáz

tassák az autóbusz vezetőjét! Ez főleg

a távolsági buszjáratokra vonatkozik,

például Farkasné boltjánál.

Területi
" "vers- es proza-

mondó verseny
nyugdíjasoknak
1995. november ll-én szombaton a

Katona József Városi Művelődési Köz
pontban rendezték meg Békés és Szol
nok megye nyugdíjasai részére területi .
vers- és prózamondó versenyt.

A produkciókat a háromtagú zsűriben
Solymósi Jánosné gyomaendrődi nyug
díjas pedagógus, Fabulya Lászlóné. a
Békés Megyei Művelődési Központ
munkatársa, a Magyar Drámapedagógi
ai Társaság elnökségének tagja és Ko
vács Mihály, a Szolnoki Városi Műve-.

lődési Központ munkatársa é11ékelte.
Versmondásban 26 idős versengett. A

zsűri két első dijat osztott ki, ezeket
Túri István Békésről és Dénes Pál Szol
nokról kapták. A második helyen a me
zőberényi Balogh Imréné végzett, har
madik a békési Egeresiné Kasznár Ilo
na lett. Negyedik helyezést Gutyán Já
nosné ért el Mezőtún'ól, ötödik pedig
Luzsányi Ferencné lett Tószegről.

Próza előadásában 13-an indultak. A
zsűri három díjat osztott ki. A legjobb
nak bizonyultak: Sáj/án Györgyné
Szeghalomról, Kovács Gáborné Jász
dózsáról és Csordás Lászlóné Vésztő

ről. Második helyezést ért el Vincze Ist
vánné Tószegről.

A verseny nagyon jó hangulatban zaj
lott. A szünetekeben az endrődi L szá
mú és a gyomai II. számú nyugdíjas
klub műkedvelő csoportjai szórakoztat
ták a közönséget. A rendezvényt, amely
része a "Kapcsolatok" - Gyomaendrő

di Ősz programsorozatnak - a Nemzeti
Alapítvány, az Országos Játék Alap és a
Gyomai Kner Nyomda Rt. támogatta.

A környezetvédelmi felelősségtudatra

való nevelés a programhoz tartozó okta
tócsomaggal beépíthető az osztályfőnö

ki órák tananyagába. Sőt, még színházi
és egyéb kulturális megmozdulásokkal
is kibővíthető. El kell mondani, hogya
kezdeményezés teljes mértékben non
profit jellegű, tehát az előállítók nem
rövid távú nyereséget remélnek.

A 2 dl-es, 2,8%-os tej, ami hosszú
ideig eláll, szívószállal ellátott doboz
ban 13,20 Ft + áfába kerül. (Ultrapasz
tőrözéssei - nem vegyileg - tartósít
va!!!)

Kísérletet végeztek Kínában a gyere
kek körében arról, hogy mennyire lehet
különbséget tenni közöttük az elfo
gyasztott tehéntej és az ott szokásos
szójatej hatásáról. A tehéntejet fogyasz- .
tók 20%-kal jobb eredményeket tudtak
felmutatni az előmenetelükben.

Ez' a tej egyébként csak iskolák szá
mára elérhető ezen az áron. Eddig a So
ros-alapítvány támogatott iskolákat,
ahol így ingyenes volta tanulók számá
ra a tej. Kívánatos lenne, ha például
Gyomaendrődön is csatlakoznának az
iskolák, meg tudnák szervezni ezt a tej
ellátó programot.

Arra a kérdésre, hogy Gyomaendrő

dön van-e lehetőség az iskolatej-ellátás
önkormányzati finanszírozására, dr.
Frankó Károly polgármester így nyilat
kozott: "Az önkormányzat kezdettől

fogva partner volt. A Tetra Pakkal kö
zösenaláírt levelet eljuttattuk az iskola
igazgatóknak, amiben a támogatásunk"
ról biztosítjuk őket. Végeredményben
az igazgatóknak kell ebben, saját hatás
körben lépniük. Elképzelhető, ha ez az
ügy testületi döntést igényel, akkor
nemcsak erkölcsi, hanem anyagi támo
gatást is nyújtunk, szerény mértékben, a
költségvetés lehetőségeitől függően."

-"3'" Hag;gomá»;gosa» újra megre»~ezzi1k

a Pásztor J. utcai piactére» ~ecember 3-á»
A MIKULÁS-NAPI VÁSÁRUNKA1j

Io-é» EZÜSTVASÁRNAPI!

17-é» ARANYVASÁRNAPI VÁSÁRUNKAT.
Ne bag;gja ki! ""-~~~V

se,
• felelősségtudat fejlesztése a gyer

mekeknél.
Ez év szeptemberétől pedig Békés

megye iskoláit kapcsolták be.
Környékünkön Szarvason és Gyoma

endrődön, ha lassan is, de kezd teret hó
dítani ez a roppant egészséges akció'és
nevelési elgondolásokat, metódusokat
is magában foglaló, hosszú távúra ter-
vezett prograrrI. .

Igaz, hogy Gyomaendrődön még csak
a napközis konyhával kerülhetett
együttműködésre a program. További
célként szeretnék közvetlenül az iskolá
kat is bevonni a szolgáltatásba, hisien
éppen az általános iskolák tanulóit cé
lozza meg elsősorban az iskolatej-ellá
tás.

A nekik szánt "csomagban" a tej fo
gyasztása csak az egyik lépcsőfok, mert
ezután a papírdobozok újrahasznosítá
sára, ezek begyűjtésével éppen a gyere
kek teszik meg a szervezett begyűjtés

és feldolgozás első lépését. Nem
beszélve a tej egészséges biológiai hatá
sairól a fiatalok fejlődésében és élelme
zésében.

A közelmúltban Békéscsabán szá
moltak be a Tetra Pak Hungária Rt., a
Hajdútej Rt., a Gyulai Tejporgyár és is
kolák képviselői a Békés megyei isko
latejprogramról.

A "Dobozos tej - sok okos fej!"
című iskolatejprogramot a Tetra Piu<:
Hungária Rt. és a Hajdútej Rt. kísérlet
képpen 1994 novemberében debreceni
iskolákban indította el. (Skandináviá
ban is régóta él ez az ellátási forma 
ingyenesen.)

Jelenleg Hajdú-Bihar megye 130 is
kolájában működik sikeresen. Három fő

célja van:
• egészséges életmódra nevelés,
• környezetvédelmi tudat felébreszté-
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Mikó Sándor (7~) és felesége, Timár Ilona (72) szűkebb családja körében a
nagylaposi Birka csárdában ünnepelte 50. házassági évfordulóját. A boldogító
igent 1945. október 20:-án mondták ki az anyakönyvvezető előtt, 22-én az egy~

ház szentesítette azt.·Sándor bácsi egész életében a mezőgazdaságban dolgo
zott. l978-tóla Földszövnél, innen ment nyugdíjba. Nagylaposon laknak ma is.
Egy gyermekük és két unokájuk van. Napjaik a kertjUkben adódó munkákkal és
a ház körüli egyéb tevékenységgel telnek. Elmondásuk szerint náluk minden

. megterem, csökkentve ezzel a megélhetés gondjait. "Egészségem jó legyen
még vagy húsz évig - mondta Sándor bácsi -, mert ha nem dolgozhatok, ak
kor már nekem biztos, hogy végem lesz..."
Mindkettőjüknek további boldog éveket jó egészségben!

KÖSZÖNE.T
Kedves Nénik, kedves Bácsik,

drága Szüleink!

Köszönet a segítségért~ amit az
1995. november l8-án megrendezett
óvodai vacsora létrejöttéhez nyuj
tottak. A Mikulás bácsi így sok-sok
ajándékkal lep meg bennünket ka
rácsonykor. Öröm az, hogy ennyi
'gyermekszerető ember van, aki gon
dol arra~ hogy mosolyt csaljon kicsi
arcunkra.

Gswintés Társa, Botlik Judit vállal
kozó, Kner nyomda, Kossuth úti Sár
kány üzlet, Color Shop, Kurilla divat,
Pájer Sándor vállalkozó, Tandi butik,
Sublót Kft., Viktória üzletház, Lion
nel Shop, Körös Kft., Fantázia üzlet-
ház, Flóra virágbolt, Sikér Gmk, Tí
már Vince Sarokház csemege, Üveg
ház Kft., Pálma söröző, Dógi János
élelmiszer, Farkasné Erzsike néni,
Andódi könyvkötő, Zsort ABC, La
kásfelszerelés, Fő út, Ugor T~ade Kft.

Tisztelettel és őszinte

szeretettel
a besenyszegi óvodások

és az óvó nénik

,Gál- István - akire biztosan sok
futballbarát még jól emlékezik
vissza a pályáról, hiszen bombalö
vései sok kapus életét keserítették
meg, a hazai szurkolók nagy örömé
re - nemrégen egy jó gondolattól
vezérelve foci szakkört indított be
- Gól-suli néven.

Többnyire toborzó körúttal szer
vezte a résztvevőket a város is.kolái
ban. Amelyik gyermekről kiderült,
hogy szeret focizni, vagy kedvet
érez hozzá oa 3-4-5-6. osztá
lyokban, annak felkeres.te szüleit. A
részletek megbeszélése után 'figye
lemmel voltak arra, hogy mennyire

• terhelt a gyerek a hét különböző

napjain az iskolai feladatokon kívül.
Ezek ismeretében (hogy a tanulás
rovására ne menjen a foci) úgy hatá
roztak, hogy hétvégekre ütemezik
be a foglalkozásokat, edzéseket.
Erre a listára 80 gyerek került fel.
Velük irídulhatott a munka. Egyelő

re a szülők havi - fejenkénti - há-

romszáz forintos támogatásával mű
ködik a Gól-sl~li, de hamarosan ala
pítványi fonnára tér át. Ennek elő

készítése folyamatban van.
Gál István elmondta, hogya pol

gánnesteri hivatal és a város peda
gógusai is maximálisan támogatják
az elképzelést.

- Milyen elsődleges célt tűz ki 'a
Gól-suli?

- Egyrészt a sportág, a foci
megszerettetése, másrészt a késóo
biekben az utánpótlás nevelése. Te
hát, játékos ráneveléssel kezdjük.
Idővel, ahogy ügyes'ebbek .lesznek a .
srácok, csapatokat is alakítunk majd
ki azzal a szándékkal, hogy külön
böző bajnokságokban vegyünk
részt. Jelenleg a sportcsarnokban ta
lálkoznak 15-20 fős csoportokban
szobaton 13-16, vasárnap 13-14

· óra között.
A jó idő eljövetele után a ligeti

· labdarúgópályán folynak majd az
edzések. Ehhez hozzájárult a GyFC
is.

Aki most kap kedvet gyermekét
. beíratni a Gól-suliba, az a sportcsar-
· I).okban érdeklődjön a serdülő Gól
suli után. Tel.: 386-938. Az endrődi

városrészben is szervezés alatt áll az
ottani fiatal reménységek számára a
Gól-suli!
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Kellemes karácsonyt
és boldog új cs;ztendőt

kívánunk
a~yomacndrődi Híradó
terjes;ztőil1.ek!

MÁV Utasellátó ....: MÁV Állomás,
Sütőipar kenyérboltja - Kossuth út,
Békési Mihály hírlapárudája,
Bottlik élelmiszer - Kossuth út,
ÁFÉsz 31. Élelmiszer-ABC

- Hősök útja,
Bak János trafIkja, hírlapárudája
IIB kenyérbolt - Hősök útja,
Gimnázium Szoc. boltja,
Anna kis ABC - Hősök útja,

Dreher söröző árudája - Rákóczi út,
Rozi élelmiszer - Hősök útja,
Molnár élelmiszer - Katona J. út,

35. Sz. ÁFÉsz ABC - Bajcsy-Zs. u.,
Putnoki trafik - Bajcsy-Zs. u.,
Molnár Tibor italárudája

- - Wesselényi utca,
Sikér Gmk. boltjai,

Farkasné élelmisz~r - Pásztor J. u.,
ÁFÉsz Diszkont Áruház,
Zsort élelmiszer,
Ugor Trade - Besenysz,eg,
Dógi János élelmiszer -Fő út,
Czikkelyné - Mini vegyesbolt

- Kilián tér,
51. Sz. ÁFÉsz ABC - Fő út,

Dávid élelmiszer és bútor
- Hősök tere,

Rózsa presszó - Blaha L. út,
,Ruházai bolt - Hősök tere,
Háztartási bolt - Endrődi u.,
Sarokház Csemege - Blaha L. út,
Körös Kurca élélmiszer - Selyem út,
Pannika poharazó - Selyem út,
Babi élelmiszer - Szabadság út,
Kert Kivi élelmiszer - Selyem út,
Seres András ital- és hírlapárudája

- Bartók Béla U.,

Csapó Mihály élelmiszer
, Pohererecz italbolt - Selyem út,

Csipet videotéka - Kossuth út,
Vaszkó Kata, Antik-használt kereske

delem - Fő út

táján!? Nem kellene felhozni argumentum
ként mások esetleg véletlen ejtett hibáját a
saját tevé~enységének nagyszefÚsítésére,
vagy monjuk így: védelmében. (Tudjuk,
hogy a testület döntéseit sokszor milyen ~a

varos körülmények előzik meg... Hibákat
pedig nemcsak a Híradó és a Szó-Beszéd,
de ezektől súlyosabb orgánum is vét, főleg a
mai viszonyok között....)

Mint tudott, lelkes amatőrként vettem át a
Híradó szerkes~tését. Ezért nem tagadom,
hogy hibákat is vétettem: az eddigiekben, de
ezekért_vállaltam és vállalom a felelősséget.

Soha nem kentem másra és nem példálódz
tam kívülállókkal miattuk. (Itt említhetném
az egyszer már felvetett "germánizmuso
mar' is. Ez sokéves külföldi tartózkodásom
alatt idegződött be, mikor is germán
nyelvcsaládba tartozó nyelvet kellett hasz
nálni.)

Igyekezettel és a hibákon folyamatosan
tanulva mégis él az általam szerkesztett
HíradÓ, valószínűleg H. E. nagy bánatára...

