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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
- Az ivóvízberuházás beinduLt a

terv szerint?
- December 14-ével elindult.

Ma még látványos része nincs,
például olyan, hogy ásnák már az
árkokat.

- Az autópáLya milyen tervezett
útvonaLon halad majd?

- Úgy néz ki, hogy Gyoma
endrőd közvetve sem érintett...
Nagylaknál lépne be Romániából
Szeged irányába, onnan Kecs
kemét felé folytatódna. A me
gyénkben több tiltakozás volt
ellene, de nem járt eredménnyel. A
román fél eldöntötte, hogy Te
mesvár és Arad között vezetik.
Tehát semmilyen ráhatással nem
lesz Gyomaendrőd gazdasági és
egyéb életére, sajnos.

- A jöLdügyben szüLetett dön-
tés?

- Döntés született, de az ítéle
tet még nem kaptuk meg. Pon
tosan még nem tudjuk mit is tar
talmaz, és azt sem, hogy a másik
fél fellebbez-e, vagy nem.

- VoLt egy jelvetés, hogy jövőre
- '98-ban - városi tisztasági moz-
gaLom induljon...

- Úgy látom, hogy a feltételei
megvannak. Elképzelhető egy - a
Franciska-díj adományozójával
közös akció is. A Humánpolitikai

Bizottsággal megbeszéltük és né
hány százezer Ft erejéig támogat
nánk. Nemcsak díjban, hanem ter
mészetben - virággal, egyébbel.
A városnak tenníe kell a település
szebbé tétele érdekében.

- FrekventáLt utakon, busz
megáLlókban, kereskedeLmi zónák
ban utcai szemétgyűjtőket he
lyeznének ki, rendezett ürítési,
karbantartási körülmények meLlett.
Megvalósitható ez?

- Pillanatnyilag a költségvetési
tervben is elkülönítenénk e célra.
Ehhez természetesen a begyűjtés, el
szállítás is szorosan hozzátartozna.

Kérem a városunk lakóit, hogy
ha majdan kihelyezzük a begyüj
tőket, akkor ebbe szíveskedjenek
bedobálni a szemetet. Ezen túl pe
dig próbáljuk egymást nevelní, biz
tatní, hogy tisztuljon, szépüljön a
város. Ez persze nemcsak sepru
használatból és takaritásból áll,
hanem megelőzésbőlis.

- Országosan napirenden van
a mozgássérültek, -korLátozottak, a
kismamák, a tolókocsival, babako
csival közLekedőkprobLémája. Pél
dául a lépcsők, út-,járdaszegélyek,
ajtóméretek stb. megfelelő kialaki
tása. Mennyire .figyeLnek náLunk
ezekre a gondokra?

- Nagyon nagy gond nálunk is.

A mozgássérültek írtak hozzám
levelet ezügyben, és tárgyalást kér
nek. Egyetértek velük és igazuk is
van. Például a városháza jövő évi
felújítása során erre is figyelní kell.
Úgy gondolom, hogy a városban
folyó útépítéseknél, felújításoknál
gondjuk megszívlelendő és tenni
kell jogos igényeik teljesítése érde
kében.

- Milyen évet zár a poLgármes
ter?

- Személy szerint egy nehéz,
fárasztó évet zárok. A polgármes
terséggel egy olyan feladatot vállal
tam, amelynek nehézségeivel,
gondjaival nem voltam tisztában.
Ennek ellenére igyekeztem a köz
elvárásoknak megfelelní, de sok
szor történtek olyan dolgok, ame
lyek befolyásoltak szakmailag,
emberileg is.

Ezt az évet, a tevékenységemet
átgondolva úgy érzem, hogy az
eddigi elképzeléseket tovább kell
folytatní a lakosság, a város ér
dekében. A jövőben néhány dolgot
lehet, hogy majd másként csíná
lok, de összességében a választá
sokig Gyomaendrőd érdekében
szeretnék továbbra is dolgozni.
Még úgy ís, hogy a város anyagi
helyzete nem rózsás, bár alapvető

pénzügyi gondjaink nincsenek ...

- Polgárvédelem - Piaci díjak - Vízdíjemelkedés -

A TESTÜLET nÖN.TÖTT
A december l O-i ülésen egyebek

mellett az alábbí témákról tárgyal
tak és születtek döntések.

v Elfogadták a polgárvédelmi
tájékoztatót. A dokumentumból
megtudtuk, hogy 1996-tól életbe
lépett a XXXVII. Polgárvédelmi
törvény. Az új integráció ered
ménye, hogy a helyi irányitást a
polgármester látja el a védelmi bi
zottság közreműködésével.A gyo
mai kirendeltség a szeghalmi
körzeti PolgárvédeImi parancsnok
ság alá tartozik. Illetékességi
területe: Gyomaendrőd, Dévavá
nya, Hunya, Ecsegfalva. Lakók

száma 28274 fő, 65 alegység/454
fő.

Fő veszélyforrások: árvíz, bel
viz, közúti-, vasúti veszélyes szál
lítmányok esetleges balesetei,
rendkívüli nyári és téli időjárási

problémák. Környezetszennyezés,
terrorcselekmények, szándékos,
vagy véletlen károkozás, állatok
járványos megbetegedése. Az ön
kormányzatok anyagi hozzá
járulása: Gyomaendrőd 633 ezer
Ft, Ecsegfalva 56 ezer Ft, Hunya
34 ezer Ft.

Dr. Kovács Béla képviselő meg
döbbentőnek bélyegezte Dévavá-

nya eljárását, tudniillik, hogy nem
járul hozzá a közös költségekhez
annak ellenére, hogy a legutóbbi
árvíz során is másra, Gyoma
endrődrevolt szorulva!

v Az egészségtelen ivóVÍZ ára
tovább emelkedik!

Érvek, hozzászólások:
A beinduló IVÓVÍZprogramra

való tekintettel fontosnak tartja a
testület a Békés megyei Vízművek
Vállalattal való jó viszony fenn
tartását.

Továbbá ennek egyik fő pillére
az általuk (B. m. V. V.) javasolt viz
és csatomadíjak jóváhagyása...
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Hosszú Szilárd a vállalat vezér
igazgatója elmondta, hogy a víz
program során egy közös svájci pá
lyázat valószínűleg sínen van.
A nyerhető összeg l millió svájci
frank. A mostani díjemelés az
infláció miatt szükséges, mértéke
17,5%.

Katona Lajos pü. biz. elnöke
emlékeztetett a tavalyi körülmé
nyekre az áremeléssel kapcsolat
ban. Egyebek mellett magasnak
tartja a Vizmű V. önköltségeit.

Kovács Kálmán szerint megint
kényszerpályán mozgunk a beru
házás miatt. Legutóbb is kifogásol
ta, hogy a kifolyó víz és aszennyviz
közti különbség mérése nem tör
ténik meg, holott ez egy mezőgaz

dasági területen indokolt lenne. A
Vizmű V. lakossági ügyfélfogadása
sok kívánnivalót hagy maga után.

Dávid István szerint a soro
zatosan, előforduló túlszárnlázá
sok nem erősítika jó kapcsolatot...

Tálka Sándor véleménye szerint
a rossz vízminőség oka nagyban a
rendszerben keresendő. A jó víz is
leromlik, ha majd ezen érkezik. Ha
ez így marad, akkor egy fillért sem
érdemes erre a beruházásra szán
ni. Az ár pedig maradjon az amúgy
is magas '97-es.

A jelenlévők elmondták, hogy
ha a lakosság eleget tesz a
feltételeknek, akkor a Vízmű V.
miért nem?! A rossz minőségű víz
árát nem szabad tovább emelni,
hiszen ezt a szolgáltatás minősége

kellene, hogy meghatározza. Más
példa után elérhető lenne, esetleg
pereskedés útján az 50%-os
ármérséklés is.

A víz mmosege kezdetben
sokkal jobb volt.

Szakítson meg a város minden
kapcsolatot a Vizművel, ha tovább
ra is hasonlóan szolgáltat.

Hosszú Szilárd rövid válaszá
ban kitért arra, hogy folyamatban
van egy szennyvízrákötési kam
pány, amit folytatni fognak annál
is inkább, mivel az önköltséget
sorozatos rácsatlakozások esetén
is csökkenteni lehet.

Az elfogadott vízdíjtételek
1998. január 1-jétó1?:

Lakossági vízdíj 105,40
Ft/m3 + áfa.

Lakossági csatornadíj 79,60
Ft/m~ + áfa.

Hatósági vízdíj 137, 20 Ft/m3

+ áfa.

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

Hatósági csatornadíj 138,70
Ft/m3 + áfa.

A szippantott szennyvíz foga
dásának hat. díja 200 Ft/m3 áfá
val.

l tartózkodással, 2 ellen
szavazattal fogadták el.

V Megszületett az új, módosí
tott rendelet a helyi adókról is 
lásd 15. old.

V A VILLÁMTURS KHT, a
helyijáratú autóbusz üzemelte
tője költségei növekedése miatt
megemeli a menetjegyek és bér
letek árait '98. január l-jétől.

Egy útra szóló vonaljegy 60 Ft,
dolgozói bérlet 1440 Ft, tanuló-,
nyugdíjasbérlet 420 Ft.

V Módosítja a vásár, piac
üzemeltetője a vonatkozó dijté
teleket, amelyeket a testület el
fogadott. Átlagos emelésük
13,88%-os. Néhány példa: ló,
szarvasmarha, szamár - 180
Ft/db, sertés, juh, kecske 60
Ft/db, baromfiféle, egyéb kisál
lat 15 Ft/db.

Őstermelői-, vállalkozói iga
zolvánnyal rendelkezők 70
Ft/m2 , használtcikk-árusítók 70
Ft/m2 , egyéb kereskedelmi tevé
kenység esetén, nem helyi ipar
űzési adót fizető 200 Ft/m2

.

Meghatározott időre előre

váltott árusítóhely január IS-ig
történő megváltása esetén napi
helyjegy megfizetésekor 1440
Ft/m2 /év.

Elárusítóhely bérlete a napi
hely megfizetése mellett 150
Ft/m2 /hó.

Hangosbemondás, apróhi.de
tés 70 Ft/piac, vállalkozási 200
Ft/piac.

Parkolási dij a piac és piactér
melletti területen (nem Penny
Market parkoló) 30 Ft.

Mérlegelési díjak élő állat
esetén 0-50 kg 40 Ft/db, 51-300
kg 65 Ft/db, 301-500 kg 150
Ft/db.

Autó- és mezőg. gépvásár.
Személyautó 100 Ft/db, könnyű
pótkocsi, utánfutó, lakókocsi
100 Ft/db.

Lassú Jarmű 100 Ft/db,
kerékpár, motorkerékpár 30
Ft/db.

V Céltámogatási pályázatot
nyújtanak be '98. febr. 2-ig a

3

szennyvizelvezető rendszer bőví

tésére. A bruttó kivitelezési költség
mintegy 1,28 milliárd Ft lenne. A
Békés Mérnök Kft. tervezési aján
latával biztosítható az eredményes
pályázás. Azonnali költség 7,258
millió Ft, amit a költségvetésben
biztosítanak.

V AfoLyékony hulladék elszál
lítására kiírt újabb pályázat ered
ményhirdetéséig abegyűjtést, el
szállítást a Gyomaszolg Kft. végzi.

V A testület számít a lakosság
részvételére a város útépítési prog
ramjában a Fundamenta lakás
előtakarékossági pénztáron ke
resztül, amelynek bankja a
Takarékszövetkezet. Futamideje
minimum 51 hónap. A befizetések
után az állam 1998-tól 30% támo
gatást biztosít.

V Településünk 600, 80 évet
betöltött polgára karácsonyi cso
magban részesült.

V Zárt ülés keretében határoz
tak az ivóvizberuházás kivitelezési
munkáira érkezett pályázatok
győzteséről. a rangsorolásról. l.
helyen a békéscsabai KÖVIÉP Kft.,
2. helyen a debreceni KEVIÉP Kft.,
3. helyen a Békés megyei Víz
művek Vállalat ..végzett". Azonos
sorrendben: 320 millió Ft + áfa,
328 millió Ft + áfa, 335 millió Ft +
áfa vállalási összegekkel. A nyertes
KÖVIÉP a helyi munkaerő-foglal

koztatásban is előnyösebb pályá
zatot adott be.

V Gyomaendrőd középtávú
fejlesztési koncepciójának ter
vezésére beérkezett 6 pályázat
közül egyet kizártak formai hiba és
költségvonzata miatt. A nyolc tagú
ad hoc előkészítő csoport első

helyen az AACM Central Europa
Tanácsadó KftA, másodikon a
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Rt. -t ajánlotta a testületnek, amely
végül a békéscsabai Dél-Alföldi
Reg. Fejl. Rt.-t nevezte ki győztes

nek. 1998. június 30. a leadási
határidő, 4 millió Ft + áfa ösz
szeggel.

V A TOURINFORM Iroda
működtetése érdekében újabb
jelentkezőkkel tárgyaljon a pol
gármester, és tegyen javaslatot a
következő testületi ülésen.

Január 22-én tartják a
következő testületi ülést.
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A közelmúltban két jelentős jubileumot ünnepeltek
városunkban mindazok, akiknek valamilyen köze volt,
vagy van a néptánchoz, vagy a társastánchoz. E csopor
tokból az előbbiek 30, az utóbbiak 25 éve alakultak.

A Körösmenti Táncegyüttes ALapítvány nevében Weigert
László művészetivezető taglalta az évforduló jelentőségét.

Az évfordulók érdekessége az, hogy ilyenkor összejön
nek azok a táncosok, akik az elmúlt 30 év alatt itt tán
coltak. Aki vállalja a szereplést, az a volt csapatában szín
padra is léphet. A volt vezetőket is próbáljuk megnyerni a
rendezvénynek. Az idén sajnos Nagy Albert és Sára Ferenc
távol maradt.

Így is hat korosztály képviseltette magát. A megelőző

próbák már szeptemberben elkezdődtek.

A táncegyüttes jelenéről elmondhatom, hogy az utóbbi
két évben komoly fejlődésnek indultunk a létszámot ille
tően is.

A Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány és a Zene- és
Művészeti Iskola végzi a településen a néptáncoktatást
szorosan együttműködve.(Az utánpótlás létszáma kb. 200
fő.) Néhány fesztiválra is eljutottunk, ami azért is fontos,
hogy bekerüljünk a néptáncélet vérkeringésébe... Ezek
tapasztalataiból a nagyon fiatal átlagéletkorú - nincs 18 év
- együttesünk igyekszik kisebb-nagyobb hiányosságait a
jövőben pótolni.

Főleg anyagi természetű gondjaink vannak. A fel
lépőruhák pótlására 4-5 garnitúrát tudtunk beszerezni,
bár a minősége nem igazán felel meg. Az évek során nagyon
sokan elkerültek Budapestre, akik meghatározók len
nének az együttesben. Szeretnénk, ha a néptáncoktatás és
a néptánc gondjai, kérdései letisztázódnának és mindenki,
akit érint, ismemé és megtenné kötelességeit. Mindez azért
fontos, hogy végre sínre kerüljön Gyomaendrődöna műkö
dése, helyzete.

Én Gyalog Laci korosztályától kezdve végig táncoltail1 a
mostaniig jónéhány csoporttal, akiktől közben nagyon

Támogatók:
Agrofem Kft. - Andódy
György könyvkötő mester 
Biafolpress Csomagoló·
anyag-ipari Bt.. Molmir
Sándome - Butoripari Szö
vetkezet - Bethlen Gábor
Szk. Isk. - Corvo Bianeo.
Dinya László - Dosszié Kft. 
Dreher Sörözö. Timár János

Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet - End·
rődi Közösségi Hilz 
Gyomaendrőd Város Önkor
mányzata - Gyomai Kner
Nyomda Rt. - Gyomaprint
Kft. - Katona József Mu
velődési Központ - Kner
Imre Gimn es Ker. Szk. Isk.
- Körös Butorlpari Kft..
Mészáros Vendel - Lading
János cipőkeszitő - Margó
Virágbolt - MarZo!. Dinya
Zoltán - Poharaleez László
Raichle Sport. Vodova Já·
nos - RekJine Studió. Szó
Beszed Szerk. - Rideg Zoltán
- Sikér Gmk. - Szechenyi
Vadasztarsasag - Szabó Fa
ipari Egyenl Ceg. Szabó
Bálint - Vilma Cipő - Városi
Sportcsarnok - Watt Gmk. 
Zöld cukraszda

Megyeri Lászfó--Csapó fldikó. 1976

sokat tanultam. Ilyenkor a találkozásokon felelevenedik a
múlt. Ez az első ilyen komoly rendezvény néhány prob
lémát is felvetett, amiket a későbbiekben megpróbálunk
majd kiküszöbölni. Ezek ellenére mégis jól sikerült.

Komoly Céljaink vannak a jövőre vonatkozó3.J.l, de mint
említettem, a további, elégséges anyagi támogatás feltétele
a gyomaendrődi, magasabb színvonalú néptáncnak, és
sorsának... !

A Rumba Táncsport KLub történetét Megyeri László. a
klub vezetője írta le kiadványukban, ami erre a jubileum
ra készült.

Ebből kiderül, hogy a gyomai táncklub élete 1972-ben
indult el Zsoldos Ildikó, majd hamarosan Nyíri Lajos
vezetésével. A hazai jó eredményeken túl nemzetközi
versenyeken, továbbképzéseken vettek részt. Az évek során
egyre többen és sikeresebben vettek részt az egyre nép
szerusödő tánccsoport munkájában. Ez a folyamat ma is
tart. A kemény felkészülés, a versenyek mellett jut idő a
városi rendezvényeken történő fellépésekre is, ahol nem
csak színesítik az adott műsort, de annak színvonalát is
megemelik.

1993-ban alapítványi formába öntötték célkitűzéseiket,

és így a Gyomaendrődi Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
létrejöhetett.

Zsoldos Ildikó és Nyíri Lajos mellett a következők

foglalkoztak a táncot versenyszinten müvelőkkel:

Megyeriné Csapó Ildikó, Megyeri László, Szendrei Éva,
Tímár Krisztián.

Különbözőversenyeken legtöbbször állt a dobogó I. fo
kán Pelle András-Roszkos Annamária - 8 alkalommal.

A legtöbb döntös helyezést elért párok: Tímár
Krisztián-Pólus Rita - 28, Barta Péter-Farkas Viktória is
28 alkalommal.

Országos Bajnokságok és Ranglista versenyek döntős

helyezései:
l. hely 1976 C oszt. Megyeri László-Csapó Ildikó

JI. hely 1975 D oszt. Megyeri László-Csapó Ildikó
1981 B oszt. Megyeri László-Csapó Ildikó

III. hely 1981 C oszt. Nyíri Zoltán-Szendrei Éva
N. hely 1978 B oszt. Megyeri Lászlá-Csapó Ildikó
V. hely 1980 C oszt. Nyíri Zoltán-Szendrei Éva

1981 B lat. Nyíri Zoltán-Szendrei Éva
1989 D oszt. Kis lstván-Rudner Anett
1990 E st. Kulik Béla-Vaszkó Csilla
1992 D lat. Kulik Béla-Vaszkó Csilla

Homok Emő-Fü.1öpKatalin (1977)



1998. JANUÁR GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 5

:K.ÖZl.\IJ:EG-H:.A.L
tovább is közmunka

G-.A.TÁS
fiatalok segítése

Nyert pályázatok

útépítés •

•

fásítás •

• csatorna

December 3-án Endrődöna Közös
ségi Házban, majd a következő napon
Gyomán a Katona József Müvelődési

Központban tartotta a képviselő-tes

tület a falugyülésnek is nevezett ese
ményt. Endrődön széles, de Gyomán
már csekélyebb érdeklődés mellett.

Mindkét helyszínen először a pol
gármester. dr. Dávid Imre beszá
molójában az elvégzett munkákról,
további elképzelésekrőlbeszélt. (A tel
jesség igénye nélkül tudósítunk a hal
lottakról.)

Az 1997-es költségvetési év 65,9
millió Ft mínusszal indult. Az eladott
Dégáz részvények javították a mér
leget. de ebből csak a hitelek egy ré
szét fIzették vissza. 25 milliót tar
talékoltak. Egyes intézmények túllép
ték költségvetési kereteiket. Azonban
összességében müködőképes volt a
város. A tartalékolt 25 millió Ft pedig
felhasználható lesz az ivóvízberu
házásnál.

46 pályázatot adtak be az év fo
lyamán, ebből 24 esetben nyert az
önkormányzat - pénzben kifejezve
157.8 millió Ft-ot jelent összesen -, de
9 jelen pillanatban is értékelés alatt
áll.

Közel fél évszázada nem volt ilyen
átfogó. alapos a csapadékviz-elvezető

árkok felújítása, rendbetétele. mint
amilyen munkák '97-ben elkezdődtek.

100 munkanélküli 6 hónapon át dol
gozhatott a Közmunkatanács által
támogatott felújításban. A '98-as foly-

tatás a Gyomaendrőd, Hunya, Csárda
szállás kistérségi társulásban 13 mil
liós saját erőt követel városunktól. Az
összberuházás 70 milliós értéket kép
visel.

Tervben van az ivóvíz-rekonstruk
ció beindítása - '97. dec. 14-én - mel
lett' az endrődi fötér rendbetétele. a
szennyvízcsatorna-rendszer kiépítésé
nek elkezdése. Ez utóbbi 10 milliós
saját erőt képvisel.

A Kossuth utca fásítása is várható
a Kner Nyomda Rt. és az Endrőd és
Vidéke Takszöv. részvállalása mellett.

A fürdő feljavító beruházása is
tovább halad. valamint a város szilárd
burkolatú útjainak további építése.
felújítása is tervben van.

A város 103 km-t kitevő burkolt
útjaiból 61 km-nyit felújitanak, 30
km-t pedig szilárd burkolattal látnak
el. Itt a lakosság részvétele is szük
séges a javasolt ún. Fundamenta
LakáselőtakarékosságiPénztár-akciók
segítségével.

A kábeltévé kiépítése várhatóan
még a télen elkezdődik. Ennek vélhető

elterjedését az is segítené, hogy senki
nek nem kell előre fizetnie, csak a sze
relés folyamatában. Az önkormányzat
pedig egyéves kommunális adómen
tességet ígér annak. aki bevezeti
lakásába, házába a kábeltévét.

(Adókedvezményt jelent a csator
natársulásokban, útépítésekben való
részvétel is 5, ill. 3 évre ...)

A telefonkiépítés a vártnál vala-

mivel nagyobb mértékben teljesült.
Ennek következtében mára már
4300-4400 előflZető van Gyomaend
rődön.

A lakosság elöregedésének ellensú
1yozására '98-ra tervezik a fiatalok első

lakásának támogatását, egyelőre ösz
szesen 6 millió Ft-tal, aminek egy
része nem lesz visszatéritendő.

A számtalan lakossági kérdést is
igyekezett a polgármester, a jegyző, il
letve a testület tagjai kellően megvála
szolni, de a városi rendőrőrs parancs
noka sem maradt aktuális kérdés
nélkül.

Néhány ezekből:

Kifogásolták az utak, járdák álla
potát, a közvilágitás hiányát egyes he
lyeken.

Forgalomlassitó tábla kihelyezését
kérték iskolák, óvodák, otthonok stb.
környékére.

Üres, gondozatlan telkek, rozoga
keritések csúfitják néhol a város
összképét. Ez ellen erőteljesebben,

büntetőlegkellene fellépni.
Több utcai szemétgyüjtőt kérnek

elhelyezni - főleg frekventált helye
ken ...

A '97-es szúnyogirtás nem volt kel
lőképp hatásos ...

A közrend, a közbiztonság nem
megnyugtató.

A Gondozási Központ vezetőjét

megfontoltan kell megválasztani. ..
A közterület-felügyelők tevékeny

sége sem kielégitő.

"Nincs visszamenőlegesgyes-kiegészítés"
Az elmúlt másfél hónapban tömegesen érdeklődtek a

Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál levélben és szemé
lyesen egyaránt arról, hogy visszamenőlegesenmilyen for
mában igényelhetnek gyermekgondozási segély különbö
zetet.

Az érdeklődők arra hivatkoznak, hogy a rádióban hal
lottak ezen lehetőségekről. Tájékoztatjuk tisztelt olva
sóinkat. hogy a rádióban elhangzott - általunk ismeretlen
tartalmú - tájékoztató nem társadalombiztosítási szakem
bertől származik.

A családi pótlékról és családok támogatásáról szóló
jogszabály 1996. IV. IS-ével változott.

Azon gyermekek után akik 1996. IV. IS-én. vagy azt
követően születtek, a szülő biztosítási jOgv1szonytól
függetlenül jogosult gyermekgondozási segélyre, ha a
család egy főre eső havi jövedelme a jogszabályban
meghatározott összeget nem haladja meg (ez 1997. évben
havi 23000,- Ft).

Feltétel továbbá, hogy egyéb rendszeres pénzellátásban
nem részesül. A gyes összege ettől az időponttól azonos a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegével, és abból
6% nyugdíjjárulékot kell levonni. Tehát az összeg 1996
ban nettó 9024,- Ft volt, 1997-ben pedig nettó 10810,- Ft.

Ez az összeg illeti meg a szülőket ha gyermekük 1996. IV.
15. után született.

Azok számára, akiknek a gyermeke 1996. IV. 15. előtt

született, és a gyermekük még nem töltötte be a 3. életévét,
a jogszabály lehetövé tette a választási lehetőséget,hogy az
új vagy a régi szabály alapján kérik-e a gyes tovább
folyósítását.

Ez kizárólag azon szülőkrevonatkozik, akik mind a két
jogszabály alapján jogosultak gyes-re.

A régí jogszabály a gyes jogosultságát biztosítási időhöz
kötötte, nem volt feltétele viszont a család jövedelmi viszo
nya és kedvezőbb a gyes folyósítása melletti munkavégzés.

Összege a gyermekek számától függően 8500 Ft, 8600
Ft, 8700 Ft havonta.

Jelenleg még e régi jogszabály szerint 58 fő részesül
gyes-ben. Kizárólag Ők választhatnak, hogy a továbbiak
ban is az alacsonyabb összegü, de jövedelemtől független
gyes folyósítását kérik, vagy az új szabály szerint.

Azon gyermekek után, akik már harmadik életévüket
betöltötték, semmiféle kiegészítés nem jár, akár a régi,
akár az új szabály szerint kapták a gyes-t.

Békéscsaba, 1997. december 8.
KAPÁS JÓZSEF igazgató
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MEGFEJTÉS
A december havi Híradóban

megjelent keresztrejtvény helyes
megfejtése:

..Alamizsnát kérek a szobor
tól, ezzel szoktatom magam a
visszautasításhoz...

A helyes megfejtők között
500-500 Ft-os vásárlási utalvány0

kat sorsoltunk ki.
Felajánlá/c: ÁFÉSZ, LIüNNE

Ajándék Shop, Gschwindt és
Társa, Watt Gmk., Körös-Kurca,
Kert-Kiwi, Sebők és Sebők

Villamosság, Vargáné Ajándék
boltja, ZSORT Élelm. Áh., SIKÉR
Gmk.

A nyertesek: Balla Károly,
Gellai József, Kis Edéné, Babecz
Sándorné, Forster Gusztáv,
Czikkely István, Veres Lászlóné,
Szosznyák Istvánné, Nagy Béla,
Prókai Istvánné, Benga Ferencné,
Horváth Lajos, Nagy Béláné, Kerek
Lajosné, Kisné Horváth Éva,
Gecsei Tamás.

Gratulálunk!

Adomány

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

Az állat egészségvédelméröl szóló,
hatályos 41/97 (V. 28) FM rendelet
kimondja l. §-ában:

,,{ll Állatokat tartani ... csak az
Országos Építésügyi Szabályzat
(OÉSZl által előírtaknak megfelelő

helyen és építményben, valamint a
külön jogszabályban foglaltak sze
rint szabad."

A Gyomaendrőd Város Képviselő

testülete az ide vonatkozó helyi vi
szonylatú módosított rendeletét ha
marosan meghozza.

Figyelernfelkeltőként néhá.ll.Y al
cím az Európa Uniós előírások figye
lembevételével készült rendeletből:

Elég sok ebtulajdonosnak prob
lémát jelent a kutyatartással kap
csolatos rendelet (az Állattartásról
szóló KT-rendelet 1996. júniu
sában jelent meg lapunkban - a
szerk.), ennek betartása. Segít
ségül közlünk újra ebből a rende
letből az egyik leggyakoribb esetre
vonatkozóan.

A 21/1992. KT-rendelet 5. § 8.

1998. JANUÁR

- Állattartás épületei, az állat
tartás emberekre, környezetre való
hatása, já.rványvédelmi terv ...

- Az állattartó-, nagylétszámú ál
lattartó telep kialakítási, üzemel
tetési feltételei.

- Az állattartó létesítmények
állategészségügyi - szakhatósági vé
leményezése.

- Az építmények közötti legki
sebb távolságok.

A hatályos - szigorú - rendeletet
a következő számunktól közöljük.
Részletes felvilágosítás a pm. hivatal
műszaki csoportjánál.

- b-

bek: Az eb tulajdonosa köteLes az
eb tartózkodási helye szelint ille
tékes települési önkormányzat
jegyzőjénél bejelenteni nyilván
tartásba vétel céljából az állatot,
ha az eb:

- háromhónapos kort elérte,
- elhullott, elveszett,
- új tulajdonoshoz került.

1954-töl őrizte Tóth Vince a
vasgyüjtésért, Czibulka József is
kolaigazgatótól Öregszőlőben ka
pott könyvecskét, ami a legendás
angolok elleni 1953-as győztes lab
darúgó mérkőzésről szól. Most
mégis odaajándékozta a szívéhez
nőtt ..ereklyét" a Városi Sport
csarnoknak. az Iszer Károly Lab
darúgó Torna alkalmából. Őrizzék

tovább és mutasson példát az
egykori történet a felnövő generá
ció[k)nak, akik közül újabb le
gendás sportemberek nőhetnek

ki... ! - B. K. -

Kispest-Honvéd csapata

Focigála
Az Iszer Károly centenáriumi labdarúgó torna, amely a Városi Sport

csarnokban került megrendezésre december 13-án a következő végered
ményt hozta:

1. Kispest-Honvéd, 2. Debreceni VSC, Békéscsabai Előre SC, 4.
Szeged SC.

Legjobb kapus Szabó József DVSC. legjobb mezőnyjátékos Somogyi János
Békéscsaba Előre SC, gólkirály dr. Birinyi István Kispest-Honvéd. a legsport
szerűbb játékos Orosházi László Szeged SC. lett.

Az esemény szervezői a 2. Sz. Általános Iskola testnevelői voltak Halász
István vezetésével.

DVSC csapata



Hajdú László a könyvtár új vezetője

1998. JANUÁR

- Mióta él Gyoma
endrődön?

- Összesen 16 éve
vagyok kapcsolatban
Gyomaendrőddelaz ok
tatás. nevelés terén. 10
éve lakom itt.

- Hajdú László ese
tében mondhatjuk-e,
hogy végre egy pályázat,
ami "bejött"... ?

- Én azt mondom.
hogy döntetlen a dolog...
Sokan. az ellenfeleim.
meg akiknek nem tet
szik a személyiségem. azok drukkol
tak. hogy ne nagyon nyerjek pályáza
tokat.

Vannak, akik azt kérdezik, hogy
miért pályázok mindenhová?

Azt szoktam mondani. hogy
megfelelőnekérzem magam az adott
területre. ahová pályázok
előképzettségem alapján is. nem
cezaromániából - hiszen magyar-.
népmúvelés. könyvtár szakos va
gyok. sportoltam. edző is voltam... Ez
magyarázza a sportcsarnok. a 617.
Sz. Ipari Iskola vezetői posztjára. a
Híradó szerkesztői állására. a kul
túrház igazgatói tisztségére történt
jelentkezésemet. Azért voltam a
Híradó szerkesztője. sőt a kultúrház
vezetője is. igaz. hogy ez csak 18
óráig. Ekkor jöttek azok. akiknek
nem tetszettem. és elég inkorrekt
módon betartottak...

- Milyen igényt elégít most ki ez a
szerepvállalás?

- Elsősorban azért pályáztam
most. mert több helyről úgymond
meginvitáltak. és nekem is tetszett a
gondolat. A könyv egyébként is közel
áll hozzám. Nem is választanám el
mentalitásomtól az oktatást. neve
lést. közmüvelődést.a könyvet. spor
tot. a szabadidő értelmes felhasz
nálását célzó tevékenységeket.

Eléggé idegesít. hogy - és ezzel
nem kívánok senkit megbántani 
sokan alulképzettek. nincs igény
arra. hogy szellemileg kicsit többek
legyenek.

Bár nem itt születtem. de már ezt
a települést magaménak vallom. és
így szeretném. ha rajtam kívül
mások is - pl. a lokálpatrióták - ten
nének a város kulturális életéért.

Szerintem egy városi könyvtár
színvonala. minősége meghatározza
az egész város arculatát.

- Milyen alapon nyert az Ön
pályázata és milyen tervekkel vette át
a vezetést?

- Valószinűleg enyém volt a leg
tartalmasabb és többsikú elgondo
lást tartalmazó terv. Minden kor
osztályhoz szóló programot fektettem

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

le. az óvodásoktól a munkanélkü
liekig...

Péidául. megalakítanánk hama
rosan GyomaendrődKulturális Szer
vezetét. műsorokat tartanánk a Ko
médiás Körrel óvodásoknak. olva
sótábort szerveznénk Bükkszent
kereszten. középiskolásoknak Ta
mási Áron Ábel c. trilógiájából mű
sorokat adnánk. a felnőtteknek

kialakítanánk a könyvtár udvarában
nyári időszakban kávézó-könyvol
vasó-sziesztázó lugast. őszi könyv
tárnapokat tartanánk egyéb prog
ramokkal. és sorolhatnám...

Természetesen sok-sok pályázati
pénzzel lehetne ezeket megvalósítani.
A költségvetéstől kapott támogatás
csak arra elegendő. hogy éppen nyit
va tartsunk.

A Komédiás Kör és az iskolai
tanárkodásom is tovább folytatódik
természetesen. A diákokkal való kap
csolattartásom csak így oldható meg.
A komédiázást pedig addig szeret
ném csinálni. amíg élek. mert ez
szívügyem és szenvedélyem.

Intenzíven folytatom Határ Győ

zővel a kapcsolattartást. annál is
inkább. mivel 5 évvel ezelőtt ~n alakí
tottam meg iskolánkban. a 617
esben a Határ Győző Baráti Kört.

Ha a könyvtárról beszélünk.
akkor az emberek ne csak egy
könyvraktárnak tekintsék ezt. ha
nem ha bejön valaki. akkor azt az
információs rendszer segitségével is.
az internetkapcsolattal is elláthas
suk. és tényleg. mínt egy "agytröszt"
működnénk. Sőt azt is mondom.
hogy a mostani sanyarú világban aki
otthon nem tud füteni. az is jöjjön ide
melegedni ...

- Szókimondó. határozott. agilis
embemek ismerik. Miben nyilvánul ez
meg?

- Ha valamit elhatározok. azt
véghez is viszem. A módszereim.
talán az igénybe vett eszközök míatt
nem mindenkinek tűnhetnek szim
patikusnak. Azonban az ésszerű

kompromiszszumokra hajlamos va
gyok.

7

Szeretek egy idé
zetet felhozni: ..A
nemzetet leginkább
a tudatlanság oszt
ja meg. csak a mű

velt népesség egye
sítheti.. .l"

Akik az én szemé
lyemet eddig nem
fogadták el. azok
ismerjék meg a
könyvtár munkáját.
ami majd itt meg
valósul, remélhető

leg hosszabb távon.
A Kner Nyomda Rt.-vel mege

gyeztünk. hogy az általuk gyártott
könyvekből a jövőben kapunk egy
egy példányt.

Szolgáltatásunkhoz tartozik még
a fénymásolás. szövegszerkesztés.
bibliográfiai összeállítás is. Szeret
ném végezetül azokat az olvasókat
kémi. akiknél könyvtári könyvek
találhatók ..elfeh.-vőben". legyenek szí
vesek azt most mindenféle követ
kezmény nélkül viszszahozni február
hónapban.

- BIRÓ-

Kisállat
kiállítás
A Magyar Galamb
és Kisállattenyész

tők Országos Szövetsége Gyoma
endrődi 243. Sz. Egyesülete kiál
lításának eredményei: (A bírálást az
Országos Bíráló Testület végezte.)

A tenyésztői díjakat dr. Dávid
Imre polgármester adta át:

l. Farkas Zsigmond Mezőtúr 
német kiállítási galamb - 48 pont.

2. Bula Béla Gyomaendrőd 
amerikai óriásposta - 46 pont.

3. Kovács II László Gyomaendrőd

- amerikai óriásposta - 44 pont.
Gyomaendrődirésztvevők voltak:

Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzak
iskola. Bula Béla. Bula Vince. Dobák
Krisztián. Dobákné Szerető Ágnes.
Gellai Tibor. Herter László. Izsó
József. Knapcsek Ádám. Knapcsek
Béla. Knapcsek Lajos. Kovács Il
László. Kruchio Gábor. Látkóczki
Béla. Látkóczki Vince. Martinák
István. Pfeiffer György. Szabó
Benedek. Szakálos Béla. Tari Attila.
Tari János. Timár Vince és Torma
Béla.

Az általuk kiállított galambok és
baromfiak általában nagyon jÓ minő

sítéseket kaptak. - b -
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2. SzáD:J.ú Al'talános Iskola
.ECoS;2';O~et TANULóI PÁLYÁZATOK

Iskolánk évek óta igen nagy számban, jelentős si
kerrel vesz részt országos rajzpályázatokon. Már ebben
a tanévben több tanuló vehette át díját. tárgyjutalmát.

A ..Biztonságos jövő" c. országos rajzversenyen érté
kes könyvjutalmat kapott Kazár Éva 7. e osztályos,
F. Nagy Lajos 8. a osztályos tanuló.

A ..Világtakarékossági Nap" tiszteletére meghirdetett
rajzpályázat országos döntőjében II. helyezett lett Kazár
Éva 7. osztályos tanuló, aki Győröttvette át oklevelét és
pénzjutalmát.

Intézményünket is pénzjutalomban részesítették a
kiváló eredményért.

A helyi, területi díjazott tanulók a Takarék
szövetkezet gyomai kirendeltségén kapták meg tárgyju
talmukat.

r. Dancs Tamás 6. o.
II. Mészáros Györgyi 7. o.

III. Fülöp Ernő 8 o.
Különdíjat vett át F. Nagy Lajos 8. o. tanuló.
Hunya Elekné tanárnőt pénz- és könyvjutalomban

részesítették a sikeres pedagógiai munkáért.
További hasonló eredményeket kívánunk a nevelők-

nek és a tanulóknak. GIRJCZNE VARGA ERZSEBET igazgató

~

!;:~:

aiplo

GIRICZNÉ VARGA ERZSÉBET

igazgató
a volt tanítványok és kollégák nevében

Dísz

Eiler Erika

$zeptemberben történt a Kisréti utcai iskolánk mel
lékhelyiségének műszaki átadása, melyet egy már meg
lévő épület átalakításával hoztunk létre.

Az intézmény erre szánt pénzösszegén felül a szpon
zorok, a szülők és az iskolai dolgozók pénzadománya
ikkal, munkaeszközeikkel , fizikai munkával járultak
hozzá az épitkezéshez.

Köszönjük a segítséget az aLábbi szponzoroknak:
Kner Nyomda Rt., Mikro Fox, Sikér Gmk., Sublót Kft.

Aszülőknek: Nagyné Perjési Anikó (tervező), Molnár
Tibor (vlzvezetés), Szabó Lajos (vlzvezetésJ, Kurilla
Lászlóné (szerelvények), Stranszki Mihályné (pénz
adomány).

Ezúton köszönöm meg színvonalas szakértelemmel
végzett munkáját: Gózon Mihály, Kovács János,
Miklavlcz János, Tarsoly Károly, Száfián József, Tímár
Ernő iskolai munkatársainknak. Elismerésem fejezem
ki a szervező munkáért Nemes Istvánné gazdasági
vezetőnknek és a Kisréti utcai Szülői Munkaközös
ségnek.

Majorettcsoportunk napokban vette át a magnót,
amelyet Balázs Dezső vállalkozónak köszönhetünk.

Díszdiplomák átadására került sor 1997. szeptem
ber 6-án Békéscsabán a Kőrösi Csoma Sándor
Főiskola ünnepélyes tanévnyitóján.

A felsőoktatásról szóló törvény értelmében felter
jesztettük ,Arany díszdiploma" adományozására két
nyugdíjas pedagógusunkat.

Dombos Lászlóné és É. Kiss Lajosné nyugdíjas
tanítónők 50 éve kapták meg tanítói oklevelüket.