A saját porta előtti sepregetést pedig ki-ki
vegye magára és mindenki foglalkozzon
ezentúl (is) a saját ügyeivel, ebbe ne rántsa
bele a másikat!

Véleményem most sem módosult, amikor
vallom, hogy a városnak szüksége van a két
(most már három) különböző felfogású saj
tótermékre. Ki-ki csillogtassa saját erényeit!

Bízom abban, hogy- ezen az eseten túl
nem ismétlődnek meg ilyen mindenkire lea
lacsonyító hatású nyilvános egymásra muto- '
gatások, a jövőben más érdekességekkel
szolgálhatunk kedves olvasóinknak!

BIRÓ KÁROLY felelős szerkesztő

December elején nyitott a Kossuth u. 61-ó3. alatt, Pásztor János utcai bejárattal'
a Pizzéria nevű gyorsétkezőRadványi Valéria irányítása alatt.

35-féle pizzakülönlegességgel, 20-féle melegszendviccsel, különböző salátákkal
mint főétkezéssel állnak az érdekességet kedvelők szolgálatára. Ami azonban nem
jelenti a teljességet, hiszen reggelivel - tea, kávé, kakaó, tejeskávé, szezámmagos
zsemle, stb. - reggel 5 óra 30-tól tudnak szolgálni. •

Könnyebbséget jelenthet sokak számára, hogy gYl<rekeknek, felnőtteknek előfize

téses reggelimenüvel is, sőt tízórai-ételcsomaggal is a rendelkezésre állnak. Akik
nek rendszerint szoros a reggeli felkészülés, iskolába küldés ideje, bátran éljenek a
lehetőséggel! A hét minden'napján nyitva vannak, hétközben 22-23 óráig, hétvé
geken akár 02-03 óráig is.

A hangulatosan, ízlésesen berendezett helyiségben - hat asztallal, 34 férőhellyel

- viszont nem lehet dohányozni; de még alkoholt sem·vásárolni. Marad az üdítő ...
Az asztalhoz szolgálják fel a megrendelt finomságokat, ígéretük szerint rövid idő

alatt és leszállított árakon.

~~ssáfJ···?
Laptársunk, a Szó-Beszéd legutóbbi szá

mának egyik írásában szót ejt a Hfradóról is,
mint nem tárgyilagos lap.

Valóban, a kimazsolázott idézet 'nem fed
te a teljes igazságot. Azonban nem ez a
konkrét, de szerencsétlen példálódzás kész
tet reagálásra, nem, hanem az eddigi műkö
désem alatt az ellehetetlenítésemre irányult
próbálkozások. A sorozatos, nyíltan-burkol
tan ért piszkálódásokat ezeddig nem volt"
szándékomban szóvá tenni.

Ide jutottunk? Az jelenti a színvonalat az
egyébként nagyszeru Szó~Beszédben, ha a
másik kolléga hibáit, tévedéseit taglaljuk?
Vannak már országok, ahol nem divat má-

. sok ócsárlásával saját nagyszeruségemet bi
zonyítgatni! Hiszen a mindennapi életben
civilizált, alkotmányos alapokon álló orszá
gokban erkölcsi alaptétel az emberi tisztes
ség.

Azt írtam, szerencsétlen példálódzás 
miért? A jeles tollforgató, Homok Emő,

mint a Híradóban jeleztem, nem volt jelen a
testületi ülés azon időpontjában, amikor az
őt ért kritikák elhangoztak. (A fogorvosi té
mával foglalkozó testület vitája közben han
goztak el az említett, Szó-Beszédet illető

megjegyzések, de nemcsak e témát érintő

en. Szó volt a lap hozzáállásáról és hangu
latkeltő cikkeiről, amelyek a polgármester
szerint összhatásukban kedvezőtlen képet
festenek a testület négy-öt éves tevékenysé
géről, a lakosság körében elterjedt esetleg
rossza megítélésben, a Szó-Beszéd-féle tála
lás miatt.)

Nem lehet valamiről úgy beszámolni, és
másokat véleményezni, hogy szóbeszédre
támaszkodom... Az már nem lehet hiteles.
Ha H. E. ott lett volna és hallja a teljes
egészében elhangzottakat, akkor valószínű-

'leg másként cselekszik. Van-e jelentsége
ilyen körülmények között annak a közhely
nek, hogy ti. mindenki sepeIjen a saját por-
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VersenlJiefentés
A glJomaendrődi Rumba Tsk. által 1995. noclember 4-én megrendezett ~ Dl C
junior II. és felnőtt (összeclont) standard és latin-amerikai táncilersenlJekről

Pontozóbírók: Antali Zoltán. Csáki Katalin, Felczánné Nyíri Mária, Megyeriné Csapó Ildikó, Felczán Béla

Számlálóbírók: CsonkiBorbála, Lidákné Vincze Judit

Versenvvezető: Megyeri László

Ejunior II.+felnőttstandard
Nevezett páros: 27
Versenyzőpáros: 25

l. Benkő László - Mátyási .Ibolya
Gyula '

2. Galyas Zoltán - Somogyi Szílvia
Gyula

3. Román Donát - Práth Izabella
Békéscsaba

4. Vígh Róbert - Szabó Hilda
Gyula

5. Náfrádi András - Balovay Éva
Gyula

6. Darvas Roland - Jenei Éva
Rumba Tsk. Gyomaendrőd

D junior Il.+felnőttstandard
1'jevezett páros: 13
Versenyzőpárps: 10

I. Gura György ~ Ábelovszki Vera
Békéscsaba

2. Szilágyi András - Halustyák Andrea'
Békéscsaba

3. Kiss Áttila - Pap Zsuzsanna
Békéscsaba

4. Kulik Béla - Vadász Rita
Rumba Tsk. Gyomaendrőd

5'.' Merza Árpád - Ladányi Katalin
'Gyula

6. Szondi József - Börcsök Zsuzsanna
Gyula

9,'SAKK 9
BATTONYA-GYOMAENDRŐD8-4

1995. november 18-án Békés megyében
l~zajlott a megyei sakkcsapatbajnokság 3
fordulója. Az öríkormányzati Híradó előző

számában megpróbáltam röviden felvázol
ni meglehetős en kicsi esélyünket a 'bajnok
jelölt Battonyával szemben. (Bár még a 9
fordulóból 6 bátra van, de a battonyai csa
pat célja világos az eddig lezajlott 3 fordu- '
ló után.)

A mérkőzésről: Kicsit félve mentünk el a
fordulóra. A győzelemre semmi esélyünk
sem volt, de a tisztes helytállás azt hiszem
most fontosabb volt mindennél.

A fenti eredményre lehet, hogy sokan
most legyintenek. Vesztettek. Esetleg hoz
záteszik: már megint. De aki simeri a "mi
kis csapatunkat", s egy kicsit szorít is ne
künk, az, azt hiszem, nem könyeli el rossz
eredménynek.

Cjunior II. +felnőtt,standard
Nevezett páros: 9
Versenyzőpáros: 8

I. Kaszás Árpád - Ősz Hajnalka
SZFMH Modern Tk. Budapest

2. Barta Péter - Farkas Viktória
Rumba Tsk. Gyomaendrőd

3. Bobvos Zoltán - Susánszki Judit
Gyula

4. Kovács Csaba - Bujdosó Tünde
Békéscsaba

5. Tímár Krisztián - Pólus Rita
Rumba Tsk. Gyomaendrőd

Ejunior II.+felnőttlatin-amerikai
Nevezett páros: 31
VerseflYZőpáros: 30

1. Serege Péter - Mondok; Anita
Kaiser-Pelikán Tsk. Szolnok

2. Román Donát - Práth Izabella
Békéscsaba

3, Benkő László - Mátyási Ibolya
Gyula

4. Kovács Zoltán - Kraskó Anita
Békéscsaba

5. Héjja Sándor - Kovács Anikó
Rumba Tsk. Gyomaendrőd

6. Náfrádi András - Balovay Éva
Békéscsaba '
Szabó Zoltán - Nándori Anita
Rumba Tsk. Gyomaendrőd

Tavalyi évben 9,5-1,5-re kaptunk ki Bat
tonyától. Per,sze egy év elteltével javult
csapatunk, de nem kell elfelejteni, hogya
battonyaiak is sok pénzt fektettek az idei
bajnokságba. Csodákban nem hittünk, de ,a
3-3,5 pontban reménykedtem. A játszmák
kezdetben vegyesen alakultak. Azt lehetett '
hinni, hogy nem. lesz me$ még a 3 pont
sem, ugyanis, a megnyitásból szinte csak a
hazaiak kerültek ki előnyösen. Még sze
rencse, hogy a sakk nem ér véget a meg
nyitással, ezért a fiúkaközépjátékban, ill.
végjátékban fordítani tudtak, így megérde
melten az elvártnál jobban szerepeltek.
Fentiek bizon}'ítják, hogy c:sapatunk fejlő

dik. A sporttársak komolyan gondolják a
mérkőzéseket, készülnek rá, játék előtt

edzenek égy kicsit. Összegezve; mindenki
jó teljesítményt nyújtott, aki pedig vesztett,
- sebaj', - majd legközelebb sikerül Az
eredménnyel meg vagyok elégedve, a
helytáliásunk, ,azt hiszem, sikerült, ezért
köszönetet mondok a csapat minden tagjá
nak.

D junior II.+felnőttlatin-amerikai
Nevezett páros: II
Yersenyzőpáros: 10

1. Kiss Attila - Pap Zsuzsanna
Békéscsaba

2. Kovács Zsolt - Hírhágel Médea
Csise Tsk. Budapest

3. Darvas Rohind - Jenei Éva
Rumba Tsk. Gyomaendrőd

4. Szilágyi András - Halustyák Andrea
Békéscsaba '

5. Kovács Csaba - Bujdosó Tünde
Békéscsaba

6'. Petrovszki Csaba - Dócs Tünde
Békéscsaba

Cjunior Il. +felnőtt latin-amerikai '
Nevezett páros: 7
Versenyzőpáros: 6

l. Gura György - Ábelovszki Vera
.Békéscsaba .

2. Törzsök Huba - Szarka Ildikó.
SZFMH Modem Tk. Budapest

3. Bobvos Zoltán - Susánszki Judit
Gyula

4. Barta Péter - Farkas Viktória
Rumba Tsk. Gyomaendrőd

5. Tímár Krisztián - Pólus Rita
'- Rumba Tsk. Gyomaendrőd

6. Kulik Béla - Vadász Rita
Rumba Tsk. Gyom;tendrőd'

Az egyéni eredmények a következőkép

pen alakultak: Fekete Albert 0,5, Szenczy
Sándor 0,5, Tóth Péter O, Forster Gusztáv
0,5, Vhrin Viktor 0,5, Putnoki Szilárd 0,5,
Gálik Tibor O, Horváth László l (Külön
gratulálok!), Kató Albert 0,5, Molitorisz
Tibor O, Tóth Lajos O, Bari Bálint O. (A
fenti eredmények közül említést érdemel
Fekete Albe~ döntetlen eredménye Dosz
tán J. ellen, aki az idei nemzetközi Erkel
Ferenc-einlékverseny győztese volt, illetve
Horváth László győzelme. aki 3 fordulóból
3 ponttar járult a csapatunk sikeréhez.)

A teljesség kedveert a ·3. forduló eredmé-
nyei: Csaba SK.-Békéscsaba Építők 7 - 5

Csorvás-Szarvas 1.5-10,5
Mezőberény-Békés 2',5-9,5
OMTK'n.-Gyula 5 -1

Következő mérkőzésünk 1995. december
2-án lesz a Békéscsaba Építők ellen., (Ra
tippemet kérdeznéL7-5 lesz. Hogy kinek?
Majd meglátjuk.) ,

Tóth Péter
, -
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ATEMETŐ
DíSZE

- Nem szeretnék magamnak rek
lámot csiriáini! - ezt· hangoztatta
Iványi Miklós, mikor a gyomai teme
tőben novt'mber elejen felszentelt
feszületszobor felállításának körül·
ményeiről kívántuk kérdezni. Egyál
talán nem volt könnyű őt szóra bírni,
legszívesebbenszerényen a háttér
ben, a feltűnést mellőzveJnaradna.

Bizonyára sokan észrevették és meg
állt* az új gyomai temetőben emelt
feszület kimagasló monumenturna előtt.

Jézus ezü.stösen csillogó, rideg anyagba
vésett fájdalmát sokan méltatták figye
lemre. Mindenszentek és halottak nap
ján rengeteg gyertyát helyeztek el lábá
nál. Fényük magasztosan emelte még
magasabbra akorpuszt.

Ez is bizonyítja, hogy mennyire hi
ányzott és mennyire jelentős szerepet
tölt be máris éppen ott, ahová került,

,Magyar bajnok 
Gyomaen,drödröl
,November ll-én Ajkán rendezték .

idén a magyar judobajnokságot.
A Gyomaendrődi S,partacus TK ver

senyzői itt is nagyszerűen szerepeltek.
Összesen 15 pontot hoztak el. Eredmé
nyeik: Stransz~i Mihály 38 kg-ban I.,
Szurovec;z Tibor 49 kg-ban 3., Balogh
Zoltán 45 kg-ban 5., 27. helyet ért el 36
kg-ban Molnár András, 28 kg-ban, Gó
zon Gábor.

Meghívásos területi egyéni és csapat
versenyen vettek részt november 25-én
a cselgáncsszakosztály versenyzői. A
következők értek el értékes helyezése
ket: Szurovecz Tibor 50 kg 3., Dancs
Tanuís 38 kg 2., Lövei György 32 kg 2.,
Szarka Sándor 27 kg 1., Fark"as Gábor
55 kg 2., Tóth József 60 kg 3., Besnóth
Viktor 52 kg 1., Kun József 31 kg 3.,
Gózon Gábor 28 kg l., Pájer Nándor
34 kg 1., Stravinszki Mihály 38 kg 1.,
Kónya 'Katalin M kg 1., Papp Lajos 28
kg 1., Vetró Péter,41 kg 2., Schwolm
Gergő 52 kg 1., Molnár Gábor 29 kg
1., Molnár: András 36 kg 3., Bolay Zol
tán 50 kg l., Szabó Szabolcs 50 kg 3.,
Föroh Roland 70 kg l., Kutmayer Attila
52 kg 2.: Szarka Tünde 55 kg 2.