Városunkban elismert pedagógiai tevékenységük,
szakmai felkészültségük, pozitív emberi tulajdonsá
gaik. Együttműködésre törekvő szerény tanítónők,

akik a kicsi gyermekek közt türelemmel teljesítették
hosszú éveken át az oktató-nevelőmunka feladatait.

GratuláLunk a ritka és megható alkalomhoz!
Kívánunkjó egészséget!

Önkormányzati segítséggel teljesíteni tudtuk szülök.,
pedagógusok régi kivánságát: egy-egy telefonkészüléket
helyeztek üzembe a Kisrétí és a Sallai utcai iskolaegy
ségünkben.
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RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

GyomaendrődNépliget u. 2.
BRONZFOKOZAT

ORSZÁGOSÉNEKVERSENYEN

December 4-én, pénteken indul
tunk el az Ének-zene tagozatos
Általános Iskolák Kodály Zoltán
Bicinium Énekversenyére. Salgó
tarjánban egy leánykollégiumban
kaptunk szállást.

A gyerekeket életkor szerint há
rom korcsoportba osztották. Két
dalt kellett elénekelnünk, egy köte
lezőt, az Igaz bölcset és egy válasz
tott biciniumot, ami nálunk az
Édesanyám kiállott a kapuba cimű

dal volt. A műsor után Mikulás-es
ten vettünk részt. Másnap, vasár
nap volt az értékelés. Nagyon boldo
gok voltunk, amikor meghallottuk,
hogy a zsűri minket is szólít: bronz
fokozatot nyertünk. Nagy élmény
volt ilyen rangos versenyen szere
pelni!

Vaszkó Barbara. Kovásznai Nóra
és Mészáros Erzsébet tanárnő

JÁTÉKOS SPORTVETÉLKEDŐ

December S-án a Városi Sport
csarnokban az általános iskolák
I-II. korcsoportjai számára rende
zett sportvetélkedőnvettünk részt.

Vaszkán Gábor tanár bácsi
válogatott ki, és kisért el bennün
ket. A nagy csarnokban rengeteg
gyerek volt, és mi nagyon izgultunk.

A vetélkedő kb. 10, nagyon érde
kes és vicces versenyszámból állt.
Nagy kiaoálással biztattuk egy
mást. Sokat nevettünk is a pókjá
rás, a rákjárás, anyusziugrások
közben.

Nagyon jól éreztük magunkat,
de a legnagyobb öröm az volt,
amikormegtudtuk, hogy minden
versenyszámban a mi iskolánk
csapata győzött. Halász István és
Cs. Nagy Lajos tanár bácsiktól
édességet és üdítőt kaptunk a sze
replésért. Vaszkán tanár bácsi is
nagyon örült, és megdicsért ben-

nünket. Máskor is szívesen elme
gyünk ilyen játékos vetélkedőre.

KELEMEN ERJKA ts HAMZA NIKOLETT

5/A

OVI·SULI
Végre elérkezett a péntek dél

után. amikor a közel 100jövendő el
ső osztályos birtokba vette az iskola
jól felszerelt tornatermét. Mindenki
kedvére tornázhatott, mozgásigé
nyüket megfelelően ki tudták elégí
teni. Pihenésül kis jelenetet láthat
tak az 1/a osztályos tanulók
előadásában. valamint a judósok
mutatták be ..tudományukat". Ezen
kívül hajtogathattak, majd finom
teával és keksszel vendégeltek meg
bennünket a tanító nénik.

Hangulatos befejezéssel ért véget
a délután: 2 tanító bácsi gitározott,
az óvodásaink pedig segítettek éne
kelni. SZABÓ IS1VÁNNE ÓVODAVEZE:TÖ

Sztanyik Krisztina rajza

KÉZMŰVESSZAKKÖR
A DIÁKOTTHONBAN

Szonda Pista bácsi kéthetente
jön hozzánk. Általában az ünne
pekhez kapcsolódóan agyagból, ne
mezből, gyapjúból, gyöngyből,

különféle termésekből készítünk
..művészi" alkotásokat, tárgyakat.
Most papírból karácsonyfadíszeket.
gyapjúból angyalkákat csináltunk
karácsonyra. Ki ügyesebb, ki kevés
bé, de mindannyian jól szó
rakoztunk.

HAMZA NIKOLETT ÉS Sipos TERÉZ

DECEMBERI HANGULAT

Iskolánkban a december a ka
rácsonyra való készülődés hangu
latában telt el. Feldíszítettük a tan
termeket, adventi koszorúkat
készítettünk, és szerény ajándé
kokkal leptük meg egymást. Miku
lás-napon a felső tagozatos diákok
- hagyományaink szerint - ünnepi
műsorral, Télapóval, krarnpu
szokkal látogatták meg a kicsiket.
Ugyanakkor az osztálybulik is a
szeretet ünnepének jegyében zajlot
tak. December 19-én az egész isko
la együtt ünnepelte a közösen
feldíszített fenyőfát. Magyarul, né
metül, franciául, angolul szólalta...1(
meg a karácsonyt köszöntő versek.
dalok, jelenetek.

A 4. c osztály Békés megyei
Luca-napi népszokásokat jelenített
meg mulatságos, tréfás formában.
Eljátszották például azt. hogy de
cember 13-án azért nem tanácsos
szőni-fonni, mert ha valakinek el
szakad a fonala, annak az élete
fonala is elszakad. Varrni meg azért
nem szabad, mert bevarrjále a tyü
kok fenekét és nem tojnak. Bemu
tatták a Luca-cédula írását, amit a
lányok még ma is szoktak játszani.
l 3-féle fából faragták a fiúk a Luca
széket, hogy az éjféli misén arra
állva meglássák, ki is a boszorkát,y.
Segítségükkel mi is láthattunk egy
csapat eleven, seprun lovagló, igazi
tüzes boszorkányt.

t,Ml-<!.Jl (Lz. iUlILR..p.i hwujilúdbun

kio.álulIzk múulUl ::K.l'.fllJ-RJ. OllJ-lu.óluLk

l'.I'l'.flm.hlijel~h.elL lj.W'-llafj-, Iw-úwfj- ki
eJ.Z1uulöt!

A RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANULóI Es DOLGOZÓi
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Fecskeavató

A nyolc leányzó mintegy másfél éve. rendszeresen
kézilabdaedzésre jár, ami elveszi idejüket. de az ered
mények azt mutatják. hogy megéri.

Az Oroszlánok már az első percben ráüvöltöttek az
ellenfél tagjaira. akik természetesen égnek álló hajjal
rohantak le a pályáról.

Elkezdődött a szoros mérkőzés. Tibi bá szokása
szerint. a pálya széléről kiabálta be a lányok hibáit:

ENNEK SEMMI ÉRTELME!
LŐJJ HOSSZÚ FELSŐT!

NE RÖHÉCSEW!
OTT AZ ANIKÓ! ... és még a többi.

Ha ott voltatok. hallhattátok a megtisztelő monda
tokat. Mindez csak azért volt. hogy győztesei lehessünk
az őszi fordulónak. Nagy köszönettel tartozunk Lakatos
Tibor tanár úrnak. amiért olyan kitartóan foglalkozott
velünk.

.. A.. győzelmet. a csapat ös~zetartásának szintúgy
koszonhetjük. Köszönjük Kiss Agi segitőkészségét. aki
abban segített, hogy a csapat teljes létszámmal ott legyen
a meccsen. Anikó. a beálló. mikor labdáhozjutott, levált
az emberéről és magát sem kimélve bedobta a labdát a
h~Ób~. A két kis fürge szélsőnk. Szilvia és Gyöngyvér is
buszkelkedhetett l-l góllal. Az irányító Kati volt, ő

mondta meg, hogy milyen figurákat csináljunk, ami a
gólokat jelentette. A két átlövő. Kata és Vivien. a kettes
védők eltaposása után. szaporán vágták be a labdát a
ka.puba. A kapusunk Krisztina -mint mindig - jó for
maban volt. mint azt a kivédett tripla hétméteres lövés is
mutatta.

Szóval mindenki frankó volt. Na ennyit erről kispajtá-
sok. Várunk titeket a tava.szijordulónáU

A Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium
Miért is jöttünk ide a technikumba? A GIMIOROSZLÁNJAI

Azt hiszem. ez a kérdés mindannyiunk fejében meg
fordult már. akik érettségi után itt maradta ötödévre a
Kner Imre Gimnáziumban. A kereskedelmi technikusi
képzés 1996. szeptemberétől indult be iskolánkban. Itt
olyan diákok számára nyilik lehetőség a tanulásra. akik
~ ke~eskedelmi szakközépiskola elvégzése után úgy
ereztek. hogy e szakirányban oktatott tantárgyak felkel
tették érdeklődésüket. és szeretnék jobban elmélyíteni
tudásukat. A jövőben ezen ismereteiket felhasználva
szeretnének elhelyezkedni. illetve felsőoktatási intéz
ményekben továbbtanulni.

E lehetőségek mellett döntöttünk mi is, és az
l ~97/98-as tanévet 19-en kezdtük meg. Az eltelt pár
honapban már többé-kevésbé megízlelhettük azt az
életet. ami itt folyik. A tananyagunkban a vállalkozástan.
a könyvvitel, a számítástechnika mellett nagy hangsúlyt
helyeztek az idegen nyelv oktatására és a marketing. a
jogi ismeretek elsajátítására. Közülünk néhány tanuló
már megismerkedett a felvételi vizsgák nehézségeivel, s
m:gtapaszt~ta azt. hogy az akadályok legyőzéséheznagy
ero. akarat es kitartás szükséges.

Előfordul sajnos az is. hogy e tulajdonságokat hiába
hordozzuk magunkban. a kitüzött Céljaink egy pillanat
alatt szétfoszlanak. Hiszen lehet. hogy a sikertől csak egy
hajszál. a felvételnél egy pont hiányzik ahhoz. hogy egy
főiskolavagy egyetem hallgatói legyünk.

Mo:t. .hogy ezen már valahogy túltettük magunkat.
megprobálunk az itteni elvárásoknak megfelelni. Nem
kis kihívást jelent számunkra az első szakdolgozatunk
elkészítése. a záróvizsgákra a tételek kidolgozása. és az
idegen nyelvből teendő nyelVvizsga megszerzése sem.
Emellett gyüjtjük az erőnket és ismereteinket ahhoz
hogy az életben minél jobban meg tudjunk felelni ~
elv~ásoknak.és sikeres. céltudatos emberekké váljunk.

Es hogy ..Miért isjöttünk ide...T. Hát ezért!
SZJLÁGYl ERZSÉBET technikus i hallgató

Iskolánk tanulói közül körülbelül 80 váltott jegyet.
hogy megnézhesse Szolnokon a Szigligeti Színházban a
..Hair" címü előadást. Az előadás 7 órakor kezdődött.

A műsor nagyon szép volt. A tánc összhangban volt a
zenével és annak szövegével. Ehhez profi táncosok kel
lettek. amiben nem volt hiány.

Az angol dalokat precízen fordították le magyar
nyelvre.

Más diákok véleményét is megkérdeztük. mindenki
n~k nagyon ~ets~ett a műsor. Néhány diák szívesen meg
nez~e volna ugy IS. ha a dalokat angolul éneklik.

Es végül, de nem utolsósorban. szeretnénk köszö
netet mondani Hüse Julianna tanárnőnek. aki lehetővé

tette, hogy láthassuk ezt a felejthetetlen előadást.

Szeretnénk több darabot is megnézni a jövőben a
tanárnő segítségével. FüLÖP EMESE. KOLOH ALIZ

r------------------------------------------------------------,
Tanulmányi eredményeink

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Varga Tamás Országos Matematika Verseny
II. jordulóba továbbjutottak: Gombkötő Imre 7/A.
Kalmár Zsolt 7/A. Méri Gábor 7/A. Papp László 7/A.

_~_~~~_~~~szki Dóra 7/A. Timár Ágnes 7/A.
------------------------------------------------

A Fecskeavató minden elsősnekmeghatározó élmény.
1997. november 21-én ránk figyelt az egész iskola. Az
előkészületek már régóta folytak, hiszen az osztálynak
egy bemutatkozó müsort kellett előadni. Ezen a pénteki
napon rövidített órák után kezdődöttaz avatás .

. ~lőször ~ n~gyedikes diákok köszöntöttek minket egy
trefas avatoszoveggel. Ezután feltüzték a fecskét. amit
~gész nap büszkén hordtunk. Először a 7/A. majd a 9/C
es a 9/B osztály következett a saját műsorával.Volt aki
a viccesre. volt aki a történelemre alapozta a bemu
tatkozását. Meg kell hagyni, mindegyik egyéni volt.
Feladatot is róttak ránk a negyedikesek. kellett ka
csatáncot járnunk. Süsü dalát énekelnünk és pattoga
tott kukoricával etetnünk kicsi ..fecskéinket".

Így lettünk végérvényesen gimisek.
Cs. NAGY ÁGNES 7 / A

r------------------------------------------------------------,
I! Tanulmányi eredményeink
l Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
I

: - II. jordu/óba továbbjutottak:
! Biológia tantárgyból: Nótári Krisztina 11/A
: Német nyelvből: Timár Sarolta 12/B
I: Almási Anett 11/A
! - Továbbküldhetők: Matematika tantárgyból:
: Vaszkó Beáta ll/A, Csikós János 12/B.
I I
~ J
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Bethlen Gábor Mezőgazdaságiés Ipari SzakképzőIskola

A szeretet ünnepére készülve

November 24-én iskolánkban
ezen a napon szokatlan esemény tör
tént. Nem volt tanítás. Tanáraink
nagy része NAT-továbbképzésen vett
részt. Ez a nap tanítás nélküli mun
kanap volt. Hogy mégis tartalmas és
szórakoztató legyen. hosszú előké

születek előzték meg. Már a neveze
tes nap előtt 3 héttel összehívták az
osztályok képviselőit. azaz a Diák
önkormányzatot. hogy eldöntsék.
mivel is töltsék ki ezt a napot. Nem
volt könnyű. hiszen több mint 500
diák figyeimét lekötni elég nehéz
feladat.

Először megindult az ötletek
gyüjtése. Ezek között voltak használ
hatók. melyek meg is valósultak. és
persze olyanok is. amelyek nem vol
tak kivitelezhetők. Felmerült olyan
lehetőség is. hogy közösen nézzünk
meg egy filmet a moziban. de ez ke
vés diákot vonzott. ezért lemondtunk
róla. Végül mégis megtaláltuk a meg-

Újra közeleg a nap. amelyet egész
évben vártunk. Ez a legszebb
ünnepünk. a Karácsony. Ez más mint
a többi. ez a szeretet ünnepe. Ez az
ünnep. amelyet talán az egész világon
megünnepelnek és mindenütt ugyan
azt jelenti. Ilyenkor az emberek fél
reteszik minden bánatukat. harag
jukat és egy kicsit egymásra figyelnek.
Szívükbe beköltözik a szeretet. hisz ez
az az érzés. amelyik összeköti az
emberekeket és békét teremt. Békét.
ami igazán nem jellemző a mai vilá
gunkra. Arra a világra. ahol mindenki
csak a saját hasznát tartja szem előtt

és nem törődik másokkal. Arra. ahol
ma is valahol fegyverropogás töri meg
a csendet. A karácsony jelszava a
szeretet. e szó nélkül nem is képzel
hetnénk el az ünnepet.

Az ünnepet megelőző időszakot

lázas készülődés előzi meg. Nincs ez
másképp iskolánkban sem. Már két
héttel az ünnep előtt feldíszítették az
iskolát. Ezen a héten pedig már a
karácsonyfát is felállították. amelyet
mi díszítettünk fel. Nem csak kül
sőségekben. hanem lelkiekben is
próbáltunk készülni az ünnepre. Ezért
egy kis műsort állítottak össze
tanáraink. amit mi diákok adtunk elő.

Az előadók között egyaránt volt elsős

és negyedikes. szakközepes és szak
munkás. tehát az egész iskola-szerepet
vállalt benne. Elhangzott a Csendes éj

~

DIAKNAP
felelő megoldást az osztályok bevo
násával.

Ez a nap már jól kezdődött. mert
később volt az ébresztő a szokásos
nál. 8 órai kezdettel a tornateremben
vetélkedőkerült megrendezésre. me
lyet néhány felsőbb éves diák szerve
zett. Ez egy szórakoztató játékos ve
télkedő volt. melyben 6 fős csapatok
vettek részt. Minden osztály kép
viseltette magát. 3 tagú zsűri bírálta
el az egyes számokban nyújtott tel
jesítményeket. A csapatokat népes
közönség biztatta. A versenyszámok
között szerepelt cipőfűző-összekötő

verseny. táncolás újságpapíron. to
jásadogatás kanállal és sok egyéb
más. Mind közül a legérdekesebb ta-

című dal angolul. melyet az angol
tanárunk tanított be. de szerepelt a
műsorban vers és próza is. A műsort a
kollégiumi nevelőink állították össze.

Ennek akkor van értelme. ha
másoknak is örömöt tudunk szerezni.
Éppen ezért szerda délután ellátogat
tunk az Idősek Otthonába. ahol öröm
mel fogadtak minket. Itt olyan em
berek vannak. akik igen érzékenyek.
Számukra a kis öröm is sokat jelent
het. Azzal. hogy mi ellátogattunk hoz
zájuk. boldogabb lett az ünnepük.
Érdeklődéssel hallgatták végig műso

runkat és sugárzó arccal tapsoltak. Ez
a kis műsor volt a mi ajándékunk a
számukra. Az Ö ajándékuk pedig a mi
számunkra az Ö örömük volt. Jövőre

is szívesen ellátogatunk hozzájuk.
Csütörtökön délután ugyanezt a

műsort kissé kibővitve adtuk elő

iskolánk tomatermében. Végül min
den diák ajándékkal vonulhatott el egy
kis időre. de csak annyira, hogy
átöltözzön és már indult is a kará
csonyi discó. Most is. mint már annyi
szor - iskolánk diákja -. Valuk Csaba
rendezte. Igazán tartalmas és színvo
nalas szórakozást nyújtott. Az
iskolavezetés engedélyével a discó 23
óráig tartott. Másnap sokunk
sajnálatára mégis iskolába kellett
menni. Végül is mindenki jól szórako
zott, pénteken pedig már a hazautazás
lázában égett az egész iskola.

lán az volt. amikor a paraván mögé
elbújt személynek szerelmet kellett
vallani. Jobbnál jobb. szellemesebb
nél szellemesebb szerelmi vallomá
sok születtek. Aztán volt nagy meg
lepetés mikor megtudták. ki is rej
tőzik a függöny mögött. Ott ugyanis
az egyik tanárnővolt. Ajáték végén a
nyertes csapatok díjakat vehettek át
a szervezőktőI. Az udvaron a fiúk
rúgták a labdát, a kispályás focitól a
szemerkélő eső sem tudta elriasztani
a csapatokat. Ezen a napon zajlott a
lövészet is, sok résztvevővel. Egész
délelőtt sorban álltak - főleg a fiúk -,
annyian jelentkeztek lőni.

Akik egyik helyszínen sem kap
csolódtak be ajátékba. azok az ebéd
lőben videózhattak. A jó hangulatú
délelőttnek hamar vége lett. Az első

három helyezettet minden ver
senyszámban az iskolai ifjúsági
vöröskereszt jutalmazta csokival.
üdítőveI.

Egészséges életmódra nevelés
Ahhoz. hogy teljes értékű felnöt

tekké váljunk. mindent tudnunk kell
az életről. Ennek a tudásnak a meg
szerzéséhez serdülőkorban kell hoz
zákezdeni. Alapja a megfelelő szintű

felvilágosítás. Iskolánkban fontos sze
repet tulajdonitanak ennek. Az elő

adásokat egy helyi védőnő - Dobos
Katalin szokta tartani. videonézéssel
és beszélgetéssel egybekötve. Vissza
térő témák az AIDS. a drog. a ne
mibetegségek. fogamzásgátlás. fertőző

betegségek és az egészséges életmód.
Ezt a célt szolgálják a sportolási
lehetőségek. és az iskolánkban a tor
naterem mindig nyitva áll előttünk.
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ADÓ-KÖNYVELŐ-TBTANÁCSADÓ IRODA VÁLLAL

APRÓHIRDETÉSE'K "\ UTI Óriási téli választékkal
várjuk Kedves vásárl6inkat

~a TUTI-TURI-ban
~ r Télikabátvásár!

, Folyamatosan kapható géprongy
U~ Nyitva tartás:

Gyomaendrőd Hétfőn: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,
Fő út 230. szombaton: 8-12-ig

TOTÁL VEGYESÁRUK ÜZLETHÁZA
Endrődi u. 1. sz. (Háztartási bolt)

Tel.: 386-637, 06/20/254-663
áruajánlata:

Étolaj 1 literes 207 Ft • Étolaj kimért 182 Ft/liter
• Sertés zsír 500 gr-os 185 Ft/kg • Hagyma I. osztályos

80 Ft/kg • Alma 50-80 Ft/kg • Burgonya I. oszt. 45 Ft/kg •
Üdítőital 2 l-es (91éle) 95 Ft • Gumicsizma I. oszt. 2100 Ft

Vásároljon olcsón, kényelmesen, gyorsan I

Non-stop autómentés!

06 60/474-444

rBoldolj. (l:; we/. kÍtuúuut.k milulen k.edv-l'J. v.w.ó.FlótlkI11t.k!

r---------------------,
I Gépjármű-tulajdonosok figyelem! I
I Vállalkozásom keretén belül: I
I Gyári, új gumiobroncsok árusítása személy-, teher-, mg.-igépjárművekhez, I
I volaminttorgoncóhoz. ef I
I Továbbá vállalom: I
I 5zemé)y;, t~h~r;, ~g_-i g~piárn:ű és targonca gumiköpeny I
I s.zereleset, lovItosat, centlrozosat 'll!CH I
I Erdeklödni: Katona György gumijavító I
I 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 107. I
L ~:~6(2~-!27 .!Y!!!a.:-H:!:!..-!!-iJ:. ~.;,!-:!..2-ig . ...J

munkasruha. kerlc:sznadrág + dzse
Iti. újszerü állaE9lban. Tel.: 285-905
Bp.-i faKas eladó. Dohány ulca 
Körúl sarok. 71 m2 . l. em.. déli
fekves. 2 szoba és szemelyzetis. Lifl.
lelefon. pince van. Erdeklödes
66/285-296 lelefonszamon reggel
6-7 Óra közöll.
Cyomaendrödön a Paszlor J~os
ulcaban epilesi lelek eladó. Erd.:
06/75/313-49Ilelefonon.
Sülőipari gépek. berendezesek 10
Iyamalosan kaphalók. megrendel
helök. Tel.: 20/645-901
Kel csaladnak is meglelelö. külön
bejaralú. gázfüléses csaladi ház
melJekepülelekkel Pelőfi u. 26. sz.
a1all eladó. Erdeklödni lel.: 284-042
Harom szoba. összkomlorlos. köz
ponti füléses. lelefonos csaladi ház
eladó Gyomaendröd. Zrinyi Miklós
u. 43. sz. alall. Ugyanill 200
negyszögöl porta eladó. Erdeklödni:
a helyszinen. '(ai!Y lel.: 283-146
Pálma eladó. Erd.: esle 06/66/284-
785 ~'.......,.,..,.",....,..,
Füz!as-zugban 300 O-öl kert elaae:
Erd.: esle 06/66/284-785

Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269
Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:

l:
-magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbéri et,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás.

Vállaljuk sírkő készítését és múkövesmunkákat.

GYOMASIOLG KFT...

Egyéni és társas vállalkozásoknak teljes körű

ügyintézést.
Magánszemélyeknek az alábbi témakörökben

felvilágositást, igénybejelentést, nyomtatványok
kitöltésével segitségnyújtás.

Nyugdijügyek • Szolgálati idő elismertetése· Öregségi,
előnyugdij • Előrehozott öregségi nyugdij • Csökkentett,
előrehozott öregségi nyugdij • Résznyugdij • Rendszeres

szociális járadék· Átmeneti járadék· Özvegyi nyugdij stb.
Adótanácsadás, bevallások készitése.

Irodánk címe: GYOMAENDRŐD.KOSSUTH U. 18.
(ahol a Körösi ÁG .. illetve a DYWA volt) Tel.: 386-479

Aki várja Önöket adó- és könyvelési ügyekben: Mastala
Istvánné hétfötől csütörtökig: 8-15.30-ig. pénteken: 8-13.30-ig

társadalombizt., nyugdijügyekben: Rávainé Farkas Éva
szerdán: 8-17-ig illetve telefonon egyeztetett időpontban.

Bejelentkezéshez kérem az alábbi teleJonszámon keressen:
munkaidó"ben: 8-12-ig: 386-422 • 14--16-ig: 386-479 és

ezenkivül a 386-834

tladó 54-es méretü söli:lkek léU

Harom szoba. összkomJortos. kon
veklor füleses. lelefonos csaladi ház
e1adq. Gyomaendröd. Fazekasi u.
ll. Erdeklődni: a helyszínen. vagy
tel.: 285-361
Munkagepszerelesben jaralos gep
szerelöl. karbanlartól keres a Pro
minenl Bl. Erd.: munkanap 7-8-ig
Tompa M. u. 22. alall. Tel.:
06/60/384-225
MegkiméJl iíllapolban lévö Simson
molorkerekpar eladó. Erdeklődni:

Gyomaendröd. Vidovszky 4/ l. Tel.:
284-581
ÜlánJuló 5C[lT6Ö x 250) kWele vas
magasilóval. friss müszakival 2 db
pólkerékkel eladó 93 OOO Ft. Gyo
maendrőd. Csokonai u. 30. (Ulán
futó kölcsönzöl

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér l. sz.
Telefon: 386-122, fax: 386-320

Trabanl-moloros kislraklor eladó es
egy vi7.sgázlaloll pÓlkocsi. Erd.:
?zéchenyi u. 7. sz.
51-es Simson SwaJbe kismotoromal
elcserélem SN 51-es Simsonra.
1984-es kiadasú. Erd.: Demeler
Arpad Gyomaendröd. Mikszillh u.
23.
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ÜVEGEZÉS
Megkezdtük Gyomaendrődöna lakosság

és a közületek részére az üvegezési munkákat.
Kérésére a helyszínre való kiszállással,

nagy üveguálasztékkal uárjuk
kedues uásárlóinkat, megrendelőinket.

• 3, 4, 5, 6 mm.-es síküvegek • MTZ és Zetor üvegek
• fehér és színes ornament • biztonsági üvegek

üvegek • családi házak komplett
• parsol üvegek üvegezése
• hőszigetelő üvegek gyártása • kirakatüvegezés

A műhely megtalálható az ENG cipőgyármögötti
udvarban, bejárat a Selyem útjelőL

THERNlUX
ÉpiTÓIPARI SZÖVETKEZET ··',C;""w-
5500 GYOMAENDRÓD, IPARTELEP U. 3. TEL./FAX: 66/386-614, 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁUUK
.... Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése
.... Transzportbeton és betonacél értékesítése, előregyártás,

szerelés
.... Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása

. (nyílászárók, Interspan bútorok)
.,. Epítőipari anyagkereskedés

(fenyő fűrészáru, Interspan bútorlap, szigetelőlemezek,

. kartonplasztlemez...)
__ Epítőipari gépek, segédeszközök bérbeadása

(toronydaru, acélzsalu, keretes állvány, útpanel .. )
'.- Minta utáni burkolólap-értékesítés

KIÁLLÍTÁS NYÍLT

r--------------,

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZK6z6K BOLT.JA
QyomaendriSd,~d u. 22/1. Telefon 66/386-189

ORVOSI VÉNYEK BEVÁLTÁSA!
Új kínálatunk:

ízületi és izomfájdalmak kezelésére
kúraszerűfürdőoldat,gyógykrémek,

elektromos stimulátorok
Továbbá: téli talpbetétek, gyógytalpbetétek,
gyógypárnák, fűzők, medenceövek, térd- és

bokarögzítők, lábápolási termékek nagy választéka,
vérnyomásmérők, vércukorszint-mérők

L10NNE AJÁNDÉK SHOPBAN

~
Körösi Weekend Horgász-. ~ ~

.'. . hobby-o kempingszaküzlet ~~
.~_ .Q:.., Horgászfelszerelések óriási választékban. ~~

Ajándéktárgyak· lakásfelszerelési cikkek, ~
műszaki áruk, festékek·

DÍSZNÖVÉNY- ÉS GYüMÖLCSFALERAKAT
• Széles választék·

Endrőd, Hídfő út 12. Telefon: 66/386-827
Nyitva: minden nap 8-18 óráig

MEGNYÍLT A FŐ ÚT 173-179. ALATTI BOLTUNK IS!
(Kolman ltp.)

Boseges film- es fenykepezogep,
valamint audio- es videokazetta választek!

Folyamatos RGFR RKCIÓ!
Mindenfele homero, fokmero

Fotóalbumok

Ii Szeles ekszerválasztek - Ii
~ arany, ezüst ~

BIONET-termekek!
IJONNE Treningruhák, sportruházat! IJONNE
SHOP Borboi keszüit ajándekok, SHOP

pl. penztárcák••.

Hősök útja 46. Telefon: 386-424

BBB-GLAS KFT.
Gyomaendrőd.Fő út 81/ l.

Telefon: 0620/579-340

I ENel I
BBB-Glas 12§1
_ 1'----__-'

Selyem út

Mczölúr ....

Szabó Zoltán textíljei és akvarelljei címmel a Vidovsz
ky Béla Helytörténeti Gyűjtemény, a Városi Képtár
épületében december 17-én.
Megtekinthető 1998. március 31-ig. Rendezte: Illéssy
Zoltán.

I ONLINE I
I I
I Számítás- és irodatechnika I
I I
I Számítógépek adása-vétele I
I Monitor, színes tv-, videojavítás I
I GYOMAENDRŐD, Fő út 181/1. I
I Tel.: 06/66/284-559 I
I Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17-ig, szombaton: 9-12-ig.L .J

A képen: Szabó Zoltán özvegye Regina asszony,
és 3. megnyitót mondott Banner Zoltán

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17 óráig. Telefon: 386-189
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..A.I>ÓR.ÓL
meg a tevékenységét. akkor'a tevékenység megszüntetését
követő hó első napjától köteles az építményadót időará

nyosan megfizetni.

Telekadó:
Az 1998. évre vonatkozó adattételek a javaslatban

megjelölt módon kerültek elfogadásra, az alábbiak szerint:
Beépítetlen lakótelek:
- teljes közművesítésesetén: 12,- Ft/m2 ,

- részleges közművesítésesetén: 8,- Ft/m2
•

- közmű nélküli telek esetén: 6,- Ft/m2 .

A Kossuth Lajos, Bajcsy-Zs., Selyem és Fő úton, a
Hídfő. Blaha Lujza. Apponyi és Pásztor János utcákban,
valamint a Hősök útján található beépítetlen lakótelkek
után a fenti adótételek kétszeresét kell megfIzetni.

Az önkormányzat döntése alapján mentes a telekadó
alól az a magánszemély tulajdonos vagy vagyoni értéküjog
jogosultja a beépítetlen belterületi lakótelke után. aki
lakóház építésére jogerős építési engedéllyel rendelkezik,
az engedély kiadását követő január l-jétől a használat
bavételi engedély megszerzéséig, de legfeljebb négy évig.

A mentesség feltételeinek nem teljesítése esetén visz
szamenőlegesenmeg kell fIzetni a mentesség megszűnése
előtti évekre számított adót.

Ha a telekre előírt vagy vállalt beépítési kötelezettség
határideje - a telek megosztásától illetve a megvásár
lásától számított 4 év - lejárt és a telek tulajdonosa vagy
vagyoni értékű jog jogosultja nem rendelkezik jogerős

építési engedéllyel és ennek következtében az építkezést
még nem kezdte el, akkor az egyébként járó éves adót
lO%-kal emelt mértékben köteles megfizetni.

3564 és

Egyéb beépítetlen telek esetén:
ha az adóalany magánszemély, akkor:
1500 m 2 területig 2,00
az 1500 m 2-en felüli rész: 0.50
ha az adóalany jogi személy. akkor az adó
mértéke egységesen: 30,00

Beépítetlen üdülőtelekegységesen:
az 1520-1550; a 3410-3411; 3465-3487;

3565 helyrajzí számú ingatlanok adómértéke:
1500 m 2 alapterületig: 2.30
az 1500 m 2-en felüli rész: 0.50

(3) a) Az építményadó mértéke az egyéb adóköteles
építmények (üzlet, műhely, raktár stb.) esetében:

aa) ha az adóalany magánszemély,
akkor: 100,- Ft/m2

ab) ha az adóalany nem magánszemély,
akkor: 300.- Ft/m2

Építményadó:
Az 1998. évre vonatkozó adattételek a javaslatban

megjelölt módon kerültek elfogadásra, az alábbiak szerint:
(A =Belterület; B, C és D =Külterület, közművesítettségtől
függően)

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő

testülete az 1997. december 1O-i ülésén megtárgyalta, és
elfogadta az 1998. január l-jétől hatályba lépő helyi adó
rendelet módositásáról szóló előterjesztést.

A tervezett változtatásokra vonatkozó javaslatot önök
már a Szó-Beszéd, valamint a Gyomaendrődi Híradó
korábbi számaiban, valamint a december 3-án és 4-én
megtartott Közmeghallgatáson megismerhették, elmond
hatták a vele kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

A javaslathoz képest a végleges rendelet kisebb vál
tozásokat tartalmaz ugyan, de a lényeges részek változat
lanok maradtak. Ezért most a teljesség igénye nélkül csak
a legfontosabb részekről szeretném önöket ismételten
tájékoztatni.

..A. ~ELY"I
Tisztelt Polgárok!

Üctülök. hétvégi házak A B C D
9. § (2) Ft/m2 Ft/m2 Ft/m2 Ft/m2

aj ha az épitmény teljes alap-
területe a 30 m2-t nem haladja

.meg. akkor az adó mértéke a
hasznos alapterület után: 280.- 240.- 200,- 160.-
b) ha az épitmény teljes alap-
területe 31-45 m2 között van.
akkor az adó mértéke a
hasznos alapterület után: 340,- 290.- 240.- 190.-
cl ha az építmény teljes
alapterülete 45 m2 felett van,
akkor az adó mértéke a
hasznos alapterület után: 420.- 360.- 300.- 240.-

Az építményadóval kapcsolatos mentesség ígény
bevétele feltételhez kötött, mégpedíg az alábbíak szerint:

Alanyi adómentességet élveznek az adóalanyok azon
ingatlanaik után, amely ingatlanban alaptevékenységük
kel kapcsolatos iparű2ési adó fIzetési kötelezettséggel járó
tevékenységet folytatnak.

Az esetben viszont, ha a számítható iparű2ési adó
összege nem éri el az építményadó nagyságát. úgy az épít
ményadó fIzetési kötelezettség áll fenn. Ha viszont a vál
lalkozó az iparűzési adónál meghatározott szabályok
szerint adómentes, akkor mentesség illeti meg az épít
ményadónál is.

Meg kell fizetni az építményadót abban az esetben is,
ha az építmény az adóév első napján üresen áll, abban a
tulajdonosa alapfeladatai ellátásához szükséges gazdasá
gi tevékenységet nem folytat, illetve ha a tulajdonos az in
gatlant bérbeadás útján hasznosítja. függetlenül attól,
hogy egyébként alaptevékenysége után iparüzési adó fize
tésére kötelezett. vagy ha nem alanya az ípafŰZésiadónak.

Ha az építményben a tulajdonos év közben szünteti

Magánszemélyek kommunális adója:
A módosítási javaslatban szereplő mentességek,

kedvezmények köre változott. A rendelet szerint mentes a
magánszemélyek kommunális adója alól az az egyedül élő,

hetven éven felüli adóalany, aki az adóköteles ingatlannak
kizárólagos tulajdonosa vagy bérlője, a lakás alapterülete
72 m 2-nél nem nagyobb és abban más személy sem tar
tózkodási helyet, sem lakcímet nem létesített, továbbá a
jövedelme nem éri el a míndenkori legkisebb öregségi
nyugdíj összegét. (A mentesség igénybevételéhez a
feltételek együttes fennállása szükséges. a mentesítést
kémi kell.)

Az a magánszemély, aki az 1997-1998. évben induló
társulati formában megvalósuló - szennyvízcsatorna épí
téséhez anyagilag hozzájárul, és az elkészült, műszakilag
átadott közműre rá ís csatlakozik, akkor a rákötést követő
öt évben a befIzetett összeget - legfeljebb azonban a kom
munális adójának mértékéig - a magánszemélyek kom
munális adójával szemben elszámolhatja.

(folytatás a következő oldalon)
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150,- Ft
100,- Ft

(folytatás az előző oldalról)
Ha a beflZetés összege kevesebb, mint az adott évi kom

munalis adó összege, akkor a különbözetet meg kell
fizetnie.

Az a maganszemély, aki az 1997-1998. évben induló 
tarsulati formában megvalósuló szilárd burkolatú út
építéséhez anyagilag hozzajarul, akkor a beflZetett
összeget a magánszemélyek kommunális adójával szem
ben - legfeljebb azonban a kommunális adójának
mértékéig - elszámolhatja a műszaki átadást követő

január elsejétől kezdve:
- 4 éven keresztül, abban az esetben, ha az útalap és

a záróréteg is elkészült;
- 2 éven keresztül, abban az esetben, ha az útalap

vagy a korábban már elkészült útalapra a záróréteg
elkészült.

Az a magánszemély, aki a helyi kábeltévé megvaló
sításához anyagilag hozzájárul, 1998. évben beflZetést tel
jesít, az a beflZetett összeget a magánszemélyek kommu
nális adójával szemben legfeljebb azonban a
kommunális adójanak összegéig - elszámolhatja.

Az 1998. évre vonatkozó adattételek a javaslatban
megjelölt módon kerültek elfogadásra, az alábbiak szerint:

aj b) cl
Bel- öreg- Kül-

19. § (2) terület szőlő stb. terület.
tanya

Fl/lakás Fl/lakás Fl/lakás

al 60 m2-t meg nem haladó
hasznos alapterületű lakás
esetén 3600.- 3000.- 1500.-
b) 60 m 2-t meghaladó
hasznos alapterületű.de 120
m2-nél nem nagyobb lakás
esetén 4000.- 3300.- 1700.-
c) 120 m2-t meghaladó
hasznos alapterületű.de ISO
m2-nél nem nagyobb lakás
esetén 4500.- 3600.- 1900.-
d) ISO m2-t meghaladó
hasznos alapterületű lakás
esetén 5500.- 4000.- 2100,-

Idegenforgalmi adó
Az idegenforgalmi adó mértéke 1998. év január l-jétől

személyenként és vendégéjszakanként:
1. Külföldi állampolgár esetében:
2. Belföldi állampolgár esetében:

Helyi iparuzési adó
Adóköteles az e rendelet hatálya ala tartozó területen

állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevé
kenység (a továbbiakban: iparuzési tevékenység).

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett
ípaTŰZési tevékenység
A vállalkozó állandó jellegű iparuzési tevékenységet

végez az önkormanyzat illetékességi területén, ha ott szék
hellyel, telephellyel rendelkezík, függetlenül attól, hogy
tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telep
helyén ) kivül folytatja.

Ideiglenes jellegű az iparuzési tevékenység, ha az ön
kormanyzat illetékességi területén az ott székhellyel,
telephellyel nem rendelkezővállalkozó

- piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
- építőipari, valamint a nyomvonalas létesítményen

végzett kivitelezési és fenntartáSi munkát, továbbá ezekkel
kapcsolatban szerelési, szervezési, lebonyolító, szakta
nacsadó. felügyeleti tevékenységet végez, illetőleg termé
szeti erőforrast tar fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyama-

tosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtar

tama a 3 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység Vég
zésének helye telephelynek minősül.

Az adómentességrőlés adókedvezményrőlmár koráb
ban ismertetésre kerülő javaslatok nem változtak, ezért
erről most külön nem szólok.

Tisztazódott az adó alapjanak és mértékének a megha
tározása, miszerint:

- az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén az adó alapja az értékesített termék, illetőleg

végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az
eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói tel
jesítések értékével, valamint 1998. évben az anyagköltség
330/0-ával;

- az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes
jelleggel végzett iparuzési tevékenység esetében az adót a
tevékenység Végzésének naptári napjai alapjan kell megál
lapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számit.