..
ami a jövőben is remélhetően így lesz.

Iványi Miklós a következőket mondta
az előzményekről, aITól, hogy mi indí
totta a feszület temetői elhelyezésére.

"Vallásos neveltetésben részesültem. '
Ezt az elmúlt rendszerben sem tagad
tam meg, családornat is így neveltem. A

Tisztelt Lakosság!
A millecentenárium évében (június 'kö

zepén) szeretnénk hazahíviú azokat a szü
lőfalujukb61 elszakadt volt gyomai és end
rődi embereket, akik jelenleg külföldön él
nek. Szeretnénk, ha az 1lO0 éves évfordu
16t közösen ünnepelhetnénk. ha megmutat
hatnánk. nekik városunkat, illetve lehetősé

get szeretnénk adni nekik, hogy elmond
hassák, hogyan illeszkednek be új környe
zetükbe, hogyan élnek.

Kérünk mindenkit, akinek rokonai, is
merősei élnek távol hazájuktól (akikről úgy
gondolják, a város meghívását szívesen el
fogadnák), azok nevét és címét a polgár
me§.teri hivatal titkárságára 1996. Január
lO-ig eljuttatni szíveskedjenek.

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk
mind a lakosság, mind a külföldön élő gyo
mai és endrődi emberek részéről támoga
tást nyer.

Polgármesteri hivatal

'"templomot lehetőségem szerint látoga-
tom. Mindig úgy éreztem., hogy valami
vel tattozom az egyház felé. Talán ez
volt az indíttatása annak, hogy valaIni
maradandót cselekedjek..."

"Póhalmon volt egy fakereszt, rajta
egy korpusszal. Meglehetősen méltatlan
körülmények között, senki nem törődött

vele. Ez kicsit bántotta a lelkiismerete
met. Horváth János plébános úr öröm
mel vette az ötletet az áthelyezésről. Így
indult" - emlékezik Iványi úr. •

"Minden további munkálathoz a részt
vállalók nagy segítséget nyújtottak. A
felállítás helyét közösen, az egyházi
képviseleti tagok, a.plébános úr, a Gyo

.maszolg határozták meg. Az én vélemé
nyem szerint is méltó helyre került."

AlTól, hogy mekkOl-a összegbe került
Iványi úrnak a szobor köztemetői felál
lítása, csak annyit mondott, hogy akik a
munkákat végezték, végül mindannyian
nagyon méltányos árakat számoltak fel .
a közcélúnak is mondható tevékenysé
gért.

A gyomai közteme'tőben november
12-én felszentelt szobor talpazatán ez
olvasható: Isten dicsőségére.

Anyakönyvi híradó
Születések: Gellai Zsolt István és Petro

vics Ildikó leánya Edina.
Akik eltávoztak közülünk: Bukva Vil

mos 81, Jancsó Pálné 75, Fekécs Sándorné
75, Galambos Sándor 92, Valuska Vince 85.
Timár 'Jánosné Németh Róza 83. Kovács
Lajosné 80, Iványi Györgyné Dávid Irén 65,
Hornok Etelka 77, Szerető Elemér 89, Var-
ga János 79 éves korában. ..

'Álláshelyek
Középfokú vég~ettségűek részére

Cipőfelsőrész-késdtő (GyoI1Ulendrőd) 10fő

Asztalos (Gyoniaendrőd) 3fő
Hegesztő (GyoIlUlendrőd) 2fő
Vendéglátó-ipari eladó (Gyomaendrőd) 2fő

Varrónő (Gyoll1aemb-őd) , 2fő
Varrónő (Dévaványa) 10fő

Felsőfokú végzettségűek részére

Műszaki ügyintéző (köztiszrviselő)

(Gyomaendrőd) I fő

Érdeklődni a munkaügyi központban.

Agyomaendrődi Galamb és Kisállat
Egyesület kiállítása Gyomaendrődön,

a Déryné Művelődési Házban
1995. december 16-17-én.,
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Ezen bevezetés után szeretnék
képet adni Luther Márton életéről,

elsősorbanmunkásságáról. .
Luther Márton halálának 450.

évfordulóján tekintsük át röviden
az életművét.

Jean Baptiste Duroselle így ír a
korról, amely a reformáció ideje:
"Ha képet akarunk kapni .a kor
sokrétű és gazdag kultúráj áról, ér
demes megismerkednünk a XVI.
század négy kiemelkedő személyi
ségével:

- a lángeszű művésszel, a nagy
tudóssal és feltalálóval, Leonardo
da Vincivel;

- minden humanisták atyjával,
a kultúra és a·harmóniatörekvés sa
ját korában legnépszerűbb megtes
tesítőjével, rotterdami Erasmussal;

- a politika tudományának "po
zitivista" szakértőjével és a mo
dern realizmus előfutárával, Nicco
10 Machiavellivel;

- végül a német reformáció
nyugtalanságtól és szenvedélytől

fűtött vezéralakjával, Martin Lu
thelTel, akiről. így. ír továbbá:
műve, személyiségének szenvedé-.
lyessége, szellemének nagy íve és
hitének ereje révén Luther volt e
négy újító között a legnagyobb."

E tüzes koponya véghezvitte,
ami Wyclifnek nem sikerült és
Husz János.nak is csak részben 
az egyház nagy reformját, amely
immár háromszáz éve napirenden
volt. Nem ő volt az egyetlen refor
mátor, hisz hasonló szerepet
játszott Kálvin és Zwingli is, vala
mint az angolok, akik külön utakat
jártak.

Luther, édesapja akarata szerint
- aki szerette volna, hogy fia ügy
véd legyen - beiratkozott az
egyetemre.

Miután elvégezte, belépett Ágos
ton-rendi szerzetesnek. Az Ágos
ton-rend püspöki helynöke ösztö
nözte arra, hogy teológiát tanuljon
Wittenberg új egyetemén, amelyet

Folytatás az októberi számból

Bölcs Frigyes szász választófeje
delem alapított. 1512-ben itt sze
rezte meg Luther a teológia dokto
ra címet. Két évvel azelőtt érte
megrázkódtatás; rendje megbízásá':'
ból Rómába utazott, ahol a pápa a
politikával és a háborúval foglal
kozott, elődje,·VI. Sáridor pápa bű

nös, kicsapongó életet.élt. Kiábr~
dult a pápákból. I.:uther Pál apostol
romaiakhoz írott levele szerint hir
deti:

"Azt tartjuk tehát, hogy az ember
hit által igazul meg, a törvény cse
lekedetei nélkül." A törvény csele-

.kedetein általában a külső előírá

sok és parancsok betartását értet
ték, ahogy azt a zsidóság gyakorol
ta. Pál szerint a keresztényeknek
nincs szükségük ilyesmire. E cse
lekvések tévútra vezetnek, mondta
Luther. Az ember szánalmas, cse-

. lekedetei mindig bűnök maradnak.
Csak Isten mentheti fel az embert
kegyelme révén, vagyis csak Ő jut- .
tathatja be az örök üdvösségbe.

Luther ezen elgondolása és a
romlott Róma iránti gyűlölete oda
vezet, hogy kiközösítették a katoli
kus egyházbót 1517. október 31-.
én a wittenbergi templom ajtajára,
függesztette ki 95 tételét. A kifüg
gesztésre az egyházi méltóságok'
kufárkodásai szolgáltatták az alkal
mat, visszaéléseikkel, a búcsúcé
dula árusításával. A búcsú
megszerzése megrövidíti a tisztító
tűzben tölterdő időt - hirdették,
és pénzért árulták a cédulákat.

Luther kialakította a Biblia sza-o
bad értelmezésének gondolatát. A
katolikus egyház félre akarta állíta
ni; de ahhoz túl· népszerű volt,
hogyegyszerűen letartóztassák. Az
embeek körében nagyon népszerű

lett, hogy a Bibliát nemzeti nyel
ven olvasták és azután értelmezték,
magyarázták, hiszen· addig latin
nyelven végezték az egyházi szer
tartásokat. Magyarországon is
nagy tere volt az evangélikus val-

lásnak, de később erőteljesen fel
léptek ellene és visszaszorították.
A habsburgok a: katolikus egyházat
támogatták. Luther Warburg várá-.
ban for'ilította német nyelvre; a
Bibliát. A német Biblia a modern
német irodalmi nyelv első nagyobb
terjedelműdokumentuma.
~A fejedelemségek eltérő nyelvjá

rást használtak, ezt egységesítette
és később minden fejedelemségben
ezt a nyelvet használták. Ő tekint
hető a modern német irodalmi
nyelv megteremtőjének..

Luther Bibliája ma is használa
tos, tökéletes német nyelvű alko
tás. A házaknál, ahol német nyel
ven beszéltek, ma is fellelhétő Ma
gyarországon is.

Luther elvetette a szerzetességet,
a szentek tisztelet.ét, az egyház vi
lági hatalmát, csak a keresztelést és
az úrvacsorát tekintette szentség
nek, az üdvözülést pedig csak az
egyéni hit és az isteni kegyelem ré
vén tartotta elérhetőnek. Fellépett a

.reformáció radikális irányzataival
szemben.

A kereszténység XIV-Xv. szá
. z~di nagy válságából a reformáció
jelentett kiutat. Az evangélikus
vallás az északi államokban lett
népszeruve. Luther kiemelkedő

személyiségét ma már a katolikus
egyház is elismeri. 1983-ban, szü
letésének 500 éves évfordulóján a
pápa is elismerte érdemeit, elis
merte, hogy Jézus vonatkozásában
a katolikus egyház tanításaival
azonos véleményen állt.

Az egyházak a hit háttérb.e szorí
tásával erősen meggyengültek, az
emberek eltávolodásával az egyhá
zak· az emberek életében nem
játszanak meghatározó szerepet.

Háttérbe kerülése miatt tartottam
fontosnak ezt a megemlékezést, ezt
az írást, hogy a figyelmet ráirányít
sam és Luther Márton érdemeit
méltass·am.

Dr. Weigert Józsefa
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Vámpírok, "akik" az éj sötétjében lebegve "sétál
nak" és ártatlan áldozatok vérét szívják - mindez
úgy hangzik legtöbbünk számára, mintha ezek a
fantáziavilág teremtményei lennének.

Azonban Sean Manchesternek mindez a valóságot .
jelenti. A londoni Highgate temetőben történt bizarr
események következtében Sean kinevezte magát ön
kéntes vámpírvadásznak. .

Sean Manchester (40) valóban· "halál" komolyan számolt
be elhatározásának körülményeiről, a londoni Highgate teme
tőben történtekről.

- A sötétség beálltával ez a hely Európa egyik legveszé
lyesebb területe. Itt van a pokol kapuja annak ellenére, hogy
már több kiűzés történt. A gonosz olyan dacosan tartja magát,
hogyha minden balul ütne ki, egész Londont képes lenne
"elszellemesíteni". A temető hangulata a Highgate-en egyál
talán nem romantikus, sőt lehervad még a mosoly is az idelá
togatók arcáról. (Már a bejutást is rendőri enged-élyezés előzi

meg mostanság.) A legöregebb sírokat egy csomóban telepí
tették, így egyedülálló az összhatás... Az 1988~as november
l-jei londoni Evening Standard c. újság éjszakai események
ről tudósított: "A sírlakpk" tönkretéve "lakhelyeiket" fejfákat
borogattak ki, a sírokat kiásták, hogy ezután ún. fekete misét
tartsanak az öreg temetőben"

Az események azonban egy évvel korábban kezdődtek.

1987-ben két 16 éves, megbízható, intelligens, középiskolás
lány számolt be a velük történtekről. ASwain Lane-en sétál
tak hazafelé a Highgate temető mellett. Barbara és Elizabeth
nem akart hinni a szemének, mikor a temető északi bejáratá
hoz értek. Amint betekintettek a meglehetősen elvadult kör-

. nyezetű, gondozatlan sírok irányába, földbe gyökerezett a lá-

buk a rémülettől. Nem messze tőlük halottak emelkedtek fela
hantjaikból...

- Megnyíltak a sírok, a halottak pedig felemelkedte~ épp
az orrunk előtt - mesélte Barbara. - Olyan borzalmas lát
ványvolt, hogy a félelemtől sikoltani sem tudtunk, csak fu
tottunk. Elizabethnek rémálma volt ezt követően több éjjelen.
Ugyanakkor átélte azt is, miként próbálta a gonosz erő a kései
órákban szobáját erőszakosan elfoglalni. Egy halott sápadt ar
cát látta, ugyanazt, amelyik a temetőben is egyik "ú~onálló-

juk" volt. ..

Pár héttel később egy katona sétált a Swains Lane-en barát
nőjéveL Egyszer csak rémült sikoly hagyta el a lány torkát.
Ugyanis ijedten vette észre, l).ogy valaki bámulja a temető fa
láról. A figura egy pillanattal később lemászott onnan és el
tűnt. "Soha nem felejtem el azt a giliszta lyuggatta, félrothadt
rémpofát" - mondta.

Izgatott, pánikba esett emberek Jantáziaképei ezek? Nehéz
megítélni. Egy dolog azonban biztos: a Highgate temető

rendkívül kellemetlen egy hely, még nappal is. 1839-ben nyi
tották a Highgate temetőt. Akkoriban a legbékésebb ilyen te
rület volt egészen 1889-ig, amikor is már 100 ezer halott bi
rodalma volt. Hamarosan be is telt. Bezárása után a denevé
rek, baglyok és rókák hadának adott otthont - és vámpírok
nak! A két diáklány esete után 'sokan, akik a környéken lak
nak, észleltek egy "szürke teremtményt" arrafelé.