A helyi iparuzési adó mértéke a fentiek alapján számí
tott adóalap figyelembevételével:

a) termelő tipusú vállalkozás esetén az évi adó mér
téke az adóalap 7 ezreléke;

b) kereskedelmi és szolgáltató tipusü vállalkozás
esetén - kivéve a cl pont alatti tevékenységeket, továbbá
a kereskedelmi. hitelbanki és egyéb pénzügyi szolgáltatás,
valamint biztosítási szolgáltatás esetén az évi adó mértéke
az adóalap 9 ezreléke;

c) aszeszesitalok árusításából (SZl 0821, SZl 0822,
SZl 08L.3J, a szerencsejáték-szolgáltatásból (SZl 1951),
valamint az erotikus és sze},,'Uális áruk árusításából elért
árbevételek utan az évi adó mértéke az adóalap l,40/0-a.

Az alkalmijelleggel végzett
a) piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység foly

tatása esetén az önkormanyzat illetékességi területén
megrendezésre kerülő piacokon és vásárokon a napi
átalány összege: 350,- Ft;

b) kivéve aszeszesitalok arusítását, a szerencsejáték
szolgáltatást, az erotikus és szexuális áruk árusítását, va
lamint a cirkuszi és mutatványos szolgáltatást, továbbá
minden egyéb - az al pont alá nem tartozó alkalmi jellegű
tevékenységet - így például: az építőipari, valamint nyom
vonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási
munkát, az ezekkel kapcsolatos szerelési, szervezési.
lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet,
illetőleg természeti erőforrás feltárását, kutatását.

Ebben az esetben a napi átalány összege: 1000,- Ft.
A napi átalányt az önkormányzat illetékességi terü

letén
a) a piacot üzemeltetővallalkozó a helypénz, illetve a

bérleti díj beszedésével,
b) az íparuzésí tevékenység Céljából helyiséget bérbe

adó a terembér beflZetésével,
cl a közterület-foglalásí engedélyt kiadó, az engedély

kiadásával egyidejűleg köteles beszedni és az önkor
mányzat adóbeszedési számlájára -legkésőbba beszedést
követő napon - befizetni.

d) egyéb esetben a vállalkozó a tevékenység befe
jeztével köteles megfizetni.

Tájékoztatom a Tisztelt Polgárokat, hogy az ítt megje
lent közlés nem teljes körű. A részletes szabályokat, illetve
rendeletet a Városhaza, valamint a Kirendeltség hirdető

tábláin elolvashatják, továbbá az adócsoportnál kérésre
megkaphatjak a teljes rendeletmódosítást, ahol az eset
leges felmerülő kérdéseikre is választ kapnak.

Tájékoztatom továbbá Önöket arról is, hogy a
gépjárműadó tételei 1998. évre nem változnak.

Gyomaendrőd, 1997. december hó 18.
DR. CSORBA CSABAjegyző
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- Mi a véleménye a megszünö
TITÁSZ-!cirendeltségró1?

Dr. Dávid Imre polgármester
válaszol:

..Egyik legnagyobb gondja Gyoma
endrődnek, hogy a TITÁSZ-kiren
deltséget megszüntetik. Ezt levélben
közölték. Megelőzően egy vélemé
nyező levelet írtam a TITÁSZ Rt.
vezérigazgatójának még a nyár elején.
Ebben közöltem, hogy nem értek
egyet a kirendeltség'ük meg
szÜ11tetésével. Nagyon sok probléma
merült fel a lakossági szolgáltatásuk
kal, amí nemcsak szakmai, hanem
egyéb kapcsolattartást is jelent, mínt
pl. az ún. kékvonal, ahol a számlák
úgyében lehet reklamálni. Ez vagy
foglalt, vagy nem veszik fel.

Ezen túl, szerintem Gyomaendrő

dön és környékén a hálózat minősége
sincs olyan szinvonalon, hogy mű

szaki problémák ne jelentkeznének
rendszeresen. Vagyis nem látom meg
nyugtatónak és indokoltnak a
TITÁSZ-kirendeltség megszÜ11tetését.

Erre semminemű választ nem
kaptam. Majd hallomásból értesül
tem e hó első napjaiban a megszün
tetésröl. Azonnal levelet írtam a ve
zérigazgatójuknak, és négy napot
adtam meg december közepén a
kapcsolatkeresésre. Erre kaptam azt
a választ, hogy mégis megszűnik, és
megnyugtatóan lerendezik az ügyet...

A gyomaendrődi TITÁSZ-kiren
deltség 1998. január l-jétől átkerül a
mezőtúri üzemvezetőséghez. Is
mereteim szerint Mezőtúron is lét
számleépítés van, ezzel szemben a
feladataikat Gyomaendrőddel meg
növelik. ..

El sem tudom képzelni, hogy
mílyen formában fogják a mostani tél
folyamán (is) a feladataikat jól ellátni.
Nem tudom, hogy mi lesz, ha egy
vihar után egy vagy két napig nem
lesz településünkön áram... ?

Továbbá a számlázásaikról el
mondhatom, hogy az kész kataszt
rófa! Nevek, összegek "csúsznak" el.
Gyakorlatilag nincs olyan hely, ahol
ezt komolyan le lehetne rendezni.

Azután más körzetbe kerülünk, a
telefonálás e miatt dupla költséget
jelent.

Minden egyéb felmerülő kétséget
és dolgot tisztázni szerettem volna a
TITÁSZ-szal. Például azt is, hogyan és
kinek adják át a területet?

Helyi ismeretek nélkül hogyan
képzelik a karbantartást a januári
februári viharos időszakok alatt...?

Ezekre is szerettem volna választ
kapni. Nem vagyok ellene a korsze
rűsítésnek. a szervezeti változások-

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

nak, de a 16500-as lélekszámú
Gyomaendrőd lakossági ellátása, sőt

üzemek, intézmények stb. ellátása
szerintem sokkal felelősségteljesebb

dolog, mint hogy egy háromsoros
válasszal ezt elintézik, amin még
fejléc, de még aláírás sincs!

Nem csinálok belőle titkot, hogy
Békés megye főjegyzőjének, a megyei
védelmi bizottság elnökének, titkárá
nak, a polgárvédelemnek küldtem
egy-egy levelet ez ügyben.

úgy gondolom, hogy ez az eljá
rásmód és ennek az időpontja méltat
lan.

A lakosság érekében, mint ismert,
nemrég is országos pv gyakorlat volt,
ugyanekkor pedig a TITÁSZ semmi
lyen lakossági érdeket nem tart szem
előtt.

A tehetetlenséget kell itt sajnos
elviselni.

Pillanatnyilag nem tudunk segi
teni.

Az árak emelkednek, de a szolgál
tatás színvonala, az ügyfélkapcsolat
sajnos egyre romlik... "

• • •

A TITÁSZ valóban megszüntette
gyomaendrődi kirendeltségét. Már
karácsonytól csak hibabejelentéseket
fogadtak.

Az év közepétől a tervek szerint
bevezetik az egyéves leolvasás be
vezetését, amí tarifaszerkezet-válto
zással jár. Az épületet talán értéke
sítik, egyéb célja nincs vele a cégnek.

További részleteket egyelőre nem
sikerült megtudnunk.

Tisztea Polgarmester url , AS'iZ0I\Y~

011 altal ir;:\r,yiton települes 1!:J9a, lamlar '-löl a TITASZ RT
Mezötúri uz:enweletóst'o:g~h(:Z I.,rtrlzll<.

elme: 5400 Mezölur SZ3QClc')ag lt~( IG

TelefoIl: !SG/3S0-01S
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ÁLLÁ8AJÁNLATOK
Gyomaendrőd:

l. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa. Szi
geti major. Tel.: (60) 307-980 - cipőfel

sőrész-készítő 10 fő.

2. Gyomaszolg Kft. Gyomaendrőd. Ipar
telep út 2. Tel.: (66) 386-233 Fábián la
jos - kőműves 2 fő, segédmunkás 2 fő.

3. Glória-Swiss Life Svájci-Magyar
Biztosító Rt. Békéscsaba, Munkácsy
M. u. 2. Tel.: (66) 450-870. 450-871
Rusz Tivadar - csoportvezető 2 fő,

területi képviselő 10 fő, hálózat
építő szakreferens 2 fő.

4. Ledfak Gyártó és Szereléstechnikai
Kft. Mezötúr. Tulipán út 2-4. Tel.: (56)
351-055 Fazekas László - német
nyelvtudással rendelkező elektro
mos szerelő l fő.

5 Parkfürdő Bt. Nagyszénás. Tel.: (68)
443-255 Szemenyei Norbert keres 
dévaványaí munkahelyre szakkép
zett, vagy átképzést vállaló közép
fokú végzettségfieket, gyógymasszőr
munkekörre 7 fő.

6. Városi Családsegitő Szolgálat Gyo
maendrőd, Fő út 2. (66) 386-230 Pál
Jánosné -logopédus l fő, családgon
dozó 2 fő (l fő középfokú vég
zettségfi, l fő diplomás).

7. Laposi Bt. Szarvas (Rózsási kerület) V.
K. K. 231. Márton László. Tel.: (66)
312-866 - állatgondozó l fő.

8. Krausz József vállalkozó, Sárszent
mihály. Május 1. út 4. Tel.: [22) 445
018 - asztalos 3 fő.

9. Bank Security Vagyonvédelmi Rt.
keres gyomaendrődimunkahelyre l fő

vagyonőrt. Érdeklődni a MLUlkaúgyi
Kirendeltségen lehet.

10. Paróczaíné Feuerwerker Zsuzsanna
Gyomaendrőd. Pavilon fogadó. Tel.:
[30) 439-576 - l fő vendéglátóipari
eladó vagy felszolgáló.

ll. Provídencia Életvonal Békéscsaba,
Teleki út 6. Tel.: 454-411 - 3 fő

értékesítési munkatárs.
12. Sárosi Textil Kereskedelmi és Szolg.

Bt. Gyomaendrőd- szabó, varrónő 5 fő.

13. BMKT Ifjúsági Otthona és Szak
iskolája - nevelőtanár l fő.

14. Laposi Bt. küliöldit keresnek - állat
gondozó l fő.

15. Gold Menü Kft. - vendéglátóipari
eladó l fő.

16. Endrőd és Vidéke Takarékszö
vetkezet - pénzint. fizetési, bet.
forg. 3 fő.

17. Gyomafa Kft. - segédmunkás 2 fő,

asztalos (általános) 2 fő.

r---------------~--,
I Tüzoltók kivonulásai I
: December 15-én egy Polányi utcai I
I házban túz ütött ki az egyik lakó-:
I szobaban. Személyi sérülés nem I
I történt, de a kár jelentős. I
I 18-án az Újkert soron egy pótkocsis I
I teherautó lecsúszott az útról. I
ILvisszavontatása megtörtént. .JI
----------~-------

Anyakönyvi feljegyzések
Elhunytak: Horgos László 91, Gellai
Józsefné Cserenyec Gizella 70.
Szilágyi Gyuláné 53. Lukács Lajos
67. Uhrin András 83 éves korában.
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Megjelent a "Gyomaendrődi

olvasókönyv", avagy a "Madár
távlatból, emberközelból a vá
ros" című kiadvány. A szerző,

Fehér József felhhja a leendő

olvasók figyelmét, hogy a mű

megvásárolható az újságárusolrnál
és még számtalan helyen a város
pontj ain.

"Jól csak a szívével lát az ember,
ami igazán lényeges.
az a szemnek láthatatlan. "

(Antoine De Saint Exupery)

névsora:
Szabóipari Szövetkeze
Judit Élelmiszer
Seres-Ker Diszkont
Gellai László vállalkozó cipész
Dinya Imre Vas-múszald bolt
Sebők és SebőkKft.
Bak János trafik
DezsőnéRau Katalin vállalkozó
Kert-Kiwi KJt.
Tandi Ferencné vállalkozó
Szabó Andrásné használtruha-kereskedő

Körösi Weekend
Csüllög Zsolt vállalkozó
Farkas Antal vállalkozó
Szigeti Pál Szarvas
Kinai Kereskedés
Balázs Imre vállalkozó
Körös Kft.
Farkasinszki Sándor Bútorüzem
Tímár Vince, Sarokház
Csaba-Talk IUt. Békéscsaba
Kínai bolt Endrőd
Körös-Kurca Bt.
Gellai Zoltán műszakivállalkozó

PARÓCZAI Pf.'ERNE tagóvoda-vezető

Pentament Kft.
Corvo Bianco
Kord Kft.
Cut! Bt.
Dávid István vállalkozó
Fülöpné Gellai Zsuzsanna Illatszer
MarZol
Gellai Gergelyné Élelmiszer
Marina Vegyesbolt
Farkas Máté Gazdabolt
Bukva Vincéné Élelmiszer
Löveiné Gábor Tünde vállalkozó
Tímár Gyuláné Élelmiszer
Villtech Múszald bolt
Farkasné Élelmiszerbolt
Fülöp István Öregkert Falatozó
Tundi Butik
Sikér Gmk.
Piktor bolt
Zöld cukrászda
Iparcikk bolt Gyoma
Servo-Modell Bt.
Csikós János vállalkozó cipész
Izsó Béla vállalkozó
Gschwindt Mihály vállalkozó

Az 1. Sz. Napköziotthonos Óvoda Gyomaendrőd,Szabadság út 6. sz.
SZMK vezetői óvodai vacsorát rendeztek. Ehhez nyújtottt anyagi és tár
gyi támogatásukat köszönjük, és munkájukhoz további sikereket kívá
nunk az SZMK vezetősége, és az óvodai dolgozók nevében.

Külön köszönjük fő támogatónk a Pentament Kft. segítségét, valamint
az SZMK részéről Timár Lászlóné, Hadi Ottóné és Csáki L' . né
szervezésben nyújtott segítségét.

Támogatóink

t
Vállalkozók!

len

8BÍTÉ8EKHEL
A decemberi lapunkban sajnos

a hektikus körülmények miatt
több hiba is csúszott.

Az l. oldalon az üdvözlet aláírói
között a jegyző neve elől lemaradt a
dr. titulus. Ezúton is dr. Csorba
Csaba jegyző elnézését kéri a
szerkesztő.

A 8. oldalon a beiskolázási ada
tok felsorolásában az óvodák
esetében a férőhelyi adatok szere
peltek a létszám helyett. A lét
számok: 1. Sz. Óvodáná1240, a 2.
Sz. Óvodánál 336 gyermek.

A 10. oldal hírei között a
Sportkoncepcióra vonatkozóan az
önkormányzat sportcélú kiadá
sainak felsorolásából kimaradt a
200/0-os sportalapképzés.

)

Gyomaendrőd, 1997. december 9.
KERTES IMRE gazdajegyző

hogy 1998. február 15-ig észrevé
telüket (ha ennek nem látják szülc
ségszerűségét) jelezzék az önkor
mányzat jegyzője felé, mert csale
olyan szolgáltatást szabad létre
hozni, ehhez önkormányzati segít
séget megadni, melyet a gazdále
tényleg igényelnek is.

Mint gazdajegyző - nem taga
dom -, hogy ennek kezdeményező

je és szószólója voltam, és vagyok
minden mezőgazdasággal bíró fó
rumon.

A gazdák többségének vélemé
nyét tolmácsoltam az önkor
mányzat felé, és tolmácsolom ma is
- amikor ennek a szervezetnek a
létrehozását kezdeményezem.

Összegezve javaslom a szerve
zet létrehozását a gazdák felügye
lete mellett - a pályázati úton való
jelentkezési feltételek előírásával.

ot
Ft - amiből az őrszolgálatotel tudja
indítani (tervezve: 4 fő személyi
állomány, az előírásoknale meg
felelő minimális technikai és sze
mélyi eszközök), majd erre alapoz
va e területen tovább tudja
fejleszteni a vagyonvédelmet az ön-
kormányzat. .

Természetesen azt nem lehet
elvárni, hogy a mezőőri szolgálat
megalalmlásával már minden kül
területi jogtalan eltulajdonítás
megszűnik -, de minden tulaj
donos, termelő bizakodhat, hogy a
határra, a termékre lesz, aki fel
ügyel, jelzi, óvja, számonkéri a más
jogos tulajdonát dézsmálók tettét
-, ami ma még sajnos nincs meg.

E célból tesszük közzé a szol
gálat felállítását - jogi létrejöttének
lehetőségét -, de csak abban az
esetben, ha a tulajdonosok e fel
tételek mellett ezt tényleg akarjále,
szükségét érzik.

Ezért kérjük a tulajdonosokat,

"1" •
eZOOrl SZ

~ -----.J

A múlt hónap 28-án Gyoma
endrőd város vezetése és a na
gyobb földtulajdonnal rendelkező

gazdák jelentősebb része egy
megbeszélésen vett részt, melynek
témája a gazdálkodókat segítő me
zőőri szolgálat megszervezése volt.

Ennek lényege, hogy a város
határa, és az ott létrehozott termék
is őrizve, vigyázva legyen.

Több község és város már létre
hozta a mezőőri szolgálatot - helyi
önkormányzati irányítással.

Ezt támogatta az a közösség is,
aki jelen volt a megbeszélésen, és
szeretné létrehozni a többi földtu
lajdonos egyetértésével a szolgála
tot. Anyagi feltételét a vadászati jog
bérbeadásából származó jövede
lem - mely a földtulajdonosokat
illeti (l00,- Ft/ha) - összeadása, az
önkormányzat támogatása és e két
összeggel egyező nagyságrendű

állami hozzájárulás biztosíthatja.
Ez várhatóan mintegy 5 millió
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A Mikulás, a Karácsony nekünk a legszebb ünnep.
Jó dolog, ha adhatunk, jó dolog, ha kaphatunk. Kö
szönjük nénik és bácsik, hogy segitséget nyújtottatok
felajánlott tombolotárgyaitokkal, hogy az óvónénik
megrendezhessék az Ovivacsorát, melyet 1997. no
vember 22-én tartottak meg szüleinkkel egyútt. A be
folyt pénzből óvodai felszereléseinket gyarapíthatjuk.
A Mikulás bácsi csomagot, színházat hozott. A kará
csony játékot, örömöt, boldogságot.

Polgármester úr köszönjük a Mikulásod ajándé
kát!

- Vállalkozó bácsi, kinek nevét nem tudjuk,
köszönjük a pénzt, amiből játékot kaptunk.

A Mezőgazdasági Iskolának a buszt, mely hozott és
vitt bennünket.

Hogy mi mit adunk cserébe? Hálát és köszönetet,
és a legfontosabbat, könnyeket varázsolunk az
óvónénik és szüleink szemébe.

Szeretettel: a Besenyszegi óvodások

Andersen és Grimm s az Ezeregyéj
Erről a helyről annyi jót regél,
Bizton hiszem, hogy megvan valahol
Csak azt nem tudom én, hogy merre, hol?

. Járatlan úton, fényen, árnyon át,
Keresem én a mesék városát,
Hol régen éltem, szépen boldogan,
A várost, amely az álmokban van.

Helyreigazítás
Az OVI-vacsora támogatói között tévesen jelent

meg a novemberi GyomaendrődiHíradóban:
tévesen: Fekécs-Dinya Kkt.
helyesen: Fekécs-Kovács Kkt.

A Kkt.-től szíves elnézést kérünk.

r------------------------------------------------------------,
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Kedves ismeretlen Néni vagy Bácsi!

Az újságon keresztül szeretnénk megköszönni
Neked, hogy karácsony alkalmából gondoltál ránk,
óvodásokra, s így még gazdagabbá tetted a szeretet
ünnepét.

Kívánunk Neked és családodnak békés, boldog
karácsonyt és eredményekben gazdag új évet.

Gyomaendrőd575 óvodás gyermeke

Vízi-közműTársulat

1 fő középfokú családgondozó érettségivel.
Előny a szociális asszisztens végzettség.

December 15-én megalakult a Gyomaendrődi Vízi
közmű Társulat a Blaha V. ütem megvalósításáért.

A Selyem, Dózsa Gy. és Szt. Antal utcák tartoznak
hozzá jelen pillanatban.

42 résztvevő volt jelen, de 59 lakóingatlant, 4
intézményt érint. Lefektették az alapszabályt, és az
ezzel kapcsolatos teendőketmegfogalmazták.

Alakulásának célja, hogy az állami céltámogatá
sokkal járó pénzeket igénybe tudják venni összhang
ban a testületi döntésekkel. A résztvevő 5 évre kom
munális adómentességet élvez.

A műszaki átadás decemberben megtörtént, az
üzembe helyezés pedig január végére várható.
A lakosság ezután rákötheti saját szennyvízvezetékét.

A későbbiekben a város terilletén bárhol ez a tár
sulat gesztorságot vállalhat hasonló beruházásokhoz.

A társulat elnökének Rau Józsefet választották
meg.

Bérezés: Kjt. szerint.
A pályázat beadásának határideje:

1998. január 10.
Érdeklődni lehet:

Pál Jánosné intézményvezetőnélaCsaládsegitő

Szolgálat irodájában
Gyomaendrőd,Fő út 2. sz. alatt,

valamint a 661386-230-as telefonszámon.
A pályázatokat a fenti címre kell eljuttatni postán

vagy személyesen.
Az állás elfoglalható: 1998. január 16-tól.

A Városi CsaládsegitőSzolgálat
pályázatot hirdet az alábbi állások betöltésére:

1 fő felsőfokú családgondozó
pedagógiai, vagy egészségügyi diploUlával

Sztankó Zoltán zöldséges
EndrődiVirágbolt
..Jegi"" Cipő

Kord Kereskedelmi Kft.
Sublót Kft.
Anna ABC
Faló gyorsétkező

Fisch-Coop Bt.
Dosszié Kft.
Imréné Kiss Piroska vál-

lalkozó
Berény Color Bt.
Dobsi Attila
Bútoripari Szövetkezet
Gubucz Józsefné
..Gyöngyike"
Cnészó Bt.
Dr. Csoma Antalné vezető

óvónénink

ÖN§mjjkfu?-,~ lj.ftZ1LlLIh

IM-Ldo.q. új. esue.JuLöl kú:uin

Ötvösné Kun Zsuzsanna,
Sóczóné Jaszovszki Anikó,
Lázárné Varjú Judit.
R. Nagy Emese,
Karácsony Józsefné,
Bodon Lajosné.
Bukva Istvánné,
az óvoda dolgOZÓi

De ha gyermekszemekbe nézhetek,
Melyek reményt és békét fénylenek,
Nem kell nekem Grimm, Andersen sem kell,
Megva..TJ. az út, mely oda vezet el.

(Juhász Gyula)

Gyomai Kner Nyomda Rt.
Körösi Weekend Horgász-

bolt
Sikér Gmk.
Barna Ker. Bt.
Szabó Balázsné vállalkozó
Gellai Zoltán Bizományi

. bolt
Hunya István ..Turul"· cipő

Tímár Gyuláné Endrőd

Ugor TRADE Kisker Kft.
.ZSORT" Élelmiszer Áruház
Maczik Erzsébet vállalkozó
Körös Bútoripari Bt.
TImár Emő Virágbolt
..vilma·· Cipő
Gellai J ózsef vállalkozó
Alt Ker. Bt.
Color Shop Papírbolt
Botlik Judit vállalkozó
Andódy vállalkozó
Bula Lajosné vállalkozó
Bak János vállalkozó
TandiButik
Zöld cukrászda
Kert-Kiwi Kft.
Fülöp István vállalkozó
Biafolpressz csomagoló
Kalamáris
Holdfény söröző
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JUI><>-ÉV"
December 15-én tartotta a Gyomaendrödi Judo Club 1997. évi összegzö össze

jövetelét. Jelen voltak a támogatók, a sportolók. a szülök. ..
Az év folyamán ifjúsági válogatott lett Kónya Katalin. Vetró Péter. Schwalm Gergö.
Magyar Bajnokságon helyezést elért Kónya Katalin 3. 48 kg-ban. Tóth Tamara 5. 41

kg-ban. Molnár Gábor 5. 45 kg-ban. Vetró Péter 2. 48 kg-ban.
Számos országos, területi és nemzetközi versenyröl Balog Zoltán, Dancs Tamás,

Dananaj István. Fekécs László. Gáspár Tamás, Gózon Gábor. Kónya Katalin. Kun
József. Molnár Albert. Molnár Zoltán. Mészáros Renáta. Molnár András. Molnár Gábor.
Oláh Zoltán. Papp Lajos. Schwalm Gergö. Stranszki Mihály. Szabó Zita. Szurovecz
Tibor. Tóth Tamara. Varga Mihály. Varga Réka és Vetró Péter hozott el értékes
helyezést.

Aképen
láthatók
balról

Dinya Zoltán,
dr. Kovács Béla,
Dananaj István,
dr. Hunya Miklós,
Vetró Péter,
Garai János,
Károlyi Antal,
Kónya Katalin,
Schwalm Gergő

Mészáros Renáta

Szent
Karácsony
ünneplése...
A Szent Gellért Katolikus

Általános Iskola karácsonyi ünnep
ségét, amelyre több mint 200
vendéget hívtak meg, lázas ké
szülődés előzte meg. Az ádventi
várakozás szimbólumával, az ád
venti koszorúkkal díszített iskolá
ban süteményeket, ajándékokat ís
készítettek az izgatott vára
kozásban élő gyermekek. Az
előadásuk bíbiliai történeteket
elevenített fel, amire szintén szor
gos gyakorlással készültek. A kis
kamarakórus szívhez szóló dalok
kal kötötte össze a képeket...

..Úgy érezzük, hogy ebben az
évben is sikerült a jelenlévők

szívéhez közel hozni a karácsonyt, a
várakozás hangulatát, a kis Jézus
születését" - mondta Kiss Pálné, az
iskola igazgatója.

A gimnázium diákjai is kitettek magukért

A 2. Sz. Alt. Isk. mazsorettjeinek "összképe" a karácsonyi bemutalón

A Szent Gellért Iskola ünnepségén Iványi László plébános és Bauer Csaba káplán

A Selyem úti óvoda gyermekei is ünnepeltek
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[. Rendőrségihírek • ]
.__ Tóth Bálinttól. Gyomaendrőd rendőrőrsének parancsno

kátói megtudtuk. hogy nem terveznek. illetve nem kivitelezhetö
egy-egy kerékpársáv létesitése a Fő úton a Bajcsy-Zs. út
keresztezödése után a kerékpárút folytatásaként. Egyébként a
forgalom sem indokolná.
.. Az új. épülő közlekedési csomópont a Fő út és a Pásztor J.

utca kereszteződésébenegyelőre nem lesz ellátva közlekedési
lámpával. Véleményük szeri.nt akkor néhány másik keresztező

dést is el kellene látni hasonló megoldással a forgalom
irányitására. Egyébként a polgármesteri hivatal kezdemé
nyezheti.
.. December l-jén bejelentették. hogy a Zsófia-major környé

kén 2 km telefon-Iégvezetéket ismeretlen elkövetők leszereltek
és magukkal vitték.

_ Betörőt fogtak el a járőrök 3-án hajnalban. A Fő úti Far
merháZba kivánt az elkövető bejutni tetőbontásmódszerével. A
megszólaló riasztó miatt elmenekült a szomszédos iskola egyik
épületének tetejére a "macskaember". ahol rátaláltak a ren
dörök.

:... 3-án éjszaka az ÁFÉSZ irodaépületébe hatolt be abetörö.
ahol minden ajtót. szekrényt. fémszekrényt felnyitott. csak a
széfekkel nem boldogult. Néhány ezer Ft-ot sikerült csak elvin
nie. de az okozott kár 100 ezer Ft feletti.

__ A volt Dywa Kft. épületében az irodákba próbált egy isme
retlen behatolni. A megszólaló riasztó kedvét szegte.

or 4-én éijel a Bútoripari Szövetkezet Lévai úti telepénjárt egy
betörő. Hengerzártörés módszerével járt-kelt. távozásakor az
éjjeliőr megfigyelte. és az autója rendszámát is megjegyezte. igy
Mezőberénybenelfogták a békéscsabai elkövetőt. a későbbiek

ben sikerült rábizonyitani a cselekményt.
__ Öregszőlőben egy épités alatt álló háZból legalább 12 radiá

tort és a hozzá tartozó gáZkazánt lopták el 6-án.
.. Több közlekedési baleset is történt településünkön. 7-én

személyi sérülés nélkül végződötta Fő úton két személygépkocsi
ütközése.
.. 7-én a Fő és út Kodály utca kereszteződésébenegy körösla

dányi vezető ütött el autójával egy helyi lakost. aki súlyos
sérülést szenvedett.

,.... Könnyebb személyi sérüléssel járt az. amikor egy kiste
herautó Nagylapos közelében az árokba futott.

_ ll-én a Fő út. Pásztor J. utca kereszteződésébena kerék
párút felhajtójáról egy ittas kerekes visszagurultjárművével,fel
borult és súlyos fejsérülés érte.
.. 16-án az endrődi hid után egy kisteherautó egy álló segéd

motorost ütött el. akit súlyos sérülés ért.
.. Személyi sérülés nem történt a Fő út, Bajcsy-Zs. út keresz

tezödésében egy "autóstalálkozó" alkalmával. amikor a Fő úton
haladónak nem adott elsőbbségeta Bajcsy-Zs. útról kikanyaro
dó vezetö.

__ 24-én a Bajcsy-Zs. út és Kossuth utca kereszteződésében

egy kisteherautó vezetője megijedt egy Kossuth utcáról kanya
rodni szándékozó járműtől és felhajtott a bal oldalijárdára. ahol
a beton viUanyoszlopnak csapódott, ami több helyen eltört. A
kár jelentős. személyi sérülés nem történt.

or 26-án éjszaka a T-Boy Klubban verekedés kerekedett a
szeretet ünnepétől megrészegült vendégek között. Egyiket egy
pezsgős üveggel fejbe kólíntották. de ettől szerencsére nem
szenvedett súlyos sebesülést.
.. Ezen az éijelen a Pavilon diszkóban sem birtak magukkal

egyesek. .. Ablakokat tört és asztalokat dobált szerteszét egy
garáZda.

__ Egy parkoló. ám nyitott gépjárműből97ezer Ft-ot emeltek
ki. Egy másikból pedig hasonló körülmények között iratokat.
amiket azután az elkövető eldobált.

.. Betörtek és értékeket vittek el a Volán bisztróból. a gáZcse
retelepröl (innen 13 palack gázt vittek el. de ütközben 8-at meg
találtak). Ezerjó vendéglőből.Ruhaboltból a Bajcsy-Zs. úton, az
endrődi Diszkontból. Top-Shot sörözőből. Két úr sörözőböl,

ÜvegháZ bisztróból.

NOVEMBERBEN DÖNTÖTTEK RÓLA
al' Közoktatáspolitikai koncepció - l 998-2004-ig.
... A Reprezentatív Szakszervezet a koncepcióban

szereplő, az oktató-nevelőmunkában kiemelkedő ered
ményt elért pedagógusok jutalmazásáról szóló - 2.8. 
pontja kivételével egyetért.

Miért van szükség a közoktatási tervre? Mit tartal
maz?

Változik a közoktatás tartalma, és bővülnek az esz
közei. A város intézményrendszerének átalakítása minő

ségi fejlesztésre irányul. Megjelenik az iskolákban is az
értékválasztás szabadsága. Az oktatás tartalmi fejlesz
tése szolgálja a versenyképes gazdaság résztvevőinekér
dekeit.

Élvezzen prioritást a humánszolgáltatások között az
oktatás. Elvei szerint a fenntartó az óvodai, és a tankö
telezettség teljesitéséig tartó alapoktatás mellett az erre
épülő középiskolai és múvészeti képzést is önként vállal
ja.

Az önkormányzat helyezze előtérbe az intenziv peda
gógiai eljárásokat. Biztositani kell az iskolák közötti
átjárhatóságot a tankötelezettség idejéig.

Érdekérvényesités terén egyenlő esélyekkel indulhat
nak az intézmények. Tárgyi alapfeltételek: a gazdaságos
múködésú épület és az Óvodai Nevelési Programhoz, a
NAT-hoz szükséges taneszközök.

Ónálló gazdálkodásuk erősiti a kincstári múködést is.
A fenntartó feladatának tartja a hatékonyabb. szin

vonalas oktatást, hatékonyabb gazdálkodással.
Tartalmazza még a helyzetelemzést [1992-97 között

601 fővel csökkent a település lakóinak száma.
Születések száma: (Gyoma és Endrőd összesen) 1990 
192, 1991 - 204, 1992 - 173, 1993 - 160, 1994 - 171,
1995...., 146, 1996 - 125J, az alapelveket, személyi, tárgyi
feltételeket, eszközellátást, finanszírozást [1997-es
módosított költségvetés alapján az államí normativ
támogatás (300 179 OOO Ft) a közQktatás müködési költ
ségeinek (448985 OOO Ft) 66,86%-át fedezil a tulajdon
viszonyokat.

al' A város közterületein, ill. intézményeinek teru
letén lévő gesztenyefák kártevői elleni védekezést
(gesztenyemoly) a ROVÉRT Kft. 6873 Ft/db bruttó áron
elvégzi. Az 1998-as költségvetésben erre fedezetet biz
tositanak.

al' Pályázatot nyújtanak be az informatikai számitó
gép-ellátottság fejlesztésére.

al' Lóversenyekre is fogadhatnak majd a gyoma
endrődiek. A testület, ha erre konkrét megkeresés
történik, támogatja egy fogadóiroda kialakítását.

SE G-ÍTSÉG-
1997. december 29-én a Svédországban élő Kruchió Endre
ajándékokat hozott a Gondozási Központ Mirhóháti úti otthonába.
A segédeszközöket ő és a családja gyűjtötte és adta itt át a rá
szorulóknak. 4 összecsukható tolószék. 4 járókeret és egy elektro
mos műszer segíti az idöseket. Ez utóbbi izomgörcsök. ideg- és
izületi problémák kezeléset szolgálja .
Apropója az volt. hogy segítsenek Homok Mihály bácsin. aki súlyos
operáción esett át. de másokon is. az otthon lakóin.
Nem lehet eléggé megköszönni ezt a szívből jövŐ cselekedetet, ezt a
gesztust az idősek nevében...

Gyomaendrődi Híradó· GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja. Felelős szerkesztő:Biró Károly
Kiadja: GyomaendrődKépviselő-testülete'5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér l. • TeJ.: 66/386-122/123 • Fa.."(: 66/386-320
Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester. Készült: Fett Print Bt. nyomdában, Gyomaendrődön.Telefon: 0666/386-503/1

Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők· Engedélyszám: lII/PHFII08/BE ISSN 1417-7390
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A TARTALOMBÓL:

i& Testületi ülés 3. oldal

IG:f Interjú
Szöllősi Istvánnéval... . 2-3. oldal

IG:f Vásárnaptár 8. oldal

i& Érmekiállitás 8. oldal

i& Új rendszer a TITÁSZ-nál
...................................... 10. oldal

lG:f A csúcs felé - HŐTERM .. ll. oldal

lG:f ;:>énzügyi szemmel -
Katona Lajos 14. oldal

lG:f Hunyai belvíz 15. oldal
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~ VERADAS
~ A Bm. Vöröskereszt városi szervezete
l véradást szervez.

l! 1998. február 16-án és 23-án
,1

II 8-12 óra között
'!
:i

II a Katona J. MűvelődésiKözpontban.
~

Minden véradónkat sok szeretettel
váJjuk!
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- Értékesítik a volt orvosi rendelő
Szabadság térí épületét. A vételár
mértékét mi alakította?

- A testület egy kibővített ad hoc
bizottság hatáskörébe helyezte át
erről a döntést. Ezt azért több oldal
ról kell megvízsgálni. A vételár ösz
szege viszonylag alacsony. de több
vállalkozó kijelentette. hogy egy fil
lért sem adna érte. Azért sem. mert a
testület kikötötte a hasznosítás
módját. a helyreállitás idejét. vala
mint azt. hogy az épületet eredetí ál
lapotába kell helyreállítani. Így szűk

mozgástere van a vásárlónak. Akkor
lesz majd igazán értéke, ha az áta
lakitások után megkapja használati
célját és küllemét, ami majd remél
hetőleg színfoltja lesz a városnak.

- Időközben a mozi bérléijének
személye megváltozott. miért?

- Az első, előző nyertes a szer
ződéskötés pillanatában a pályázati
feltételeket nem volt hajlandó elfo
gadni. Így a következő pályázó került
sorra. aki elfogadta ezeket.

Tehát Békésiné Boldizsár Ella
békéscsabai lakos nyerte el az
üzemeltetést. (Ő üzemeltetí a békési
Korona-. a mezőberényi Király mo
zit.) Felújítási és egyéb kötelezett
ségek mellett.

- (ljabb fejlemény történt a bizo
nyos }Old-perben. Mi ez?

- A Kárrendezési Hivatal felleb
bezett. ezért nem jogerős az ítélet. A

nyár elejére várható végső döntés. A
föld hasznosítására vonatkozó legfel
sőbb bírósági ítéletének füg
gvényében ősszel alakul ez ki.

- A hunyai belvizhelyzetrőL mint
a védelmi bizottság elnökének is, mi
a véleménye?

- Szakemberek jól ismerik ezt az
összetett problémát. Én 7 éves ko
romtól Hunyán voltam és ismerem
azt a bizonyos Csárda-völgyet. Eb
ben viz soha nem volt, korábbi bel
vizek során sem. Geodéziai és egyéb
okok játszanak most szerepet.

A tavalyi és az idei évre vonatkozó
kistérségí pályázat segíteni fogja a
megoldást. Pillanatnyilag szivaty
tyúzással próbálnak segíteni. Bár ez
a talajvizre nem sok hatással van.

- Utóbbi legfontosabb találkozói?
- Az intézményeink vezetőivel az

1998. évi költségvetés előkészítése

folyt. Számomra öröm, hogy kon
szenzusra jutottunk.

Fontos volt a TITÁSZ üzem
vezetőjével. Kelemen Zoltánnal tör
tént találkozó is. Nemcsak azért.
mert egy rendkívül következetes
programot akar végrehajtani Gyo
maendrődre vonatkozóan, hanem
azért is. mert megnyugtatónak tar
tom, hogy ezen a területen mozgást
tapasztalok. Így remélhetőleg ez az
igen kellemetlen probléma és utó
hatása nem úgy fogjelentkezni. mint
ahogy ettől féltünk.

Beszéltem és bejárást tartottunk
a Közútkezelő Kht-vel. helyi üzem
vezetőjével.A Dombszögtől kiindulva
szeretnénk megfelelő forgalmi vál
tozást létrehozni. útszegélykövet le
rakni. forgalomcsendesítőket létre
hozni. Néhány helyen van lehetőség

erre a Fő úton, a Bajcsy úton...
Fontosabb gyalogátkelő helyeket
szeretnénk fényvisszaverő prizmák
kal ellátni ...

Sajnos a 46-os út rehabilitációja
egyelőre jó néhány évig várat
magára.

Alkotó kultúra
Megalakult Gyomaendrődön1998.

január 22-én - a Magyar Kultúra
Napján a helyi Kulturális
Egyesület.

Az egyesület céljai között van a
település kulturális életének gazda
gítása. a helyi szellemi élet kibon
takoztatása, az' alkotó energiák
felszabaditása, a közélet alkotó
módon történő demokratikus áta
lakítása. a múltbéli szellemiségek
ápolása. az ifjúság kreatív szellemü
nevelése ... !

Ennek az egyesületnek tagja lehet
bárki.

Az elnökség megválasztása meg
történt. a hivatalos. jogszerű bejegy
zés pedig hamarosan.

A Kulturális Egyesület elnöke.
ennek életrehívója Hajdú László. a
könyvtár vezetője lett..

Tudjuk, mit csinálunk

Szöllősi Istvánné, körzetünk országgyűlésiképviselőjeválaszolt
a Híradó néhány kérdésére az alábbi rövid interjúban

- A céltámogatási pályázatok hogyan
jolytatódnak ez évben és a választások
után?

- Ebben az évben is céltámogatottak a
vizesprogramok. Egyébként Gyomaend
rőd jól veszik ki részét ezekből a prog
ramokból. úgy látom. hogy a kellemes
oldalát össze tudják kötni a hasznossal.
A kellemes az. hogy az utolsó hónap
kivételével csökkent a munkanélküliség.
a hasznos az. amivel ezt elérték - egy ter
vszeruen müködtetett közmunkapro
grammal. Nemcsak a munkanélküliség
csökkent ezzel. hanem például abelvizes
problémát el tudták kerülni.

Azza!. hogy kistérségi társulásokat
müködtet Gyomaendrőd. ezzel hatalma
sat nő a város pályázott esélye. A napok
ban váltottam szót erről Halmos Csa-

báva!. kérve. hogy nézzenek rá kiemelten
erre a társulásra. éppen a vizes prob
lémákat kezelő pályázatokkal kap
csolatban. A vélemények egyeznek ab
ban. hogy ha a közmunka arra
használtatik. hogy közben maradandót is
alkosson. az a lehető legpozitívabb dolog.
Igaz. hogy az utóbbi időben. minden
évben a vizes kérdések valamilyen módon
való támogatása előtérben van. de jó
lenne. ha legalább egy ciklussal előbbre

láthatnánk ezen támogatásokat. Nem
hinném. hogy ezt a folyamatot a választá
sok befolyásolnák. Hiszen az új költ
ségvetésben van egy új elem. az. hogy
rengeteg központi pénz került és kerül a
megyei területfejlesztési tanácsokhoz...

- A Tiszántúl. azon belül térségünk
erőteljesebbjejlesztése - irifrastruktúra -.

ipartelepítés stb.. jelgyorSlll-e a köze[
jövőben?

- Elkészült az ország területfejlesztési
koncepciója. Ennek véglegesítése igaz.
még tart. ezen belül a Békés megyei
fejlesztési terv. Ennek egyik fő kérdése
még lebeg. ez pedig a 44. sz. út kérdése.
Ezzel párhuzamosan megjelenő problé
ma. hogy az elterelő utakat meg kell
csinálni. Ennek ügyében hamarosan tár
gyalunk az illetékes minisztériumban.

- Gyomaendrődön eddig is nehézkesen
haladt. a pedig kézerifekvő ágazat. a
turizmus jej lesz tése. Hogyan lehetne ezen
változtatni?

- Éppen tegnap tárgyaltam Völgyi
László úrral kifejezetten Gyomaendrőd

gondjáról. Ö az Express egyik vezéralak
ja és az idegenforgalmi szakszervezet
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Gyámhivatal • Állattartási rendelet • Qj busztarifa • Elfogadott költségvetés

Testületi ülés anyaga
Többek között az alábbi témákat

tárgyalta a T. testület és hozott dön
téseket január 29-én.

- Módosították az SZMSZ-ren
deletet. Ennek oka. hogy '97. novem
ber l-jétől módosult a gyámügyi
igazgatás szervezeti rendszere. fela
data. hatásköre. A város létrejött
gyámhivatala Dévaványára. Ecseg
falvára és Hunyára kiterjedően is
eilátja feladatait. összesen 4 fővel.

saját hatáskörben a gyennekek vé
delme érdekében.

- Módosították Gyomaendrőd

állattartásí rendeletét. Ennek
néhány lényegesebb pontja:

A kül- és belterilletre hatályos
:rendelet célja, hogy bíztosítsa a
közegészségügyi, állategészségü
gyi, környezetvédelmi előírások,

valamint az állattartásra szolgáló
épületek építése esetén az épí
tésügyi szabályok érvényesülését.

Allatot csak ezen rendelet elő

írásainak megfelelőenlehet tarta
ni. Az állattartó köteles állattar
tási tevékenységéről,annak meg
kezdéséről, megszüntetéséról a
jeg-yzőt és az állatorvost tájékoz
tatni.

Ló, szamár, öszvér, szarvas
marha, juh. kecske, sertés, méh
családok esetén létszámtól füg
getlenül.

Baromfi és nyúlállomány ese
tén 100 db felett.

Az l. és II. építési övezetben ál
lattartás, a többi övezetben nagyobb
mennyiségűállat tartása tilos.

Nem megengedett üdülőteru

leteken, holtágak partjától 20 m
en belül.

elnöke. (Tudja. mi szakszervezetiek
hamarabb megtaláljuk egymást. mint
bárki más. Kapcsolatunk jó. Az elbocsá
tott pedagógusok idegenforgalmi szakem·
berré történő átképzéséhez 600 ember
nek szereztem igy támogatást - példáuL)
Ő azok közé tartozik. akik egy idegen·

forgalmi koncepció elkészítését eszköz
nek tartják és nem célnak. Legyen szó egy
gyomaendrődi városi koncepcióról. amí
nek a végcélja miért ne lehetne egy ide·
genforgalmi fejlesztés?! Ehhez azonban
alá kell rendelni - uram bocsá' - talán
még a helyi szakképzés átalakitását is ...

Pénzt úgy lehet szerezni. hogyha tu
dom. mit akarok. mihez kell a pénz. Ami
óta az önkormányzatok létrejöttek céltá
mogatási rendszer müködik. Ehhez tehát
tudniuk kell. mit akarnak. Akarják·e

Az' állati hulladékot, trágyát,
állathullát ártalmatlanítani kell.
Ez a Gyomaszolg tevékenységébe
tartozik...

Ahol az emberi együttélés
szabályait és egyéb állattartással
összefüggő előírásokat nem tart
ják be, ott a jegyző az állatok szá
mát korlátozhatja. vagy megtilt
hatja a tartást.

- Módosították a közterület
használati díjakat is. (Kirakat. utcai
árusítás. hirdetőtáblastb.)

- A helyi járatú autóbusz díjait
az alábbi mértékben hagyta jóvá a
pénzügyminisztérium: vonaljegy egy
útra 55 Ft. dolgozói bérlet 1350 Ft.
tanuló-o nyugdijasbérlet 390 Ft.

- A holtágak védelméről szóló
módosított rendelet egyik fő vál
tozása. hogy téli időben a part menti
nádvágás az ingatlantulajdonos kö
telessége.

- Elfogadták az 1998-as költ
ségvetést. ami l milliárd 436 millió
288 ezer Ft-al való gazdálkodást
jelent... Az induló hiány ez évben
csak kb. 50 millió Ft. szemben a
tavalyi 66 millióval... (jásd Katona
Lajos nyilatkozatát - 14. oldal).

- Pályázatot írtak ki a folyékony
hulladék begyüjtésére és ártalmat
lanítására - lásd a mellékletben.

- Hozzájárul a testület a gyomai
mentőszolgálat garázsépitéséhez
250 ezer Ft-ta\.

- Céltámogatási pályázat
benyújtására a Békés Mérnök Kft.
vel múködik együtt a testület a szen
nyvízcsatornázás további
kiépítésére. Az 1.648 milliárd Ft-os
beruházás cél támogatásokkal.

például az üdü!ősort csatornázni. .. ?
A Tourinfonn Iroda vállalkozásba adásá
val nőtt. vagy csökkent az esélye az álla
mi támogatás megszerzésének... ? A szol·
gáltatásokat ebbe az irányba kivánja-e
fejleszteni az önkormányzat. .. ? E tekin
tetben kapnak-e. ill. milyen ked
vezményeket élvezhetnek a helyi vál
lalkozások... ?

Ezért szükségeltetik a városi koncep
ció ...

- A megemelt vízdijról. a TITÁSZ-kiren
deltség megszüntetéséről mi a véLeménye?

- Nem ismerem a gondot. problémát.
erről nem szóltak nekem!

- A csökkenő gyerekLétszám meLLett
hogyan aLakulhat a város pedagógu
sainak heLyzete?

- Nekem erről mindig is egyértelművolt

különböző alapokhoz történő

pályázással és a lakosság részvál
lalására épül. A Fundamenta elő

takarékossági akció a takarék
szövetkezeteknél áll a rendelkezésre.

- Új pályázatot írnak ki a Sza
badság téri orvosi rendelő érté
kesitésére és a volt MEDOSZ
székház értékesítésére is.

Az orvosi rendelő esetében a tes
tület nem fogadta el az ad hoc bi
zottság által végzett megállapodást a
jelentkezővel.

A mozi üzemeltetéséről szóló
szerződést Békésiné Boldizsár
EJlával viszont elfogadták.

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki an

nak az ismeretlen személynek,
vállalkozóknak. valamínt az ösz
szes bö!csődés szülőknek, akik
adományukkal hozzájárultak a
gyermekek karácsonyi ajándé
kozásához.

Anyakönyvi változások
ELhunytak:
Barát Sándor 86. Bogár Lajosné
Hajdú Ella Margít 51. Dinya Máténé
Klimó Ilona 91. Farkas József 71,
Hannati Imréné Ágoston Vilma 84.
Kmellár Sándor 51. Kovács Ferenc
90, Nagy Sándor 69. Szilágyi János
72. Timár Miklós 78. Timár Miklós
Boldizsár 78. Tóth Sándor 56, Vári
István 52 éves korában.

a véleményem. A csökkenő gyereklétszám
nem arra való. hogy elbocsássuk a taná
rokat. hanem. hogy a csökkent gyereklét
számot eredményesebben oktassuk. Én
sohasem voltam híve intézményrneg
szüntetésnek sem. Akkor is elmondtam.
kértem a gyomaendrődi testületet. hogy
ne szüntesse meg. ne internálja (vonja
össze) az iskolákat. Vissza is kérdez
hetek: Megoldódott ezzel Gyomaendrőd

anyagi problémája? Ugye nem. Nem vezet
ez sehová. Most már aztán nincs is
tovább mit lefaragni. Nem ez a megoldás.
hanem az. hogy olyan fejlesztés irányába
induljon el a város. mint például az ide
genforgalom. ami tíz éven belül vissza·
hozza a pénzt. amelyből majd lehet
működtetni az intézményeket...

199B. január 21. -blc-
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Immár harmadik alkalommal szólalnak meg a Híradó oldalain településünk négy iskolájának tanulói. Egy pályázat keretében adó
dott ez a lehetőség. Folyamatosan fogalmazhatják meg az őket érdeklő. foglalkoztató mindennapi eseményeket. A pályázat. amelyet
a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa irt ki. sajnos jóval kisebb mértékben támogatta ezt az akciót mínt azt terveztülc és
kértük. ezért mi is csak jóval szerényebb módon díjazhatjuk. honorálhatjuk majd az aktív diákjainkat...
(A katolikus általános iskola sajnos nem résztvevője a programnak. mert számára a Városunk c. helyi sajtó biztosithat megjelenést.) - b -

2. Szá:D1Ú Általános Iskola
NÁLUNK JÁRT A MIKULÁS

Én már 5-én reggel azon golndolkodtam. mikor jön a
Mikulás?

Az iskolában sem figyeltem semmire. csak azonjárt az eszem.
mit hoz a Mikulás? Délután a cipőm pucoltam. Este fürdés után
lefeküdtem. Próbáltam aludni. hogy hamarabb legyen reggel. de
nem sikerült. Gondolkodni kezdtem. Hogy buktassam le a
Mikulást - vagy anyut? Egyszer csak jó ötletem támadt! A
távirányítós kisautómnak a táVirányítóját a cipőm alá tettem.

Úgy. hogy ha egy grammal is nehezebb. akkor az autó elin
dul. Kipróbáltam. működött. Elaludtam. Éppen éjfélkor elindult
a kocsi. Végre rajtakaptam anyut!

Most már biztos voltam benne. hogy nincs Mikulás.
ZSOMBOK ZSOLT 4. D. OSZfÁLY

LUCÁZÁS

December hónapban a 2. c. osztályos ÉKP-s tanulók néptánc
és magyar órákon Wolf Tünde és Homok Lászlóné segitségével
megtanultak egy régi Lucázó játékot. Műsorukkal több helyen
sikert arattak. de a legnagyobb élmény az volt a számukra.
amikor a Kisréti úton házról házra járva adhatták elö játékukat.
ügy ahogy azt régen is tették a gyerekek.

Köszönjük tanárainknak a szép. tartalmas élményt.
Egy hálás anyuka

KARÁCSONYI MŰSOR

A tanulók számára az ískola szlnte a második otthonuk.
A karácsonyt is megünnepeltük együtt december 19-én cltlben.
Mivel iskolánknak sok a tanulója. az ünnepség a református tem
plomban került megrendezésre.

A Betlehemi játékot az 5. c. osztáJyosok mutatták be Oláh
Gizella tanárnő irányításával. A templom a leghangulatosabb
környezetet nyüjtotta a betlehemi történethez. Az előadásból azt
érezhettük. hogy a tanulók teljes odaadással játszottak. szépen
énekeltek és furulyáztak. A templomban hideg volt. de a gyerekek
játékából áradó melegség feledtette ezt velünk.

A környezet. a szereplők és a jelmez olyan meghitt és békés
volt. Ahogy beléptünk. szivünket elarasztotta a béke és a szeretet.

A műsOli egy csodálatos dal Zárta. amelyet Valuska Lajos
tanár ür és Molnár Albert kísértek gitárral.

Ezúton szeretnénk megköszönni Sipos Tas Töhötöm lelkész
úrnak. hogy engedélyezte a műsor megtartását e szép épületben.

BÁCSI KIITI ÉS BERTA BRlGIITA 6. C.

VARJÚ ANIKÓ ÉS KóLYA IBOLYA 8. C.

FIGYELMETEKBE AJÁNLJUK!

Egy decemberi reggelen Vidáman zötyögtünk a vonaton
Budapest felé. MáI- akkor sejtettük. hogy hazafelé jövet sok
élménynyel leszünk gazdagabbak. hisz a .. Gigantikus Rovarok"
kiállitást mentünk megnézni. A Globe Szlnház bejáratánál egy
ezerszeres nagyítású katicabogár fogadott bennünket. akinek
hasonlóan óriás rovar-robot társai a teremben mutatkoztak be.

Egy 3 méter magas imádkozó sáska már lesben állt. hogy
elragadja a közeledő áldozatokat. Láttunk ugró szöcskét.
verekedő szarvasbogarat. bábból kibújó szitakötőtés más mozgó
rovarokat.

A természet e csodálatos teremtményeiről maga Charles
Darwin mesélt nekünk dOlgozószobájában.

A kiállítás anyagát azóta már lecserélték. most a ..Tenger óriá
sai" láthatók.

Ajánljuk. nézzétek meg!
Érdemes. mert érdekes! 6. D. OSZTÁLY

JÖN A FARSANG!

..Hármat nézek a naptárban: farsangot. ünnepnapot. név
napot."
Ez a közmondás arra utal. hogy a farsang is a nevezetes
időszakok közé tartozik a falu életében. A farsang a tél
temetése. a tavasz eljöttének ünnepe. Az emberek a farsang
farkának nevezett három napon mulatoznak. szórakoznak a
legtöbbet. Ez február utolsó vasárnapja. hétfője. keddje.

IQ TESZT
1. Mi afoglalkozása Michael Jorden-nek?
A. Hentes.
B. Fűnyíró ember.
C. Kosaras.
D. Labdaszedő.

2. nldja-e mik Cl20k a protonok? (Húzza alá a megfelelő választ)
igen nem

3. Ady Endre (·vel. vagy y-nal irta a nevét?
4. Mit tankolnak egy benzinüzemü kocsiba?
A. Szalmát.
B. Szénát.
C. BENZINT.
D. Abrakot.
5. Ha 10 emberbőLkivonunk kettőt hány marad?
A. Sok.
B. Tavasz.
C.8.
D. A fentiek mindegyike igaz.
6. Mit esznek a bqjnokok?
A. rurÓ'rudit.
B. Doppingszert.
C. Alsóbb sulycsoportba akarnak kerülni. ezért semmit.
D. Előételt. föételt. utóételt.
7. Hogyan irják helyesen?
A. Gyoma and Röd.
B. gYOMAENDRÓD.
C. Gyomaendrőd.
D.X.
8. 4 magyar kiráLyt Bélának neveztek. Az utolsót N. -nek.

Nevezze meg cl2 első hármatl
Ertékelés:
Ha Ön az első kérdésre A-val. a másodikra nemmel. a har

madikra i-vel. a negyedikre D-vel. az ötödikre B-vel. a hatodikra
szintén B-vel. a heted ikre A-val és a Nyolcadikra 5.9. l-el válaszolt
jelentkezhet a képen látható ZSenistejn clr.-nál a Dili-Dodó
oklevélért Zsenistejn különbejáratu gumiszobájában.

DÁVID MATE 7. c.
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RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

GyomaendrődNépliget u. 2.

Minden év szeptemberétől nagy
feladat áll a nyolcadikos tanulók

előtt. Mivel egyre jobban köze
ledünk a jelentkezés határide
jéhez. lassan mindenkinek el

kell dönteni a kérdést: merre
tovább? Ebben szüleink és
tanáraink egyaránt sok se
gítséget nyújtanak szá
munkra. A döntésnél sok
tényezőt kell figyelembe

venni. Pl. az iskola tévolsá
gát. az esetleges kollégiumi

elhelyezést. vagy a mindenna
pos bejárást. de legfőképpen

azt. hogy az iskola megfelel-e ké
pességeinknek. Ezen kérdések tisz-

tázása után következik a pályaválasz
tási lapok kitöltése. amely igen pontos munkát igényel. A
következő tanévben sok változás várható a középfokú
intézményekben. ezért alaposan körülnéztünk a nyílt napokon.
A gimnáziumok különböző specializációkkal alakítják ki pro
filjukat. Van. ahol a nyelveket. van. ahol a reál tantárgyakat.
vagy a testnevelest oktatják magasabb óraszámban. emelt szin
ten. vagy tagozat formájában. A szakközépiskolák 2 évig csak a
közísmereti tárgyakat oktatják. 3. 4. évben a választott szakmát
előkészítik. s a szakképzést igazoló dokumentumot csak érettsé
gi után lehet megszerezni. A szakmunkásképzésben is hasonló
változások lesznek. szakmát csak 16 éves kor utan tanul
hatunk. Mindezekről részletes tájékoztatást tartottak
iskolánkban városunk középfokú intézményeinek képviselői a
pályaválasztási szülőértekezleten. ahol mi is részt vehettünk.
A Rózsallegyi Kálmán Általános Iskola nyolcadikosai a
következő intézményekben szeretnének továbbtanujni: Kner
imre Gimnázium. Bethlen Gábor Mezőgazdasági

Szakközépiskola és Szakmunkásképző.Vajda Péter Gimnázium
Szarvas. Székely Mihály S7..akmunkásképző Szarvas. Teleki
Blanka Közgazdasági Szakközépiskola Mezőtúr. Közgazdaságí
Szakközépískola Békéscsaba. Rózsa Ferenc Gimnázium
Békéscsaba. Varga Katalin Gimnázium Szolnok.

SZUROVECZ ZOLTÁN 8. A

~.". I~ IL V V II Z S 1(7 A\. /lll!!"" 'Ű IL 'C A\. Il) 1111\ Ili A\. /lll!!
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola diákjai közül Gellai Ric

hárd az első. aki nyolcadikos korában sikeres nyelvvizsgát telt.
- Hogy jutottál el eddig?
- Másodikos koromban kezdtem tanulni az angolt Varga

Lászlóné. Icuka néninél. Akkor még csak játszottunk. éne
keltünk. Később emelt óraszámban tanultunk. majd 7. év ele
jén Róza Vendel tanár úr szakkört szervezett. Ide én is járok.
Tanév végére felvetődötta nyelvvizsga lehetősége. Egész nyáron
foglalkoztalll az angollal. majd szeptemberben jelentkeztem.

- Hol viZsgáztál es mi/cor?
- Békéscsabán november 15-én volt az irasbeli. 22-én a

szóbeli. itt egyedül voltam 18 év alatti.
- Volt-e nehez pil1anatod aszóbelin?
- Igen. Vonatjegyet kellett rendelnem és nem jutott es,-em-

be a v~nat s,-ó angolul.
- Es?
- Mas szavakkal magyaráztam el. hogy mit akarok.
- Nyolcadikos vagy. Mik a terveid?
- Olyan iskolába szeretnék menni. ahol az angol főtargy. és

más nyelveket is szeretnék tanulni.
- Sikerüljenek a terveid!

A RIPORTOT KEsziT8TT8 SZUROVECZ ZOLTAN 8. A.

Tájékoztatom az olvasóközönséget, hogy az Endrődi

Könyvtár leltározás míatt megszakitásokkal lesz nyitva.
Legközelebbi nyitva tartás február 9-től február 22-ig,

) a szokott idöben. Kerem szíves megértésüket!
Köszönettel: LADANVI GÁBoRNE

Mészáros Erzsébet. akit a diákok Böbe néninek szólítanak.
a sz~gedi Juhász Gyula főiskolán ének-magyar szakon végzett.
. Ev elején érkezett városunkba és most a Rózsahegyi Kálmán
AJtalános Iskolaban tanít éneket és magyart.

- Hogy tetszik a városunk?
- Igazán szép kisváros. Az iskola pedig festői környezetben

van. ez fogott meg leghamarabb. mivel a szegedi iskola. ahol
korábban tanítottam. betonhalmazzal volt körülvéve.

- MIkor döntötte el. hogy tanár lesz?
- Kisiskolás korom óta tudtam. hogy tanár leszek. mivel

leginkább a humán tantárgyakat kedveltem.
- Milyennek találja az itteni pedagógusokat és a diákokat?
- Ez a tanári kar segített a beilleszkedésben. jól érzem

magam. a gyerekek pedig mindenhol gyerekek.
- Mi a terve az enekkarral?
- Nagyon szeretném. ha legalább annyi tagja lenne. mint a

régi iskolámban. és szivesen jönnének az énekkari próbákra.
- Játszik-e valamilyen hangszeren?
- Igen. zongorázom. furulyázom és most tanulok gitározni.
- Milyen zenei sWust szeret?
- Legjobban a dallamos rockot szeretem. de szívesen hall-

gatok bárn1ilyen zenét.
- Mi a hobbija?
- lmádok táncolni. régebben tornáztarn és kosaraztam.
- Mi a terve ajövőre nezve?
- Mindenképpen szeretnék itt maradni. Diplomámat kibő-

víteni az angol nyelv szakkal. és profi módon megtanulni
gitározni.

DEMETER ALIZ. DEIM MÁRlA. GUBUCZ GEORGINA 8. A.

Szeptember óta iskolánkban kosárlabda-oktatás is folyík. Az
edzéseket Vaszkán Gábor tanár úr tartja. aki ebben az évben
érkezett hozzánk. Ót kérdeztük.

- Legyen szíves nehány szóban mutassa be önmagát!
- A középiskola befejezéséig Nagyszalontán. a szülőváro-

somban tanultam. A diplomát Nagyváradon a Testnevelés és
Sportegyetemen szereztem testnevelő tanári és kosárlabda
szakedzői szakon.

- Miert döntött a testnevelés szak mellett?
- Gyermekkorom óta szeretem a mozgást. nagyon sok spor-

tot kipróbáltam. és a tv-ben is mindig figyelemmel kísértem a
sporteseményeket.

- Első ittlete allcalmával milyennek ta[álta városunkat?
- Lenyűgözött a természeti környezet. amelyben az iskola

található és tetszettek a városi sportlétesítmények.
- Mi a vélemenye az iskolábanJolyó testnevelési oktatásról?
- Iskolánkban a testnevelésóráknak két fontos célja van. a

mozgás megszerettetése és az egészséges életmódra nevelés.
Kollégáimmal mindent elkövetünk e célok megvalósitása
érdekében.

- Hogyan viszonyulnak iskolánkban a gyerekek a sporthoz?
- Tapasztalataim szerint a tanulók többsége szívesen jön

testnevelésórára. Sok ügyes gyerek van az iskolánkban. akikkel
élvezet együttműködni.Az atlétikaedzéseken 40-50-en vesznek
részt. Ez is a gyerekek sportszeretetét bizonyítja.

- Mi az idei uersenyprogramjuk?
- A 11-12 évesek csapatában 16 tanuló kosarazik. és na-

gyon készülnek az aprilís 2-án Szarvason sorra kerülő megyei
elödöntöre. A 13-14 évesek csapata már hamarabb. február 29
én részt fog venni a Mezőberényben sorra kerülő hasonló jellegű

tornan. Mindkét csapat teljesítményében nagyon reményke
dem.

- Miért pont a mi iskolánkat választotta?
- A számomra megfelelő pályazatok közül ez tűnt a legked·

vezőbbnek.

- Milyen teruei uannak a másodikj'elevre?
- Szeretnék aerobic-tanfolyamot indítani. a tanév végétől

úszásoktatást szervezek. Augusztus elejére terveztem egy két
hetes sátortábort az Erdélyí-havasokban.

FARKAS ZsUZSANNA. GJRJCZ EDIT 8. B.
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AKner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium
KOSÁRDÖNTŐS A GIMIS FIÚK CSAPATA

Végre fellélegezhetünk! Benne vagyunk a megyei döntőben.

A Szeghalom elleni visszavágó juttatott be minket a megyei első

háromba. Ez az utolsó meccs már igen feszült volt. mivel a
kilenc pontos előnyünket. amit előzőleg szereztünk. meg kellett
tartanunk. Amire az iskolajóvoltából. mi lányok is elmehettünk.
persze csak szurkolni. A hangulat a tetőfokára hágott. mivel a
dobott kosarak csak úgy záporoztak. Így nem szurkoltunk
hiába. hiszen az összesített eredmény 142: 135 lett a javunkra.

MielőttSzeghalom ellen pályára állhattunk. meg kellett bir
kóznunk a békéscsabaiakkal. Ellenük is két meccset játszot
tunk: oda- és visszavágót. Az első játszma könnyen ment. de a
másodikban már jól megizzasztottak minket. az eredmény
mégis 87:56 lett szintén ajavunkra.

Megkérdeztünk néhány játékost. hogy mit éreztek a pályán.
Először Gottfried Sándort faggattuk:

- Milyen érzés a csapat legtöbb pontot dobó jatékosanak
lenni?

- Nagyon jÓ ér.:és. de nem ez a lényeg. hanem. hogy tovább
jutottunk. Nem én dobtam volna a legtöbbet. ha Cs. Nagy Balázs
és a többiek nem nekem passzolják a labdát. és köszönöm az
egész csapat türelmét. hogy bíztak bennem. Békéscsabától töb
bet vártam volna. mégis csak megyeszékhely. Egy bizonyos szin
ten önző voltam a szeghalmi meccsen. állandóan azjárt a fejem
ben. hogy tovább kell jutnunk. Muszáj volt felmutatnom
valamit. hiszen nekem csak ez az egy sportág létezik.
Megpróbáltam a legjobbat nyújtani a pontszerzésben. de ebben
hátráltatott egy balul elsült cselezésem. ami miatt lesérültem.

Következő áldozatunk Cs. Nagy Balázs. aki már 15 évesen
játszhatott a 18 évesek között.

- Milyen érzés volt ígyjatszani?
- Eleinte ideges voltam. de hamar feloldódott a feszültség

bennem. Elég jó formában voltam. pedig bokasérülésem miatt
csak a szeghalmiak ellenjátszhattam. Mindkét meccsen egyen
letesen teljesítettem 10-10 pontot. Bár jól védekeztek. meg
tudtam találni a palánkhoz vezető utat. A csapat összes tagja a
méDdmumot hozta ki magából. ezt össze is tudtuk hal1golni. így
a flgurákat is ki tudtuk játszani. Mindenkivel megértettük
egymást a pályán. főleg Gottfried Sanyival. Ezek a meccsek szá
momra a felépülést és a visszatérést jelentették.

Kiss András. a csapatkapitány így vélekedett:
A csabai meccsen meg voltunk illetödve az idegen pálya

méreteitől. de szerencsére nyertünk. amit védekezésünknek

köszönhetünk. Az első szeghalmi meccsen hoztuk a formánkat.
Örülök a dobott kosarak számának. és hogy 9 ponttal nyertünk.
Tény. hogy nem én vagyok a legjobb játékos. de húzóembernek
érzem magam.

Varjú Tamástól- aki center poziciót játszott - ezt kérdeztük:
- Kemény ellenjeleitek voltak?
- A csabai csapat ellen elég kőnnyü voLt nyerni. A hazai

pályán jobban játszottunk. viszont a szeghaLmiak ellen ez pont
fordítva történt. Ők egyébként is keményebb ek. Mivel a meccs
hosszabb volt. így több hibát követhettünk el. A végére már nem
maradt cserejátékosunk. Az ujjam itt lesérült. a csontbó I levált
egy darab. Próbáltam mindent megtenni a csapatért a
védekezésben és a támadásban is. Szerencsére tudtam büntetőt
dobni. és sok játékost kifautoltatni.

Végezetül megkérdeztük a csapat vezetőjét. Giriczné Darázsi
Annát.

- Milyen érzés egy csapatot bejuttatni a megyei döntöbe?
- Rendkivül jó. a megtett út hosszú és fáradságos. A játé-

kosok közül kinek-kinek 2-3-4 éve van a kosárlabdában.
Gyakorlatilag a nulláról kezdtük. mára csapatot építettünk.
Ezek a kosaras fiúk 1-2-3 évvel fiatalabbak. mint az adott kor
csoport. amelyben elérték ezt az eredményt. A versenyeztetést
előkészületi évnek szántam. A jó és még jobb eredmények
érdekében a pályán és a magánéletben is csapatmunkára van
szükségünk. Cs. NAGY AGNE:S ÉS GIRJCZ KruSZTINA

Érettségi ötös
már októberben a XII/b-ben

Nem kell hozzá más. csak egy kis
nyelvérzék. nyelvszeretet. sok szorgalom
és még több kitartás.

1994. őszén az akkori l/B osztály fele
[13 föl a németet második nyelvként
választotta. A csoport nagy része már az
általános iskolában megismerkedett a
nyelvvel. igy nekik az első néhány hónap
könnyebb volt. A tanulás eredménye csak
késöbb mutatkozott meg. amikor a
második év folyamán 10 fő sikeres alap
fokú nyelvvizsgát tett.

Senki sem elégedett meg ennyivel. a cél
a középfok ..C" lett. Az utolsó év elejére
(október. november) a csoport 5 tagjának 
Varjú Eszter. Tímár Sarolta. Iványi
Katalin. Gecsei Sarolta. Homok Mária 
sikerült megvalósítani elképzelésüket. ami
érettségi ötöst. a továbbtanulásnál több
letpontokat [2-10 pontot) jelent. és ezen
tanulók mentesültek a német órák alól.

Persze nem csak nekik sikerült. hiszen
középfokú szóbeli (A) nyelvvizsgája van Izsó
GabrielIának. Farkas Edinának. Lehóczki
Ákosnak és Csikós Jánosnak. akik a vizsga
B részét februárban írják. Szarka Tamás a
szóbeli sikerességéért izgul és csak
néhányan fognak érettségizni németből.

Heti 4 órában tanuljuk a nyelvet és pén
tekenként lehetőség van egy tchetséggon
dozó órára is. ahol a nyelvvizsgákra kon
centrálunk.

Szeretnénk megköszönni s7-al<taná
runknak Pappné Nagy Katalin tanárnőnek

azt is. hogy Békéscsabán végigizgulta ve
lünk a vizsgát. XlI/B

Karácsony Kupa
1997. december 15-én rendezték meg a

Karácsony Kupát. 4 csapat vett részt a
versenyen: Elek csapata. a Bethlen Gábor
MezőgazdaságiSzakközépiskola 2 csapata
és a mi gimnáziumunk c·sapata. Az iskolák
szurkolói kosárlabda-o kézilabda- és kis
pályás focimérkőzéseket nézhettek meg.

A versenyt városunk polgármestere. dr.
Dávid Imre nyitotta meg. Nem sokkal
utána megkezdődötta kosárlabda a mezgé
és a gimi között. A gimi magabiztosan
vezetett és győzött is. A verseny a kispályás
focival folytatódott. A kézi1abdamérkőzést

először Elek csapata ellen játszottuk. Az
eredmény döntetlen lett. Eleinte
vezettünk. mindent megpróbáltunk. de az
elekiek felhozták az eredményt ll: ll-re. A
következő kézimeccset a Mezgések ellen
játszottuk. Ezt a mérkőzést elveszitettük.
Mi minden tőlünk telhetőt megpróbál
tunk. de nem tudtuk megverni öket.

Végül 3. helyezést értünk el a kézilabdá-

ban. A kosaras Húk dobogós I. helyezést
értek el és egy gyönyörű kupát kaptak. A
focisták dobogós harmadilwk lettek.

Szeretnénk megköszönni Giriczné
Darázsi Anna tanán1ő és Lakatos Tibor
tanár úr segítségét a felkészülésre.

Ünnepi hangulat a
gimnáziumban

1997. december 19-én pénteken 9
órakor szólalt meg a csengő iskolánkban.
és ez a karácsonyi ünnepség kezdetét
jelentette. Ezen a napon tudtuk meg azt is.
hogy hogyan vélekedett a zsűri az osztály
termek diszitéséről. A termek feldíszitesét
már néhány nappal korábban elkezdtük:
krepp-papírból kis füzéreket késziteLtünk.
a függönyökre masnikat gyártottunk. az
egyik osztálytársunk karácsonyi égőt

hozott be. a tábla köre fenyőágakat

!üztünk. így osztályfőnökünk Olga néni
segitségével előbb-utóbb kész lett a
diszítés: osztálytermünk a gyertyafényben
kékesen fénylő gömbökkel és a szala
gokkal ünnepivé téve várta a karácsonyt.
Őszintén bevallva nem gondoltuk. hogy mi
nyerjük meg a versenyt és a fődíjas osztá
lynak járó csokoládétortát. mivel a többi
terem is nagyon szép volt. Nagyon
örültünk a szoros küzdelemben elért ered
ménynek. VIL/A



1998. FEBRUÁR .GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 7

Bethlen Gábor Mezőgazdaságiés Ipari SzakképzőIskola

Színházélmény
a kollégiumban

A Komédiás Kör tagjai a kollé
giumban is bemutatták Schwajda
György: Himnusz c. tragikomédiá
ját. (Nekem szerencsém volt. mert
már háromszor láthattam koráb
ban.)

A darab elég nehéz. A diákok
közül azok értik meg teljes mélysé
gében. akik nyitott szívvel ülnek le
megnézni.

A főszereplő Balázs Andrea
(ll IB osztályos tanulónk) olyan
igazi mély átéléssel játszotta a
feleség. az anya szerepét. hogy a
kész színészek sem tudták volna
jobban!

A férjet 'játszó Valuska Lajos
(ll I C osztály) is nagyon hitelesen
alakította a szerepét.

A többiek, rendőr (Körmöndi
Katalin II IB osztály) és a szom
széd néni (Dartda Hajnalka II IB
osztály). szintén kiválóak voltak.

(Méltán jutalmazták őketArany
oklevéUel az Országos Színjátszó
Találkozón.)

Ezért az élményért köszönettel
tartozunk diákjainknak és vezető

jüknek, Hajdú László kollégánk
nak.

Már készülnek a következő Or
szágos Színjátszó Találkozóra.
A felnöttek számára Komiss Mi
hály: Körmagyar c. művét mu
tatják majd be.

A gyerekeknek a ,.Minden egér
szereti a sajtot" c. mesejátékkal
kedveskednek. Véha Zoltán Gogol
müvét. az Egy őrült naplóját fogja
előadni.

Munkájukhoz sok sikert kívá
nunk.

A Gyomaendrődi Körösmenti
Táncegyüttes Alapitvány ez év
ben is szívesen fogadja mind
azok támogatását, akik az SZJA
l %-át együttesünknek felajánl
ják.

AsZ.: 18370236-1-04
Körösmenti Táncegyüttes

Alapítvány
Gyomaendrőd. Kisréti u.

34/1.
Támogatásukat előre is

köszönjük.

A TERMÉSZET ÉL

A tennészet él, a tennészet éC
Madarak hangja vígan kél.

Vígan zenél a kismadár,
Néki az erdőgyümölcsös tál.

Vízben a halak
Vígan úsznak
Fűben a gyíkak

Gyorsan kúsznak.
De vígyázat. emberek!
Hisz a természet vész,

Rá a megoldás
Már most is kész.
Fedezdjel aJót!

Fedezdjel a szépet!
Ne piszkáld e gyönyörű képet!

A te életedjügg
Tőle.

Légy a tennészet
Megmentéije!

(HORVATH FERENC g/A.)

A HÓVIRÁG

A madár repül.
a rágcsáló rág.

Az erdő legszebb virága
a hóvirág.

Előtűnik egy cseppnyi
levél.

S ő hívogat csendben,
Gyere. nejélj!

Ha a napsugár rásüt
a levelére,

Tavaszra emlékeztet,
nem pedig a télre.

(HORVATH FERENC g / A.l

ERDELYI GAsOR ll/A.

A MAGÁNY

Nem tudok élni
Nélküled.

Nélküled az élet
rémület.

Nélküled az idő

hamar elszáll,
Rám csak magány.

szomorúság vár.
Téged várlak éjszaka.

bántja afülem
a Hold szava.

Mikor az arcod
feltűnik.

Bennem afélelem
eltűnik.

Visszajöttél!
Súgja a Hold.

Tudom. hogy itt vagy.
csak azt mondd meg. hol!

Nemsokára együtt
leszünk.

Nem sírunk majd,
csak nevetünk.

Vége a magánynak
jól tudom.

Ezért az örömdalt
dúdolom.

(HORVATH FERENC g/A.)

AZ A LÁNY

Az a lány, az a lány
Szeme csillog, haja lágy.

Keze érintése álom,
reggel. este csak őt váram.

A természete oly nyugtató.
Fardtságban hangja altató

Ha szeméből könny csordul.
jaj de édes,

Imádom őt nagyon. ez nem kétséges.

Nagyonformás pici teste.
Őt csókolnám reggeL este.

Sima bőrén csúszik a kezem,
ha meglátom őt. megáll az eszem.

Kedvébenjámijó dolog.
ha bajom van, hozzáfordulok.

Bár akadnak néha konfliJctusok,
de ezekrőlén gondoskodom.

Csókolása mennyei.
az én szívem is kell Neki.
Kedvessége lenyűgöző.

Szerelme sírig üldöző.

Tanulás nem nagyon megy Neki
Titkát a csókbanfeifedi.
Kedvez Neki a szerencse.

mert velemjámi rég szeretne.
Ez lenne a versem Róla.
Őrá vártam már régóta.

(HORVÁTH FERENC g/A.)
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"Veze"é6.ség

Minden pénzt megér...
Numizmatikai kiállítás látható - január 20-tól február

6-ig a Katona J. Művelődési Központban. A világ 187
országának forgalmi fémpénzeit tekinthetik meg az
érdeklődők.

A kiállítás ötletadója és szervezőjedr. Hornyák Csaba
(35) miskolci orvos. Gyermekkora óta gyűjti a föld orszá
gainak pénzsorozatait.

A látványtervezésben besegít Kamarás Jenő.

A rendezuény támogatói: Endrőd és Vidéke Takarék
szövetkezet. Csárdaszállási Petőfi Mgtsz. Gyomai Kner
Nyomda Rt.. Hőtechnikai és Gépipari Kft. - b -

l.\IIe g h..í "V""Ó

A MozgáskorlátozoLtak Békés Megyei Egyesület Gyo
maendrődi Csoportjának uezetősége meghiuja tagjait és
hozzátartozóit 1998. március 14-én 18.00 órai kezdettel
kezdődő Nőnapi uacsorára. mely a Katona Józse]
MliuelődésiKözpontban lesz megtartua. A uacsora tagok
nak 200 Ft. hozzátartozóknak 500 Ft. Jelentkezni lehet
minden kedden este március lD-ig a Mliuelődési

Központban CsőkeJános csoportuezetőnél.

Mindenkit szeretettel hiuunk és uárunk.
Zene Tánc Tombola
Minden kedues sorstársunknak békés. boldog új éuet

kivánunk.

Gyomaendrőd. 1998. 1. 19. Csőke János csoportvezető

Előzetes • Előzetes • Előzetes • Előzetes

A VÁROSI KÖNYVTÁR
MÁRCIUSI KÖZMŰVELŐDÉSI ALKALMA!

Március ll-én 9 órakor a Bethlen Gábor Szakkö
zépiskola és Szci.kmunkásképző. a Katona József
Művelődési Központ. valamint a Városi Könyvtár ren
dezésében a "Szép magyar beszéd" kiejtési verseny
középiskolások megyei döntője.

Helye: Katona József Művelődési Központ szin
házterme.

Március 13-án 14 órakor az olvasóteremben "Petőfi

Sándor versmondó verseny" általános iskolásoknak
három kategóriában:

I. a harmadikosoknak és negyedikeseknek: II. az
ötödikeseknek és hatodikosoknak; III. a hetedikeseknek
és nyolcadikosoknak.

A versenyen bármelyik Petőfi-vers elmondása a
kötelező.

A legjobbakat értékes jutalomban részesítjük.
Neuezési határidőaz iskolákban: március 6.

Március 16-án 14 órakor megnyitjuk a Petőfi Sándor
és 1848 című dokumentumkiállításunkat.

MárcilLS 26-án 17.30 órakor a januárban megalakult
"Gyomaendrődért" Kulturális Egyesület össze
jövetele.

BEZÁRT A TEJCSARNOK
A Sárréti Tej Rt. már 1997-től sem kívánt szerződést

kötni a tej csarnokot üzemeltetőKiss Agro Bt.-vel Gyoma
endrődön. Akkor végül úgy állapodtak meg. hogy a
begyűjtött 350-400 l tejet átszállítják a kondorosi gyűj

tőbe. 1997 végére már a leadott tejmennyiség 60-100 I
re csökkent.

A csarnok helyére vegyes-o élelmiszerboltot terveznek.