"Menyasszonyommal láttuk, amint átsiklott az úton ez a
valami," - mondta Arthur Collins North Hill-i lakos. Keith
Eppington Hillcrestből a következőt mesélte: "Egy héten ke
resztül minden éjjel felbulckant. A~tán eltelt egy hónap, mire
ú'jra visszajött. Nagyon sápadt alak volt, kellemetlen volt rá
nézni is..." 1988. februárjában egy 24 éves fiatalembert leü
tött egy lény, ami úgy tűnt, mintha csúszott, vagy lebegett
volna a Swains Lane-i sétányon keresztül. A nevét eltitkoló
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ember szerint egy magas, állatias külse
jű valami volt az és szürkébe volt öltöz
ve. Másnap elhullott állatokat találtak a
temetőben. Madarak, rókák és kutyák
tetemeit, . amelyekből mintha kiszívták
volna a vért... Ugyanezév márciusában
a londoni Thames tévétársaság vette
tervbe, hogy egy műsorban bemutatják
a temetőben történő dolgokat. A felvé
tel alatt, miközben a riporternő interjút
készített Sean Manchesterrel, a produ
cer elájult. Ugyanakor rettenetes szélvi
har kerekedett, az elektromos berende
zések kábeleit a szél kegyetlenül csap
kodta és tépdeste az állványokról. A ri
porternő jegyzeteit nagy erővel felkapta
és szétfújta mindenfelé. A hangtechni
kus pedig az adás kezdetén rendkívüli,
ismeretlen zajokra panaszkodott, ame
lyek a fejhallgatójában jelentkeztek.
Ilyeneket soha azelőtt még nem hallott.

Az adást követően 1988. március 13
án emberek százai fegyverekkel kezük
ben gyülekeztek a Highgateí temetőnél.
Az egyik vámpírvadászcsapatot Sean
vezette. "A kiválasztott katakombában
három üres koporsót találtunk. Fok
hagymával, feszülettel, gyertyával és
szenteltvízzel voltunk felfegyverkezve
még. Ezekkel lekezeltük a koporsókat.
Éjszaka 2-kor iszonyúan erős rengése
ket. vibrációt észleltünk a katakombá
ból. Egyre erősödött, majd hirtelen el
halt. Mikor lemerészkedtünk, a kopor
sókat most is üreseknek találtuk. A be
járatot ezután befalaztuk, szenteltvizet
és fokhagymát, gyertyát és hét fake
resztet haszn'álva hozzá." Később,

1.989. augusztus 7-én egy diáklány holt
testét találták meg az egyik kripta mel
lett - fej nélkül. "Misztikus körülmé~

nyek között halhatott meg" - mondta
az esetről ü'Dell rendőrfőnök. "Úgy
hisszük, hogy sátánisták használják a
temetőt furcsa ceremóniájukhoz." A
rendőrség szerit ezek az emberek eny~

hén szólva betegek. Ilyen körülmények
között Mr. Manchester pedig csak jót
tesz tevékenységével.

Egy kutató, bizonyos Martin V. Ric
cardo Amerikából úgy vélekedik, hogy
egy sereg ország kultórájában megtalál
haté. vámpírlegendák a régi babiloni
időktől származnak. Az egyik változat
ban egyféle köd közelíti meg az áldoza-

. tot, majd megtámadja, miután materia
lizálódott a köd és vámpírtestet öltött.
Ezzel teljes mértékben egyetért Sean
Manchester is, a Highgate temető vám
pírvadásza.

Köszönetünket fejezzük ki
az alábbi vállalkozóknak és üzleteknek,
akik tombolatárgyaikkal támogatták a Se
lyem úti óvoda rendezvényét.

l. Putnoki Sándorné - kiskereskedő

2. Dosszié Kft.
3. Farkas Máté - vállalkozó
4. szarvas. Mezőtúri Kenyér Bt.
5. Dezső Zoltán - Linda Sport
6. Dávid Istvánné - virágüzlet
7: Glória bútorbolt
8. Timár Gyuláné - élelmiszer
9. Ugor Emese - Color Shop

10. Corvo Bianco .
II. Schmieder M. Éva - Fantázia ü.ház
12. Sárkány Mihály.- vállalkozó
13. Timár János - vállalkozó. Dreher s.
14. Turul Cipő
15. Fülöp István - vállalkozó
16. Trinom Gmk.
17. Kert-Kiwi Kft.
18. Andódi könyvkötészet
19. Kurilla Béla - vállalkozó
20. Stafírung Kft.
21. Keszthelyi Jánosné - vállalkozó
22. Tandi Sándor - vállalkozó
23. Babi Élelmiszer
24. Kalamáris üzletház
25. Farkasinszki Zsuzsanna - virágb.
26. 617. sz. Ipari Iskola.
27. Fekécsné Dinya Marianna - fodrász
28. Lövei Tiborné - vállalkozó
29. Keret Kft.
30. Paróczai Józsefné - vállalkozó
31. Kord Kft.
32. Sarokház Csemege - Timár Vince
33. Thermix Ép. Váll.
34. Dógi Jánosné - vállalkozó
35. Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
36. Pajer Sándor - Gyorsétkező

37. Stop-Shop divatáru
38. Csókéné Hornok Ilona - vállalkozó
39. Boniia 93 Kft.
40. Marzol Cipő
41. Timár Menyhért - Vasműszaki

42. Pentament Kft.
43. Fülöp Zoltán - vállalkozó
44. Fa- és Építóipari Kft.
45. Körös Kft.
46. Hóterin
47. Kner Nyomda - Gyoma
48. Kner Imre Gimnázium Tanboltja
49. Bethlen Gábor Mezőgazdásági Iskola
50. Ugor Trade .
5 r. Barka Butik
52. City Mode Divatáru
53. Tandi Ferencné - vállalkozó
54. Radewil - Műszaki uzlet
55. Koloh Gellértné - vállalkozó

. 56. Vaszkó Sándorné - virágüzlet
57. Timár Ernő - virágüzlet
58. Laki-Coop vállalkozás
59. Varga Jánosné - vállalkozó
60. Sikk Ruházati bolt
61. Dr. Varga Géza - gyermekorvos
62. Fülöp Zoltán Argosz Bizt. képviselője
63. Yéha Béla - videotéka
64. Pocsaji Zsolt - Horgászbolt
65. Krizsán Tibor - vállalkozó
66. Kite Rt.
67. Mándi Imréné - fodrász
68. Szabó Lajos - :Zöldség-gyümölcs
69. Kínai Sárkány üzlet

A rendezőség nevében tisztelettel:
SZABÓ ISTVÁNNÉ vezető óvónő

1. Sz. Önálló Napköziotthonos Óvoda
5502 Gyomaendrőd, Selyem út 101.

HATÁR GY6z6

A Gyomai Gyom
(az odavalósiaknak küldi, hálával és szere
tettel. 1995. május havában - Gy. bácsi)

ki a Nemzet Kalapácsa?
maga szerencse-kovácsa!
ki a Helység Csalogánya?
vigye kőpart üsse kánya!
frissen szedettfőtt csalmatok
nincsen hozzá bizalmatok~

hát e gyöngyöző? beléndek
(hogya süly essen belétek:)
bölcs itóka - Őt idézi 
bájitalnak szókratészi .

G a r a b o n c i á r iu s á r a
Gyomaendrőd ma nagyot igyon
ihol én ihol a Gyomai Gyom
ihol én ihol a Gyomai Gyom

felcsigázni ha ki beteg
nesztek Szédítőpöfeteg
ne 'tek gólyahír: másnapos
jánynak használ ha rútapos
ez a másik is mocsári:
szárazdajkát felcsinálni 
tópart nádi buzogánya:
ezzel ronthass a pogányra
agárkóró monyos kosbor:
mestert farag az inasból

. Garabonciáriusára
Gyomaendrődma nagyot igyon
ihol én ihol a Gyomai Gyom
ihol én ihol a Gyomai Gyom

ha ki kertje úgy dézsmálta
jó komáknak kommendálta
úgy ismerte Ász Királyát
mint pákász a piócáját
szedret epret ringlót málnát
leszedte a kertész álmát
- fájáról lekiabálnád?
nyaka közé szedi lábát
s mint ki kegyes dolgot művel
iszkol nádi hegedűvel

Garabonciáriusára
Gyomaendrődma nagyot igyon
ihol én ihol a Gyomai Gyom
ihol én ihol a Gyomai Gyom

csupa paraj és kakastéj
környeskörül ez a kastély
arrafúj a táltorján is
lakjad-rakjad lelkemjános
városgazda keresztjárJYa
lebabázott a burjánba'
cickafarkkórónak zsenge
bojtorjánnak - kutyabenge
boroszlánszáj vérrokona
gizgaz gyi';:"gyom sógor koma

Garabonciáriusára
Gyomaendrődma nagyot igyon
ihol én ihol a Gyomai Gyom
ihol én ihol a Gyomai Gyom
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- Csak szólj, ha útban vagyok... !

- Dehogy - szól vissza a sofőr -,
ugorjon csak fl?l...!

- Nem téged lepleztek le, mert csal
tál a kártyában, eZek után kidobtak a 7.
emeletről?

- De, igen ...

- Mit tanultál belőle?

- Hát, most már nem kártyázorn ma-
gasabban, mint az l. emeleten. _

"...Megházasodtam, mert nagyon un
tam már a kávéházakban, éttermekben
való ücsörgéseket. De most azt vallom,
hogy kellemes a kávéházakban és étter
mekbeil ellenni egy keveset... !"

BÁLBAN

- És. akkor hi'rtelen elaludt a villany
abálteremben !

- Gondolom, kitört a pánik?

- Addig nem, míg vissza nemjött...!

SIELŐTÁBORBAN
- Bátor fett volt kimenteni a baráto

dat a hóviharból.
- Bátor, bátor. A lábán az én sírn

volt...

Három szó, ami garantáltan lerom-
bolja a férfiasságot: /

- Bent van már?
"

1\·

. V
~

Ottó leadta a kocsiját a szervizbe,
maj·d visszajött érdeklődni, hogy milyen·
állapotban van. A szervizf6nök fejét va
karg!1tva így· kezdte:

- Hogy jó hírrel kezdjem: a két hát
só keréknek, úgymond, nincs semmi
baja...

~.

Erik futva érkezik, - kezében egy
szemeteszsákkal - a kukásautóhoz,
ami éppen elindult a háZa elől. Odaki
áltja:

- Későn jöttem?

- A papagájom éredekes módon egy
tojást tojt.

-'- Na, és mi ebben az érdekes?

- Nekem érdekes, hiszen eddig min-
dig azt pajtogatta, hogy Pityuka va
gyok...

A rendGr a láthatóan részeg vezető

höz:
- Lenne valami kifogása egy alkohol

teszthez?
- Egyáltalán nem - csuklik a veze

tő. - Kérhetek egy gin-tonikot...?

GYOMAENDRŐDIHlRADÓ12

- Tudod, hogy miért zümmögnek a
méhek?

- Miért?
- Mert nem tudják aszöveget.

- Hog} nem szégye li magát! Itt kére
ge-t a nyílt utcán../?

- Oké - nyögi a csöves. - Talán
nyissak irodát!?

-Ismered azt az embert? Egyik lába
hiányzik és Fishemek_hívják.

- Nem tudom. Hogy hívják a másik
lábát...?

VICCEk

A nénike 100. évét töltötte be. Az ün
nepségen megkérdezték, hogy a férje
mikor halt meg.

- 97 évesen - felelte.

- Hár;y évig voltak házasok?

- 75 évig.

- Hihetetlen! ... És soha nem gQn-
doltak válásra?

- Áh, dehogy!- hangzott a válasz.
- Csak gyilkosságra...

A ZOO-BUTIKBAN
- Miért akarja kicserélni eit a szép

papagájt?

- Me-me-mert bo-bo-borzalma-ma
san da-da-dadog..
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Ha legközelebb fejfájás gyötri, ne nyúljon- .
automatikusan a fájdalomcsillapító tablet
tákhoz! Inkább próbáljon ki egy úgyneve
zett alternatív metódust, eljárást. Talán· túl
egyszerűnektűnhetnek, azonban meglehe
tősen eredményesek is lehetnek.

Tíz módszer
feifáiás ellen

l. Egy shiatsu-terápiás módszer olyan fejfájás ellen, ame
lyik a homlok mögött, vagy a fejtetőn érződik:

Hüvelyk- és mutatóujjal szorítsa meg azt a pontot a másik
kezén, ahol ez a két ujj találkozik, majd masszírozza befelé a .
mutatóujj felé (vagy egyik, vagy felváltva inindkét kezén)!
Erről azt is tartják, hogy eien speciális pontok stimulálása jó
hatású székrekedés ellen - ami gyakran meglepő oka e fejfá
jástípusoknak.

2. A homloküveg és a szemöldök körüli...:

Ennek gyakori oka a megfázás és ezélt az eltömődött arcü
regek. Hüvelykujjával nyomja azt a pontot az orrcsontnál,
ahol a szemöldök összeér, közben hajtsa enyhén előre a fejét
és lazítsa-meg anyakizmokat!

: 3. Fejfájás a halántékon:

Találja meg azt a pontot, ami a koponya alján van, körülbe
lül 5 cm-re a fülcimpától. Hüvelykujjal nyomja ezeket a pon
tokat! Ez a kezelés segít a nyaki, tarkói fájdalmakon és me
revségen, aminek stressz lehet az oká.

4. Étkezési . tanácsadók szerint segíthetünk magunkon
olyankor, amikor homloki fejfájás kínoz:

Fogyasszon teát, amibe keverjen - egy csészéhez - egy
kávéskanál szójaszószt (shoyu = természetes szójaszósz)! Tá
vol-keleti diagnózis szerint a homloki fejfájás oka váladék
képződés az arc és homlok üregeiben. A szójás tea segíti a
váladékképződés normalizálódását.

5. T~rkón, nyakszirten, vagy a koponya alsó régióiban ér
zett fájás esetében:

Ennek oka lehet merevség, vagyis feszültség és stressz kö
vetkezménye. Általában segít, ha meleg almalét iszunk, ami
feloldja a feszültséget.