ÚJ KÖNYVEINK:
Keyes. Daniel: Virágot Algernonnak.
Golding. William: Az utódok.
Róna-Tas András: A honfoglaló magyar nép.
Radácsi László:Héber-magyar nagyszótár
Kerényi Ervin: Környezetvédelem. környezetgazdál-

kodás. környezettudomány.
Follett. Ken: Könyörtelenül.
Brown. Sandra: A győzelem mámora
Ugray Tamás: Vadászpuskával a csúcsokon.
Felsőoktatásifelvételi tájékoztató 1998.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LAPOK:
Magyar Közlöny. Művelődésügyi Közlöny. Pályázati

Figyelő. Sansz. Békés Megyei Hírlap. Békés Megyei Nap.
helyi lapok. Express. Népszabadság. 168 óra. Autó
Motor. Családi Lap. HVG. Ifjúsági Magazin. Kiskegyed.
Kistermelők Lapja. Képes Európa. Magyar Horgász.
Nimród Vadász. Nők lapja. Öszidő. Sport +. Házi prakti
ka. Tallózó. Alföld. Élet és Irodalom. Kritika.

SZOLGÁLTATÁSAINK 199B-BAN:
Könyvtárközi kölcsönzés könyvenként 300 Ft.
Fénymásolás: A/4 10.-Ft/ív

A/3 15.- Ft/ív.

BEV".A.LLÁS

A Rumba TSK valamennyi táncosának részvételével
félévzáró társas tánc-bemutatót tartottak a Katona J.
MűvelődésiKözpontban január 17-én.

Félévzá.ró

A vásár jellege
oák.
oamg.
oak.
oamg.
oák.
oamg.
oák.
oamg.
oak.
oamg.
oák.
oamg.
oák.
oamg.
oák.
oamg.
oak.
oamg.
oák.
oák.

1998. évi vásárok időpontjai

Gyomaendrődhelységben
1998-ban
Február OS.
Március Ol.
Március OS.
~prilis 05.
Aprilis 12.
Május 03.
Május 10.
Június 07.
Június 14.
Július 05.
Július 12.
Augusztus 02.
Augusztus 09.
Szeptember 06.
Szeptember 13.
Október 04.
Október ll.
November OI.
November 08.
December 13.

A vásár ideje állandó napon
Február második vasámapja
Március első vasárnapja
ty1árcius masodik vasárnapja
Aprilis első vasámapja
Április masodik vasamapja
Majus első vasámapja
Majus második vasárnapja
Június első vasárnapja
Június második vasamapja
Július elsö vasamapja
Július második vasamapja
Augusztus első vasámapja
Augusztus második vasárnapja
Szeptember elsö vasárnapja
Szeptember második vasamapja
Október első vasárnapja
Október második vasárnapja
November elsö vasárnapja
November második vasamapja
December masodik vasárnapja

Jelmagyarázat:
oák.: országos állat- és kirakodóuásár. mely a Szaruasi út.
Kondorosi út. a külterület és a Polányi Máté U. áttal határolt
vásártéren kerül megrendezésre.
oamg.: országos autó- és mezögazdaságigép-vásár. amely a
Pásztor J. utcai piactéren kerül megrendezésre.

Február 4-én. 14 órakor az Ipartestületben 
Fö út .50. sz. alatt - az adóbevallások elké
szítéséhez tájékoztatót tartanak a vállalkozók
részére.
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r-------------. A Magyar Vöröskereszt
I ;~. 1998. febr. 19-20-án I
I ruhagyűjtési akciót hirdet I
I idős kisnyugdíjasok I
I megsegítésére. I

I
Helyszín: Gyomaendrőd.Fő út 2. - (VK-íroda) I

és Fő út 210. (Gyógyszertár).
I Az adományok kiosztása 1998 febr. 24-én 8-16 óra I
I között történik a Fő út 2. sz. alatt. nyugdíjasiga- I

zolvány és -szelvény felmutatása ellenében.
I Kérjük a lakosságot. jÓ állapotú és tiszta ruhane- I
I mű adományozásával segítsék az időseket.

L.
KURlLLÁNÉ M. V. Gye. Iroda I------------_ ....

.A.L.A.PÍT"V.ANY"
A zeneiskolai oktatós színvonalónak emelése érdekében

"Hallható Hang·· néven a gL,Jomaendrődi vóllalkozók segít
ségével alapítvónL,J Jött létre.

Várjuk minden segíti) szándékú, a zenei oktatást
szívügyének tekinti) polgár támogatáJát.

Számlaszám: 53200125-10004153
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Kassuth u. 30.

PAPPNÉ NÉMETH HEDVIG a kuratórium elnöke

FIG-Y"ELE1VI !
Utcára nyíló üzlethelyiség és irodák

(15 és 30 m 2 ) bérelhetők

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. sz. alatt.
(volt DYWA Kft. helyén)

JeLentkezni a heLyszínen iLLetve a 386~522-es

teLejonszámon [ehet.

GYOML\SIOLG KFT.
. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269
Allunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:

l:
-magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- folyékony hulladék elszállítása
- állati tetemek elszállítása állatorvosi igazolással
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
-teljes körű temetkezési szolgáltatás.

Vállaljuk sírkő készítését és műkövesmunkákal.

Régi bútort, antik bútort vásárolok

"dO)
~O Lr)
\...

"ö ::le
Ql ::Jl
(j (j
~~
o ~
::Jlo
C.J~

REÁLIS ÁRON VÁSÁROLOK
• boltberendezést • hagyatékot. régiségeket.

ócskaságokat • régi stílbútorokat • parasztbútort
(szekrény. asztal. kaszli. sublót. falitéka.

konyhaszekrény. láda. szék. tükör és tükörasztal,
kredenc) • festményt. l,épkeretet • fali- és

zsebórákat • fegyvereket. katonai felszereléseket •
üveg és porcelán dísztárgyakat • népi kerámiát.
parasztüveget (boros. likörös. szódás stb.) • régi

gyermekjátékokat (babák. mackók. vonatok stb.)·
hangszereket. zenélő szerkezeteket (gramofont.

fonográfot stb.)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

BÁRKA! ZsOLT. GYOMAENDRŐD. BOCSKAY u. 59.

r---------------------,
I S & S Kereskedelmi I

:. és Szolgált~t~Kft. :
: VillanyszereLési é~ Hírad~tecf;inikaiSzaküz[et :
I Villanyszerelés • ERulet- és ip'arí villamosság •
I Szórakoztató ~le~tropíka

I 199B-ban is szerl;:t~el>uááu}<..kedues uásárlóinkat
I SEBOK & EBOK KFT.
I . :lVyi!t;a ,t~rtás: .
I hétfötől pénte;klg 7.3'0:-12.00. 13.00-17.00-ig
I szombat: 7.30~i:t;"ÓO-igTel/fax:06 66/386-118
I Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 82. IL ~

'\ UTI Óriási téli választékkal
várjuk Kedve. vásár16inkat

~~!:~I~,~~;~~~
~ k.ellel'lu.J. kaPá.eJ..tJ.nlj-Í. iil'll'lep.e/ul
, U~\ éJ. lMúLoq új. hul. kiLJ.ánLlnl~!

Nyitva tartás:
Gyomaendrőd Hétfőn: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17·ig,
Fő út 230. szombaton: 8-12-ig

APRÓK· APRÓK· APRÓK
Munkagépszerelésben járatos
gépszerelőt. karbantartót keres
a Prominent Bt. Érd.: mun
kanap 7-8-ig Tompa M. u. 22.
alatt. Tel.: 06/60/384-225
Gyoma. Vörösmarty 25/1. sz.
alatti 120 1112 alapterületű te
tőtér-beépítéses ház nagy
alsóépületteL fiataL termő

gyümölcsfakkal eladó. Érdek
lődni: Timár Istvánné Hősök

úti ..ANNA· ABC-ben.

Gyomaendrődön. VI. kerület
ben tanya eladó 4 hektár föld
del. Érdeklődni Gyomaend
rőd. Bocskai u. 21. Telefon:
285-215
Szabó Dezső u. 4. sz. alatt
parasztház részben vagy
egészben eladó. Érd.: Árpád u.
14. TeL: 283-929
Gáz központi lűtéses két
szintes családi ház sok mel
léképülettel eladó. Gyoma
endrőd. Gárdonyi u. 16.

TOTÁL VEGYESÁRUK ÜZLETHÁZA
Endrődi u. 1. sz. (Háztartási bolt)

TeL 386-637. 06/20/254-663 Este: 386-507
Kezdje nyereséggel a termelést'

Áruajánlata: Olcsó, jó minőségűvetőmagvak.

Kukorica:
DEKALB 524-es -1 kg 335 Ft -1 ha vetőmag-szükséglete 6000 Ft

DK 045-ös - 1 kg 190 Ft -1 Ila vetőmag-szükséglete 2800 Ft
DEKALB 242 -1 kg 230 Ft - 1 ha vetőmag-szükséglete 5000 Ft

Takarmányborsó vetőmag: Bohatyr 10 600 Ftlq
Gréti 10 600 Ftlq - Az árak ÁFÁ-val értendők.

Keresse üz/etünketf
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[ Pály •I. kiírás ]
Gyomaendrőd Város Képviselő-tes

tülete nyílt pályázatot hirdet a város
közigazgatási terilletén végzendő, az
ingatlantulajdonosok által kötelezően

igénybe veendő települési folyékony
hulladék közszolgáltatás útján történő

összegyűjtésére,illetve annak. ártalmat
lanító helyre való elszállítására.

Pályázati feltételek:
- 16/1996. (VII. 15.) BM-KTM együttes ren

deletében előírt iskolai végzettség, jogi személy
esetén munkavégzési engedély, valamint az un

-dort keltő anyagok szállítására feljogosító vizs-
ga igazolása,

- 4/1984. (II. 4.) ÉVM rendeletében szabá
lyozott és előírt feltételek megléte,

- érvényes vállalkozói igazolvány (egyéni
vállalkozó) illetve cégbírósági bejegyzést igazoló
okirat,

- 30 napnál nem régebbi igazolás az adó
hatóságtól (TB, Vám- és Pénzügyőrség Or
szágos Parancsnokságától, önkormányzati he
lyi hatóság, APEH), hogy adótartozása nem áll
fenn.

A pályázatnak tartalmaznia kell: ZÁRT
BORÍTÉKBAN!

- szakhatósági engedélyeket, műszaki fel
tételek meglétét igazoló hatósági igazolvá
nyokat,

- a fenti igazolásokat a köztartozás men
tességéről,

- a pályázó ajánlatát, ajánlati kötöttségét,
ami legalább 60 nap,

- nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy te
lephelyén munkanapokon minimálisan kettő

óra időtartamban ügyfélszolgá1ati irodát mű

ködtet,
- elfogadó nyilatkozatát arra vonatkozólag,

hogy e szolgáltatás dijtételeinek megállapítása
(hatósági ár) a képviselő-testület hatáskörébe

• út. leállósáv, víz, szennyvízbekötéstervezése. kivitelezése
• építőmesteri munkák elvégz~e

• homok. homokos kavics, kőzúzalék. cement szállítása
• földmunkavégzés autogréderrel. úthengerrel
• kis felületekaszfaltozása

•••••••••••••••• o •• ••••••••••••••• _ ~ •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••

tartozik, mely minden év március hó 30. nap
jáig kerül felülvizsgálatra.

Részletesen kidolgozott ajánlatot kell
tenni arra, hogy:

- alkalmazni kívánt hatósági árróI:
al lakossági szennyvíz Ft/m3 + áfa
bl közületi szennyvíz Ft/m3 + áfa
cl árnyékszék, WC-tisztítás Ft/m3 + áfa

- garantált díj értéktartásának időtarta

máról (minimum 12 hónap).

Az Önkormányzat áLtal kijelölt ártalmatlanító
heLy:

Gyomaendrőd város szennyvíztisztító telep
Gyomaendrőd, (helyrajzi száma: 02238/2,

02238/3).
Üzemeltető: Békés Megyei Vízművek Vál

lalat.
Közszolgáltatás kezdetének időpontja: 1998.

április l.
Időtartama:5 év.
Pályázat benyújtásának határideje:

1998. március 10.
Beérkezett pályázatok értékelésénJelen van

nak páLyázók, bíráló bizottság:
Eredményhirdetés: a képviselő-testület már

ciusi ülésén, de legkésőbb 60 napon belül.
A pályázat elbírálásánál .előnyt élveznek a

helyi vállalkozások, több pályázó esetén árver
senyre kerül sor az induló ár vonatkozásában.

Az érintettek a pályázatok értékelésének,
valamint az eredményhirdetés időpontjáról

értesítést kapnak. Pályázatokat zárt borítékban
"TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK"
jeligével ellátva, 1998. március 10-ig kell a tele
pülés polgármesteréhez benyújtani. A pályá
zattal kapcsolatos kérdések megválaszolására
Gurin László köztisztviselő készséggel áll ren
delkezésükre.

Gyomaendrőd, 1998.Január 19.

GYOMAENDRÖD VÁRos KÉPVlSELö-TESTÜLETE

"Csipet" videotéka
TISZTELT KÖlCSÖNZÖK!
Megújult külsővel. régi és folyamatosan bővülő

filmválasztékkal szeretettel várunk minden régi és
új kölcsönzöt a ,.Csipet" videotékába!

Nyitva tartás:
minden nap 10-21 óráig Tel.: 386-525
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Hirek az l. Sz. Endrődi Ó"odák életéből
Tagóvodák: S.ELYEM ÚTI ÓVODA. BLAHA UTCAI ÓVODA. SZABADSÁG

UTCAI ÓVODA. OREGSZÓLÓI ÓVODA

Az 1997-es év második fele igen költségesnek bizonyult.
hiszen az energiaárak emelkedése miatt nem tudtuk tartani
a szükös költségvetésünket. Ezúton szeretném megköszönni
dolgozóim nevében is a képviselő-testületnek a pótelő

irányzatot. Mindezek ellenére óvodám dolgozói igyekeztek
miIldent elkövetni. (rendezvényeket szervezni) pénzügyi. hely
zetünk javitása érdekében. valamint azért. hogy az óvodás
gyermekek mindezen gondokból semmit se vegyenek észre.

Az Óregszőlői Óvoda kivételével minden tagóvoda ren
dezett "Ovi-vacsorát". mely bevételéből télapóra és kará
csonyra játékot kaptak a gyermekek. a még megmaradt
pénzből pedig a tél folyamán udvari. fajátékot készítenek az
óvoda fütőL

Télapóra az endrődi gyermekeknek a bábegyüttes
ingyenes müsorral kedveskedett. ezen kívül csomagot is kap
tak óvodásaink. melyben benne volt a Polgármesteri Hivatal
ajándéka is. Mégegyszer köszönjük a narancsot és a szalon
cukrot.

Télapó és karácsony között két általános iskolába látoga
tott el a közel 100 nagycsoportos óvodás. Bár más jellegü ren
dezvények voltak (a Rószahegyi. Kálmán Általános Iskolában
a gyermekek mozgásigényüket tudták kielégiterü a jól felsze
relt tornateremben. A Szent Gellért Katolikus Iskolában pedig
a karácsonyi ünnepség főpróbáját látták.) Mindkettő

maradandó élmény volt él gyermekek számára.
Télapó után karácsonyra aprósüteményeket sütöttek a

gyermekek. és díszeket készítettek a karácsonyfára.
Óvodánk 4 tagóvodája különbözőképpen ünnepelte a

karácsonyt: 3 tagóvoda szü::Sk jelenlétében. l pedig a magas
gyermeklétszám miatt csak az óvoda dolgozóival és gyer
mekeivel közösen ünnepelt.

December hónapban sikerült felvennem a kapcsolatot a
Budapesti Gyermekélelmezesi Alapítvánnyal és 35 család
részére tudtam így kb. 1000.- Ft értékü csomagot kiosztani
(90 családnak kértünk. de sajnos csak ennyit tudtak
küldeni).

Ezúton mégegyszer szeretném köszönetemet kifejezni.
mindazoknak (szülőknek. vállalkozóknak. magánszemé
lyeknek. önkormányzatnak stb.). akik az 1997-es évben
segítették óvodáinkat.

Mint minden évben. az elmúlt évben is több pályázatot
adtunk be.

2 pályázatunkat fogadták el. így a következőkre sikerült
pénzt szerezni.:

- A Wesselényi Mil<'.lós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport
és Egészséges Életmádért Közalapítványhoz benyújtott
pályázaton 150000.- Ft-ot nyertünk. melyből kizárólag
szabadtéri sporteszközöket szerezhetünk be.

- A Soros-alapítványtól 90000.- Ft-ot nyertünk. melyet
gyógytestnevelő óradíjára és némi tomaszerre használha
tunk fel.

1998. januárjában megkezdtük a Családsegítővel

karöltve a nagycsoportos gyermekek Dyslexia-prevenciós
vizsgálatát. mellyel szeretnénk kiszúrni a gyermekek közül
azokat. akik várhatóan olvasási gondokkal fognak majd küz
deni az iskolában.

Február elejétől pedig az iskolaérettségi vizsgálatot végez
zük majd a Családsegítő dolgozóival.

Ezen vizsgálatokat azon nagycsoportos óvodásoknál
végezzük. akiknél úgy érezzük. hogy elmaradás tapasztalható
valamilyen területen. Célunk ezzel a vizsgálattal. hogy mm
den nagycsoportos óvodás megfelelő iskolatipusba kerüljön.

Anyagi gondjaink továbbra sem szüntek meg. sőt nehe
zebb év elé néz óvodai kollektivánk. de ennek ellenére igyek
szünk nyugodt. boldog gyermekkort biztosítani lehe
tőségeinkenbelül óvodásaink számára.

Gyomaendrőd. 1998. január 14.

SZABÓ ISTVÁNNE óvodavezető

Családsegítés, gyermekjólét
A Városi Családsegítő Szolgálat 1995. janár l-jétől

müködik.
Jelenleg 3 fő szakterülete van: pedagógiai szakszol

gálat. családsegités. gyermekjóléti szolgálat.
A pedagógiai szolgálatnál dolgozik Jánovszky

Györgyné főáDású. és Gubucz Ildikó óraadó logopédus.
valamint Benéné Rojik Gabriella fejlesztő pedagógus.
Hozzájuk lehet fordulni tanulási zavarral. vagy beszéd
problémával küzdő gyermekek esetében. Nyugodtan
jelezhet a szülő is. előfordul. hogy a szülő bizonytalan.
ilyenkor kérhet felmérővizsgálatot. amellyel megnyugtat
va magát. illetve ha szükséges. korán el lehet kezdeni a
fejlesztést.

Acsaládsegitő szakterületnél l fő dolgozik. Itt
életvezetésL gyermeknevelési tanácsokat kaphatnak a
rászorulók. Várjuk mindazokat. akik a szenvedélybeteg
ségekről szeretnének többet tudni. várjuk pedagógusok
jelentkezését. akik szeretnék saját maguk. vagy tanitvá
nyaik ismeretanyagát bőviteni.

Harmadik fő feladatkörünk még nagyon új. a
gyennekjóléti szolgálat 1998. január 16-án indult el. Itt
két főt foglalkoztatunk. egy középfokú és egy felsőfokú

végzettségüt. A Népjóléti Minisztérium pályázatán
nyertük el a két fő egy évi bérét és armak járulékait.
Pályázatot írtunk ki a betöltendő áDáshelyekre. melyekre
nagyon nagy volt az érdeklődés. a középfokú családgon
dozói állásra 22. IIÚg a felsőfokúra 6 pályázat érkezett be.
Végül középfokú családgondozóvá Liziczai Ildikót. felső

fokúvá Nagyné Simon Máriát neveztük ki.
Hozzájuk fordulhatnak a szülők. pedagógusok. és

minden. gyermekkel foglalkozó szerv vagy intézmény.
melya gyermekek érdekében tevékenykedik.

Ők különbözőintézmények és magánemberekjelzései
alapján gondozásba veszik a problémás családokat. rend
szeresen kijárnak családlátogatásra. nevelési és életveze
tési tanácsokat adnak. segítenek a hivatalos ügyek inté
zésében. Igénybe lehet venni ezt a szolgáltatást
önkéntesen is. de szükség esetén a Gyámhivatal köte
lezheti a családokat a gyermekjóléti szolgálattal való
együttmüködésre.

Ügyfélfogadási idő a Családsegítőnél kedd és
csütörtök 8-12 óráig.

Ügyfélfogadás a gyermekjóléti szolgálatnál hétfő. szer
da 13-16 óráig. kedd. csütörtök 8-12 óráig. péntek d.e.

PÁL JÁNOSNÉ megbízott vezető

-------~-----------,
I Pályázati kiírás I
I I
I Gyomaendrőd Város Képviselő-testületeérté- I
I kesítésre meghirdeti a tulajdonát képező

I 01140/4-5-6-7 hrsz.-ú. összesen 99748 m 2 fel-
hagyott vasúti pályatestet a rekultivációs kötele
zettség ellenében. A pályázat elkészitéséhez szük
séges információk. titoktartási kötelezettség
vállalása mellett a Polgánnesteri Hívatalban átve
hetők.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot zárt borítékban 5 példányban

Gyomaendrőd Város Polgánnesterének címezve.
..Rekultiváció" jeIígével ellátva 199B.február l 5-én
12.00 óráig kell benyújtani személyesen. vagy
előző napon postai úton feladni 5500 Gyoma
endrőd. Szabadság tér l. címre.

A fenti határidőelmulasztása jogvesztő! .JL _
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AZ T~TÓ iG
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TÁJÉ:KOZTA.T-Ó
LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK RÉSZÉRE HÁZTARTÁSI CÉLRA

SZOLGÁLTATOTT VILLAMOS ENERGIA HATÓSÁGI DÍJTÉTELEI
(ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ NÉLKÜL)

75/1997.(XII.21.) IKIM RENDELET

Állandó lakóhely 600 kWh/év 600-3600 kWh/év 3600 kWh/év
villamosenergia (50kWh/hó) (50-300 kWh/hó) (300 kWh/hój
felhasználása fogyasztásig fogyasztás között fogyasztás felett

"A" áramdij Ft/kWh 13,50 16,30 19,00
DÍJSZABÁS
(NAPPALI) Tovilbbi 3600 kWh/év (300 kWh/hó) 3600 kWh/év

fogyasztilsi hely fogyasztásig (300 kWh/hó)
villamosenergia fogyasztás felett
felhasznillilsa

Áramdíj Ft/kWh 16,30 19,00

kizilrólag éjszakai 2400 kWh/év 2400-12000 12000 kWh/év

"B"
és rilfütéses időszak. (200 kWh/hó) kWh/év (1000 kWh/hó)

DÍJSZABÁS
külön mért fogyasztás felett (200-1000 kWh/bó) fogyasztás felett

(ÉJSZAKAI]
villamosenergia fogyasztás között
felhasznaIilsa

ilramdíj Ft/kWh 7,10 7,60 8,00

SZERZŐDÉSSZEGÉS

(sZABÁLYTALAN VÉTELEZÉS) 36,00
FELEMELT ÁRAMDÍJA Ft/kWh

Megszüntették a TITÁSZ gyo
maendrődikirendeltségét. A közel
múlt ezen döntését követően láto
gatást tett a Gyomaendrődi Pol
gármesteri Hivatalban Kelemen
Zoltán a TITÁSZ Mezőtúri Üzem
egységének vezetője. Mint ismert,
ezután Gyomaendrődehhez az iro
dához, üzemközponthoz tartozik.

Az összevonással sok kérdés és
probléma került a felszinre. Sokak
számára ez a döntés és végrehajtás
megmagyarázhatatlannak és indo
kolatlannak tűnik. Nem látják be,
hogy mennyivel lesz ezek után jobb
helyzetben a gyomaendrődi polgár,
amikor az elektromos ellátással
majd gondjai lesznek? A telefon és
az ezen történő kommunikáció egy
rétegnek nem tartozik a minden
napi életéhez, sok egyéb ok miatt.
A levelezés, mint a panaszbejelen
tés másik módja pedig körül
ményesnek tűnhet. A személyes
irodalátogatás pedig ezután még
bonyolultabb lesz, mivel Mező

túrra kell "bumlizni" és ráadásul
mindegyik módszer a fogyasztó, a
gyomaendrődi polgár pénztárcáját
is egyre inkább terheli.

Aztán a bizonytalanság, az eset
leges bizalmatlanság is ott van,
nem beszélve az idegeskedésrőlés
az ezzel járó feszültségről, inger
lékenységről...

A polgármester úr - a decem
beri Híradóban már közölt - véle
ményét ismertette és várt választ
rájuk a találkozón.

Kelemen úr igyekezett érveivel
megnyugtatni ajelenIévőket,véde
ni, magyarázni a TITÁSZ-nál bekö
vetkezett változásokat, de konkrét
nyilatkozatot nem szívesen tett,
bár a sajtó jelenIétét nem kifogá
solta.

A jövőben is jó szolgáltatók sze
retnének lenni - jelentette ki elöl
járóban. Véleménye szerint nehéz
feladatnak tűnik a megoldás, hogy
a lakosság is így érezzen. Példának
hozta fel a Túrkevén történt átszer
vezéseket. Ott a műszaki állapot
kellő felfejlesztése után szinte meg
szűntek a panaszok.

Rátérnek az egyszeri, éves leol
vasásra. Így egyszer készül ún.
végszámla, az év II hónapjában
pedig részszámlák, ami a megelőző

év fogyasztásának 1/12-ed részét
jelenti havonta - például... A mód-

szerek közül még nincs véglegesen
letisztázott változat - figyelmezte
tett Kelemen úr.

Az esetleges problémák meg
beszélésére - költségkimélés céljá
ból telefonon Visszahívják az ér
deklődő ügyfelet - ígéri a vezető.

Tervezik, hogy a Polgármesteri
Hivatalban és az Endrődi Kiren
deltségen is fogadják majd a la
kosság panaszait és onnan továb
bitják majd azt a mezőtúri iroda
felé.

A számlázás hiányosságairól és
ennek javítása érdekében a teen
dőkről azt mondta Kelemen úr,
hogy az ONLINE számlázási rend
szer sok előnnyel jár, de előfordul

nak hibák, elirások is. A felszólitá
sokat Viszont nem a mezőtúri

üzemegység küldi, de a kérés az,
hogy ilyen és más ügyben is a
mezőtúIi irodával vegyék fel a
lakosok a kapcsolatot.

A központilag keletkezett egyéb
anomáliákat víszont nem tudják
kezelni, de megtesznek mindent a
megoldás érdekében.

A megszűnt gyomaendrődi ki
rendeltség 22 dolgozója közül meg
maradt 8 fő, másokat áthelyeztek,
vagy megszünt a munkaViszo
nyuk. Az épületet a Pásztor J. ut
cában pedig értékesítésre szánják.

Érvényes: 1998. január l-jétől

A Híradó azon kérdésére, hogy
hogyan végzik a környék nyaralói
nak. vikendházainak fogyasztási
elszámolását az l éves leolvasási
rendszerre való áttérés viszony
latában. azt a választ kaptuk, hogy
megvan a lehetőség. hogy bárki.
bármikor az üzemvezetőségen fi
zethet. Másrészt közölni kell a
lakosnak a mérő állását, ami után
számlázni tudják a fogyasztást.

Áremelkedéskor egy másfajta
helyzet alakul ki. Ilyenkor mindig
le kellene a méröket olvasni. de ez
sokszor lehetetlen, mert a szolgál
tató képviselője zárva találja az
üdülőt, épületet. Ekkor megegye
zésre kell törekedni, mert ha idő

ben reklamál a tulajdonos, akkor
lehetséges a korrekció, amire
egyébként is mindig van lehetőség.

A polgármester úr végül kérte
Kelemen urat, és rajta keresztül a
TITÁSZ-t, hogy emberközelibb,
korrekt kapcsolattartást és a
fogyasztók érdekeit figyelembe
vevő szolgáltatást próbáljanak
megvalósítani a jövőben.

Kelemen Zoltán üzemvezető ja
vulást ígért.

A TITÁSZ Rt. MezőtúIi Üzem
egysége 5400 Mezőtúr, Szabadság
tér 16. sz. alatt található. Tel.:
56/350-015, Fax: 56/350-069,

ÁfakuIcs: 12%
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1996-ban kapta meg és 1997
tól alkalmazza végsö formájában
a Hötechaikai és Gépipari Kft ..
vagyis a HŐTERM a DIN EN
ISO 900l-es minöségbiztosítási
rendszert.

- Mit takar ez a tanúsítvány? 
kérdeztük Cellai Attilát a HŐTERM
ügy vezetőjét.

- Egy nemzetközi szabványról
van szó. amely arra vonatkozik.
hogy egy adott cég a tevékenységét
szabványosított. rendszerezett for
mában végzi. .A:z. ISO-rendszernek
alapja abban rejlik, hogy előbb

dokumentálom. leírom azt, amit
csinálni szeretnék. .A:z.tán mű

ködtetem azt a rendszert úgy. hogy
biztosítom a leírtaknak megfele
lően a munkafolyamatok alatt a
követendő módszert.

.A:z. ISO NéP.1etországból indult
el és bármelyik termékre vonat
kozhat.

Van 900 I -es és 9002-es szab
ványsorozat. .A:z. utóbbit általában
a szolgáltatók, kereskedők alka
Imazzák. A 900l-es ~l szigorúbb.

- Hogyan lehet ezt megsze
rezni, vagy megcélozni?

- .A:z. EU-hoz való csatlakozási
gondolat hajnalán felvetődtekilyen
elvárások feltételei is. Aztán, hogy
a magyar vállalatok külföldi cé
gekkel dolgoztak. ezeknél pedig
elteijedtebb az. hogy minősített,

vagyis szabványt követ a műkö

désében a cég, a közös piaci igény
kialakította. hogy a magyarok is
elkezdték ezeket aminősítéseket

felváliaini. e szerint tennelni.
Egy ilyen célt szolgáló reklám

kapcsán. és külföldi kapcsolataink
folytán vetődött fel az erre irányuló
igény részünkről is. Láttuk azt.
hogy ez előbb-utóbb komoly jelen
tőséget kap. Elindítottuk, felépítet
tük ezt a rendszert. ami ter
mészetesen megfelelt az ISO által
megkövetelt szabványoknak. Szak
tanácsadó segítségével dolgoztuk
ki saját programunkat. .A:z.onkívül
ez az ISO-szabvány egy minőség

biztosítási garancia is. amit be kell
tartani. Volt egy 30 éve működő

cégünk, tudtunk gázkészüléket
gyártani. de mégsem volt egy ígazi
átfogó rendszerünk. Rengeteg
anyagunk. dokumentációnk volt,
de komoly rendezettség nélkül.

- Hogyan viszonyult a rend
szerhez az alkalmazotti szféra?

- A munkások először hátat
akartak fordítani ennek a dolog-

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

A csúcs felé ... !
n

AHOTERM útja
nak. nem látták az értelmét.
Fölösleges rossznak érezték. Mivel
bizonyos dokumentáltságot is
megkövetel. aminőségi reklamá
ciót jobban tudjuk kezelni.
Például: ha kikerül egy készülék a
fogyasztóhoz és meghibásodik,
akkor meg tudjuk mondani, hogy
abban a gázkészülékben milyen
kazántest van, azt ki gyártotta és
mikor, milyen lemezből, mikor és
ki szállította azt be hozzánk. ..
.A:z.tán persze voltak győzködések,

direkciók és követelmények. A bé
rezésben is érdekeltekké váltak az
emberek abban, hogy ez a rendsz
er jól működjön.

- Hogyan alakul a HÖTERM
piaci helyzete most?

- A verseny az utóbbi 4-5 év
ben fokozatosan erősödik. Ebben a
helyzetben ez a kialakított ISO
rendszer is az élvonalbeli pozíci
ónkat erősíti.

Lehet. hogy a köztudatban még
az van. hogy mi inkább az ÉTI-tí
pust gyártjuk, azonban ma már
egy fejlettebb változata létezik en
nek is.

Ezen kívül még három készü
lékcsaiádot produkálunk: a HU
NOX-családot. amelyik már egy
továbbfejlesztett változat. de még
acéllemezből készült; a FUSO
családot. ami öntvény hőcserélővel

van ellátva. Ez a nyugat-európai
normát képviseli: a DUPLa-csalá
dot, amelyik a fűtés mellett
használati melegvizet is ad.

- Mennyire vannak megren
delésekkel ellátva?

- .A:z. öt. tíz évvel ezelőtti gya
korlathoz viszonyítva a piac nagy
on komoly változáson ment át. Ma
már a biztonságot egy nagyon
kiterjedt kereskedelmi kör jelenti.
Úgy nagy-, mint kiskereskedelmi
lánccal az egész országot lefedjük.
Ezek részint régi. részint új part
nerek.

A készülékgyártás idényszerű

sége tény és való, de mivel az
öntvénykészülékünk befutott a
piacon, ezért az I. félévben is - ami
nem igazán fűtéstechnikaiidény-,
folyamatosabbá vált termelésünk.
Most jelentős bel- és külföldi
megrendelőkkel tárgyalunk... .A:z.
Ikarusnak is már két éve dolgo-

l l

zunk, így tehát mindinkább
lekötött a kapacitásunk. Ter
mészetesen nem kis szerepe van
ebben az ISO-nak.

- Tehát nem igaz az a rosszin
dulatú mendemonda, hogy csőd

felé tart a HőTERIv1?

- Nem, sőt! Igyekszünk a csúcs
felé ... , még a csőd gondolata is
távol áll.

- Mit hozhat ajövő a HÖTERM
részére?

- A mai magyar gazdaságban
csak találgatni lehet. Egy biztos,
hogy végrehajtottunk egy komoly
termékfejlesztést, megalkottuk ezt
a minőségbiztosítási rendszert.
1996-ban, 97-ben rengeteg olyan
gazdasági intézkedést hajtottunk
végre, ami biztosítja társaságunk
eredményes működését, hatásuk
ez évben már érezhetők lesznek.
Egyszóval igyekeztünk mindent
megtenni, hogy erőteljesen a pia
con legyünk. A partnerek. a
fogyasztók hosszú távon szeretik a
stabil, megbízható cégeket. mi
ilyen megítélésre törekszünk.

- Hogyan érinti mindez a
foglalkoztatást?

-.A:z. említett intézkedések
sorában fontos volt ez a kérdés is.
Kialakítottunk egy megbízható
szakembergárdát. de szükségünk
van olyanokra is. akik idénysz
erűen dolgoznak nálunk. például
egy fél évet.

Ez már egy kialakított rendszer
nálunk is 3-4 éve. 100-110 fő az
állandó és az idén már kb. 30
ember lesz az ideiglenesen
foglalkoztatott. .A:z. őszi idényben
külső kooperációt is igénybe
veszünk. Helyben két vállalkozó
dolgozik be. Igyekszünk helyben
tartani a munkát.

Jelenleg több, mint 80-féle ké
szüléket gyártunk. Az ország első,

és egyelőre egyetlen kazángyártó
jaként szereztük meg az ISO-minő

sítést. Még egy dologban elsők va
gyunk az országban: a leghosszabb
garanciát adjuk. A készülékre 5
ével. az önt\lénykészülékekre pedig
15 évet. Ezt 140 szerviz fel ügyeli az
országban.

A múlt évben ünnepeltük a 30.
évfordulónkat. A HŐTERM ez idő

alatt közel 250 ezer készüléket
gyártott.

A külföldi piacról még annyit.
hogy Romániában Székelyudvar
helyen rendelkezünk egy leányvál
lalattal. Ez két éve vesz részt a
román piacon gyártással és keres
kede1emmel. Biró
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APRÓHIRDETÉSEK

Napos eS elonevelt csirke t:S kacsa
.iegyc~lclhcLÖ Szdelnc Endréd. r-ó úl 4.
Tel.: 386-077

ícmp\0I11-zugJ vll.parli gyumolcsos. hetve
gi házzal efadó. 06/60/451-436. "agy
66/282-102

Hírlappavilon, Hősök U., Bak Julianna,
MÁ Y-pályaudvar, Piactér, Szilágyi trafik,

Szabadság tér, Shell-töltőállomás,

Fő u. 133/A, Rózsa presszó, Fő u. 33.

- MINDENNAPI

i VASÁRNAPI i

;4 :J&WiJ'114pl "1!>ikif ftt~f1Jt~l +tiJ'lAp
HI~f1"djdJ'"l/'4téq't"Hl4~nJJ'éJ;;H:

ffiEÉKÉS MEGfEJ HíRLAp

Hét végén sem kell már
nélkülöznie kedvenc napilapját,

a ~BÉKÉS MEGfEJ HíRLAp-ot.

Cyoman munkal vall~lnek napKozbcn.
BcjárónöiL. apolóiL. ro'cmlek.{clugyelöiL.
vagy egyéb liszlcssegescl. E~cszse.~ú.qyiCs
óvónöi kepesilessel. jogositvánnyal. (-(uHeh
u.63.

ben lartoll. Toronyi ulca 15. St:. alall. tre!..
a hclvszinen.

Regi paraszU1az nagy portaval eb.do
Qyomacndröd. Budai N. A. u. 21. sz. alatt.
Ere!.: Cyomacl1(!rocl. Mirhólüli u. 20/ l.
Tel.: 284-027. KJss Lajosn".
Terra kisLraklor pólkocs.lv;J] l:S l'H··
lozekaival c.:gyutl eladó. EreI.: rrictricll
Rudolf G't0maendröd. Jókai u. 5.
Kísmcretu Jckcte-sarg;.'l tacsko kan~
ingyen elvihelő. Tel.: OG/20/G45-901.
ceble úyomaendrod. Bánomkerti ll. 16/ l.

i co . behcri egyscgekjavlLasál val1aJom.
lovábbá st:incs tv-k helyszini javilasa. Tel.:
283-270
G'Cia21-01 szk~. lriss musjl.akival. zoldkar=
lyaval eladó!. ... Erd.: 285-250 leldonon.

f2e~~"r r~Ö~ao:Skoda. u. o. kerti lJ·aktor
ulúnrulóval eladó. Erd.: 285·364 este.
HOriClai\11x:T2-S mOlorkcrekpar ela(\o.
Pelle Anelr;.\s Gyomacnelröcl. Banornkcrll
ll. 16/ l. Tel.: 06/20/645-901

Rel gcncl'acio rcsz~re alkalmas komföiiO'S
csaláell h,\z dodó. Erei.: 66/285·489
H~u·omszobas. IÜrdoszobJs. kcizponli ru:
leses tanya rnc1l0kcpulclckkeJ. 1.5 ha fülel
del eladó. v. c1cscrl:lhetöl Erei.: Lcvt,; n u.:
C ör nl: G omacndröel. Fő III SS.
Simson ~ ·es es Schwlnn mount::lln
bike eladó. Erd.: Gyomaendrőd. Tompa ll.

9. Tel.: 66/386-350
Ronda l'iJrr>..--:-s-o-:asE:ruturo motorkerc~par
es 250 q búz~ tárolóból elaeló. Erd.:
En(\röcl. Polanyi Mate ll. 25. va1!Y 66/284
204. Dinva Lajos. _
öyomaencIrocl. AClY2. u. 34. sz. :.ll~lll 8"ö%
ban k0sz családi haz !;Jk.hJ.ló ;.ilbpOlIKl.ll +
mellckepülc.l cs nagy kert sürgös\"'I1. áron
alul eladó! erd.: 3 helyszinen.

ÖlaJkalyfial. olaJboJlert. la- es Jem nyulkct
rccel cserelni:k lermcnyre. vagy bármire.
S«leiné Endrőd. Fö út 4. Tel.: 386-077
"i-+2li:lszo6as Iakasl keresek megvdclrc
VasarLcn lakótc1cpcn. Telefon csU ónikban
284-647

A:"u'omszobas + nappali. gaz.IÚtcses bkas.
ldefonnal. kl:L ~3J·axzsal. rcndczcll
környezettel eladó. GYOIn:.lcndröd.
Gárd2!lY.i u. 2. Tel.: 285-503
Romiorl~l:l csabd n.:szcre alkJhnas
csa1<i(1i 1üz: kellö ku!ön,alló ~püle:l eladó.
Iranvár 3.5 millió Fl. I::rd.: G6/285-489
LOsonczi l2-:sz:li:lZ elaao.Nagy gazclasagi
~pukllCI. Brachn AnclnisIlt::
Gvom:.lclldröc!, KalOI1~\ J. ll. 32.
Trabant kel eV mLlsz~rc~f:rcr::
283-763 IS or;} Illan.
EncTrorr-l:';Jzck;.lsi ll. LI. sz. alatti h;J.rom
szoba + nappali. 1\OIlveklor füll:SC$. tele
fonos ,:=-sabdi h;.\z Ilagy mdll:l(cpúlellel
cbcló. Erd.: helyszinen. va.,.gy lel.: 285-361
r\ishaz clacIOE:mlro ~CazflítcsCS. rend-

h.űzmLivcslJclttelek elado a fü'iias.:.mg6an
100 D·öl. Erd.: Gyomaendrőd. Könyves K.
u. 4/ l.. v0!ll' lel.:283-551. Ve~"s

lüz.eks(i. jó "i.Ilapotban levö kalan eladó
ucryanill.
24. (;vcs sr::lC megismerkcclnc korban hoz
záillő csinos. kedves. maganyos la.nnyal
Cyornaendröd vonzasköIW.lC16ből. Pasztar
J. u. 29. röldv:iJi.

Palma eladó. Erd.: esle 06/661284-785
I, uzJas·zup:ban 300 O-öl kert eJado~rcr:
esle 06/66/284-785
J~oboLron 2-C52";-e:::s-'-;e*le~k;;l::;ro"'n:::,o'-'s""l:;;:ro"'~"'e"'p--;e:r.b'-'d~o.
Erd.: 5 óra ulán 06/66/285-345

Gyomaendrod Kisrdi u. 171. ket szob;}
összl<orpfonos családi haz eladó. vagy
kiadó. Errl.: 386·292 18 óra utan.
Napos es e1o.nevelt csibe lolyamalosan clo·
jcgyezhelö. Erd.: Nemes Tibor. Sugc.'tr u. 4.
Tel.: 284-392

1'anya ebdo a sz;uvasl k~VCSÚlmellett cl II.
ker. 506. szam alatl. Erd.: 384-458-as
lclefon",o,,-n,,-.--==,=:;;-:-_-=,-,
ROiiiliI gycrekagy elaeró-.--ETcC
Gyom;Jcndröd. Arpád u. 29/ l. Telefon:
;<84-839 hétköznap l7 ulan.

Feladó neve: .
Cime: _ ..
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): ..

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122. fax: 386-320._----------------------_..._.--------------------_._---_..__.._-_ .. _---_.._. __.._--*:

INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) j

. . . J5'!~~J~9'!?_~_c:~~9!V_j

lionne jándék Shop ajánlatai
Filmek és Fénl(képezők oudio- és vid~okozettók

Foll,lomotos AGFA AKCIOI
Mindenféle hőmérő, Fokmérő

BIONET-termékekl

20% órengedménl(
sportdzsekikből

Sportruhózot
Ajóndéktórgl(ok, órók, ékszerekl
Hősök útjo 46. • Tel.: 386-424

A dévaványai
Ar ~ ~~ Esküvői ruha
,~ Szalon

február 7-én szombaton 9-13 óráig
körcsönzéssel egybekötött kiállítást

és bemutatót tart,
az 1998-as év exkluzív modelljeiböl.

Helyszín:
GYOMAENORÖO. KATONA JÖZSEF

MÜVELÖOÉSI KÖZPONT

Közreműködika T. T. Divatstúdió
Rendező: SUCK ALEX

A belépés díjtalan

Mindenkit szeretettel uámak
az Izabell Szalon dolgozói!

(Tel.: 66/483-123)

Ertesítem régi és leendő ügyfe·
leimet. hogy a Kossuth u. 18. sz.

alati.i irodából elköltöztem:
SaIlai u. 15/1. sz. alá.

Szerdánként 9-17 óráig.
illetve előre egyeztetett
időpontbanvárom Önöket

társadalombiztosítási
és nyugdíjügyekben.

Tel.: 386-834
RÁVAlNÉ FARKAS ÉVA

r---------------,
I Környezetvédelmi ügyintézés I
I társaságoknak, I
: yállalkozáso~nak :
I RACZ MARIA I

: ~yorr;aendrőd. :
I Tamas l Aran u. 31. sz. I
I Tel.: 66/284-505 IL ~
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ÜVEGEZÉS

A műhely megtalálható az ENeI cipőgyármögötti
udvarban. bejárat a Selyem útjelőL

Megkezdtük Gyomaendrődöna lakosság
és a közületek részére az üvegezési munkákat.

Kérésére a helyszínre való kiszállással,
nagy üvegválasztékkal várjuk

kedves vásárlóinkat, megrendelőinket.

• 3, 4, 5, 6 mm-es síküvegek • MTZ és Zetor üvegek
• fehér és színes ornament • biztonsági üvegek

üvegek • családi házak komplett
• parsol üvegek üvegezése
• hőszigetelő üvegek gyártása • kirakatüvegezés

A kereskedők. vállalkozók részéről tájékoztatjuk. hogy
szervezetünk 1998. február 25-én az alábbi államilag
elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamokat indítja
Gyomaendrődöna Művelődési Központban.

Kereskedőboltvezető 55 000,- Ft
Vendéglátó üzletvezető 55 000,- Ft
Vendéglátó eladó 65 000,- Ft
ABC-eladó 65 000,- Ft

Részletfizetés lehetséges.

Mint Ön is bizonyára tudja. 1997. március 5-én meg
jelent 5/ 1997.(III.5) IKM rendelet a kereskedelemben
és a vendéglátásban mindenkinek kötelezően előírja a
szakképesítést. Érdeklődni a KlSOSZ Békés Megyei
Szel-vezeténél Békéscsaba. Dr. Becsey O. u. 4/ l, sz,
alatt, Telefon: 66/325-997, 327-193. illetve a KlSOSZ
GyomaendrődiKirendeltségén. Gyomaendrőd. Hősök

útja 56, Telefon: 66/283-435 ~.
E:I

BBB-Glas
------l

Selyem út

BBB-GLAS KFT.
Gyomaendrőd. Fö út 811l.

Telefon: 0620/579-340

Az Észak-Békés Megyei Önkonnányzati
Térségfejlesztési Társulás a Szeghalmon kialakítandó

TOURINFORM Iroda vezetésére pályázatot ír ki.
A munkaviszony határozott idejű:

l évre szól. mely alkalmasság esetén meghosszabbitható,
Bérezés: megegyezés szerint.

P6.1yázatijeltételek: • felsőfokú végzettség
• térség ismerete
• idegennyelv-tudás előny

A pályázaLTóljelvilágosítást ad:
BALOG KÁROLYNÉ térségfejlesztési menedzser

0666/483-062 0666/484-100
A pályázat beadás í határideje: 1998. február 15.

r---------------------,
I Gépjármű·tulajdonosok figyelem! I

I Vállalkozásom keretén belül: I
I Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-, teher-, mg.-igépjármüvekhez, I
I valamint targoncához. ~ I
I Továbbá vállalom: ~
I Személy-, teher-, mg.-i gépjármű és targonca gumiköpeny I
I ~zerelését, javítását, centírozását no< I
I Erdeklödni: Katona György gumijavitó I
I 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 107. I
L ~:~6~~-~,;? .!yitvc::..H=:!.-~-~ ~.~:!..2:!E.'.J

Számítógépek adása-vétele
Monitor, színes tv-, videojavítás

Non-stop autámentés!
OG GO/474-444

-------------,
ONLINE I

Számítás- és irodatechnika I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I GYOMAENDRŐD. Fő út 181/1.

Tel.: 06/66/284-559

L
I Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17-ig. szombaton: 9-12-ig. ~------------_ ....

~
Körösi Weekend Hon~ász-, -E. ~

. . hobbY-, kempingszaküzlet ~~
'~. Q':j Horgászfelszerelések óriási választékban. ~~

Ajándéktárgyak· lakásfelszerelési cikkek. %
műszaki áruk, festékek·

DÍSZNÖVÉNY- ÉS GYÜMÖLCSFALERAKAT
• Széles választék·

Endrőd, Hídfő út 12. Telefon: 66/386-827
Nyitva: minden nap 8-18 óráig

MEGNYÍLT A FŐ ÚT 173-179. ALATTI BOLTUNK IS!
(Kolman ltp.)

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17 óráig. Telefon: 386-189

,.. Magas- és mélyépítési munkák generál kivítelezése - tervezése
.,.. Transzportbeton és betonacél értékesítése. elöregyártás.

szerelés
,,.. Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása

(nyílászárók, Interspan bútorok)
.,.. Építöípari anyagkereskedés

(fenyö fűrészáru. Interspan bútorlap. szigetelölemezek,
kartonplasztlemez, ..)

.,.. Építöipari gépek, segédeszközök bérbeadása
(toronydaru. acélzsalu, keretes állvány, úlpanel .. )

... Minta utáni burkolólap-értékesítés

f'~.~

Ll
THERNI/jlJ::"lx
--------- \: ',j, / -
Építőipari Szövetkezet 'i...,,~.j
5500 Gyomaendrőd. Ipartelep u. 3. Tel./Fax: 66/386-614. 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁUUK

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK BOLT.JA
Gyomaendrőd,Árpád u. 2211. Telefon 661386-189

ORVOSI VÉNYEK BEVÁLTÁSA!
Új 2<ínálatunk:

ízületi és izomfájdalmak kezelésére
kúraszerű fürdöoldat, gyógykrémek,

elektromos stimulátorok
Továbbá: téli talpbetétek, gyógytalpbetétek,
gyógypárnák, fűzők, medenceövek, térd- és

bokarögzítők, lábápolási termékek nagy választéka,
vérnyomásmérők, vércukorszint-mérők
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JÓ ÚTON VAGYUNK
Az alábbiakban Katona Lajos

képviselő. a pénzügyi bizottság el
nöke jellemzi az önkonnányzat
1997-es pénzügyi évét. majd az
idei. a '98-as év várható költség
vetését.

Az önkonnányzat '97-es költ
ségvetési éve közel 66 millió Ft mí
nusszal indult Gyomaendrődön.

Ezzel szemben pénzmaradvánnyal
zárult. Az eredménynek több oka
van. Például olyan intézkedések
születtek. amelyek nyomán keve
sebbet költöttünk, intézmények
működési költségeit csökkentet
tük. elmaradta.l<. - okkal- beruhá
zások...

A bevételek pedig növekedtek
mind helyi adók. mind állami
pénzek tekintetében. Az ilyen pozi
tív irányú fejlődést lábra bennem
mégis megmozdul a kisördög. hogy
vajon a tervezés mennyire ludas az
ilyen előrehaladásba.l1.. Azt is tu
dom azonban. hogy manapság
nehéz pontos terveket készíteni.

Az 1998-as költségvetési kon
cepcióban közel 50 milliós hiány
nyal indulunk. A tervezés most is
úgy kezdődött. mint a korábbi
években. Az első összeáIlíLott terv a
résztvevők. intézmények működési

kiadásainak szinte a maximumát
tartalmazta, kb. 150 milliós hiány
nyal. ..

Sok esetben. korábban a pénz
ügyi bizottságtól várták, hogy
helyre billentse a költségvetést.
Három fordulós volt az egyeztetés.
Az idén az a különbség, hogy két
forduló után gyakorlatilag túl
vagyunk az egészen. A "háttérben"
a hivatal elvégezte azt a lefaragó
munkát. ami korábban egy több
lépcsős egyeztetés volt. A pénzügyi
bizottság elé egy olyan anyag
került. ami már készen volt. Egy
két kivételtől eltekintve konszen
zusos alapon j ött létre az egyezség.
vagyis a költségvetéssel az
intézmények is egyetértettek.
Tehát azt is mondhatjuk. hogy az
idei. a 48-50 milliós hiánnyal
induló költségvetés örvendetesen
néz ki a tavalyihoz viszonyítva.

Ezt azért úgy is lehet értékelni.
hogy a magas személyi költségek
mellett kevés marad a dologi jel
legű kiadásokra, fejlesztésekre.

Most viszont az önkonnányzat
mozgástere megr:őtt. egyrészt cl

közelgő választások hatása miatt.
másrészt olyan dolgokba vágtunk
bele. amelyek növelik a mozgás-

terünket. Például az ivóvízberu
házásra gondolok. Ehhez egyéb
ként szeretnénk saját munkával is
hozzájárulni, de egyéb pályázati
lehetőségeketis említhetnék. ame
lyekből az önkormányzat is profi
tálhat...

A pénzügyi bizottság véleménye
szerint a stratégiai célokat tekintve
jó irányba haladunk.

- Beszédtéma, hogy a UOlt
orvosi rendelő Szabadság téri
épi.Lletét uiszonylag olcsón, áron
alUL adták eL Felbecsült értéke, kb.
8 miWó Ft helyett mindössze 1.5
miWóért talált gazdát...

- A nyilvánosan meghirdetett
pályázatra csak egy jelentkezés
történt 700-750 ezer Ft-ot ígérve.
Egyezkedés után emelkedett a
vételi összeg 1.5 millióra. Ha vala
ki azt mondja. hogy az épület
megér 4-5 milliót. akkor miért nem
vette meg valaki annyiért? Volt
lehetősége bárkinek jelentkez
ni ... !

Minden annyit ér. amennyit
megadnak érte. Egyébként
felújítják. átalakitják komoly
összegért az épületet és az ígéretek
szerint szép pontja lesz majd a
városunknak. .. - b -

I
f,---,',---ll " Építtetők, építők!

A Polgármesteri Hivatal ille
tékes csoportja közli az érdekel
tekkel, hogy a régi épitési tör
vényt eltörölték és egy teljesen
új vette át a szerepét. Ez az
épített környezet kialakításával
foglalkozik és új alapokra he
lyezték. Megváltozott a.hatósági
és építési feladatokkal összefüg
gő eljárás. Építményekhez enge
délyezési dokumentáció szük
séges. Ezek tartalmi követel
ményei teljesen mások lettek.

A tervezési jogosultság is meg
változott. Kibővítették feladatkörü 
ket. több szakhatósági és közmű

egyeztetéssel.
Megszigorodott az engedélyezési

eljárás. pontosabbá vált.
A helyi eljárásokat is kormány

és KTM-rendeletek szabályozzák.
Összességében 10 különböző jog
szabály és törvény szabja meg ez-

után bármiféle létesítmény. köz
mű. épület létrehozását.

Belépett az építésrendészeti bír
ság.

Fennmaradási engedélyek
elbírálásánál - engedély nélkül
építkezők esetében - az építési
hatóság köteles birság kiszabása
mellett eljárni: vagy átalakítással
fennmaradási engedélyt. vagy a
meglévőre fennmaradási és tovább
építési engedélyt adhat. vagy
lebontási rendelkezést hozhat.

A bírság mértékére nem az épít
mény értéke az irányadó. hanem
egyéb átszámítási értékek...

Építésrendészeti bírság nélkül
fennmaradás nem engedélyezhető.

Engedélyes tervet jóváhagyni csak
akkor szabad, ha az építési hatóság
jegyzőkönyvben rögzített helyszíni
szemlét tart és alkalmasnak találja
azt.

Megjelenik a tervezési jogosult-

sággal kapcsolatos feladatkör. amit
az építési kamara által engedé
lyezett tervezőkvégezhetnek.

Az OTÉK (Az Országos Tele~

pülésrendezési és Építési Követel
ményekről) néven új kormányren
delet került az OÉSZ helyére. A
helyi önkormányzatokra több fela
datot ró. Ezen helyi rendelet megal
kotására egyéves átfutási időt biz
tosítanak.

1997. december 29-i keltezésű

ez az új rendelet. 1998. január 1
jétől hatályos. tehát az 1998. ja
nuár l. után benyújtott kéreimeket
már ennek alapján kell kezelni.

Az áthúzódó intézkedések ese
tében részben az új. részben a régi
rend szerint kell eljámi.

A rendelet végrehajtásában az
önkormányzat. a tervezők minden
ben segítik - főleg az átmeneti idő

szakban - az építést kezdeményező
lakosságot. B. K.
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Hunya és a belvíz
PRINT

BT.

PÁRTOK, VÁLASZTÁSI
SZÖVETSÉGEK, MAGÁNSZEMÉLYEKI

Február 7-én 19 óra:
KOÓSSHOW!
A műsorban közreműködnek:

Koós János. valamint: Havasi
Viktor. PálH Péter. Bánki Péter.

Belépő: 480,- Ft. illetve 400.- Ft
Február 7-én 9-13 óráig:
A dévaványai Izabell menyasz

szonyiruha-kölcsönző nagysza
bású programja. lD-lI-ig divatbe
mutató.

Február 12.:
Nyugdíjas farsangi bál
Február 16. és 23. 8-12 óráig:
Véradás
Február 20.:
A Kner Imre Gimnázium Szalag-

avató bálja
Február 22. 15 óra:
Néptánc félévzáró bemutató
Belépő: 300,- Ft

Katona József
Városi Művelődési Központ

programajánlata

FEBRUÁR HÓ

Amájusi parlamenti választással
kapcsolatos nyomtatványaikat

soron kívül elkészítjük.
Választási plakátokat 450 x 650

mm-ig színes kivitelben is vóllalunk.
Forduljanak hozzánk

bizalommal!

Címünk:
FETT PRINT BT.

.5500 Gl,)omaendrőd.Kossuth u 34.
Telefon:

66/386·503/1 • 60/305·076

Az 1997. októberében
alakult

FETT PRINT
NYOMDA

ÉS KIADÓ B'f.
ezúton ajánlja szolgál-

tatásait:

A TERVEZÉSTÖL A KnnTELE
ZÉSIG VÁLLALJUK KÖNYVEK,
PROSPEKTUSOK, DOBOZOK.
CÍMKÉK, ÜGYVITELI NYOMTAT
VÁNYOK, PLAKÁTOK, SZÓRÓLA
POK GYÁRTÁSÁT EGY ÉS TÖBB
SZÍNES KnnTELBEN. JELSZA
VUNK: JÓ MINÖSÉGET GYOR-

SAN ÉS OLCSÓN

felhasznaini. A 10 millió Ft meg
osztása úgy alakult, hogy 6 millió Ft
az útépítésért. 4 millió Ft a belvíz
probléma megoldását szolgálta.

A meglevő, régi elvezetőcsator

nába csatlakoztatták az újabbat. de
amazt mélyíteni kellett.

Közben megalakult Gyomaend
rőddel, Csárdaszállással Hunya kis
térségi egyesülése. amivel köny
nyebben veheti fel a harcot a makacs
belvízzel. A Közmunkatanácsi pályá
zatuk is megerősítést nyert, ami
szintén segítheti a gond elháritását.

Ez alatt II ház melléképülete ke
rült vizveszélybe. 2 lakás alapja is
károsodott. Egy házat pedig lebon
tottak.

A visz major pályázatban a város
kiadásait megtéritették. de a
károsodásokat nem. December 30
án megint megjelent a veszély. Most,
január közepén 3 nagyteljesítményű

szivattyú dolgozik újra. A lakosság
önkéntesei segítik az elháritási
munkákat.

Amennyiben a II. fokú készültség
életbe lép. akkor az ideiglenes pol
gárvédelmi szolgalat is a település
segítségére siet.

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

l. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa. Tel.:
60/307-980 - cipőfelsőrész-készitő 10
fő.

2. Parkfürdő Bt. Nagyszénás. Tel.:
68/443-255. Szemenyei Norbert keres 
gyógytnasszőr munkak.örre 7 főt.

3. Városi Családsegitő Szolgálat
Gyomaendrőd.Fő út 2. Tel.: 66/386-230.
Pál Jánosné -logopédus 1 fő.

4. Laposi Bt. Szarvas (Rózsási kerület).
V. K. K. 231 Tel.: 66/312-866. Márton
László - állatgondozó 1 fő.

5. Krausz József váll. Sárszentmihály.
Május l. út 4. Tel.: 22/445-018 - aszta
los 3 fő.

6. Bank Security Vagyonvédelmi Rt.
keres gyomaendrődi munkahelyre 
vagyonőr 1 fő.

7. Paróczainé Feuerwerker Zsu-
zsanna Gyomaendrőd. Pavilon Fogadó.
Tel.: 30/439-576 - vendéglátóipari
eladó, vagy felszolgáló 1 fő.

8. Providencia Életvonal Békéscsaba.
Teleki út 6. Tel.: 66/454-411 - 1 fő

fiókvezető.

9. Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzata Gyomaendrőd. Szabadság tér
l. Tel.: 66/386-122. Mucsi Lajosné - 10
fő segédmunkás.
10. Jóbarátok Gmk. (T-Club) Gyoma
endrőd. Kossuth u. 61-63. Tel.: 30/289
950. Csik Tibor - vendéglátóipari eladó
2 fő (csak. nól.
Érdeklődni a Munkaügyi Kirendeltségen!

- B. K.-

Február 5-én 17.00: Az Agrár
kamara a TB .. 'és az APEH képvi
selőinek előadása. Minden érdeklő

dőt várunk a Közösségi Ház emeleti
nagytermébe.

Február 6-án 14-18-ig: Műanyag

áruk vására.
Február 7-én 17.00: Nyugdíjas

Klub Batyus-bál.
Február 8-án 9-ll-ig: Méhész

gyűlés.

Február g-én 18.00: Gyógyda.
Február ll-én 1 7.00: Cukorbete

gek Klubja
Február 14-én 18.00: Szent Imre

Plébániahivatal Egyháztanacsának
vacsorája.

Február 18-án 17.00: Magányosok
Klubja Teaest.

Február 19-én 9-16-ig: Műanyag

áruk vására
Február 21-én 18.00: Rózsahegyi

Kálmán Általános Iskola Szülői

Munkaközössége által szervezett va
csora.

Február 23-án 18.00: Gyógyda.
Február 28-án 19.00: 25. Farsangi

Randevú.

Közösségi Há~Endröd;
FEBR.ÍJÁR HAVI

p~~~r~~j~

A belvíz először 1997. májusában
okozott gondokat.

Ekkor egy hónapig tartotta
magát. 3 helyen vetettek be szivaty
tyúkat. A júliusi gazdag csapadék
mennyiség megint csak összegyűlta
földeken és négy nagyteljesítményű

szivattyú kellett. II. fokú belvízvédel
mi készültségre volt szükség, ahol az
ideiglenes polgárvédelmi szolgálat is
segítséget nyújtott.

Hunya nagy problémája a régi
csapadékelvezető árkok elhanya
goltsága volt. Az eltömődött. feltöl
tődött csatornák nem voltak abban
az állapotban, hogy segítsenek a kia
lakult helyzeten. Ezek feljavítása és
újak kiásása égetővévált azzal nehe
zítve. hogy csapadékvíz-elvezetési,
csatornázasi terv sem volt. A Gyulai
Körösi Vizügyi Igazgatóság elkészí
tette az I. ütem tervét a legveszé
lyeztetettebb területekre. A kivitele
zés költsége 30 milliós kiadást
jelentett volna. ami nagy megter
helés a 41 milliós költségvetésű850
lelkes Hunyának. Az egész tele
pülésre vonatkozó csatornaépítési
költség 90 milliót tenne ki.

Egy útépítési pályázatot próbál
tak belvizelvezetés célú megosztással
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MEGYERJNE CSAPa ILDIKÖ

titkár

TISZTELT ADÓZÓ!

BULA TERÉZ
gyűjteménykeze1ő

Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
az elmúlt évben támogatásukkal segitették munkánkat.

50 - arany - év
Aranylakodalmát ünnepelte nemrég

B. Kovács István (74)
és neje Kovács Ilona (72).

1947. december 21-én a -:-eformátus templomban
esküdtek örök hűséget egymásnak, amit most

ugyanott megerősítettek.Kovács bácsi presbiter
a református egyháznál ma is.

Családi körben ü:nr..epeltek fiukkal. lányukkal.
menyükkel. vejükkel és 4 unokájukkal.

Támogassa adója l %-ával a gyomaendrödi Vidovszky Béla
Helytörténeti Gyüjtemény - Városi Képtár működését biz
tosító Gyomaendrőd Város KözgyűjteményeiértA1apltványt!
Adószámunk: 19058733 1 04
Segítségét elöre is köszöni az alapítvány kuratóriuma
nevében:

DR, KovÁcs BELA
elnök

Gyarapodás ~ Kérés
Örömmel értesítjük a Tisztelt lakosságot. hogy a Men

tőszolgálat szűkös anyagi körülményeinek ellenére a
Gyomaendrődi Mentőál!omáson 1998. február Ol-jétől

üzemelni fog a meglévő négy Toyota mentőgépkocsin

kivül egy Mercedes típusú. orvos nélküli esetkocsi. Ez a
kocsi. magassága miatt sajnos nem fér be a már meglévő
négy kocsiállásos garázsba. ezért szükségszerűvéválik a
garázsbővités. melynek fedezetéhez szeretnénk igénybe
veill1i a Gyomaendrődi. a Dévaványai. a Csárdaszállási.
és az Ecsegfalvi Önkormányzatok. a vállalkozók. és a
lakosság segítségét is.

Kérjük. hogy lehetőségeikhez mérten tárnogatni
szíveskedjenek bennünket. bármilyen csekélynek tűnő

adományt tisztelettel megköszönünk.
A befolyt összegből a garázsbővitésen. túl, a

mentögépkocsik felszereltségét kívánjuk fejleszteni. 
különös tekintettel az esetkocsiba egy félautomata de
ffibrillátor megvásárlására. melynek értéke kb. 1 millió
forint -. szem előtt tartva a betegek érdekeit. és maga
sabb szintű egészségügyi ellátását.

Ezen adományok befizetését az OTP-nél vezetett
11733120-20007511 sz. alapítványi sZámlára várjuk.

Tekintettel a fentebb .említett igen magas összegre.
köszönettel fogadnánk a szem. jövo adó l%-ának ilyen
célú felajánlását is.

Cím: Gyomaendrődi Mentő Alapítvány
5500 Gyomaendrőd.Hősök útja 59.
Szám1aszám: 11733120-20007511
Adószám: 18376713-1-04
Fentiekkel kapcsolatos információt a 386-104. vagy

104 telefonszámon lehet kérni.
KÖSZÖNETTEL A GYOMAENDRÖD[ MENTöÁLLOMÁs

• Számítógépek szervizelése
• Ingyenes szaktanácsadás
• Irodai szolgáltatások
• Internet elöfizetés

• CD irás

Tovabbra is kedvezö irakkal. 1+2 év garanciával várjuk kedves ügyfeleinket.

Számitógep vagy alkalresz vásárlása eseten hasmált alkalreszeil beszámitjuk.

A részletekről érdekJődjön üz!etünkben személyesen vagy telefonon ~

Cim: 5500 Gyomaendrőd Fő út 230. Tel/fa;z: 66/386-774 :
E-maiI: magus-comp@nap-szam.hu ~

meglepelese az új esztendöre
G' lJ' b Q Q

~ZIl~f'.GJ~" B~~Z~~f'a~ lJ lJ lJ

... Január 6-án feltörtek egy italozót az Október 6. ltp.
közelében. a-honnan "brifkóval" együtt elvitték az ott
tartott készpénzt - 120 OOO ezer Ft-ot.
... A Templom-zugban három nyaralóba is betörtek.
Eltulajdonította1\. mindent, amit ott találtak. legalább
80-90 ezer Ft értékben.
... S-án Gyomaendrőd és Nagylapos között
fénysorompó akkumulátorokat szereltek le. Értékük
kb. 30 ezer Ft.
.. la-én a Csókásiban II tyúkot loptak el az egyik
ház udvarából. Az elkövetőt elfogták.
... A Simai-zugban 60 ezer Ft-os rongálást végzett egy
nyaralón az ismeretlen elkövető.

12-én hajnalban cserbenhagyásos baleset történt
Gyomaendrőd és Nagylapos között. Egy helyi
kerékpáros t ütöttek el. feltehetően nagyobb. esetleg
tehergépjármüvel. A gázoló segítségadás nélkül
továbbhajtott. A szerencsétlen kerekes a helyszínen
meghalt .
... 13-án észlelték. hogy egy Templom-zugi hétvégi
házba betörtek. ahonnan minden mozdítható értéket
elrabolta-lc bútorokat, konyhai eszközöket, ágy
neműt. horgászfelszerelést. .. A kár 250 ezer Ft.

Őrizetbe vettek egy helyi lakost 14-én, majd
előzetes letartóztatásba is keTÜlt, akit eddig 16 rend
beli betöréssel. lopással gyanúsítanak.
... l7-én este a Pavilon előtt parkoló szgk.-t feltörték
és abból a rádiótelefont eltulajdonították. Értéke kb.
80 ezer Ft.
... 19-én fedezték fel. hogy a gyomai gázcseretelepről
7 gázpalackot vittek el illetéktelenek.
.. 24-én elfogtak egy helyi lakost, aki több kerékpár
ellopásával gyanúsítható.
... 24-én a Sporcsarnok előtt feltörtek egy szgk.-t.
belőle a rádiómagnót vitték el. Lezáratlan gépkocsiból
24 ezer Ft készpénzt és iratokat emeltek el 26-án. E
napon később egy másik autóból pedig iratokat zsák
mányoltak.

··············A···MAGus~·CÓMp··············:

[. Rendőrségihírek .]
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1998·
150 évvel ezelőtt 1848. március 14-én este a bécsi hajó
val Pestre meghozták a nagy hírt: a császárvárosban
kitört a forradalom. A korszak "lelke, szívdobbanása"
PetőfiSándor így fogalmazta meg: "Íme a forradalom rór
getege már itt zúg a közeli szomszédban. És mi
tétovázunk? Nem! Cselekedni fogunk.. tenni kell és
mindjárt holnap... hátha holnapután már késő lesz".
A radikális magyar ifjaIc időben cselekedtek.

Március IS-én reggel Petőfi, Vasvári és Jókai veze
tésével a Pilvax kávéházból indult a fiatalok leU<es cso
portja. ProgrC!J11jukat az előzőleg szerkesztett 12 pont.
érzéseiket pedig Petőfi Nemzeti dala fejezte Ici. Kis cso
portjukhoz először az egyetemistáIc csatlalcoztak, majd a
pesti kispolgárok. s a Józsefnapi vásárra feljött parasz
tok. Az egyre leU<esebbé váló tömeg előszöra mai Kossuth
utcában levő Landerer-féle nyomdához tartott, ahol a
"nép nevében" lefoglalt gépeken kinyomattálc a szabad
sajtó első termékeit a Nemzeti dalt és a 12 pontot.

A MÚ2eum téren tartott nagygyűlésenmár vagy tízezer
ember szorongott. A tömeget a szalcadó márciusi eső sem
riasztotta el. Pest-Budát elöntötte a forradalmi láz. Dél
után a városi tanács is csatlakozott a forradalmi prog
ramhoz, s a városházán megaIakult a forradalom irányító
szeroe, a Közcsendi Bizottmány (vagy más néven
Közbátorsági Választmány). Közben Budán a régi rend
utolsó őrzői, a helytartótanács urai - a 7000 főnyi

helyőrségre számítva - terrorakciókra gondoltaIc, s azt
latolgattáIc, "nem lenne-e célszerű" a nyugtalanabb fe
jűeket bebörtönöztetni, amikor kibontott zászlókkal mint
egy' 20 OOO ember jelent meg a kapuk előtt. "A nagy
méltóságú helytartótanács sápadt volt és reszketni
méltóztatott - úja a naplójában a boldog nap estéjén Petőfi.

- és ötpercnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett.

A katonaság lábhoz tette fegyverét. eltörölték a cenzúrát,
s szabadon bocsátották a politilcai foglyokat. Az egy évvel
korábban bebörtönzött Táncsicsot valóságos diadal
menetben vitték Pestre, ahol a Nemzeti Színház azon az
estén a Bánk bánt játszotta.

Az 1867. évi kiegyezés után március 15. a nemzeti
függetlenség és nemzeti önállóság jeU<épévé vált a
közfelfogásban. A másfél évszázad alatt az egymást
követő rendszerek sokszor hamisan, a maguk képére for
málták vagy· átértelmezték a polgári forradalom cél
kitűzéseit. Az 1927-ben töroényesített nemzeti ünnepünlc
sokarcúvá vált.

Ünnepi emlékeímbó1 szeretnék felidézni néhányat.
1957. március IS-én 11 évesen a megyeszékhely álta

lános iskolásaként, a Petőfi Sándor úttöröcsapat tag
jaként a Petőfi utcai iskolában rajztanárunk (ponicsán
Ádám) által készített Petőfi.-mellszobomálkizárólag az
alckori események felidézésével ünnepeltünk Számomra
ott tisztán csengtek a Nemzeti dal gyönyörű sorai, az
iskolához közeli trafikban egy forintért vásárolt Petöfi.
arcképes kokárdát nagyon sokáig megőriztem. Nyolc év
múlva Szegeden, ahol középiskolás voltam, ünnepi váltó
futó-versenyt rendezett a KISZ a magyar forradalom és
szabadságharc tiszteletére. A hűvös és szeles isko
laszüneti napon a város valamennyi közép iskolájának
csapata ott "melegített" a Széchenyi téren. Nem fáztunk,
ugyanis magától érthető volt, hogy az iskola emblémájá
val ékesített kínai atlétatrikóban kell végigfutni a kijelölt
távot. Az "ünnepi" csapatba kerulést többhetes feir
készülés előzte meg. sokan versengtünk önként és nem
pedagógiai kényszerrel a váltó öt helyének valame
lyikéért. Este fálclyálckalkörbejártuk a várost, a zord kol-

(folytatás a 2. oldalon)

.A. T.A.R. T .A. L <> l\I.I: :EI Ó L
Költségvetés - Első lakás megszerzése 3. old. Céltalan lődörgés helyett. 15. old.
Szoborgyülölők 9. old. Beiratkozások - óvoda, iskola 8. old.
Idegenforgalomért , 10. old. Kerékpáron Európába 9. old.
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HAJDÚ LÁSZLO

"MAGYAR TÖRTENET MÜZSÁJA,

VÉSŐD soKÁ NYUGODOIT,

VEDD FÖL AZT S ÖRÖK TÁBLÁDRA

vEsD FÖL EZT A NAGY NAPOT!"

(folytatás az l. oldalról)
légiumvezetőnlckétórás kimenőhosz

szabbítást engedélyezett. talán már
cius 15-e tiszteletére.

A hetvenes években sokszor hallot
tam én vidéki (kelet-magyarországi)
pedagó9us. hogy az 1848-as for
radalom ünnepének napján az
egyetemisták és a szocialista
rendőrség között "nézeteltérések"
akadtak.

A "keleti, lustán szunnyadó"
megyénkben. ahol békésen totyogott
előre a szocializmus építése. ez szinte
hihetetlen volt. Mondták azt is. hogy
az ifjabbiJe Rajk és bandája meg
akarja dönteni "virágzó" rend
szefÜnket.

1974. március 15-én, tanítási
szünet lévén a fővárosqa utaztam.
Kellemesen sütött a nap, a Belváros
egyiJc sörözőjében elfogyasztottam
az NDK legnagyobb találmányának
nevezhető kedvenc Radeberger sörö
met. Ünnep van - gondoltam. és
elindultam a Duna-part felé. Velem
szemben feldúlt állapotú. jókora
tömeg közeledett, akiJctől megtud
tam. hogyarendőrök gumibottal
veriJc a Petőfi-szobomál ünnepelni
vágyó egyetemistákat. Valahogy
odakászálódtam, és saját szemem
mel tapasztaltam, hogy ez igaz.
Innentó1 kezdve ingadoztam. Ma
már azt is tudjuk. hogy e jeles ünnep
előtt egy nappal "begyűjtötték" a
fiatal ellenzék vezetőit 24 órára a Fő

utcába.
1989-ben bekövetkezett egy olyan

békés rendszerváltás. amire leg
többen álmunkban sem számítot
tunk. Azóta a pártok Budapesten és a
nagyobb vidéki városokban saját
"dicsőítésükre" használják. válasz
tási programjaiJckal manipulálják,
vad kirohanásaiJckal megszentségte
lenítiJc a március tizenötödiJcéket.

Településünkön szerencsére az
elmúlt 8 évben békés. szelíd. sokszor
túl bensőséges, kevés létszámú már
cius tizenötödiJcei ünnepségek zajlot
tak. Évente más-más iskola rendezi a
megemlékezést. Ez egy szép és
nemes hagyomány. A pártok közösen
adóznak a világraszóló magyar for
radalom emlékének.

A 150. születésnapot hadd
köszöntsem Petőfi Sándor ,,15-dilc
március, 1848" című versének első

strófájával.

sportcsamoki sportnap is és baráti
találkozó is színesíti majd a nap pro
gramját.

- Utóbbi fontosabb találkozói?
- Egyik legfontosabb. hogy elin-

dult a település térségében a szenny
víz után a kommunális szemét ke
zelésének témája is. ami azt jelenti.
hogy szeretnénk a térségben a kom
munális szemétlerakást. tárolást kö
zösen létrehozni. Legmegfelelőbbnek

a jelenlegi telephely mutatkozik.
Részleteket nem tudni még. Égetni
nem szeretnénk. azonban a szelektív
gyűjtést és kezelést megvalósítani. a
szigorú előírásokat követni kell. A2
idő sürget. 2000-ben. 200 l-berl min
denképp be kell indulni. Ezért a
Hármas-Körös Kistérségi Társulás 
Hunya. Csárdaszállás. Gyomaend
rőd - részvétele mellett Köröstarcsa.
Örménykút. Kardos. Kondoros és
Mezőtúr polgármestereivel az ügy
érdekében egy fontos és hasznos
beszélgetést bonyolítottunk le. (Ezen
részt vett Pelcsinszki Boleszláva'
Bm.-j Közgyűlés alelnöke is.) A dön
tés az volt. hogy az elgondolást foly
tatni kell. A térséget jól lássuk el
infrastruktúrával. ennek feltételeit
teremtsük meg. így az urbanizációs
fejlesztést alapozzuk. gyorsítsuk
meg.

Fontos megbeszélés történt a Fun
damenta Lakástakarékossági Pénz
tár vezetőivel. a Takarékszövetkezet
ügyvezetőjével az útépítések támo
gatásának ügyében.

Megemlítem még a Megyei Terü'
letfejlesztési Tanács ülését. ahol a
címzett és kiegyenlítő. valamint a
céltámogatási összegek felosztásá
nak szabályai kerültek meghatá
rozásra. Mi résztvevői. kezdemé
nyezői vagyunk ennek több területen
is. A szűkös pénzügyi lehetőségeket

pedig a legkedvezőbben kell kihasz
nálni.

A Magyar Fejlesztési Bank. ennek
megyei vezetői. polgármesterek
között történt találkozó bizonyos
támogatási forráslehetőségek ügyé
ben zajlott. Megerősítem. hogy ez
nem hitelfelvéteit. hanem más lehe
tőséget jelent.

Több rendezvényen is részt vettem.
ahol fehér asztal mellett. baráti be
szélgetéseken hasznos és értékes ta
pasztalatcseréket folytattunk. Kie
melném a Budapesten rendezett
Endrődiek Baráti Körének összejö
vetelét. Ez is meggyőzött arról. hogy
az elszármazottak nem szakítják el a
gyökereiket. hanem erősen tartják
azt. Figyelemmel kísérik települé
sünk életét és lehetőségeikszerint ők
segítik fejlődését is.

A politikai semlegességet így tud
juk talán biztosítani.

Ezen a napon a cigány Kisebbségi
Önkormányzat egy elkészült ját
szóteret ad majd át a gyerekeknek a
Táncsics utcánál 8.30-kor. Továbbá

Március 15-én 9 órakor Endrődöna
katolikus templomban ünnepi
mise után koszorúzási ünnepség
lesz a Hősök terén. ahol a
Rózsahegyi K. Általános Iskola
taulói adnak músort.
Ezt követően Gyomán II órakor a
Szabadság téren. az állami zászló
elött folytatódik a megemlékezés.
Sipos Tas Töhötöm lelkész úr. ün
nepi beszédet mond. a 2. Sz. Alta
lános Iskola tanulói pedig a mú
sorról gondoskodnak. Ezt követően
lesz a koszorúzás.

- Hogyan jellemzi a város 1998-as
költségvetését?

- A szűkösség. a rendelkezésre álló
források takarékos és átgondolt
felosztása jellemző az 1998. évi költ
ségvetésre. ami konszenzuson ala
pul.

Sajnos az is igaz. hogy bizonyos
esetekben jogos intézményi igényeket
lejjebb kellett venni. Ez jellemző a
polgármesteri hivatalra is. Így tudtuk
elérni azt. hogy az ivóvízprogram
mellett megfelelő beruházási pénz áll
rendelkezésre az út- és szennyvizpá
lyázatok elindítására. ill. az intéz
mények és egyéb költségvetési
szervek részére megfelelő felújítási és
karbantartási összeg is jut. Re
mélhetőleg szépüini fog a város.
beleértve az' endrődi főteret és a
Blaha út egy részét. a gyomai
Kossuth utca fásítását. vagy a vá
rosháza homlokzatának felújítását.

- Hogyan alakul a helyi mezőőr

szolgálat megszervezése?
- Erről pontos információink nin

csenek. mert az FM a Végrehajtási
utasítást a rendelethez nem adta ki.
Ha a törvényhozók eredeti elkép
zelése. főleg a támogatásra vonat
kozóan nem változott. akkor el is
fogjuk ü1dítani július l-jével.

Ha 50%-os támogatást kapunk.
akkor úgy gondoljuk. hogy a vadász
társaságoktól befolyt díjakkal és a
város pótlásával 4-6 fő mezőőr alkal
mazására lehetőségnyíll1at.