6. Aromaterápiás módszer, hogy meleg fürdővízhez 2-4
csepp bizonyos éterolajokat adunk és így igyekszünk
megszüntetni a fájdalmakat. Próbáljunk borsmentát
(emésztési zavarok esetén bekövetkezett fejfájásnál)!

Levendulát "szokásos" fejfájás .esetén, amikor például zárt
helyiségben dolgoztunk egész nap). EukalIptuszt (arc-,. hom
loküregi problémáknál)...

7. Mikor a hát felső izmai és a vállizmo.k feszesek, görcsö
sek és érzékenyek, ezért "feszültségi" fejfájásunk van:
Nagyon megfelelő az is, ha valaki 15 percig masszírozza il

nyak és a váll izmait.

8. Különböző gyógynövényteák:.
K~lla: fejfájás émelygéssel.
Citromvirág: stressz, feszültség.
Borsmenta: gyomorelégtelenség, emésztési zavarok okozta

főfájás.

9. Ne felejtsünk el enni! Könnyű ételek, mint pl. tésztafé
lék, durvalisztból kenyér, péksütemény stb..
Néhány ételféle tartalmazhat olyan vegyi anyagokat, ame

lyek az idegekre, vérerekre, az agyra is hathatnak (allergia).
Például cso~oládé, csonthéjasok magja (dió, mogyoró, man
dula, stb.), sajtok, alk9hol - kiváltképpen vörösbor, pezsgő,

erős, égetett szesz, koffein (kávé, tea, kóla), gyümölcs (ba
nán, citrusfélék), liszt (kenyéIfélék), nem természetes édesí
tőszerek, szalonna, szalámi; kolbász...

10. Ivóvíibe kevert gyömbérpor, vagy kevés friss gyöm
bérgyökér.

Kimutatták, hogy a gyömbér úgy hathat, mint az aszpirin
fejfájások esetén, mivel természetes fájdalomcsillapító szere
ket tartalmaz!

Figyelmeztetés: Keresse fel az orvosát, ha gyakori,
hosszadalmas fejfájás gyötri, még akkor is, ha valami
nyilvánvaló - Ön szerint - ennek az okozója!
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Xe{{emes

karácsonyí ünneyeket
és eredményekben gazáag

bo{áog új évet kíván mínáen
.keáves tagjának és ÜEJyfe{enek

az 'Enárőá

és Yíáéke
T'akarék

szövetkezet

YAMAHA JOG 27V
robogó eladó.

Érdeklődni:

Csatári Mihály,
Gyomaendrőd,

Vósórtéri It. 20/A.
esti órákban.

PROGRAMAJÁNLAT
KATONA JÓZSEF VÁROSI MŰVELŐDÉSIKÖZPONT

December 10. de. 10 óra, du. 14 óra: városi Mikulás-napi

ünnepség keretében: Hófehérke és a hét törpe c. mesemu

sical a Budapesti Harlekin Gyermekszínház előadásában.

December 19. 18 órától: Karácsonyi hangulat Gímmel ze

nés, irodalmi összeállítás.

December 31. 19 órától: Szilveszteri mulatság! A zenét az

orosházi Hangulat ~gyüttes szolgáltatja. Műsor: Pörös-Ür

mös duó, tombola, tűzijáték. Asztalfoglalás a művelődési

központban: 66/386-777,

DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSIKÖZPONT

December 16-17.: Galambkiállítás.

.;;~;/~m"'; ,,{"rr;rJ~'/If//

;'; /-r/rkf/ 1/;,."./,,{;,.,,;/Irk
nr/I-; 'ff. "I';.;nr/f':Ú/l/It',k.-

'?r;.)J~: .9fJ./lrh"/wP
GYOMAENDRŐD,

Fó út 230. sz.
Te/efon: 661386-774

(::;; ,...-----------------,

Ke[[emes karácson~t és
botoog új évet kíván a

GAZDABOLT

- Farkas Máté

vá[[alkozó
5502. G~omaenoróol
Appon~i u. 3. 

minoen vásá~lójának.

[FIGYELEMIII
Keresse fel Gyomaendrőd legnagyobb

használtruha-kei'eskedését,

"\ UTI

a@-t,
J"lj'i(\.

ahol most az öszi-téli kollekciókból
válogathat.

Ü?:letűnk megtaJálható: Gyomaendrőd, Fő út 230. sz.

. c~ K~"~me' ka'á~~~:~~'~~~n~vet kl:'nU~k! ,
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'A Lakásfelszerelési Ajándék Shop
(Gyomaendrőd,fő út 208.)

nagy választékban kínál üveg-,
porcelán-, műanyag árukat.

Ezen kívül háztartási kisgépeket, világítástechnikai
termékeket kedvezőáron.

Gazdag karácsonyi ajándékkínálat kedvezőárakon!
Karácsonyig mindennap - vasárnap 9-12-ig - nyitva.

Kellemes ünnepeket és boldog új évet!

KARÁCSONYI AKCiÓ AZSORI ÉLELMISZER-ÁRUHÁZBAN
December l-jétől december 23-ig minden 1000 Ft vásárlás
után sorsjegyet adunk vásárlóinknak!
Sorsolás: dece.l1l~e... ~~-án J6·óral{Or~.~.zletben:" ,

Fódíj: uniY~lis konyhai Í'Qb9tgep;' -, '_ ..... : ....:
Il. díj: autórádió-magnó. /'i:~ <'/,/ <-....' : ..

. Ill. díj: szifvesZterresióló;lO:sZeméÍyes"lídegtáJ háZhoz szállítva,
továbbá hüsz dbiftékes nyeremény. Egészhón'apbiln hatalmas
áruválasztékkal várjuk vásárlóinkat! Sikeres vásárlást, nagyon
boldog. ünnepeket' kívánunk minden kedves vásárlónknak.

ZSORT ÉLELMISZER ÁRUHÁZ

~.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben-'
gazdag boldog új évet kíván minden vásárlójának
a MILI veg;y~kereskedés - DógiJánosn~ Főút 78. sz.

rövid határidővel, hagyományos és automata kivitelben.

KÖNYVES LÁSZLÓ- Gyomaendrőd, Kiss Bálint u. 9.

Fosad6nap
A 3. sz. választási körzet képvise

lője, R. Nagy János tisztelettel érte
síti választópolgárait, hogy decem
ber hó l3-án a Kisréti iskolában i 7
órától, a Városi Művelődési Köz
pontban 19 órától fogadónapot tart,
amire minden érdeklődőt szeretettel
vár!

Tájékoztatás
A 10/1995. számú (MK. 61.) MNB

rendelkezéssel módosított 3/1992. szá
mú (MK. 34.) MNB-rendelkezés alap
ján az önkormányzatoknál és azok in
tézményeinél új pénzforgalmi jel
zőszám kerül bevezetésre 1995. decem
ber hó 4. napjától.

Ezt követően tisztelt ügyfeleink befi
zetéseíket az alább közölt számlaszámú
befizetésí csekkeken teljesíthetik: .

1.) Helyi adó (építmény, telek, ma
gászemélyek- és vállalkozók kommuná
lis adója, idegenforgalmi adó, helyi
iparuzési adó, egyéb adójellegű, illetve
adók módjára behajtandó köztartozá
sok)

a 629-346611-0859 helyett:
11733120-15346614-08590000
Gyomaendrőd Városí Önkormányzat

Adóbeszedési számla, Gyomaedrőd.
2.) Idegen helyről behajtásra kimu

tatott tartozások (HTK, illeték, vízi
közrmí, idegen adó stb.)

a 629-346611-0880 helyett:
11733120-15346614-08800000
Gyomaendrőd Városí Önkormányzat

Idegen bevételek elszámolási számla,
Gyomaedrőd.

FELH ívÁs
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala

értesíti a lakosságot, hogy a háztartásitüzelő

olaj-táinogatásra 1995. október 20. napjáig bea
.dott jogos igények 1995. december hónapban
kerülnek elbírálásra.

Mindenki személyre szóló határozatot kap,
amely tartalmazni fogja a kifizetés pontos idő

pontját.
kér'jük a tisztelt érintettek megértését!

Polgármesteri hivatal

3.) Gépjármúadó (súlyadó)
a 629-346611-0897 helyett:
11733120-15346614-08970000
Gyomaendrőd Városi Önkormányzat

Gépjárműadó beszedési szárhla, Gyo
maedrőd.

Számlavezető pénzintézetünk: az
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Gyo
maendrődi,Fiókja, 5500 Gyomaendrőd,

Fő út 173-179.
Jelenlegi számlaszáma: 269-98143,

december 4-tól 11733120-55555555-ra
változik.

A 25/1995. (X. 26.) KT-rendeletben
még a régi számlaszám szerepel, azon~

ban a fent közölt időpont után csak az
új számlaszámú befizetési csekkekre le
het befizetést teljesíteni.

Az új befizetési csekkeket a fent
megjelölt idŐpont után a polgármésteri
hivatal adócsoportjánál, illetve a kíren
deltségen lehet majd beszerezni.

Az OTP-től kapott tájékoztatás alap
ján a jelenlegi befizetési csekkeket a

. postán 1995. december hó 31-ig, az
OTP-fi6kokban 1996. március hó 31-ig
még elfogadják.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vé
telét:

Adóhatóság

SZERETŐELEMÉR
(1906-1995)

89 éves korában távozott közülünk
Szerető Elemér, aki 1927-ben 'lett a
Kner Nyomda dolgozója. Az expedíció
-ba került, ahonnan nyomtatványt és
könyvet tartalmazó csomagok ezreit
postázták az ország valamennyi telepü
lésére: Pontos, gondos munkája, barát
ságos, kedves egyénisége példaértékű

volt mindenki számára.
A munkában eltöltött évek után nyug

díjasként sem tudott elszakadni a nyom
dától: 1973-tól a Kner Nyomdaipari
Múzeumban tevékenykedett - egyik
volt kollégájával, Szepessy Sándorral
rendezgette, rendszerezte a múzeum
anyagát és lelkesen kalauzolták amúze
um látogatóit.

Elemér bácsi nagyon sokat mesélt a
nyomdáról; Knerékről, Gyoma múltjá
ról és a régmúlt eseményeiról.

A múzeumi munkát 82 éves korában
hagyta abba végleg, de továbbra is
rendszeresen bejárt hozzánk,. velünk
együtt örült egy-egy új szerzeménynek,
a nyomda és a múzeum sikereinek.
Rendezvényeinket, kiállításaínkat min
dig megtisztelte jelenlétével.

Bár éveinek száma sok volt, de ér
deklődése, nyitottsága meghazudtolta
korát: minden iránt érdeklődött, sokat
olvasott, mindenről tájékozott volt.

Szép, hosszú, tartalmas életút áll mö
götte, emlékét megőrizzük.

.FMJ

SpárgaültelVény eladó.
Érdeklődni:

322-844, munkaidőben.
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Iványi Mária nevét kevesen ismerik,
pedig köztünk él Gyomán, a Rákóczi
utca egyik szép, gondozott, régi házá
ban.

Jobban ismerik Iványi ISTvánnét, aki a
helyi nyugdíjasklub indulásakor igen
aktívan közreműködött, s vannak, akik
még emlékeznek Buczkó Marikára, aki
gyakran és sikerrel szerepelt hajdanán a
varjasi Népház műkedvelő színielőadá

sain, de csak kevesen tudják, hogya há
rom név ugyanazt a személyt takmja.
Másoknak ismerősnek tűnhet a név,
nemrég indult testvérlapunk, a Váro
sunk közölt tőle riéhány írást, mégis a
város mini:lkét felében alig akadnak né
hányan, akik tudják, ki is ő valójában.

1926-ban született a Szolnok megyei
Rákóczifalván. Tizenkét éves' koráig
Pesten nevelkedett, majd édesapja korai
halála Iniatt hazaköltöztek az anyai
nagyapához Endrőd határába, Rigalyos
ra. A Pesten megkezdett polgárit itt
nem folytathatta, a család kÖlülményei
nem engedték. Lesniczky tanító úr keze
alatt fejezte be az elemit kitűnő ered-
ménnyel.

A nagylány sorba ért Mária kIvette
részét a nehéz paraszti munkából, de to
vább élt benne a vágy a szép után, s eb
ben nem volt egyedül. Mennyi lelkese
dés, tehetség, szépérzék, természetes
okosság szorult az akkOli - sokszor le
nézett- tanyai fiatalokba, hogy a fá
rasztó napi munka után még volt ked~

vük összejönni esténként színdarabot
próbálni I Ott forgolódott köztük a kis
pesti lány is, akire Szebenyi kovács 
mint botcsinálta népművelő - jobbnál
jobb szerepeket osztott. Megérte a szor
gos készülődés, hiszen az előadáson az
tán ott volt a környék apraja-nagyja.

Itt, a színjátszó körben ismerkedett
meg Mária későbbi férjével, Iványi Ist
vánnal, aki maga is szerepelt, vagy ép-·
pen az előadást kísérte társaival hege
dűn. Rövidke boldogságuknak hamm'
vége szakadt, a háború ebbe is be
leszólt. 1944 nyarán' esküdtek. Az ifjú
férj et másnap a frontra vezényelték.
Három év múlva találkoztak újra. A kis
István már saját lábán szaladt fogságból
hazatérő édesapja elé.

A következő évben Pestre költöztek a
jobb lehetőségek reményében. Szűkös

albérletben iaktak, ide született meg
hirtelen egymás utáli. a második és a

·hannadik fiú. Mária gyönge egészségét
mindez igen megviselte, hosszú ideig
volt fekvőbeteg. Az ágyhoz kötöttség
újraélesztette benne a leánykori álmo
kat, amikor verseket írt, vagy éjszakába
nyúlóan mesélt tucatnyi unokatestvéré"
nek egy-egy névnap, disznótor alkalmá-

'. val. A mesék, törtérietek végtelen bő

ségben, színesen, gazdagon ömlöttek
tolla alól a papírra, most már saját gyer
mekei szórakoztatására. A legnagyobb
fiú már iskolába Iárt, s ünnepségeken
gyakran adta elő édesanyja verseit. Az.
ő tanító nénije adta az .első biztatást,
értő irányítást a még mindig nagyon fi
atal Máriának. Megkérte, írjon meseje
leneteket az iskola színjátszóinak.

Az írások csilk gyűltek, gyűltek, de a
fiatalasszony végtelen szerénységében
nem is tudta felmérni értéküket. Végül
a férj vitte el a rádióban akkor igen
népszerű Vasárnapi levelek c. műsor

szeJ;kesztőjének, Ember Györgynek,
mondaná meg, érdemes-e a feleségének
ilyesmivel foglalkoznia? Három hónap
múlva egyszer. csak levelet kaptak a Rá
dió Ifjúsági Osztályától, s 1956 ta
vaszán adásba is ment Mária első mese
játéka Csodálatos aranyalma címmel.

Az ezt követő másfél-két év zűrzava

ra után a rádió gyermekműsorait is új
jászervezték, s ő 1958-tól folyamatosan
szerepelt .írásaival az esti meseműsor

ban, de megjelentek írásai a Nők Lapja
Gyereksm'ok rovatában és a gyelmekla
pokban. Rövid' ideig tagja volt az

. írószövetségnek is, de innen, mint nem
hivatásos később kimaradt.

Az olvasók és a hallgatók szeretete
mi.nden külsődleges megbecsülésnél
többet jelentett számára. Az 1963 feb
ruáIjában elhangzott Engedetlen hótün
dérke c. meséje Berek Kati előadásában
óriási siker volt. Sok-sok gyer;o1ek, de
felnőtt levélíró is kél1e az ismétlést.

Hamm'osan a televíziónál is felfigyel
tek rá, s a televíziózás hőskorának szá
mító években több mesejelenete került
bemutatásra gyerekszfnészek előadásá

ban, de az akkori fiatal bemondónők,

Tamási Eszter és Takács Marika felol
vasásában is.

A hetvenes évek elején az írónő ál
landó megbízást kapott külsősként a rá

_ diónál az Óvodások műsora forgató
könyveinek, vers- és mesebetéteinek
írásáI'a, szerkesztésére. A szépen me-

gírt, gondosan válogatott műsor óvodá
sok· nemzedékeit nevelte szépre, jóra.
Az RTV-Minerva közös kiadásában
megjelenő Óvodások· könyvébe több
versét is beválogatták, Ennek a korosz
tálynak írta a Kutyaóvoda és Gombóc
és Gömbőc Békaországban című meséit
is, amelyek 1969-ben kerültek felvétel
re a rádiónál Domján Edit előadásában,

s 1983-ban a művésznő emlékére
készült Hungaroton lemezre is felkerül
tek.
. Iványi Mária írásai elsősorban a leg

kisebbekkel foglalkozó pedagógusok
között voltak riépszerűek. M~leg, szere
tetteljes humOITal átszőtt jeleneteit, me
séit, verseit ma is felhasználják munká
jukban az óvónők, alsós tanítók.
Hosszú ideig gyakori maghívottja volt a
fővárosi pedagógusok Fáklya klubjában
működő bábjátékos összejöveteleknek.

A hetvenes évek közepéig Mária pá
lyája felfelé ívelt. A Móra Ferenc Kiadó
Kincskeresők és Csupa mese antológiá
jában jelentek meg versei. Ugyanakkor
a rádiónál Százhúsz palacsinta című

meséje az Engedetlen hótündérke sike
réhez hasonló tetszést aratott. Hacser
Józsa színésznő közvetítésével gépírás
sal sokszorosított példányai még az ak
kori Jugoszláviába, a Vajdaságba is el
jutottak az ottani magyar" óvónők és ap~

róságok örömére..
A mesedivat változása, a való élet be

nyomulása a gyermekirodalomba azon-
, ban nem kedvezett az ő stílusúnak, a

klasszikus, hagyományos mesék nép
mesei motívumokkal átszőtt, színes,
fantáziagazdag világának, pedig ebben
érezte magát igazán otthon. .

Az alkotói megtorpanás idején éppen
jókor jött a rádió pályázata meseopera
libretto megírásáI'a, s megismerkedése
ennek révén Vass Lajos karnaggyal 
a Nyílik a rózsa nótaverseny és a Rö
pülj páva! mozgalom atyjával -, aki
MáI"ia Babszem Jankó c. szövegköny
vét választotta ki a pályázati anyagból,

.nem hallgatva a fanyalgókra. Olyan ős

tehetségnek tm1otta, aJ<jt kár volna el
rontani, belekényszeríteni báI'miféle
klasszikus vagy modern iráÍlyzat forma
ruhájába. Oda lenne költészetének lnin
den természetes üdesége, hamvassága,

- Mi lett volna, ha Vankóné Dudás
Julit valakinek eszébe jut megtanítani
akadémikus modorban festeni?
mondta sokslOr, s újabb meseopera
szöveget rendelt Terülj; terülj asztal~

káIn! címmel. .
BULA TERÉZ

(folytatjuk a következő számban)
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it..róc~unlJirejttJinlJ
A SZÓRÓL VAN SZÓ

VÍZSZINT~S: I. Heveny. 5.
A Fra Diavolo komponistája. 10.
Francia .film; Sartre kisregénye
nyomán készült. 14. Német köz
mondás: Szemünk saját magá
nak hisz, ... (zárt betű: L). J7.
Liechtensteini autók jelzése. 18.
France ... ; francia újság. 19. Erdei
állal. 20. ÁbécÚészlel. 22. Cu
korral. 25.. Finom nedű. 26. Japán
játék. 27. Simone Servais aforiz
'mája: Némely dolgot úgy lehet
legjobban elhallgatni, hogy...
(zárt betűk: S, L). 29. Énekszó
lesz belőle! 30. Létezik. 3 I. Kel
mét készít. 32. Boríték régi, népi
es neve. 34. Sült tészta. 36. Ská
lahangok. 38. Baján-... ; Őrbaján
háza és Segyeháza egyesítéséből

kialakult vasi község. 39. Tollas
ragadozó. 40. Az Északi-tengerbe
ömlő nyugatnémet folyó. 42. Ro
mán pénz (legalább kettő). 44. Je
go!" ... : Gorkij-dráma hőse. 47. A
lantán vegyjele. 48. Nagyon öreg.
49. Zsíroz. 50. Direkltermő sző

JŐfajta. 5 I. Autonóm terület. 53.
Gömböcske népies neve. 56, Ro-

varirtó szer. 57. Vízvezeték. 59.
LÁŐ. 60..Elektromágneses rez
géskeltő és erősítőberendezés. 62.
Árpád fejedelem unokája. 64.
Amb ország. 66. A Ladoga-tó és
a Fehér-tenger. közti terület. 68.
Valamiben részesül. 70. Jutalom.
7 I. Vaddisznó hímje. 74. Határo
zórag. 75. Medve "keze". 77. Ro
mantikus francia író volt, Victor
Hugo felfedezettje. 78. Röntgen,
röv. 80. Brazíliai állam az Atlan
ti-óceián partján, gazdag kőolaj

telepekkel. 82. Nincs benne sem
mi. 83. Kicsinyítő képző. 87. Őr

lemény gabonából. 88. Fonal vé
gére csomót tesz. 89. Kiváló fil
moperatőr (Sándor).

FüGGŐLEGES: l. Nézetel
térés. 2. Felszólítás o távozásra. 3.
Igeképző. 4. Többször tü~szent.

5.... 'nem inge, ne vegye magára!
6. Kevert I1!m! 7. Kedves bácsi.
8. Csapadék. 9. Női becenév. 10.
...-fok; a volt NDK legészakibb
pontja. I l. Régi földművelő esz
köz. 12. Indulatszó. 13. Villa. 15.

Francia szmesz, legsikeresebb
filmje a Kellemetlenkedők. 16.
Állandósult szókapcsolat. 21. A
francia impresszionista festők ve
zéralakja volt (Claude). 23. Van
sütnivalója. 24. Gabona kévéjé
ből rakott kereszt. 28. Olasz éne
kes; I723-ban énektanítási
tankönyvet írt (Tosi). 30. A Tisza
erdélyi mellékfolyója. 33. Ameri
kai középtávfutó; .' 1966-ban és
1967-bcn a világ legjobb sporto
lójává választották (Jim). 34.

o Omér ... ; lvo Andric befejezetlen
regénye. 35. Félsziget Gdansknál.
37. Szeged .,olajos" része. 39.
Angol író (Walter, 1771-1832),
jelentős regénye az lvanhOe. 41.
Új élet rejteke. 43. Én, latinul. 45.
Elő-indiai bennszülött. 46. Nyu
gati megyénk. 48. Népvándorlás
kori nép. 49. Időben megy a vo
nathoz. 52. Szúrófegyver. 54.
Növényi eredetű zsira<lék. 55.
Tolnay Klári szerepe A vágy vil
lamosában. 56. Albánia legna
gyobb folyója. 57. Népszerű ko
mika (Zsuzsa). 58. Viselkedésünk

® A M A N
O T H Z S
A Z T A H
I N T I A
,

O L G D L

LÓUGRÁSBAN
Rajt a bal felső sarokbóI! A
megfejtés egy közmondás.

,A rejtvény vízszintes 14.,
17. és függőleges 65. sorát és
a lóugrás megfejtését kell be
küldeni a Híradó szerkesztó
ségébe 1995. december 27-ig
(Szabadság tér 1.).

A helyes megfejtők között a
következő díjakatsorsoljuk ki:.
a Sublót Kft., Glória bútorbolt
jának kép ajándéka, a Híradás
technikai és bőrdíszműbolt 2xl
videokazettája, a Lakásfelsze
relési ajándékshop 500 Ft-os
vásárlási utalványa, Ugor Eme
se - Color Shop, Fő út 2 I4 sz.
ajándék meséskönyve, Kurilla
Divat, Fő út 218. sz. 1000 Ft
os vásárlási utalványa, az
ÁFÉsz 2x500 Ft-os vásárlási
utalványa, Flóra virág-ajándék
üzlet, Fő út 230. ajándéka,
Hami Kutya Shop, Szabadság
tér (volt piactér), 300 Ft-os vá
sárlási utalványa., az Anna kis
ABC Rákóczi l. sZ.-Hősök

útja sarok 2x500 Ft-os vásárlá
si utalványa, l éves ingyenes
Gyomaendrődi Híradó "előfi

zetése".

A nyertesek postán kapják o

meg az' értesítést, az átvételre
jogosító levelet szerkesztósé
günktól.

stílusa. 61. Megszúnik a szél.
63. Fogat hajtója, névelővel. 65.
Peter Ustinov aforizmája: A
nők jobban tudnak hosszan
beszélni semmiről, o.. (zárt
betű: R). 66. Amerikai állam.
67. Tudatos törekvés. 69. Ápolt
pázsit vigyázója. 71. ~.. Bedi;
Sandokan "polgári" neve. 72.'
Müncheni városrész. 73. Lány,
akit anyja, Bemarda Alba nem
sirat el. 76. ... ira et studio;
a.m.: pártatlanul. 79. Község a
Duna mellett. 81. AVL. 82. He
lyet foglaló. 84. Határozói ige
név képzője. 85. AAAA! 86. A
vállára.



18 GYOMAENDRŐDIHiRADÓ 1995. DECEMBER

'Tisztelt Adózók!
. 1996. JANUÁR HÓ l-JÉTŐL VÁLTOZÁSOK LESZNEK ~

AHELYI ÉS AGÉPJÁRMŰ-ADÓZTATÁSBAN

Az első félévi adófizetési kötelezettséget
1996. március hó 16. napjáig lehet késedel
mipótlék-rnentesen teljesíteni.
A január hó J. napjától hatályos helyi rende
letet, valamint a szükséges ,bevallási nyom
tatványokat a Polgármesteri Hivatal adócso
portjánál 1995. december hó 15. után lehet
beszerezni.

Gyomaendrőd Vár~s Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala ezúton is értesíti
Önöket, hogy 1996. január hó J. napjától
hatályba lép a 25/1995. (X. 26.) KT. rende
let a településünkön fizetendő helyi adókról.

A rendelet értelmében:
I) Építményadót kell fizetni minden lakás

és nem lakás céljára szolgáló épület után
abban az esetben, ha az építmény üdülés,
pihené$ céljára szolgál (üdülő, hétvégi
ház, horgásztanya, panzió, szálloda stb.),
továbbá, ha az építményt nem a rendelte
tésénekmegfelelő célra használják, és ab
ban a tulajdonos alapfeladatai ellátásához
szükséges gazdasági tevékenységet nem
folytat, illetve egyéb módon nem haszno
sít. Az adó alapja az építmény négyzet
méterben meghatározott hasznos alapte
rülete. Az adó mértéke a teljes alapteniiet
figyelembevételével kerül megállapításra.
Ennek alapján 30 m2 teljes alapterületig
az adó mértéke a hasznos alapterület után
200 Ft, 31-45 m2 közötti teljes alapterület
esetén az adó mértéke a hasznos alapterü
let után 240 Ft, 45 m2 teljes alapterület
esetén a hasznos alapterület után 300 Ft
négyzetméterenként. Az egyéb nem lakás
céljára szolgáló építmények esetében az
adó mértéke 50 Ft négyzetméterenként.