- Az 1848-as forradalom 150 éves
megünneplése alkalmából milyen ren
dezvények lesznek városunkban?

- 150 év távlatából sem kopott a
forradalom fénye. megünneplése kö
telező. A választások időszakában

vagyunk. de mégsem szeretnénk. ha
a két dolog valahol is keveredne.
Ezért mi a szokásos ünnepségeket
készítettük elő:

q) Megkérdeztük q)
O A POLGÁRME8TERT O
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Időskorúak otthona • Költségvetés • Első lakás támogatása

Testület:i ül.és anyaga

R.ÁGCSÁLÓIR.TÁS

• Február 26-án bemutatkozott
a FIDESZ 5. sz. v.k. országgyűlési

képviselő-jelöltjea testület előtt. Do
mokos László (33) közgazdász.
Békéscsaba volt gazdasági alpolgár
mestere. a megyei közgyűlésFIDESZ
frakcióvezetője.

• A város költségvetése elfo
gadásra kerűlt. Az l milliárd 436
millió 288 ezer Ft-hoz a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat '97. évi
pénzmaradványa emelkedést jelen
tett mindkét oldalon 322 ezer Ft-tal.
A helyi adók 4.5%-kal járulnak
hozzá a költségvetéshez. Például
gépjárműadóból 8 millió Ft a ter
vezett bevétel. A működési kiadások
53.4%-át az oktatási ágazatra biz
tosított előirányzat teszi ki.

A költség"Vetés rendelet terveze-

LOMTALANÍTÁS
- szennyvízszállítás

A Gyomaszolg Kft. értesíti a
lakosságot. hogy ismét lesz tavaszi
lomtalanítás. Összegyűlt. feles
legessé vált holmikat. lomokat dij
talanul elszállitjuk. Az építési
tönneléket. mezőgazdasági hul
ladékot és a veszélyes hulladékot
ne rakják ki. mert azt nem szál
lítjuk el. A lomtalanítás időpont

járól hirdetés útján tájékoztatjuk a
lakosságot.

A szilárd útburkolatú utcák
ingaUantulajdonosainak felhívjuk
a figyeImét arra. hogy a háztartási
hulladékot kukaedényekben he
lyezzék el. mert 1998. 07. Ol.-től a
zsákokban kihelyezett hulladékot
hem szállitjuk el.

A kukaedények a település több
üzletében és a telephelyünkön is
beszerezhetők.

Vállalkozásunk profllbővítés

ként beindította a szennyvízszál
lítást. Szippantási megrendelé
süket a 06 66/386-233-as tele
fonszámon. vagy a telephelyün
kön: Gyomaendrőd.Ipartelep út 2.
várjuk. Szeméttelepünk nyitva
tartási ideje változni fog a
következő módon:

1998. ápr. Ol.-szept. 30-ig
6.00-2l.00-ig.

1998. okt. Ol.-márc. 31-ig
7.00-18.00-ig.

téről a könyvvizsgálói vélemény az,
hogy választási ciklusoktól függet
len. folyamatos gazdálkodási szán
dékot mutat...

• Legfontosabb talán az első

lakás megszerzéséhez nyújtandó
önkormányzati támogatási rendelke
zéshozatal volt.

Erre 6 millió Ft-ot különített el a
költségvetés. Ez legalább 20 kérel
mezőt juttathat kedvezményes la
kásmegoldáshoz. A kérelmezett ösz
szeget lD év alatt kell visszaflzetni.
természetesen a nem visszatérítendő

rész nélkü!. Feltételek például: 35.
életév alatti személy, egyikük leg
alább 5 éve gyomaendrődi lakos. a
két, vagy több gyermek vállalása. A
támogatási összeg max. 300 OOO Ft.
ebből 200 OOO Ft kamatmentes.

A Polgármesteri Hivatalhoz az utóbbi
idöben néhány. eJsösorban patkányok
elszaporodásával kapcsolatos bejelentés
érkezett. E bejelentések kapcsán szüksé
gesnek tartjuk a lakosság tájékoztatását
a rágcsálóirtással kapcsolatos jogszabá
lyokról.
Az 1972. évi II. törvény járványügyi ren
delkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/1972./VJ..27.j EüM rendelet elöirásai
szerint a fertözö betegségeket terjesztö
rágcsálók (egerek és patkányok) ellen
védekezni és elszaporodásuk megakadá
lyozásáról. valamint rendszeres irtá
sukról gondoskodni kell.
A rágcsálók elszaporodását, vagy jelen
tős rágcsáló kártevést a szóban forgó
terület vagy épület tulajdonosa (bér1ő-

ÁHásajánlatok
GYOMAENDRŐD:

l. Jóbarátok Gmk. (T-Boy-Club)
Gyomaendröd. Kossuth L. u. 61-63.
Csik Tibor Tel: (30)289-950 
vendéglátóipari eladó 2 fő (csak
nö).

2. Krausz József vállalkozó, Sár
szentmihály. Május l. út 4. TeJ.:
(22)445-018 - asztalos 3 fő.

3. Laposi Bt. Szarvas (Rózsási kerület)
V. K. K. 231. Márton László. Tel.:
(66)312-866 - állatgondozó l fő.

4. Providencia Életvonal Békéscsaba.
Teleki út 6. Tel.: 454-411
fiókvezető l fő.

5. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa.
Szigeti major. Tel.: (60)307-980 
cipőfelsőrész-készítő 10 fő.

6. Városi Családsegítő Szolgálat
Gyomaendröd. Fö út 2. (66)386-230
Pál Jánosné - logopédus l fő.

100 OOO Ft vissza nem térítendő

hitel. Cél a fiatalok helyben tartása.
A kéreimeket a hivatal Humánpoli
tikai Csoportj ához kell benyújtani
1998. május 31-ig.

• Alkalmasnak találta a T. T. a
közművelődési koncepció vitaanya- .
gát. A vita március 6-án 13 órakor a
városháza tanácstermében lesz.

• Az elkészült Időskorúak ottho
náról szóló Szakmai programot l
ellenszavazattal, l tartózkodással el
fogadták. (Részletesebben erről a kö
vetkező számunkban írunk.)

• Módosítják a korábban meg
ígért. a mentőállomást támogató ösz
szeg felhasználásának módját. In
kább az új eset/rohamkocsi műsze
rezettségére. felszerelésére fordit
ják...

je, használója, kezelője), illetőlegüzem
fenntartója soron kívül köteles beje
lenteni az I. fokú közegészségügyi
járványügyi hatóságnak (Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol
gálat Szarvas Városi Intézete). amely
gondoskodik a szakszerű és hatásos
rágcsálóirtás elrendeléséról.
A rágcsálók irtásához szükséges anya
gok. eszközök beszerzéséröl és a kapcso
latos költségek fedezéséröl a szóban forgó
terület. vagy épület tulajdonosa (bérlöje.
használója. kezelöje). illetöleg üzem fenn
tartója köteles gondoskodni.
Rágcsálóirtással hivatásszeruen foglal
kozó szakember kilétéröl az ÁNTSZ és a
Hivatal is készséggel ad felvilágositást.

POLGÁRMESTERl HIVATAL

7. Kiss és Társa Bt. Gyomaendröd. Fö
út 133/1. (Shell Benzinkút) Tel.:
(66)386-608. Kiss Sándor - ben
zinkútkezelő2 fő.

8. Hungária Biztosító Szarvasi Fiók,
Szarvas. Szabadság u. 30. Nagy
Péter. Tel.: (30)681-956 - képviselő

5 fő (a' munkavégzés helyei:
Gyomaendröd és körzete).

9. Laposi Bt. keresnek - állatgondozó
l fő.

10. Székely János vállalkozó
szarvasmarha-gondozó l fő.

ll. Pelle Andiásné vállalkozó. Gyoma
endröd - asztalos l fő.

12 Banfield Agrár Kft. - kőműves l fő.

Érdeklödni a Munkaügyi Központnál.
Gyomaendrőd., 1998. február 25.

Megyei munkanélküliségi ráta: 15.55% A
körzetünk m.rátája: 19.51% Gyoma
endröd m. rátája: 19.00% Regisztrált
munkanélküliek sz.: 1266 fö
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2. --Szá:D1.ú Al't.alános Iskola

Városunkban született:

PÁSZTOR JÁNOS
Gyomán. 117 évvel ezelött - 1881. január 29-én - született
Pásztor János szobrászművész.Apja vásárhelyi származású
kántor volt. anyja óvónö. Mivel születése után édesapja
1882-ben meghalt. egy évvel késöbb édesanyja
Hódmezövásárhelyre költözött.
Feltűnöen nyugodt. csendes. kissé magábazárkózó gyer

mek volt. ugyanakkor tudott merész és vakmerö is lenni.
Kedvelt idötöltése volt a fazekasoktól szerzett agyagból apró
figurákat gyúrni.

Budapesten az Iparművészeti Iskolában szerzett
képzettséget. Tanulmányútjai során eljutott Velencébe.
Firenzébe, Rómába.

PáIizsba ösztöndijjal került ki.
Élete legnagyobb részét Hódmezövásárhelyen töltötte.
Meghalt Budapesten. 1945. január 7-én.
Portréját Kisfaludi Strobl Zsigmond elkészítette, mely a

Nemzeti Galériában látható. Művei közül a balatonfÜJedi
hajóállomáson látható a Halász és a Révész szobra.

Szegeden a Városháza elötti téren áll a Najádok kútja cimű
szoborcsoportja.

Az Országház melletti téren kapott helyet II. Rákóczi
Ferenc lovasszobra.

Megmintázta Munkácsy Mihály portréját. melyet a
Nemzeti Galériában láthatunk.

Számos díjat nyert a nöi alak megformázásával. A népi élet
kitűnő megfigyelöjeként, ábrázolójaként és elismert emlék
műszobrászkénttartják számon.

(A rövid ismertetö Heitler László Pásztor János c. műve
alapján készült.)

Kedves Szülők!

Kisérjék figyelemmel az óvodákban kifüggesztett köz
leményeinket. melyek alapján bövebb tájékoztatást. segít
séget kapnak az iskolakezdéssel járó feladatokhoz.

Iskola Vezetősége

- Kisréti utcai iskolában egy csoport,
- Sallai utcai iskolában egy csoport,
- Jókai utcai iskolában egy csoport,
- Hösök úti iskolában egy csoport, és egy kisebb létszámú

csoport.
A leendö elsö osztályos tanulóink szülei részére .nyílt

napok" keretében tesszük lehetövé a tanítási órák láto
gatását.

Idöpontja: március 2 .. 3., 4.
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Első osztályosok beíratása
A 2. Sz. Általános Iskola elsö osztályaiba 1998. március 30
ától április 3-áig lehet beíratni a tanköteles korú gyer
mekeket.

A beiratkozás a Fő úti iskolaépületben történik.
Az elsö osztályos tanulócsoportokat az alábbi iskola

egységeinkben tervezzük elhelyezni:

~~,r'" ~~~~.

Farsanggal búcsúzott a 8. a osztály
1998. február 20-án délután a 2. Sz. Általános Iskola tor
natermében a 8. a osztály farsangi bált rendezett.

Elbúcsúztunk a téltöl, valamint tanítóinktól. tanárainktól
és iskolánk vezetöségétöl.

Verssel, prózával. tánccal készültünk. és a majorette cso
port is fellépett a nevelök és szülök tiszteletére.

A bemutatót osztályfönökünk - Jolika néni szervezte meg.
A tanárokat ajándél.<'.kal leptük meg, és a műsor után

megvendégeltünk minden kedves jelenlévöt.
A bemutató végeztével elkezdödött az osztály ..igazi"'

farsangi bulija - a diszkó.
Mindenki jól érezte magát. remek volt a hangulat!

Rávai Lívia és Székács Beáta
8. a osztály tanulói

ALAPÍTVÁNYUNK
Elmúlt év december 2-án készült a 2. Sz. Általános Iskola
"A gyennekekért" alapítványának alapító okírata. A cég
bíróságnál már januárban bejegyzésre került.

Az alapítvány célja: az iskolánk tehetséges tanulóinak
támogatása jó tanulmányi és közösségi munkáért, .kiváló
szaktárgyi eredményekjutalmazása.

A vagyon hozadékából tanulmányi kirándulásokat. erdei
iskola költségeit is szeretnénk támogatni.

Az alapítvány vagyonát növeini lehet pénzbeli támogatás
sal, bárminemű ingó és ingatlan adományozásával.

Az alapítvány kezelöi, kuratóriumának tagjai: SzujÓ
Vincéné. Orosz Jánosné, Werb Józsefné, az iskola szülöi
munkaközösségének tagjai.

Az OTP Bank Rt.-nél vezetett számlaszám. amelyre a
pénzfelajánlásokat várjuk:

11733120-20007614
Csekkek átvehetök a szülöi munkaközösségek vezetöinél.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik jó szándékkal

ajánlották fel segítségüket a közös munkához, melynek
eredményeként létrehozták az iskolai alapítványunkat.

GlRICZNÉ VARGA ERZSÉBET

az alapítvány képviseléfje
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LADÁNYI GÁBORNE igazgató

Sw.lW.\os

Kedves Szülők!

Tisztelt adózó Állampolgárok!

A jelenleg hatályban lévő adótör
vény értelmében minden adóz6 állam
polgár befizetett személyi jövedelem
adója l %-át felajánlhatja szociális.
kulturális stb. célú alapítvány javára.

Tisztelettel hivom fe! szíves figyeI
mét iskolánk alapitvá.!lyára. mely a
fenti célnak. s a törvényben előírt fel
ajánlási feltételeknek megfelel.

Alapítványunk célja a tehetséges,'
de anyagilag rászoruló gyermekek to
vábbtanulásának támogatása. az is
kolai tehetséggondozó tevékenység se
gítése. a kiemelkedő eredményt elért
tanulók j u talmazása.

A hozzánk címzett felajá.!l.lással
gyakorlatilag a tehetséges endrődi fia
talok sikeres továbbhaladását. fejlődé
sét segíti.

Az alapítvány neve: Dr. Farkas
János Tanulmányi Ösztöndíj Ala
pitvány

Adószám&.: 19062255-1-04
Ha kedvezményezettként ránk

gondolt. előre is tisztelettel megköszö
nöm!

fókától. Odajött az anyukája. erre a fóka
visszaadta a lél,bdát. Később barátok let
tek.
Egy szép napon a fókára ráomlott egy
hókupac. A kis jegesmedve keresni
kezdte. Meglátta. hogy a hókupac mozog.
Elkezdte lesöpörni róla a havat. Gyorsan
megnézte. hogy mi van alatta. Hát a kis
fóka dugta ki az orrát!
- Köszönöm. hogy megmentettél.
- Szivesen.
- Gyere gyorsan játszani!

Jó. megyek.
Aztán megmelegedtek a t(jz mellett.
Megérkezett az anyamedve. Orült. hogy
barátja lett a fiának.

Szakálos Ernő 2. a.

Mese a coca-colás reklámhoz
Egyszer a kis jegesmedve addig labdázott.
amig labdája bele nem esett a vízbe. Fél
óra múlva egy fóka bukkant fel. Nagyon
megijedt a kis jegesmedve. mert félt a

Amit aszámítástechnikán
tanulunk

Számítástechníkai foglalkozásokón sok
mindent meg lehet tanulni a számitógép
ről. annak kezeléséről.Ebben az évben is.
mint minden évben Paróczai Zoli bácsi
számitástechnikai tanfolyamot ta.."1: kez
dőknek. középhaladóknak és haladók
nak. A középhaladók a Norton Comman
der, Windows 3.1. 95-tel. Dos operációs
rendszerrel. az internettel és a multi
médiás CD-kel foglalkoznak. A Win
dowson nagyon sok érdekes dolog van.
Lehet rajta játszani, imi. rajzolni stb.
Az interneten levelezni is lehet. igy hama
rabb eljut egy üzenet. levél. mintha
postán adnánk fel. A multimédiás CD
azért érdekes. mert ugyanolyan képpel
rendelkezik. mint egy tv (szines, mozgó és
hangos). A számitástechnika nagyon
érdekes. és számomra a legizgalmasabb
foglalkozások egyike.

Tóth Nikoletta 5. a.

junk, de uan amikor már azt gondolom.
hogy semmire se ualó.
- Arra is való, hogy megtanuljunk néhány
i1lemszabályt és viseikedési nonnát.
- Arra. hogy a többi gyereket idegesít
sem.
- Arra való. hogy okosodjw1k. de nekem
nem kell. mert már elég okos vagyok.
- Hogy ragadjon ránk valami kis
tudomány.
2.

Jó, hogy vannak bulik. kirándulások.
Jó az osztályközösség.

- Jó. hogy uan iskowádió és büfé.
- Jó, hogy nincs egyenruha.
- Jó. hogy vannak szakkörök.
- Jó. hogy sok pletykát. viccet lehet hal-
lani.
- Jó, hogy lehet számítógépezni.
- Jó. hogy az órák mindig máshol van-
nak.
- A tanárok kedvesek (de nem mind).
- Néhajátszunk. uideózunk.
- Problémáinkat van kivel megoszta-
nunk. megbeszélnünk.
- Rossz a dolgozatírás. aJelelés.
- Rossz. hogy nem értem a matekot.
- Keués a szünet.
- Sok az óra és a tanulnivaló.
- A tanárok dirigálnak.
- Minden terembe kellene a táblafi5lé egy
óra, ami mutatná, mikor van uége az órák
nak. Így sokkal lelkesebben tanulnánk,
mert tudnánk. hogy mindjárt csengetnek.
- Korán kell kelni.
- Az iskolának van egy házirendje is,
amit nem mindenki tart be, köztük én sem.
pedig a tanárok nagyon igyekeznek ben
nünket rászoktatni.

Giricz Edit. Mraucsik Szilvia 8. b.

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

GyomaendrődNépliget u. 2.

Itt a- fa-rsa-~g, áll a- ~ál

TANÁRAINK IS TANULNAK

1. Mire való az iskola?
2. Mi a jó és mi a rossz az iskolában?
Íme a válaszok közül néhány gyöngy
szem:
1.
- Jófonnán itt nöuünkfel.
- Felkészít a nagybetűs életre. Az iskola
arra ualó, hogy tanuljunk, hogy okosod-

Bizonyára iskolánk minden diákja tudja.
hogy tanáraink tovább "pésre járnak.
Arról kérdeztük iskolánk igazg2.tónőjét.

hogy mit takar ez a továbbképzés.
Megtudtuk tőle. hogy többféle képzés is
létezik. Ezek közül egyik a tanulás
tanitása. amelyet a felső tagozaton oktató
pedagógusok sajátitqnak el. Ez egy
három napos tanfolyam. amelyből kettő

már lezajlott. Egy napon tíz órán át folyik
a képzés. tehát ez összesen harminc órát
foglal magába. A NAT bevezetése után.
vagyis az 199B-99-es tanévtől kez.dve
iskolánkban is beindul ennek oktatása.
Az érintett tanárok úgy tervezik. hogy
minden évfolya.llon egy hetet szánnak a
tanulást segitő módszerek meg
tanítására. E technikák közé sorol
hatóak: az emlékezetfejlesztés. figyelem
koncentráció gyakorlása. dinamikus
olvasás. szövegértés. látószögnövelés. Az
természetes. hogy sok gyakorlás nélkül ez
az egész semmit sem fog érni. A legtöbb
diaknál a fő probléma az. hogy nincs si
keréiménye a tanulásban. A cél az. hogy
eredményesebben tanuljunk. be tudjuk
osztani az időnket. Az új program gondot
fordít arra is. hogy a tanulókat ne ter
heljék túl. Tanáraínk amióta ezeken a
kéozéseken részt vesznek. azóta többször
nyilik lehetőségünk a beszélgetésekre
ebben a témában. A pedagógusok meg
akarják könnyíteni a diákok szám~a a
tanulást. Véleményünk szerint valoban
hasznos lesz. Csak azt sajnáljuk. hogy mi
ekkor már nem leszünk az iskola diákjai.
Egyik osztá1ytársunk találóan így
vélekedett a nevelökről: tanáraink pszi
chológusok lettek. Mi sem bizonyítja ezt
jobban. mint hogy ilyen kérdésekkel
bombáztak bennünket:

A február az iskolánk
hagyományai szerint a
farsang hónapja. A
családok szokásaiba..
lassan elhalványul a
farsanghoz kapcsolódó
rokonlátogatás. a közös
szórakozás élménye. Mi.
alsó és felső tagozaton

~~,~~~~ egyaránt. osztály- vagy
évfolyambulikat tartunk. így farsango
runk. Remek, ötletes jelmezekben
felvonulunk. zsúri bírálja ötleteinket. Az
osztálybulikon szemüveget viselünk. s a
nagymamánk által sütött finom lekváros
fánkot esszük. 7. a. osztály

Az álarcot készítette: Csikós Viktor 5. c.
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A NAPOK

Diószegi Ágnes 10. a

A napok megszámlálhatatlanok.
Összesűrűsödtek,mint a méz.
Teljesen mindegy, mi lJagy ma.
Teljesen mindegy, ki lJagy ma.

munkaerőpiacon jó eséllyel megél
hetést nyújt:

2 éves kereskedelmi technikum
- 1,5 éves számítástechnikai prog

ramozó.
Mindkét szakterület az Országos

Képzési Jegyzékben szerepel. tehát
államilag szavatolt végzettséget ad.
A kereskedelmi technikumban a szak
tárgyak mellett magas óraszámú
nyelvoktatás is folyik. A számítás
technikai programozó felsőfokú szak
mai végzettséget ad.

Részletes információhoz a 386-803
as telefonon juthatnak az érdeklődök.

Iskolánkban a személyi feltételek
adottak, (8 nyelvtanár. 3 számítás
technika-tanár, a kereskedelmi szak
középiskola ta_nárai) számítástech
nikai szaktermünk mindenki számára
biztosítja a megfelelő ismeretek meg
szerzését és rövidesen az Internet is
elérhetővéválik.

DR. KOVÁcs BELA
igazgató

ORSZÁGOS TERÜLETI DÖNTŐBEN

Megyei második helyezett a gimis ji.úk kosaras csapata

Régóta büszkék vagyunk arra. hogy
Gyomaendrődgimnáziumából - legyen
annak neve Kiss Lajos. vagy Kner Imre
- minden évben az országos és a
megyei átlagnál jóval többen nyernek
felvételt főiskolára, egyetemre.
Bizonyára így lesz ez az idén is.

A korábbi évtizedekben a felsö
oktatásból kimaradt érettségizet
teknek nem volt okuk a szorongásra.
hiszen valamilyen szakmát tanultak,
könnyedén el tudtak helyezkedni egy
irodában.

Mára már azoknak a hagyományos
szakmáknak a művelői sajnos a
munkanélküliek list.áján szerepelnek. ..

Hogyan tovább? Ez a kérdés
foglalkoztatja a szülőt és a diákot
egyaránt.

1998. szeptember l-jétöl kínálunk
megoldást:

Bármilyen (bárhol letett) érettségivel
rendelkező fiatal számára olyan két
nappali képzést indítunk. ami egyrészt
nem kerül pénzbe, másrészt a mai

A Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium
GIMNÁZIUMBAN - GIMNÁZIUM UTÁN

(.. )

Mert minden, amit látsz: az méreg.
Mert mindenki, a1cilJel találkozol.
az eLmegy meHetted.

Aki lJagy, az minden,
de ami lJagy, az semmi.
Jó lJo1na már lJégre mindenen
túl1enni. .

A területi döntő három megye
(Szolnok. Csongrád. Békés) játékosai
között fog lejátszódni.

Hajrá fiúk!
Giricz Krisztina és Cs. Nagy Ágnes

a csapat egyik legsokoldalúbb játé
kosa. Ötvös Szabolcs a nála sokkal
magasabb emberek labdáját is köny
nyen blokkolta. Cs. Nagy Balazs főleg

az ellenfél védői közt áttörve dobta
pontjait. Szarka Tamás rövid kosaras
múltjához képest jól játszott. Farkas
Zoltán is mindent megtett asikerért.
Kónya Richárd korábbi térdműtéte

miatt rövid ideig játszhatott. de hasz
nosan. Imre Sándor termetét ki
használva szerezte pontjait. A.lci a
pályán Zsigmond Imrével találkozott.
igencsak fájlalhatja tagjait. mert ö a
legkeményebb játékosunk. Gottfried
Sándor bokasérülése miatt sajnos csak
kívülről szemlélhette a pályán történő

eseményeket. Azonban érmet igy is
vihetett haza, mivel edzőnk. Giriczné
Darázsi Anl1.a átadta neki a sajátját.

Köszönjük Anna néni eredményes és
áldozatos munkáját!

Újabb feszültség oldódott fel bennünk.
mivel bejutottunk a területi döntőbe.

így már benne vagyunk az ország 40
legjobb kosárcsapatában.

A döntőn a mezóoerényi Petőfi

Sándor Gimnázium. a békéscsabai
Trefort Ágoston Szakközépiskola és
természetesen mi vettünk részt. A me
gyei Diák Sporttanács döntése a
berényieknek kedvezett. igy ők játszot
tak hazai pályán. A csabai csapat ellen
kosaraztunk először. Az eredmény
62:55 lett a javunkra. Ezzel már benn
voltunk a területi döntőben. így a
második meccsnek már nem volt akko
ra tétje. A megbeszélt figurákat több
ször ki tudtuk játszani. bár a nálunk
erőszakosabb berényiek ellen ez sem
volt elég a győzelemhez. De az
ezüstérem megszerzése is szép teljesít
mény. amit először ért el kosárcsapat
Gyomán. A játékosaink hozták a for
májukat. de hátráltatta őket. hogy az
ellenfelek idősebbekvoltak.

A csapatkapitány, Kiss András
(Rizsa) eddigi legjobb teljesítményét
hozta: és a pályán jól megértették
egymást VaIjú Tamással. Toldi Balázs

, .._ _ ...•..............................._................•..........L _ .•__ _._ .
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Bethlen Gábor Mezőgazdaságiés Ipari SzakképzőIskola

Horgászat! Vajon mióta "él" ez a
szó? Ezt igazából senki se tudhatja!
Az bizonyos. hogy a horgászat
egészen az őskorigvezethetővissza.
Erről több régészeti lelet biztosit
minket. Tény, hogy már őseink

halásztak, és kezdetleges módon
horgásztak is. Az akkori hor
gászfelszerelés nem állhatott túl
bonyolult eszközökből.Ilyen volt, pl.
egy megfelelő méretü csont,
melynek kampó alaIga lehetett.
Damílként pedig állati inakat, vagy
indákat használhattak.

A későbbi időszakot még az ős

komál is nagyobb homály fedi. Egé
szen az újkorig erről az időszakról

nagyon keveset tudunk.
A XIX. századból már vannak irá

sos feljegyzések. Valójában azonban
napjainkban kezd szépen kibon
takozni. Az egyre több rekord
fogásról és szebbnél szebb
horgászkalandról szólÓ beszámolók.
olyan embereknek is felkelti a
figyelmét, akik nem szeretnek hor
gászni.

A horgászat nagyon sokaknak
már egyféle szerelmet jelent, nekem
is, aki alig múltam 15 éves. Amikor

A HORGÁSZAT
MÚLTJA

·ÉS JELENE
csak szabadidőm van és tehetem,
mindig horgászok.

Másoknak nemcsak szerelem, ha
nem komoly verseny. Elég, ha meg
említem az 1997-es vb-t, melyet itt
Magyarországon rendeztek meg a
Velencei-tavon. Óriási verseny volt,
a világ legjobbjait láthattuk. A há
rom nagy rivális igazi harca volt, az
angolok, a franciák és az olaszok.
Általában ezek között az országok
között dől el az első három helyezés.
Sok nagyon jó horgász van. Fel
jövőben vannak a portugálok, bel
gák és szerencsére a magyarok is.
A magyar válogatott az idei vb-n 4.
helyezést ért el. Ha ilyen tempóval
halad a magyar versenyhorgászat,
komoly esélye van a horgászaink
nak. De ezek a kellemesebb tények.
A helyzet sokkal elszomorítóbb,
mint gondoljuk! A rengeteg környe
zetszennyezés óriási halpusztuláso
kat okoz. Ez mind-mind olyan

dolog, amiért csakis mi vagyUnk a
felelősek, és csakis mi tehetünk ·el
lene valamit! Vizeinkből egyre több
védett és nem védett halfaj ta tUnik
el végleg, amelyek világritkaságnak
számítanak.

Magyarországon sajnos egyre
több az orvhalász, orvhorgász. Nem
azokkal van baj, akik szegénysé
gük miatt nem tudják kiváltani az
engedélyt, és egyszer-egyszer csak
kihúzza a szívük a vizpartra.

Ezek az emberek nem okoznak
akkora kárt, mint azok, akik több
mázsa halat rabolnak el egy alka
lommal (pl. az elektromos árammal
orvhalászók) .

Kiépített hálózatuk van, rögtön
tudják, ha hivatalos személyek
ellenőriznék őket. Semmitől sem
riadnak vissza, bármire képesek.
Sajnos nagyon rossz a közbiztonság
a vizparton. Tennünk kell valamit.

Ezért kérek minden sporttársat,
működjünk együtt. Együttes erővel

sok mindent elérhetünk. Ha már
annyit elérünk, hogy a méreten aluli
halat visszadobjuk, már tettünk
valamit!

MÁNDOK! LASZLÓ 9/A

Szalagavató
a Bethlenben

ERDÉLYI GÁBOR ll. A

HORVÁTH FERENC 9/A

Szép a hajad
Szép a szemed.
Szeress, kérlek,
szeress, szeress!

Gondolkozz nyugodtan,
én úgy is megvárlak,
De tudd meg előre,

Imádlak, imádlak...

SZERELMES VERS

viseljék a szalagot és készüljenek a
szakmunkás- és az érettségi vizsgára.

A köszöntőt követően a hat végzős

osztály osztályfőnökeikkel együtt a
színpadra vonult, ahol a diáktársak
feltüzték a mellükre a szalagot.

A sialagtüzés után avendégeknek
színvonalas előadásban volt részük.
A városi Rumba táncegyüttes tagjai ize
litőt adtak versenytáncaikból. Ezután a
végzős tanulók músora következett. Fe
lejthetetlen élményt nyújtott. Ez a sok
gyakorlásnak és a profi betanítóknak.
koreográfusoknak volt köszönhető.

A szép ruhák. a bécsi. az angolkeringő,

az izraeli néptánc és a charleston min
denki tetszését elnyerte. A táncosokon
kivül a már állandó résztvevőknek

számító kondorosi citerazenekar is
fellépett, amelynek az egyik negyedikes
diák is tagja. Sokan maradtak a szalag
avató bálon is. A zenét a Three Show
zenekar szolgáltatta.

Mindenki jól szórakozott. emlé
kezetes szép este volt.

KJSSJENÖ lO/A

Nem bizonyultak babonásnak a Beth
len iskola diákjai. amikor február 13
ára, péntekre időzítették aszalagavató
ünnepségüket. Nem is volt mitől tarta
niuk. hiszen mindent pontosan előre

megterveztek. Az esemény a Városi
Sportcsarnokban került megren
dezésre. Szükség is volt a sok helyre,
mert az ez évben végrehajtott iskola
összevonás miatt jelentősen megnőtt a
diákok létszáma. Éppen ezért igen szép
számmal jöttek szülők, rokonok, bará
tok. hogy megnézzék szeretteiket
életük e jelentős pillanatában.

Gubucz József. az iskola igazgatója
nyitotta meg az ünnepséget. Üdvözölte
az egybegyűlteket, a város elöljáróit.
többek között az iskola volt tanárát,
városunk polgármesterét dr. Dávid
Imrét, és a mezőtúri fŐiskola fő

igazgatóját. dr. Patay Istvánt.
KöszöntŐjében elmondta, hogy az
összevonás miatt milyen nehézségeken
kellett keresztülmenniük a végzős diá
koknak és az iskola minden tanuló
jának. Kéri a diákokat. hogy büszkén
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Csendrendelet
Az elmúlt év júniusában született.
országos visszhangot keltett mező

berényi csendrendelet körül még
most sem csendesedett el a köz
vélemény. hiszen - mint azt a Mező

berényi Hírmondó hasábjairól meg
tudtuk - Esztergomban március
23-án kerekasztal-beszélgetést tar
tanak róla.

Egyébként országos sZimpátiát
váltott ki a szigorü rendelet. ami
valószínűleg azt az óhajt takarja.
hogy az emberek ki varrnak "éhezve"
a rendre és az éjszakai nyugalom
zavartalanságára. Állampolgári jog a
szórakozás mellett az is, hogy az
éjjelek nyugalomban és csendben
szolgálják az "átlagpolgár" álmát...
Az utóbbi időben felerősödő és
eldurvuló. néhol brutalitásban vég
ződő éjszakai élet megregulázása
nem csoda hát, hogy egyre többek
jogos kivánalma.
(Gyomaendrődön is megjelent már

- legutóbb 1997 júniusában az ide
vonatkozó rendelet módosítása.

Sokat ér és mond egyébként az a
már-már közhelyszámba menő kije
lentés, hogy minden rendelet - sza
bály, törvény stb. - annyit ér, ameny
nyit be is tartanak/tartatnak belőle.

Berényben úgy látszik betartják.. .)
-b-y-

SZÚNYOGIRTÁS
Szúnyogirtásra 1998-ra 4 millió

200 ezer Ft-ot szán a költségvetési
koncepció. A nemrég beindult
gyámügyi hivatal pedig 4 millió 46
ezer Ft-ot kap '98-ra.

Pályázatot ilnak ki a Bethlen G.
Mezőgazdasági és Ipari Szakképző

Iskola igazgatói állására, mert Gu
bucz József, jelenlegi igazgató meg
bízása 1998. július 31-én lejár.

Elővásárlási jogot élvez az
önkormányzat a Fő út 2. sz. alatti
kirendeltség épületének nyugati
szárnyára. amennyiben az érté
kesítési feltételek nem teljesülnének
a pályázati kiírásnak megfelelően.Az
épületre igényt tart az ANIPHARMA
Kft. Békéscsaba és aKisréti
Vadásztársaság Gyomaendrőd

200-200 ezer Ft vételár fejében, vi
szont profilkötöttség mellett.

Anyakönyvi változások
ElhWlytak:
Balázs Józsefné Hegedüs Brigitta

80. Jurcsó Jánosné Klein Zsuzsanna
85. Füzi Jánosné 90. Orovecz Lajos
86. Papp Imre József 75. Putnoki
Ambrus 41 , Szonda Szabolcs 26 éves
korában.

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

Holtágak
Módosult a bel- és külterületi holt
ágak védelméről szóló (22. / 
1992./VII.01. KT sz.)

A módositást az tette szüksé
gessé, hogy az eredeti rendelet
megalkotásakor a V~oyonátadó Bi
zottság által átadott holtágak cím
listája és a rendeletben szereplŐ

holtágak cimlistája nem egyezik.

l.§
A R. 2. §-a az alábbiak szerint

módosul:
2.§ A város tulajdonában lévő

holtágak az alábbiak:
- Endrőd Révzug (Ligeti holtág) 
Endrőd-középső (Csókási holtág) 
Fűzfás-zugi holtág - Hantoskerti
holtág (Gyoma Falualji holtág) 
Torzsás-zugi holtág - Pap-zugi
holtág (Kecskés zug) - Bónom
zugi holtág - Soczó-zugi holtág 
Templom-zugi holtág - Német
zugi holtág - Kecsegés-zugi holtág
valamint éi Templom- Soczó-zugi
holtág összekötő csatomája, a
Soczó-, Bónom-zugi holtág
összekötőcsatomája.

2. §
A R. 5. § (2) bekezdés az alábbi

ak szerint módosul:
5. § (2) A védősáv karbantartása

az érintett ingatlan tulajdonosá
nak a feladata. A védősáv parti
vegetációját károsítarli, gyériteni
tilos! Téli időszakban a part menti
nádvágás a tulajdonos kötele
zettsége. (Nádégetés a jégen nem jó
megoldás a környezetvédelem
szempontjából - figyelmeztet a
testület.)

3. §
E rendelet 1998. március hó l.

napjával lép hatályba.

DINYA IMRE
VAS-MŰSZAKI

BOLTJA
Bajcsy-Zs. út 98. sz.

Telefon:
0660/388-953 0660/484-690

Hütó'K, konvektorok,
kerékpárok, háztartási

eszközök, szerelvények,
csapok és sok egyéb!

1998. MÁRCIUS

ÓVODAI, ISKOLAI
BEÍRATÁS IDŐPONTJA

Gyomaendrőd Város Önkor
mányzatának Képviselő-testülete

58/1998.(11. 26) KT Sz. határozata
alapján az óvodai és iskolai
beíratások időpontját 1998. már
cius 30-ától április 3-áig
határozta meg a fenntartásában
működő oktatási intézményeknél.

Tisztelt Szülők!
A 11/1994. (IV. 8.) MKM-rendelet

15. §-a alapján "Az óvodába a gyer
mek a harmadik életévének betöltése
után a nevelési év folyamán bár
mikor felvehető".

A beiratkozás időpontjában jelezni
kell a szülőknek az óvodai felvétel
íránti kérelmet.

Felhívjuk figyelmüket. hogy az is
kolai életmódra felkészítő foglalkozá
son való részvétel minden gyermek
számára kötelező. Az óvodába nem
járó gyermek szülője az iskolai é!et
módra felkészitő foglalkozásra tör
ténő jelentkezést a gyermek lakóhe
lye szerint illetékes, vagy választott
óvodába abban az évben kell benyúj
tani. amelyben gyermeke a negyedik
életévét betölti. A jelentkezéskor a
szülőnek nyilatkoznia kell arról. ha
az óvodai felvételt gyermeke ötödik
életévének elérése előtt kéri.

Az iskolai életmódra felkészítő

foglalkozáson való részvétel a gyer
mek ötödik életévének betöltésétől

kötelező!

Az óvodai beíratáshoz hozza magá
val gyermeke születési anyakönyvi
kivonatát, személyi igazolványát.
valamint az orvosi igazolást a gyer
mek egészségügyi állapotáról.

Iskolai beiratás:
A szülő a fent jelölt időpontbankö

teles beiratni tanköteles gyermekét a
lakóhelye szerint illetékes, vagy
választott iskola első évfolyamára.

A gyermek, ha az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget eléri. attól a
naptári évtől válik tankötelessé.
amelyben a hatodik életévét május
31. napjáig betölti.

Az óvoda a tanköteles életkorba lé
péskor a gyermek fejlettségével kap
csolatban igazolja. hogy a gyermek
elérte az iskolába lépéshez szük
séges fejlettséget.

Az általános iskola első évfolya
mára történő beiratkozáskor be kell
mutatni a gyermek születési anya
könyvi kivonatát. továbbá az iskolá
ba lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsitó igazolást.

DR. CSORBA CSABA jegyző
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Már akis szobor átadását (1995. r.
13.) követően elkezdődtek a talál
gatások, hogy mikor jön el az a
.,szép" nap reggele, amikor az
Erzsébet-hídon hűlt helyét találjuk
majd ...

Elhelyezése pedig igen körulte
kintően történt. Nepomuki Szent
János - Kiss György Munkácsy
díjas szobrászmüvész alkotása 
azonban így sem volt biztonság
ban. A hidak védőszentjét bizony
hamarosan avatatlan műgyüjtők.

erősfiúk. garázdák próbálták
eltávolítani a híd 3.. középső

osz}opáról. Hamarosan az első

erőlködéseket, próbálkozásokat
követően a meggyöngült szobor
aljzata megerősítéstkapott acélle
mezzel és csavarokkal.
Időközben persze nagyon

zavarhatta. bánthat a azokat a
látvány. a szobor, al<jK valamilyen
ok miatt nem nézték JÓ szemmel.
hogy a felújított hícion ott díszelgett
a kis, 117 cm magas alkotás.
Mindenképp útjukban volt. Nem
kell az ott nekik. Le szerették volna
onnan gyorsan venni, va.gy a vizbe
dobni, vagy hazavinni. mint azt
valószínűlega híd három, oszlopot
fedő kőjével művelték. Hál' isten
nek az eltávolítás nem volt olyan
könnyű a hosszú vasrúd tartása
miatt, amit mélyen a kőoszlopba

fúrtak és rögzítettek. Nepom'..lki
Szent János dacosan ellenállt!

A védőszent elhelyezése

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

Végül elképzelésüket majdnem
siker koronázta. ami a védőszent

eltüntetésére szövetkezett erőik

összpontosítását. kivitelezését il
leti.

1998. február ll-ének éjjelén
gondos kezek a szobrot tartó
köveket is alaposan kibontották.
valamint a tartócsavarokat is ki
csavarták a talapzatból. Már csak
egy csavar tartotta. Közel volt hát a
siker pillanata. Már szinte
túláradó sikennámorban úsztak
(sajnos nem alant a kijózanítóan
hideg vízben) és karjaikban érezték
Nepomuki Szent Jánost.

Boldogan el is rohantak volna
vele (talán egy fémhulladék-ke
reskedőhöz... ). ha az utolsó fránya
csavar. vagy egy arra vetődő

járókelőmeg nem zavarta volna ezt
a tervet.

Tény, hogy a szobor reggelig a
helyén maradt. mikor is. a Bm.
Állami Közútkezelő Kht. emberei
leemelték azt onnan. Elszállitották
a hídoszlopok javításának idejére.
Remélhetőleg a szobor hamaro

san újra a helyére keruL az eddig
ismeretlen elkövetők pedig a jól
megérdemelt hűvösre.

Legjobb lenne azonban. ha ilyen
és hasonló mentalitású emberekr?)
messze elkerulnék városunkat, de
talán a többi települést is. Rájuk
alig van szükség emberi közösQ

ségekben! - b -

Kérjük támogassa adója 10/0
ával a Gyomaendrődi Nagycsa
ládosok Egyesületét (adószáma:
18370126-1-04). vagy az orszá
gos egyesületet - NOE (adószá
ma: 19024471-1-41).

Támogatásukat őszintén kö
szönjük.

9

Európába
kerékpáron

Komolyabban l2 éve foglalkozik
kerékpártúrázással Bárkai István.
Az országot többször körbekari
kázta, sőt Ausztriában is tett már
felfedező utakat kétkerekűje nyer
gében.

Erre az évre egy hosszabb kirán
dulást tervez: Ausztria. Németor
szág. Franciaország. Anglia. Hol
landia, Belgium, Luxemburg. majd
ismét Németország. Ausztria lenne
az útvonal.

Kidolgozás alatt van egy talál
kozó Határ Győzővel. a gyomai
születésű nemzetközileg ismert.
elismert íróval a ködös Albionban,
Londonban.

A nyári kerekezés Bárkai István
elgondolása szerint megvalósít
ható célkitűzést is tartalmaz.

Az előre elkészített, gondosan ki
dolgozott túratervet követő kirán
duláson a látvány. a felbukkanó
kalandok és sok egyéb élmény
megörökitésre is alkalmas lehet.

Ezért kézenfekvőnek találja Ist
ván. hogy az útról videofílmet.
diákat és leírást készítsen. a tanév
kezdete után pedig általános isko
lásainknak az elkészült anyagat
bemutassa. Több pedagógus jóna..k
tartja az ötletet és alkalmasnak ar
ra, hogy az iskolások körében a
rendkivül egészséges kerékpáro
zást. a túrasportot riépszerusítse,
ugyanakkor az útiképeket él
ménybeszámoló keretében bemu
tassa. Ezzel is gazdagodjon a gye
rekek Európáról kialakitott képe.

A megismeréstöl - talán kaland
vágytól is - hajtott Bütyök. mint
sokan őt nevezik, tudja, hogy sok
pénzt emészthet fel ez a hosszú.
kb. 2 hónapos túra. Saját pénzügyi
lehetőségei igencsak végesek.
Ezért nem titok. hogy támogatókat
keres a kivitelezéshez. reméli lel
kesedése többek segítő kedvét fel
kelti.

Elmondta még, hogy eddigi útjai,
találkozásai során számos esetben
csábított vendégeket városunkba
Európa más országaiból. Ez való
színüleg az idén sem lesz másként.

A visszatérés után pedig egy
. kerékpáros-túrázó klubot szeretne

létrehozni.
Eredményes, jó és sikeres utat.

szerencsés visszatérést! -by-
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[Mosoly a egjobb cégér]
A polgánnester a képviselő-testület felhatalmazásával
megállapodást kötött a Rekline Studióval. annak tulaj
donosával Homok Ernővel a helyi Tourinform Iroda további
üzemeltetésére február l-jétől.

A Híradó kérdésére. hogy milyen ·tervekkel vette át az
irodát. Homok Emő elmondta. hogy manapság kevés az.
hogy egy település. vagy egy régió jó természeti. földrajzí
adottságokkal rendelkezik. A turizmus szempontjából
fontos bekapcsolódni az országos vérkeringésbe. Mindehhez
szükséges egy olyan intézmény. iroda. amely az információk
áramlását. illetve fogadását biztositja.

- Be kell látnunk. hogy Gyomaendrőd kevés olyan
adottsággal rendelkezik. ami vonzaná a turistákat.

Büszkélkedhetünk viszont a természetes környeze
tünkkel. a nyugodt Körös-parti vidékkel. a strandfürdővel.

amikhez hasonlóval kevesen rendelkeznek. Az idegenforga
lom szempontjából ezt a viszonylag olcsó és nyugodt
pihenési lehetőségetkell kL1-J.asználni és bevonni.

Nem elég biztosítani az információt. nem elég, hogy itt van
ez az adottságunk. ehhez még vonzó programok kellenek és
viszonylag igényes szálláshelyek is - hangsúlyozta Homok
úr. Úgy néz ki. hogy az idén programokból lenne elegendő.

de szálláshelyekben nem dúskálunk.
- Néhány a közeli teendökböt, programokból?
- Évről évre megrendezik az Utazás c. kiállítást és vásárt

Budapesten. Erre a Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara és Timár János segítségével készülünk.
Bemutatjuk majd Szarvassal közösen turisztikai
kinálatunkat. Erre az alkalomra a Tourinform Iroda négy
tematikus prospektust készit: Gyomaendrőd idei - '98-as 
programjairól; a város természeti értékeit bemutató; a szál
láshelyekről és gasztronómiai lehetőségekről; a
müzeumokról és kiállitóhelyekről. a látnivalókról magyar.
német és angol nyelven. Visszük még ide a már elkészült
képeslapjainkat és prospektusainkat is.

A Magyar Turisztikai Egyesület helyi szakosztályával
igyekeztünk megegyezésre jutni a gyomaendrődi programok
szervezéseivel kapcsolatban. Véleményem szerint. mivel a
rendezvényeket - mint például a Bogár-találkozó. a
Motokrosszverseny. a Horgászverseny magánszemélyek.
vállalkozók szervezik - koordinálni kell, hogy időpontjaik ne
üssék egymást. Ezeket aztán próbáljuk reklámozni az elöbb

említett kiállításon. vagy az ország összes Tourinform Irodá
jában. Kérés esetén más helyi vállalkozásokról is beszámo
lunk. bemutatjuk őket.

- Mennyiben szolgálja az egyéni lJá11allcozást és mennyi
ben a lJárost az Ön turisztikai telJékenysége?

- Pályázat útján. magánvállalkozól<ént nyertem el az
iroda vezetését. A turisztikához csatlakozó tevékenységek
kétségtelenül profitorientáltak. úgy gondolom. hogy egy vál
lalkozói alapon működtetett turisztikai iroda szintén nem
elitélendő. Tevékenységében minden esetben számitok az
Önkormányzat segitségére. Nem pénzre elsősorban. hanem
olyan információkra. amelyek a munkához szükségesek.
Ebből a város úgy profitál. ha itt jó programok. kedves em
berek vannak. a településen jó szálláshelyek találhatók.
Ekkor ugyanis többen jönnek. ezzel nagyobb forgalmat
jelentenek a vállalkozóknak. igy közvetve a városnak is.

Hasonló tevékenységet eddig is folytattam. gondolok itt
Gyomaendrődkiadványainak készítésére stb. Nem feladata
azonban az irodának az idegenforgalommal összefüggő

összes munka elvégzése. inkább közvetítő szerepe van.
A helybeliek is sokat tudnak tenni az idegenforgalom fel
lendítésében. Például. ha megfelelő színvonalú szálláshe
lyeket alakítanal< ki. vagy ún. falusi. tanyai vendéglátással
foglalkoznának. ha színvonalas programokat szerveznek az
ezzel foglalkozó vállalkozók és így tovább.

Segíteni tudunk a turisztikailag vonzó rendezvények
szervezésében. ezekre pályázati támogatást igényelhetünk
központi turisztikai pénzalapokból.

A lakosságnal< még úgy is fel kell készülni az idegenek
érkezésére. hogy jó kedéllyel. barátsággal. mosollyal fogad
ják őket. Fontos az is. ha tisztán tartják házukat.
környezetüket. kertjüket.. .. hogy az itt megforduló. sétál
gató. kikapcsolódást kereső turista legalább a látványtól ne
érezze magát rosszuL..

- A két lJállalkozása - a lapkiadás és a turisztikai iroda
külön-külön is egész embert kilJánó telJékenysége - gyengíti.
lJagy segíti egymást? .

- Azért is mertem ebbe beleVágni. mert valahol mind a
kettő az információ terjesztését szolgálja. Így egymást éppen
erősitik.

A Tourinform Iroda címe Fő út 173-179. Tel./fax: 66/386-
851. mobiltel.: 20/669-855. Biró

A Vöröskereszt 1997-ben
Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Tagtársunk!
A Magyar Vöröskereszt Gyoma
endrődiTerületi Szervezete és a mű
ködésí terilletén dolgozó alapszer
vezetei (Gyomaendrőd, Csárda
szállás. Dévaványa, Ecsegfalva.
Hunya) az elmúlt év során is az át
alakuló társadalom gondjaival.
problémáival találkoztak munkájuk
közben. Az elszegényedés. a mun
kanélküliség, a deklasszálódás, az
elöregedés alapvetően határozta
meg munkánkat. Minden igye
kezetünkl\:el azon voltunk. hogy az

ezekből adódó lakossági gondokat a
lehetséges eszközeinkkel valame
lyest enyhíteni tudjuk.

Legfontosabb feladatunk, hogy a
Vöröskeresztről szóló törvény által
ránk rótt feladatoknak és a helyi
elvárásoknak meg tudjunk felelni.

Területi szervezetünk 8 alapszer
vezetén. 1475 tagján és 120 aktivan
dolgozó önkéntesén keresztül teszi
a dolgát. A negativ társadalmi hatá
sok ellenében is sikerült munkánk
során előbbre lépni.

- Növekedett . a taglétszámunk.
A latosság 5.3%-a vk.-tag. .

- Jól működő ifjúsági szerve-

zetünk példaértékű vöröskeresztes
munkát Végez a Bethlen G. Szal<
középiskola diákjai között.

- Biztosítottuk a gyógyitáshoz a
terület lakosaitól várt vérmennyi
séget. 1529 egységet (l egység = 400
ml). 1997-ben 101 új véradó jelent
kezett véradásra. 152 többszörös
véradói kitüntetést adtunk át.
melyek között 140 és 120 vér
adásért járó emléklap is volt.

- Katasztrófahelyzetben rövid idő

alatt tudtunk adományokat gyűj

teni és eljuttatni a kárhelyekre (ro
mániai. lengyelországi árvíz).

- Sikerült adományozókat és tá-
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mogatókat megnyerni tevékenysé- voltak, melyeket 3693 személy önkénteseink támogatása nélküL
geinkhez a magánszemélyek és a részére juttattunk el. A Vöröskereszt a több mint 120 éves
gazdálkodó szervezetek köréből is. - Szervezetünk, önkéntesei és működése során mindig a társada-

- 16 vízimentő önkéntesünk alapszervezetei bevonásával, olcsó lom, a lakókörnyezet önzetlen segi
adott szolgálatot hétvégeken a gyo- árfekvésű áruk forgalmazásával is tőkészségérealapozva végezte mun
mai szabadstrandon. . segítette a lakosságot, ezzel bővítve káját, s ez a tevékenység napjainkra

- Segélyakciókkal és folyamatos az alapfeladatai ellátásához szük- szinte a világ minden országára ki
segélyezéssel az előző évhez képest séges anyagi alapokat is, terjed. Ez az önzetlenség nyilvánul
több embemek tudtunk segítséget - Feladataink közé tartozott a meg a mindennapjainkban, amIkor
adni. közúti elsősegélynyújtó tanfolya- a donorok véradásra jelentkeznek,

Helyi gyüjtésű és más vöröske- mok résztvevőinekvizsgáztatása is. adományozóink adományukkal
resztes csatornákon keresztül szer- A felsoroltak csak a legjellemzőbb próbálnak segíteni bajba jutott em
zett adományok szerényen becsült tevékenységeinkbe adnak bepillan- bertársaikon. Segítségüket, önzet-
értéke meghaladta az 1600 e. Ft-ot. tást. A mindennapok munkája ettől lenségüket az adományozottak ne-
Ezek élelmiszerek, tisztítószerek, sokkal árnyaltabb. Ezek megoldása vében is megköszönöm.
gyógyhatású termékek, ruhaneműk elképzelhetetlen volna tagságunk, KURJLLA JÁNOSNÉ területi vezetö

Támogatóink, adományozóink 1997-ben: Gyomaendröd Város Önkormányzata - Gyomai Kner Nyomda Rt. - Raichle Sport Kft. - Vilma Cipö
- Endröd Patika - Sikér Gmk. - Dosszié Kft. - N2,gycsaládosok Egyesülete - Kenyér Bt.. Szarvas - Dreher Sörözö - Prominent Bt. - Katona J.
Műv. Központ - Déryné Közösségi Ház - Marzol Cipö - Gyomafa Faip. Kft. - Thermix Szövetkezet - Gyefa Fafeldolg. Kft. - Sebök és Sebök Kft.
- Agrokörös Kft. - Balázs Lambéria Centrum - Lading János - Dinya László - Adamik Pálné - Dr. Rácz Csongor - Gyuricza Sándor - Csaláhné
Maczó Rozália - Kovács uyos - Gellai Tamás - Kurucz József - Timár Ernöné - Nagy Imréné - Véha Béla - Koloh Gellértné - Fülöp Zoltán
Gele Ferenc - Szabó Lajos vállalkozók - Szurovecz Istvánné - Patai Istvánné - Pribojszki László - Gellai Imre - Mikó Lászlóné - Homok József
- Buza Katalin - Timár IlIésné - Erdösi Vince - Nagy Sándorné - Gál László - Simon Vincéné - Velö Károlyné - Tamás József - Hegedűs Miklós
- Papp József - Ugrin Frigyesné - Németh Dezsö lakosok. és még több magát megnevezni nem kívánó adományozó.

;' A.PRÓHIRDETÉ.SEK
l + félszobás lakást keresek mcgvdclrc
Vásartéri lakútclcpcn. Telefon L;sli órákban
284-647
Kel csal;;'drL:S7.Crcalkalmas koiTii"örtOS
csa\adi haz ipari aramm?-l. telefonnal
elado. I.ár.: 3.5 millió f't. Srd.: 66/285
489
Thermotciiiti'glibúl-'::pUlt50vcs padlaS'
szobas. tclcfonos. komfortos ház sürgüsen
eladtL Kisebb házat. kocsit bcszámitok.
I':rd~oma. Ságvári 3.. vaf!Ci 283-787
Kel csalacf76>zére is megtCIcfü:-kü-lön
beJaratú. ~ázfútl:.scS csaladi ház mcl
It::képülctckKcl központi helyen. Pctüfi u.
26. sz. alatt elado. Erd. teL: 284-042. vagy
285-121
En(froclUn~haz rendhen tartva. c1airó:
({onvektorCütl:scs. tclcfonos. Erd.: Endrod.
SUM u. 132. Tel.: 283-758
Rozmuvesi.tett telek claaó--a!-'uzfas-zugban
100 o-6L Erd.: Gyomaendrod. K6nyves K.
u. 411.. vapy tel.: 283-551. Vegycs
tfucIl:su. ju állapotban levö ka7itn eladó
UlNanilt.
l"F!!na elacflí:-I':~~,- cste.. O-67~672~;Zl3'~
Füzlas-zu~ban 300 0:-01 kert eJaaó. Erd.:
este 06/66/284·785
l~obolron 202-cs c1ek'-;;·t"'ro;;-;m"'o;;:s;-Cl;;:ru:-:;'~"'e"'p--;;c'lad<:í."
Erd.: 5 ora utá,n 06/66/285·345
Napos t;s clöncvclt csir~l:s kacsa
jegyeztcthet{j Szclcin(; Endröd. Fü út 4.
Tel.: 386·077
V'lZpartnili--:-TOOO--rr-;;níld U.O. gyum6r:
csöskert Aondozasert kiadó (Súcózug). Tel.:
66.L31.1-507-,--6§@81.2~27é8===----;;=
Poiskoíaifiallgatu alsutagozatos gyer
mekek korrcpetálását és nemet nyelv
tanítását v-dJlalj'b Tel.: 285-556
Jlilitllasos para JOla antenna cfacfó. vagy
elcscrclhcto allatra (birka. ~alac). vagy
takalmanyra (l·:ukorica). Erd.: Szabo
Lászluné Sallai u. 21.
Piros szinü. alig'használtkinúzhatűágy
ncmütartós 2 szeml:lycs rekarnie. dohány
zóasztal. valamint Babe_tta segcclmotor kp.
eladó. Tomasek triOS. Arpád u. 2/A.
Napos ésclu.ncve t csibClOlya.matosan ert:
j~[r~~~~~9~rd.: Nemes Tibor. Sugar u. 4.

tiyomaendfoa\l?tros szél~kurfcnjlCTI
összkomfortos. gazfűtéscs. telcfonos 90 m2

lakólcrülctű családi haz. garJz.zsal.
gazdalkodásra cs v-állalkozásra alkalmas
mellckcpülctckkeJ. aszfaltút mellett. 1955
m' területtel eladó. Irány,;,r: 2500000.
R 06 66/386-847
f50 I úJ muanyag eeÍréShordÓk.T2-oTíchcr
műanyag folyadekos horduk. Simson-star
motoros rotakapa. mini szecskavágó. RK~

Z Brigs motorhoz szivattyúadapter. BriAs
l)1otoros fünyiro. Irányár: 2000-15 OOO ft.
Erd.: 66/386-847
Nagy csaIaanak7-";;nO:-agy"""-'lakás! TctU
teroeépitescs 117 m::ccs családi ház lakás
nak. vagy irodanak egyarán t alkalmas,
elado. Gyoma. Katona Jozsef u. 2/1. (3.5
M Ft.). Lak6tclepi csere bcszámit.
Bekcscsabal megol.das. valamint minden
ajánlat erdekel. Erdek.lodni hetküznap
Kulcsár László ügyvedncl. hetvl:~cn a
hej)'szinen. ' ,
Hi\ZcliWo LOsonczi u. '2~ÉraCKffiam:
Kálvin u. 77. szám alatt.
1tabant 6ifl tipusú"'g""e~·p'r.k:;;-OCS=i"'eIac!o-:-Éra::
Gyomaendrod. V1dovszky u. 41 L TeJ.:
284-581
TS 250 em3·es MZ motorkerekpar elado.
I':rd.: Beke u. 19/1. Kun Janos.

J-londa MTX-125-üs eladó. Csere is erdekd
ertekcgycztctessel. MŰS1.aki cikk, autu.
Pelle A. Banomkerli u. 16/1. Tel.:
06/20L645-90 l
vTCfcok bCltcriKjaviTaSat. lováooci. szines cS
fckclc-feher tv-k hc1yszini Javitasal vallaiom.
I-li~~@.házhoz '!1.'Jlyek. Tel,:,,~3·27Q _
Eladó leli munkasüitöny (kabat + kcrtcsz
nadra~ 52-cs meret. es bontott rombusz·
pala. TeJ.: 285-9QOi_____ _ _
750-cs Zastava karosszcria cs afKatreszck
eladók. erd.: Szakálos M~06flO/261'121!
Káposztasavanyrt1,liliCl 170 J·cs e aaó.
vagy kecskére. birkara. maiaera csere}·
helO. Tel.: 386-440
Hasznáft4 személyes kIi1iíZhaIóhcverö:
dohanyzóasztal. 2 db c1emes szekreny stb.
c),,'!'!.. Erd.: 06{2QI,j.50-132 (~te 6 utanJ
600 literes müanyag tartályok cS 200
literes horduk eladók. Erd.: Biró Gyula
Gyomaendrud. Kálvin Janos u. 34. Tel.:
285-907
[júza elaao-kis tétefben is.-Ércf::EmfroCl~
Polányi Mátc u. 25. (vásárll:mcJ) vagy
6§fl84·204:... _
Sürgosen elado az Október 6. ltp .. l. eli l.
alatti 86 mO-cs. 3 szobas lakás. Erdeklöd·
ni a helYSZínen. vagy a 283·647·es telefon
szamon.
EliWo-79·es AUcltiOO-:-C6:osDenzines.
,:onóhorog. automata v-áltó. l év műszaki.

Erd.: 66/283-994
Épi[l;Si tclCkctaa~GyománaPasztor
János utcában. Erd.: 06/75/313-491
EliW,,-CiClaT3-0-0-'dS szgGonohoroggaC
fekcte-fehcr tv nagyktpcmyös cs grill-sütö
(nem mih.'To). Simon Sándorné
Gvomaendrod. Ilársfa u. 29.
i\Özpon.U-flifcscs. fürauSZOD~kiSfiaz
eladó. Erd.: Gyomacndrud. Vörösmarty u.
18. alatt csli orákban. Tel.: 282·089
Aaromszobás + nappali gáZfUTcses laKáS:
telefonnal. ket g~rd7...zsaJ. rendezett
környezettel cladu. Erd.: Gyomacndrüd.
Gárdo~ u. 2. Tel.: 66/285-503
Cyornán---.:z0fkertben -ro-00---O:-61 szantu
elado. vagy kiado. Erd.: 285-119. vagy este
285-440
CSOKonai u. 7. sz. alatti· gáz- CS vc
gyest~ICsű összkomfortos kertes ház
eladó. Erd.: minden nar du. ~-6'ig.
el'OI:-es Skü<fae)soliJ aj .. cS ~5LCkcrtl:

traktor ut~!!futó~2~.:66/285·3ji4,
Gyoma. MíkSZTIl'i u. ll. szám alatti haz
eladó központi [uttscs. viz van. Erd.: 285·
119. varo'_este 285-440
\rizparlilili--:-rOOO'LJ=<JI-cs' 7..artkertl mid
művelésre kiadu. ugyanott Il:vü gyümöl
csöskert gondozáserl. (Süczó-zugl Tel.:
68/381-228. vag)' 66/321-507_ Dr. Kaposi
Maria.
KtiTférCmüK"öv<i7..áK nagy cS kismeretu
virágtartó. faragott mükü (terasz) korlát
r6vid határidovel. Vásárteri ltp. 30. A/2.
Tel.: 283-872. 06/30/659-485
»,,(lyE~34.SZ. alattl-,iö"To:ban kesz esaeá~

di ház sürgosen eladó. varor kisportás
para~ztházra eserdhctu ert~kcgycztctes·

sel. Erd.: a h~szinen.

4mJlosszU horjj"szcsonak-csVetyeruK8'M
csónakrnotor ujs7..eru allal?otban eladu.
vagy állatra cserélhelö. t:rd.: Gyoma
endrüd. K61csIT,u. 21. Tel.: 285-853
2-00u:rsn:pitésCtClCkcliW"-Gyc.-Znnyi
Miklos u. 43. SZ. alatt. Tel.: 283-146
'i'ctöferbcl.:pitescs családll1a:z-2 vagonos
pinei:vcl. u teára nyilo 5 üzlethelyiseggel
elado. Kossuth u. 34. Tel.: 386·503

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122, fax: 38&-320
,--------------------------------------------------------------------~--------------*

L J9!~~~9_~_~~~J__J

THERItIl
ÉpíTŐiPARlSZŐVETKEZET

5500 GYOMAENDRŐD. IPARTELiOP U. 3. TEL./FAX: 66/386-614, 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁUUK
__ Magas- és mélyépítés! munkák generál kivitelezése - tervezése
". Transzportbeton és betonacél értékesítése, elöregyártás,

szerelés
.... Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása

. (nyílászárók, Interspan bútorok)
.... Epítöipari anyagkereskedés

(fenyö fűrészáru, Interspan bútorlap, szigetelölemezek,
. kartonplasztlemez...)

... Epítöipari gépek, segédeszközök bérbeadása
(toronydaru, acélzsalu, keretes állvány, útpanel ... )

.... Minta utáni burkolólap-értékesítés

Az endrődi HONISMERETI ALAPÍTVÁNY ebben
az évben is tisztelettel kéri a lakosság segítségét.

Aki egyetért az alapítvány munkájával, kérjük, a
személyi jövedelemadója 10/0-át utaltassa át az
alapítványnak. Szíves segítségüket előre is köszön
jük.

Adataink: Honismereti Alapítvány,
Gyomaendrőd

Adószám: 19056274-1-04
Számlaszám: 53200015-10000032 ENDRŐD ÉS

VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
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.Y":ELE1.\1.1: !
Utcára nyíló üzlethelyiség és irodák

(l5 és 30 m 2 ) bérelhetők

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. sz. alatt.
(volt DYWA Kft. helyén)

Jelentkezni a helyszínen illetve a 386-522-es
telejonszámon lehet.

GYOMIlSIOLG KFT~
. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. TeL: 386-233 Fax: 386-269
Allunk a lakosság és aközületek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:

l:
-magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgállatás,
- szemétszállítás,
- folyékony hulladék elszállítása
- állati tetemek elszállílása állatorvosi igazolással
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre törté:lő kiszállítás,
-teljes körű temetkezési szolgáltatás.

fiiiNiEZErVÉDRMlüiYiiTEZESi Üzlethelyiségek és
I t~aságoknak, vállalkozásoknak I műhelyek önálló
I I
I Rácz Mária I telefonnal kiadók.
I Gyorna.eruinXi, Tamási Áron lL 31. sz. I Bajcsy-Zs út 82.
I Tel.: 66/284-505 I Telefon: 386-118
L -I

GYÓGYÁSZATI SEGéDESZKÖZÖK BOLT.JA
Qyom.endr6cl. Árp6d u. 2711. Telefon 661386-189

ORVOSI. VÉNYEK BEVÁLTÁSA!
Új kínálatunk:

ízületi és izomfájdalmak kezelésére kúraszerű fürdöoldat,
gyógykrémek, elektromos stimulátorok
Továbbá: téli talpbetétek, gyógytalpbetétek, gyógypárnák,
füzök, medenceövek, térd- és bokarögzítök, lábápolási ter-
mékek nagy választéka, vérnyomásmérök, vércukorszint-
mérök, elektromos melegítöpárnák

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17 óráig. Telefon: 386-189

VEGEZÉS

A műhely megtalálható az ENel cipögyár mögötti
udvarban, bejárat a Selyem útjelőL

Megkezdtük Gyomaendrődöna lakosság
és a közületek részére az üvegezés i munkákat.

Kérésére a helyszínre való kiszállással,
nagy üvegválasztékkal váJjuk

kedves vásárlóinkat, megrendelöinket.

• 3, 4, 5. 6 mm-es síküvegek • MTZ és Zetor üvegek
• fehér és színes ornament • biztonsági üvegek

üvegek • családi házak kempiett
• parsol üvegek üvegezése
• hőszigetelő üvegek gyártása • kirakatüvegezés

r-----------~---------,I Gépjármű-tulajdonosok figyelem! I
I Vállalkozásom keretén belül: I
I Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-, teher-, mg.-igépjármüvekhez, . I
I valamint targoncához. ~ I
I Továbbá vállalom: I
I Szemé.'y~, t~h~r:, !J1g.-i g~piá!r!!ü és torgonco gumiköpeny I
I s.ze.releset, lovItosat, cenhrozosat 'IEClI I
I Erdeklödni: Katona György gumijavitó I
I 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 107. I

L Tef.: 66/285-127 Nyilva: H-P: 8-11-ig, Sza.: 8-12-ig..J---------------------

BBB-GLAS KFT.
Gyomaendröd. Fö út 81/l.

Telefon: 0620/579-340

I ENel I I
BBB·Glas ~_I

Selyem úL
, __-----.J

M~zólúr ....

Vállaljuk sírkő készítését és műkövesmunkákat.

Lionne Ajándék Shop ajánlatai
Filmek és Fénl,Jképezők audio- és videokazetták

Foll)omotos AGFA AKCIÖ!

][j MindenFéle hőmérő, Fokmérő lfj
~ BIONET-termékek!

__ SPORTRUHÁZAT __
UONNE 20% árengedménl,J UONNE

SHOP sportdzsekikből, télikabátokból SHOP
Ajándéktárgl,Jak, órák, ékszerekI
Hősök útja 46. • Tel.: 386-424

"\UTI Óriási választékkal
vúJuk Kedv.. v6úrl61nkat

~a TUTI·TURI·ban
~örkabátokvására!
, Uo \ Géprongy fol~aJnato~ankapható

" NYItva tartas:
Gyomaendrőd Hétfőn: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,
Fő út 230. szombaton: 8-12-ig

• út, leállósáv, víz~, szennyvfzbek6tés leNezése, kMlelezése
• épiromesteri munkák elvégzése
• homok, homokos kavics, k6zúzalék, cement szállitása
• f6ldmunkavégzés autógréderrel, úthengerrel
• kis felületek aszfaltozása . .
• döngőlés, é/vágás, betonbontás

···~··~·(Jj"B"~·ti··@·ti·@"{J·®~rn·i:'··@5'®··"®··@n·~T@·éij··~··~.~.@....

~
Körösi Weekend Horgász-. ~ ~

.. . hobbY-. kempingszaküzlet ~~

.~_ q: ~org~szfelszerelesek?riáSi választ~kban: ~~
Apndektargyak • lakasfelszerelesi clkkek, ~

müszaki áruk, festékek •
nÍSZNÖVÉNY- ÉS GYÜMÖLCSFALERAKAT

• Széles választék •
Endrőd. Hidfő út 12. Telefon: 66/386-827

Nyitva: minden nap 8-18 óráig

MEGNYÍLT A FŐ ÚT 173-179. ALATTI BOLTUNK IS!
(Kolman ltp.)
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A dévaványai
At ~ ~~ Esküvői ruha
,~ Szalon

március 7-én szombaton
9-15 óráig

kölcsönzéssel egybekötött kiállítást
és bemutatót tart,

az 1998-as év exkluzív modelljeiből.

Helyszín:
BÉKÉSCSABA, FIUME SZÁLLÓ.

A bemutató kezdési ideje:
10 és 14 óra

Közreműködika T. T. Divatstúdió
Rendező: SuCH ALEX

A belépőjegy ára: 200,- Ft/fő

Mindenkit szeretettel várnak
az Izabell Szalon dolgozói!

(Tel.: 0666/483-123)

,
I
I
I

FETT PRINT
NYOMDA

ÉS KIADÓ B'f.
ezúton ajánlja szolgál

tatásait:

Címünk:

FETT PRINT BT.
5500 GL,Jomaendröd. Kossuth u 34.

Telefon:
66/386-503/1 • 60/305-076

PÁRTOK. VÁLASZTÁSI
SZÖVETSÉGEK. MAGÁNSZEMÉLYEKI

Amájusi parlamenti választással
kapcsolatos nyomtatványaikat

soron kívül elkészítjük.
Választási plakátokat 450 x 650

mm·ig színes kivitelben is vállalunk.

Forduljanak hozzánk
bizalommal!

Non-stop
autómentés!
06 60/474-444

r·--------
O 'NEI Számítás- és irodatechnika

I
Számítógépek adása-vétele

Monitor, színes tv-, videojavitás

I GYOMAENDRÖD. Fö út 181/l.
Tel.: 06/66/284-559

I Nyitva: héÚötöl péntekig ~H7-1g. szombaton: 9-12-ig. I..._----~--- ...
Február 2-án megnyílt a
GAZDA K S -- UHÁZa~?a pejijii;;mszédSjban
Kaphntók: natúr-, fekete fénystabil fóliák, növény

védőszerek, kerti eszközök, vetőmagva.k..
Minden szerdán 14-17 óráig

ingyenes mezőgazdaságiszaktanácsadás!
VáTjuk kedves Vásárlóinkat

VÁRFINÉ SZMOLA ILDIKÓ, VÁRFI ANDRÁS

Pásztor J. u. Tel.: 386-359

~ )Tisztelt IC~pl
Vásárlóínk!
Tájékoztatjuk Önöket,

hogy a Vásártéri lakótelepi
.--

Diszkont Aruház
átalakítás miatt átköltözött

a szomszédos élelmiszerüzletbe
(a Bisztró mellé).

•

TOTÁL VEGYESÁRUK ÜZLETHÁZA
Endrődi u. 1. sz. (Háztartási bolt)

Tel. 386-637, 06/20/254-663 Este: 386-507
Kezdje nyereséggel a termelést!

Áruajánlata: Olcsó, jó minöségű vetömagvak.
Kukorica:

DEKALB 524-es - 1 kg 335 Ft - 1 ha vetőmag-szükséglete 6000 Ft
DK 045-ös -1 kg 190 Ft -1 ha vetőmag-szükséglete 2800 Ft

DEKALB 242 - 1 kg 230 Ft - 1 ha vetőmag-szükséglete 5000 Ft
Takarmányborsó vetőmag: Bohatyr 10 600 FtJq

Gréti 10 600 FtJQ - Az árak ÁFÁ-val értendők.

Gumicsizma I. oszt. 2100 Ft· Hypo kimért 20 FtJl
Étolaj kimért 183 FtJl • Étolaj 1literes 207 Ft,

Extra hagyma, étkezési burgonya mérsékelt áron állandóan kapható

Keresse üz/etünket!

A diszkont régi dal ozói
bővítettválasztékkal,

a megszokott diszkontárakkal,
új nyitva tartással
hétfőtőlpéntekig:
6.30-tól IB.OO-ig

szombaton:
6.30-tól 12.00-ig

várnak minden ~'gi és új
vásári 't.
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FELHIVASr-FELHIVAS!
A gyomaendrődi Drogellenes Munkacsoport és a Vöröskereszt Területi

Szervezete rajz- és irodalmi pályázato'~ ::irdet.
A pályázaton részt vehet minden gyomaendrődilakos és itt tanuló diák. aki

betöltötte a 6. életévét.
A pályázat témája: Egészséges életmód (káros szenvedélyek. egészséges

táplálkozás. sport stb.).
Az irodalmi pályázat műfaja szabadon választott (vers. novella. riport stb.).
Terjedelem: maximum 5 gépelt oldal.
A rajzpályázat technikája és mérete tetszőleges.

Beadási határidő: 1998. április 15.
A pályázatokat a megadott határidőiga Városi CsaládsegítőSzolgálat vagy a

Vöröskereszt Területi Szervezetének irodájában lehet leadni. (MIndkettő címe:
Gyomaendrőd. Fő út 2.)

A pályaművön kérjük feltüntetni a pályázó nevét. eimét és életkorát.
A pályaműveket szakértő zsűri bírálja el. a legjobb pályázatokat korcsopor

tonként díjazzuk.
A díjak átadása a Természetgyógyászati és Egészségvédelmi Nap ren

dezvényeinek keretében történik 1998. május 12-én a Katona József Művelődési
Központban. ahol a pályaműveket kiállítjuk.

A pályázatról érdeklődni lehet Pál Jánosnénál a 386-230-as telefonszámon.
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SPORTALAP
GyomaendrődVáros

Képviselő-testületének

Hwnánpolitikai Bizottsága
pályázatot hirdet az 1998. évi

"SPORTALAP" -ra

A páLyázat céLja:
Gyomaendrőd városban működő

olyan sportszervezetek támogatása,
akik jelentős eredményeket értek el a
versenysportokban, akik az után
pótlás nevelését is folyamatosan
biztosítják. Új sportágak beindításá
val is elősegítik a fiatalság egészség
megőrzését, a rendszeres testedzést.
Jelentős szerepet vállalnak a test
kultúra. az egészséges életmód nép
szerusítésében.

A páLyázók köre:
Gyomaendrőd városban működő

sportegyesü!etek. szakosztályok és
alapítványok.

A pályázat [eltételei: pályázni ki
zárólag az erre a célra szolgáló adat
lappal lehet.

Az adatlap igényeLhető: Polgár
mesteri Hivatal KÓRls GYÖRGYNÉ elő

adó Gyomaendrőd.Szabadság tér l.
Tel.: 66 I 386-122I 124-es mellék.
A pályázattal kapcsolatos információ
ugyanitt.

BeküLdési határidő:
1998. március 31.
ElbíráLás ídőpontja:

1998. április 20. Humánpolitikai
Bizottság ülésén.

A nyerteseket postán értesítjük.
A páLyázatokat a következő címre

kérjük megküLdeni:
Polgármesteri Hivatal "SPORTALAP"
pályázat 5500 Gyomaendrőd. Sza
badság tér l.

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

IfjÚSági alap
GyomaendrődVáros

Képviselő-testületének

Humánpolitikai Bizottsága
pályázatot ir ki a 250000,- Ft-os

"IFJúSÁGI ALAP"
felhasználására'

Pályázhatnak azok a szervezetek,
vagy magánszemélyek. akik az ifjú
ság szabadidejének kulturált és
hasznos eltöltésére olyan program
mal rendelkeznek. amelyet a gya
korlatban legalább fél éve sL1{errel
alkalmaznak.

Nem támogatható önkormány
zati, vagy központi költségvetésből

gazdálkodó olyan intézmény.
amelynek az ifjúsággal való fog
lalkozás a feladatkörébe tartozík.

A páLyázat tartaLmazza:
- a program és a gyakorlati

tapasztalatok rövid leírását,
- a program költségvetését.
- az igényelt támogatási összeget.
- a program alkalmazása mióta

folyik.
- milyen létszámú és korú fiata

lok bevonásával alkalmazzák a prog
ramot.

A páLyázatok benyújtási határ-
ideje:

1998. március 31.
ELbírálás időpontja:
1998. április 20. Humánpolitikai

Bizottság ülésén.
A nyerteseket postán értesítjük.

A páLyázatokat a következő címre
kérjük eLjuttatni:
Polgármesteri Hivatal Pályázat
"IFJÚSÁGI ALAPRA"-ra 5500 Gyo
maendrőd. Szabadság tér l.

1998. MÁRCIUS

Korlátozás
Gyomaendrőd város Polgár

mesteri Hívatala tájékoztatja a
Kecsegés-zugi és Sirató-zugi ker
tek. és a környező földek tulajdo
nosait, hogy a KörösLadányi út és
a Zsófia-majori gátőrház közötti
bekötőúton magassági. sebes
ség- és súlykorlátozást léptettek
életbe az út álagának védelme
érdekében. A korlátozás alá eső

jármű és erőgépek a területet a
párhuzamos földutakon közelít
hetik meg.

A korlátozást közlekedési táb
lákkal jelzik. A szabályok meg
szegői. a táblák és elzáró kapuk
rongálói szabálysértést követnek
el. mely 10 OOO F1-ig büntethető

és kötelesek az okozott károkat
megtéríteni. Kérjük az érintettek
megértő közreműködését.

Gyomaendrőd, 1998. 02. 23.

Pályázati felh.ívá~
I.

A Vídovszky Béla Helytörténeti
Gyűjtemény - Városi Képtár pá
lyázatot hirdet a 11-14 és a 15-18
éves korosztály számára Vidovszky
Béla halálának 25. évfordulója al
kalmából a művész két kedvenc
témakörében:

1. Enteriőr (szobabelső)

2. Tájkép
Tetszőleges technikával készült

festmények készítésére A/4-es mé
retben.

II.
Pályázatot hírdet a Képtár továb

bá Vidovszky Béla életéről és mun
kásságáról szóló 4-8 oldalas pálya
munka irására a 13-18 éves
korosztály számára.

- Ajánlott olvasmány:
Miklós Vidovszky életrajza.

Megtalálható a Képtárban és a
Városi Könyvtárban.

A munkához a Képtár kérésre to
vábbi segítséget is ad.

A pályázat beérkezésí határideje
mind a képek. mind az írások ese
tében 1998. május 8.

Eredményhírdetés és a munkák
c ból összeállított kiállítás megnyitó
ja május 23-án. Béla napon lesz.

A díjazottak értékes jutalomban
részesülnek.

A Dan-zugban 848 m 2 -es vízparti
telek eladó. Villamosítás kifizetve.
Érd.: 442-749.
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Céltalan lődörgéshelyett...

Vizek hátán kajakon
1997. július ll-én megalakult Gyomaendrődöna Körös
Kcyak-kenu Sportegyesület. Ennek létrehozója egy
budapesti ember. aki több mint két éve költözött ide
családjával. Ezt megelőzően a Ferencvárosban kajako
zott. Igaz nagy. világra szóló eredményei nincsenek. de a
viz. a hajó szeretetét mindig megtartotta. és természetes
az is. hogy fia szintén ebben a sportágban tevékenyke
dik. most az edzői vizsgájára készül. Neve Scherk László.

A szervezés pillanatnyilag a szponzorok felkutatásával
folyik. Az indulás feltétele a vizen, a holtágakon kivül egy
sporttelep. egy csónak.l-Iáz léte. A telek. az épület már
elérhető közelségben van. legalábbis kiszemelték Gyoma
és Endrődközött..,csak" a vételárat kellene előteremteni.

ami l millió 250 