2) Telekadót kell fizetni li beépítetlen beIte
rületi föld (földrészlet) után (ilyen lehet a
beépítetlen lakó vagy üdülőtelek, továbbá
a település belterületén található vala
mennyi, épülettel, építménnyel be nem
épített olyan föld,' amely azingatll\Il-nyil
vántartás adatai szerint belterületnek mi- ,
nősül és nincs aranykorona értéke). Az
adó alapja a telek négyzetméterben meg-

. határozott területe, mértéke - attól függ,
hogy melyik kategóriába tartozik - vál
tOzó. A beépítetlen lakótelek esetében, ha
az teljesen közművesített, akkor 10 Ft, ha
részlegesen közművesített, akkor 7 Ft, ha
nincs közművesítés, akkor 5 Ft négyzet
méterenként. Abeépítetleri üdülőtelek

,után 25 Ft-ot kell fizetni négyzetméteren
ként függetlenül a közművesítettség foká
tól. Az egyéb beépítetlen belterületi föld
után a magánszemélyeknek 1500 m2 terü
let nagyságig l Ft 50 fillért, az 1500 m2

feletti rész után pedig 30 fillért kell fizet
niük négyzetméterenként, kivéve az ,Új
kert sor és Selyem út melletti ingatlano
kat, mert ott az adó mértéke, függetlenül
a telek nagyságától, egységesen I Ft 50
fillér. Ha az ingatlan tulajdonosa nem
'magánszemély, ,akkor az adó mértéke
egységesen 20 Ft négyzetméterenként.

3) Magánszemélyek kommunális adóját
kell fizetni azoknak', akik a település bel
és külterületén lakástulajdonnal, lakás
bérleti jogviszonnyal rendelkeznek, to
vábbá, akik olyan nem lakás céljára szol
gáló építménnyel rendiekeznek, amelyet
nem a rendeltetésének megfelelő célra
használnak. A fizetendő évi adó összege

a település belterületén található építmé
nyek és lakásbérletek után egységesen
3000 Ft. ANagylaposon, Öregszőlő és
Bánornkert utcás részén található építmé
nyek és lakásbérlemények esetében 2500
Ft, a külterületi tanyás ingatlanok után
egységesen 1200 Ft.

4) Idegenforgalmi adót kell fizetni azok
nak, akik 24 órát meghaladóan, nem ál
landó lakosként tartózkodnak az önkor
mányzat illetékességi területén. Az adó
mértéke belföldieknek 50 Ft, a külföldi
eknek 100Ft személyenként, naponta.
Az adót a szállásadóknak kell beszedni és
befizetni.

5) Helyi iparűzési adót kell fizetni az ipa-
, rűzési tevékenység után.' Adóköteles ipa
rűzési tevékenység a vállalkozónak e mi
nőségében végzett nyeresség-, illetve jö
vedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
Az, adó alapja a nettó árbevétel. Az adó
mértéke a termelő típusú vállalkozások

, esetében az adóalap 4 ezreléke, kereske
delmi és s2:o1gáltató típusú vállalkozások
esetében az adóalap 6 ezreléke, a szesze
sital árusításból, szerencsejáték-szolgálta
tásból valamint erotikus és szexuális áruk
árusításából elért nettó árbevétel 8 ezrelé
ke. Az alkalmi jelleggel folytatott ipafŰ

zési tevékenység esetén a napi átalány
összege 200 Ft, illetve 500 Ft.

Az új rendelet hatályba lépése után - 1996.
január hó 2. és 1996. mácius hó J. napja kö
zött - adóbevallást kell adni annak, akinek
1996. január hó elsején lakás és nem lakás
céljára szolgáló építmény van a tulajdoná
ban, ill~tve nem magánszemély tulajdoná
ban lévő (például önkományzati tulajdon
ban) lakás lakásbérleti jogviszonyával, to
vábbá artnak, 'aki beépítetlen belterületi
föld-, földrészlet-, telektulajdorIDal rendie
kezik. Az építményadó-bevalJást azoknak a
lakástulajdonosoknak is be kell adni, -akik
jelenleg adómentes lakás tulajdonjogával
rendelkeznek.'
A beszedett idegenforgalmi adóról a besze
désre kötelezett adóalanynak a beszedést
követő hónap 15. napjáig kell az adóbeval
lást beadnia, és ezzel egyidejűleg a besze
dett összeget befiz~tnie.

A helyi ipafŰzési adóval kapcsolatosan a
vállalkozóknak 1996. május hó 31. napjáig
be kell jelentkezniük adóalanynak. és a fenti
időpontig bevallást kell adniuk az 1996. évi
várható adójukról az adóeJőleg megállapítá
sához.
Szintén 1996. május hó 3J. napjáig kell a
vállalkozóknak beadni a bevallást az 1995.
évi végelszámolásról á vállalkoz6k kommu
nális adój ával kapcsolatban. Ezzel egyidejű

leg kell befizetni a leszámolási különböze
tet, illetve, ha a "leszámolási különbözetből

túlfizeiés keletkezik, ezen időpontig lehet
visszaigényelni, vagy nyilatkozni arról,
hogy az adózó a túlfizetését a számlán hagy
ja, a más jogcímen keletkező adótartozásá
nak csökkentésére.

GÉPJÁRMŰADÓ

A gépjármű-tulajdonosok már bizonyára ér
tesültek arról, hogy az 1995. évi V. törvény
módosította a gépjárműadóról szóló 1991.
évi LXXXII. törvényt.
A módosítás lényege az, hogya tehergépjár
művek után fizetendő adót I 996.. január hó
I. után nem a gépjármű önsúlya után kell '
megállapítani, hanem az önsúlyhoz hozzá
kell adni a raksúly 50%-át is. Ez lesz az adó
alapja. Az adó mértéke a jelenleg hatályos
törvény szerint 200 Ft minden megkezdett
100 kg után, azonban jelenleg foglalkozik
az országgyűlés a gépjárműadó-törvény to
vábbi változtatásával. A törvényjavaslat sze
rint a várható adómérték legalább 400 Ft, de
legfeljebb 1000 Ft lehet. (A végleges dön
tésről még ezen íriís nyomdába adásakor
nincs tudomásunk.)
Az érintett gépjármú-tulajdonosoknak új be
vallást kell beadni az adóhatósághoz. A be
vallás beadásának h~tárideje: 1996. január
hó 31. A bevallási nyomtatvány az adóható
ságnál már beszerezhető.

További változás az, hogy' az az adóalany,
aki az adóévben tehergépjárművével - fu
varokmánnyal igazoltan - olyan kombinált
áruszállítást alkalrrlazott, amelynél a Ma
gyar Köztársaság területén vasúton vagy
belvízen megtett út járatonként 100 kilomé
teméi hosszabb volt, adókedvezményre jo
gosult.
Az adókedvezmény mértéke 20-40 járat
teljesítése esetén az ugyanazon tehergépjár
mű adóévre járó adójának 20%"a, 41-60
járat esetén 35%-a, 60 járat felett az 50%-a.
Az adóalany a kombinált áruszállítás után
járó adókedvezmény iránti, fuvarokmánriyal
igazolt igényét az adóév július hó I. napjá
tól nYújthatja be az adóhatósághoz. Az eh
hez szükséges nyomtatvány az adóhatóság-
nál beszerezhető. .
Kérjük a tisztelt adózókat, hogya fentiek
ben közölt bevallási, illetve befizetési hatá
ridőket a saját érdekükben szíveskedjenek
betartani.
Kérjük azokat az adózókat, akik még az
1995. évi helyiadó és gépjárműadó-fizetési

kötelezettségüknek még' nem tettek eleget,
lehetőségeik szerint mulasztásukat decem
ber hónapban pÓioJják.
A befizetéseket az OTP gyomaendrődi fiók
jánál teljesítsék.
Az adóbevallás kitöltésével és minden
egyéb - az adózással kapcsolatos - prob
lémájukkal keressék fel az adóhatóságot,
ahol az ügyintézők készséggel állnak a ren
delkezésükre.
Segítő közreműködésüket megköszönve
minden egyes adózónak a közelgő év végére
való tekintettel kellemes karácsonyi ünnepe
ket és egy boldogabb új évet kívánunk.

Gyomaendrőd, 1995. december hó

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala Adócsoportja
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Rendőriskolaa gimnáziumban
A Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola az

1995-96-os tanévben indította az országban 23-ként a közbiz
tonsági-rendészeti osztályt.

- Hányan kezdték el a tanévet ebben az osztályban?

- Ebben a speciálisnak nevezhető osztályban felerészben
"sima", 4 osztályos gimnáziumi, a másik felében a rendészeti fa
kultáció tanulói találhatók. Egyrészt azért, mert az első évben
nem sikerült eléggé hírét vinni ... A beindulásra nálunk, a szoká
sos ötszörös túljelentkezés helyett, csak fél osztálynyi tanuló jött
össze. Másrészt, aki túl soknak, nehéznek, fizikai megterhelése
miatt teljesíthetetlennek találta, az átmehetett az általános, 4 osz
tályos csoportba.

- Mi az, ami közbizronsági-rendészetivé teszi az oktatást, me
lyek az eltérő tárgyak?

- A harmadik és negyedik évben lesznek nagy számmal fa
kultációs órák, amelyek speciálissá teszik elméletben és gyakor
latban is. Elsőben, másodikban a heti 5 testnevelésóra, amiból 2
judo. Osztályfőnökük szándékosan testnevelő tanár lett. Aki ku
tyával szeret foglalkozni, erre is lehetőség lesz, mert a helyi ku
tyakiképzőn, de budakeszi látogatásokkal az ebek kiképzése, en
nek minden csínja-bínja elleshető lesz. Fizikálisan olyap pluszt
fog adni a tanulóknak a negyedik év végére és olyan ismereteket,
amelyek a tanulmányi eredmény től függően nagyobb esélyt fog
adni a rendőrtiszti főiskola felvéteJijén. Alapos rendőrorvosi pá
lyaalkalmassági vizsgálat előzte meg a felvételit.

- Milyenek az eddigi tapasztalatok?
- Ha azt elérjük, mint a többi 22 iskolában, hogy többszörös

lesz a túljelentkezés, amivel be lehet indítani egy négyosztályos
gimnáziumi osztályt, miután válogathattunk agyerekanyagban,
akkor már ez mindenképpen megérte.

- Hogy érzik magukat a diákok ebben az osztályban?

- Nagyon jól! Azonban egyensúlyba kell hozni a közismereti
tantárgyakat, mert ezek a gyerekek túlórákban kell hogy dolgoz
zanak. Csak így jut idő a judo, a lovaglás, az evezés, az úszás
gyakorlására. Óraadóként dolgozik Károlyi Antal is, akinek
sportágában, a judóban országosan elismert a munkája, hiszen
úttörő-olimpiai, magyar bajnokot is nevelt más díjazottak mellett
városunk gyerekeiből.

- A jövőben nyilván nagyobb propagandával keresik majd a
tanulókat, mert az eddigiekjóval kecsegternek... ?

- A most készülő új felvételi tájékoztatót, amit ki akarunk
vinni az iskolákba - a szomszéd megyébe is -, a gyerekek ke
zébe adjuk, hogy célunkat elérjük. A végzettséggel, amit itt kap
nak majd az érettségizők, személyi és vagyonőri munkakörben
elhelyezkedhetnek, de amint már említettem, felvételizhetnek
rendőrtiszti főiskolára, jogi egyetemekre, de a gimnáziumi érett
ségivel bármilyen pályára - fejezte be dr. Kovács Béla, a Kner
L gimnázium igazgatója.

Az érdeklődők, szülők 1996. január ID-én és 27-én nyílt napon
ismerkedhetnek a tanmenettel.

AZ 1995. NOVEMBER 30-1 ELŐTERJESZTÉSEKBŐL

Az 1995. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadta a
testület. Ennek egyik legfontosabb pontja az, hogy nem kell hi
telt felvenni. Az intézmények, a hivatal is működőképes marad a
szigorú pénzügyi politika eredményeképpen. "Ne legyünk elra
gadtatva - mondta Katona Lajos, a pénzügyi bizottság elnöke
-, ezután se szaladjon velünk el a ló! A szakmai szempontokat
mindig figyelembe kell venni. Nagynénak szigorú « 10 pontjá
val » igaza lett. A lakosság nem tehet szemrehányást I Nem kö
vetkezett be csőd, a gazdálkodás eredményes volt."

A háztartásitüzelőolaj-támogatást még december hó folya
mán, karácsony előtt kiosztjá.k. Az értesítést erről minden érde
kelt megkapja.

Megtörtént az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjainak új
megállapítása (lásd külön írásunkat a 2. oldalon').

Fekete László, a Gyomai Szülőföld Baráti Kör ügyvezetője

beterjesztett 275 aláírással egy beadványt, amiben kezdeménye
zik a településrészi önkormányzat megalakítását. (Ez a 275
aláírás a gyomai rész választópolgárainak 3,49%-a, a város
összes választópolgárának - 12 649 fő - a 2,17%-a.) Fekete
László elmondta, hogy a kezdeményezés célja a szerinte jogtala
nul egyesített mostani városrészekben ezután egészséges ver
senyszellem alakuljon ki, önállóan gazdálkodjanak az ott élők. A
földrajzi helyzet folytán amúgy is együtt él már a lakosság, nem
is az a cél, hogy ezt megváltoztassák (szétválás). A közös költsé
gek után mindegyik városrész saját maga határozza el, mit fej
leszt, mit kezd a rendelkezésre álló, megmaradt anyagi lehetősé

gekkel.

A hozzászólásokban sok félreértés is felszínre jutott, de meg
értő és a felvetést tiszteletben tartó is. A javaslatot, a település
részi önkormányzatok létrehozásának gondolatát a testület támo
gatja, ugyanakkor a jogi és ügyrendi bizottság készítse elő a mű

ködés feltételeit és a bevezetés időpontját.

Ezentúl a Városi Könyvtár székhelye az endrődi részben a Kö
zösségi Ház, új nevén Városi Könyvtár, Közösségi Ház és Táj
ház, intézményi egysége a gyomai Kossuth utcai könyvtár.

A Béke Tsz-től átvett szántó művelési ágú földterületek
haszonbérleti díját az 1995-96-os gazdasági évben 20 kg
búza/ar. kor.!év, illetve rizstermesztés esetében 30 kg búza/ar.
kor.!év júliusi tőzsdei középárfolyamon határozta meg a testület.

A város 3 pontos határozati javaslatot fogadott el a vízkár-el
hárítási kötelezettség megoldására (komplett vízkár-elhárítási
terv megrendelését, a talajvíz minőségét vizsgáló kutak létesíté
sét, a folyékony hulladék elszállítását, kezelésének lehetőségeire

vonatkozó megoldást).

A gyepmesteri telep hiányosságainak megszüntetését, ezen
munkákat 2 millió 206 ezer Ft+áfa értékben a '96-os év költség
vetés terhére a Gyomaszolg Kft.-vel végeztessék el.

A 2. Sz. Általános Iskola iskolaszékébe, mint önkormányzati
képviselő '95. november l-jétől a következőket bízta meg a tes
tület: Balog Károlyné, dr. Frankó Károly, dr. Kovács Béla, dr.
Szendrei Éva, R. Nagy János.

A 3. Sz. Általános Iskola neve '96. január l-jétől Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola.

Nem támogatja a testület asportorvos díjazását fedezet hiá
nyában. Vélemények szerint asportolni vágyók maguk állják ezt
az összeget.

A budapest Pince
színházban lépett fel

a gyomaendrődi

Komédips kör
november 27-én

Görgei G. Komám
asszony, hol a stukker

c. darabjával
- telt ház előtt!

(Bővebb irés a köv. szémban.)

B. K.

Ifj. Vágó Pál 39 éves korában.. . "":"- ,\~ ;; ://
rovld szenve tan elhunyt. A
gYászol~_,,::':' ":~~ben meg-
kös~'" . ,,"1:X~~ága-

i· -~áfiik~

enyhi, , s":Utolsó
újtára krs'é' k, .á9l5'-'Palt no
vember 15-én. "hi'
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Az elmúlt időszakban rendkívül elszaporodtak a víkenclházakat

feltörő, fosztogatási esetek száma. Legalább 25-30 ilyen betörés tör
tént. A rendőrség kéri, hogy a tulajdonosok helyezzék biztonságba
értékeiket, ne tárolják azokat a hétvégi házakban.

A művelődési központ udvarából lezárt kerékpárt lopott ismeret
leo tettes zárlevágás módszerével 10-én este. A rendőrségi eljárás
során előzetes letartóztatásba került K. J. gyanúsítható ezzel.

IS-ére virradóra az egyik piactéri butikat feltörték, onnan cigaret
tát, italféléket loptak el ismeretlen elkövetők. A kár 13 OOO Ft.

Az Enci előtt 17-én éjszaka B. J. a kerékpárutat nem vette igénybe
és a 46-os úton italosan kerékpározott. Egy személygépkocsi elütöt
te. B. J. súlyosan megsérült, ellene az eljárás megindult.

Mezőberény irányában a 46-os úton a 40 km 600-as szakaszáná1
balesetet szenvedett egy kerékpárját rakodó, az út szélén álló egyén.
Egy elhaladó gépjármű elütötte. 8 napon túli sérülést szenvedett.

19-én a rendőrség több személy ellen eljárást kezdeményezett,
akik az ősz folyamán Hunyáról mintegy 30 mázsa hagymát loptak.
Beismerő vallomásuk után az eljárás folyamatban van.

Halottat találtak a gázcseretelep mellett Gyomán 22-én reggel. A
férfi feltehetőleg a hidegben kihűlt és ez lett halálának oka. A bon
colás lapzártakor még folyik (alkoholos befolyásoltság?).

22-én és 25-én egy-egy úttesten fekvő (egyik a polgármestei hiva
talnál. másik a Tisza malolIU1ál) ittas embert kellett biztonságba he
lyezni ...

A lakosság segítségét is kéri a rendőrség a telefonfülkék rongálói
nak lefülelésében. Eddig több fülke esett áldozatul a rongálók áldat
lan tevékenységének. Aki észleli gyanús személyek vagy idegenek
félreérthető tevékenységét a telefonfülkékben, azonnal jelezze a
rendőrségen, vagy járőrnéll

Nem könnyű értékelni a Gy.F.C. csapatainak szereplését a bajnok
ság első felének végén. Mindhárom csapatunk a tizedik helyen vég
zett, de mindegyiket máskét kell értékelni.

Nagyon nehéz féléven vagyunk túl. Úgy indult a bajnoki évad,
hogy a rajt előtt két héttel még nem volt tizenegy felnőtt játékos. A
bajnokságot nyert serdülőcsapat indult az ifjúsági bajnokságban.
Teljesen új serdülőcsapatot kellett ltrehozni. Nagy érvágás volt a

Bartáság SE elszívó hatása, mely jelenleg tovább folytatódik Kovács ~II

úr révén. Mindezek mellett óriási anyagi teher hárul a klubra. A léte
sítmények fenntartása, a csapatok versenyeztetése, a szerelések és az
egyre több fiatal munkanélkülisége miatt.

Az egyes csapatok helyezéseinek értékelése kapcsán többet vár
tunk 5-6 ponttal a felnőttcsapattól. A tárgyilagossághoz hozzátarto
zik az is, hogy a sikeresebb szereplés t nagyban befolyásolták álta
lunk irányíthatatlan külső körülmények is. Az ifjúsági és serdülő

csapatok helyezése a jelenlegi helyzetben elfogadható. Biztató a jö
vőre nézve, hogy jó ?zakemberek foglalkoznak velük.

Ahhoz, hogy csapataink előbbre léphessenek, egyáltalán a klub
tovább tudjon létezni, óriási összefogásra lesz szükség. Sajnos jelen
pillanatban ennek még a csírája sem nagyon látszik. Néha úgy tűnik,

mintha most az lenne a cél, hogy a gyomai településrészen szűnjön

meg a foci. Nekünk sportvezetóknek viszont mindent el kell követni

a tendencia megakadályozására. Meg kell találni azt a működési for
mát, vele együtt azokat a személyeket, akik hajlandók ebben segíte
ni. Megköszönöm a szponzoraink támogatását, kitartó szurkolóink
biztatását és valamennyi sportbarát segítségét:

Kivánok nekik sikerekben gazdag boldog új évet.

Vass Ignác ügyvezetőelnök

KEDVES OLVASÓ!
Az Ön po.lwlúdújában lalúlni fog egy szórólapol az alábbi szöveggel. Ha úgy gondolja, hogy

erejéhez ménen a polgárőr-egyesülelünknek pénzügyi lámogmásr szán, fáradjon be a Gyomaend
rődi Takarékszövelkezelbe és az alábbi szúmlaszámrafizesse be.

E/őre is köszönjük segírségél

A polgárőrség vezetősége

Gyomaendrőd Város Polgárőr-egyesülete

Tisztelt gyomaendrődilakosok, vállalkozók, nyaralótulajdonosok!

A mai rohanó világban kérjük, szánjon ránk néhány percet és olvassa el tájékoztatónkat. 1994
májusában megalakult Gyomaendrőd Város Polgárőr-egyesülete. Tagjaink társadalmi munkában
vállalták. hogy Gyomaendrőd területén az éjszakai órákban saját gépkocsival, motorkerékpárral,
kerékpárral járőrszolgáJatot teljesítenek, ezzel is megelőzve az éjszakai bűnözéseket, mint például
nyaralók, üzlethelyiségek. lakóházak betörése. kerékpárok ellopása. gépkocsik feltörése stb.

Munkánkkal segíteni szeretnénk a rendőrség munkáját, s elkerülni a hétvégi szórakozóhelyekről

hazatérő fiatalok randalírozását.

Ahhoz, hogy munkánk sikeres legyen, technikai eszközöket is be kell szereznünk. Polgárőreink
1995 szeptemberéig 3520 óra szolgálatot teljesítettek, mely idő alatt 10 800 km-t tettek meg saját
gépkocsijainkal, mely a mai üzemanyagárakkal számolva is igen jelentős összeg.

Kéljük Önt (Önöket), hogy anyagi lehetőségeikhez képest támogassák egyesületüriket. Felaján
lásaikat köszönettel várjuk a vagy pedig az endrődi és gyomai takarékszövetkezet 53200125

J OOO 1370 sz. egy-számláján. A polgárőrség részére felajánlott és befizetett összeg minden állam
polgár személyi jövedelemadójából leírható. Természetesen nem állhat minden lakóház, üzlethe
lyiség, nyaraló, üdülő, kerékpár, gépkocsi mellett polgárőr, viszont külön figyelmet fordítunk
azokra a helyekre. ahonnan a támogatást kaptuk.

Köszönjük a ránk szánt idejét, hogy elol vasta tájékoztatónkat és szívesen látjuk tagjaink és tá

mogatóink sorában.

Jelszavunk: A POLGÁRŐR LÁT, ÓV. VÉD'I'

A polgárőrség vezetősége és tagjai

Veszélyes utakon
Tisztelt közlekedőÁllampolgárok!

A téliesre fordult időjárás veszélyeire hívja fel a
közlekedők figyeimét levélben Csík Béla rendőrfő

hadnagy, a Szarvasi Baleset-megelőzési Bizottság

titkára.

Megemlíti a megváltozott útviszonyokra való
kellő odafigyelést és az élettani tényezőket is. A fi

gyelem csökkenése és az útfelület vizes, csúszós ál
laga, az autók műszaki állapota, a látási viszonyok,
mindezek erősen befolyásolják a biztonságos közle

kedést.

A fékút változása - növekedése - az egyik lé

nyeges körülmény. Ehhez párosul a gumiköppeny
minősége és a fékek állapota.

Fontos a figyelemfelkeltő fények használata, va
lamint a kupé hőmérséklete is - se túl meleg, se túl
hideg ne legyen I

Az ittas állapotban való vezetés rendkívül baJe
setveszélyes a vezető, de főleg a környezete számá
ral Kiszűrésre új műszereket vetett be a közlekedési

rendőrség. A francia gyártmányú "szondák" magas
fokon megbízhatóak és csak kivételes esetben vé

geznek vérvétellel alkoholszint-megállapítást.

Egyszóval mindenki nagyon figyelmesen, óvato

san, körültekintően vezessen, induUon útnak' Na
gyon vigyázzunk magunk, de mások épségére is'

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ· GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja· Felelős szerkesztő: Biró Károly

Kiadja: GyomaendrődKépviselő-testülete·Gyomaendrőd.Szabadság tér 1. • Telefon: 66/386-122/123
Felelős kiadó: dr. Frankó Károly polgármester· Készült: A&M Stúdió, Békéscsaba· Nyomás: Paulik és Társai Bt., Békéscsaba

Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők, • Engedélyszám: IIIIPHF/l08IBE ISSN 0238-8391






	20110307134234126_0002
	20110307134234126_0003
	20110307134234126_0004
	20110307134234126_0005
	20110307134234126_0006
	20110307134234126_0007
	20110307134234126_0008
	20110307134234126_0009
	20110307134234126_0010
	20110307134234126_0011
	20110307134234126_0012
	20110307134234126_0013
	20110307134234126_0014
	20110307134234126_0015
	20110307134234126_0016
	20110307134234126_0017
	20110307134234126_0018
	20110307134234126_0019
	20110307134234126_0020
	20110307134234126_0021
	20110307134234126_0022
	20110307134234126_0023
	20110307134234126_0024
	20110307134234126_0025
	20110307134234126_0026
	20110307134234126_0027
	20110307134234126_0028
	20110307134234126_0029
	20110307134234126_0030
	20110307134234126_0031
	20110307134234126_0032
	20110307134234126_0033
	20110307134234126_0034
	20110307134234126_0035
	20110307134234126_0036
	20110307134234126_0037
	20110307134234126_0038
	20110307134234126_0039
	20110307134234126_0040
	20110307134234126_0041
	20110307134234126_0042
	20110307134234126_0043
	20110307134234126_0044
	20110307134234126_0045
	20110307134234126_0046
	20110307134234126_0047
	20110307134234126_0048
	20110307134234126_0049
	20110307134234126_0050
	20110307134234126_0051
	20110307134234126_0052
	20110307134234126_0053
	20110307134234126_0054
	20110307134234126_0055
	20110307134234126_0056
	20110307134234126_0057
	20110307134234126_0058
	20110307134234126_0059
	20110307134234126_0060
	20110307134234126_0061
	20110307134234126_0062
	20110307134234126_0063
	20110307134234126_0064
	20110307134234126_0065
	20110307134234126_0066
	20110307134234126_0067
	20110307134234126_0068
	20110307134234126_0069
	20110307134234126_0070
	20110307134234126_0071
	20110307134234126_0072
	20110307134234126_0073
	20110307134234126_0074
	20110307134234126_0075
	20110307134234126_0076
	20110307134234126_0077
	20110307134234126_0078
	20110307134234126_0079
	20110307134234126_0080
	20110307134234126_0081
	20110307134234126_0082
	20110307134234126_0083
	20110307134234126_0084
	20110307134234126_0085
	20110307134234126_0086
	20110307134234126_0087
	20110307134234126_0088
	20110307134234126_0089
	20110307134234126_0090
	20110307134234126_0091
	20110307134234126_0092
	20110307134234126_0093
	20110307134234126_0094
	20110307134234126_0095
	20110307134234126_0096
	20110307134234126_0097
	20110307134234126_0098
	20110307134234126_0099
	20110307134234126_0100
	20110307134234126_0101
	20110307134234126_0102
	20110307134234126_0103
	20110307134234126_0104
	20110307134234126_0105
	20110307134234126_0106
	20110307134234126_0107
	20110307134234126_0108
	20110307134234126_0109
	20110307134234126_0110
	20110307134234126_0111
	20110307134234126_0112
	20110307134234126_0113
	20110307134234126_0114
	20110307134234126_0115
	20110307134234126_0116
	20110307134234126_0117
	20110307134234126_0118
	20110307134234126_0119
	20110307134234126_0120
	20110307134234126_0121
	20110307134234126_0122
	20110307134234126_0123
	20110307134234126_0124
	20110307134234126_0125
	20110307134234126_0126
	20110307134234126_0127
	20110307134234126_0128
	20110307134234126_0129
	20110307134234126_0130
	20110307134234126_0131
	20110307134234126_0132
	20110307134234126_0133
	20110307134234126_0134
	20110307134234126_0135
	20110307134234126_0136
	20110307134234126_0137
	20110307134234126_0138
	20110307134234126_0139
	20110307134234126_0140
	20110307134234126_0141



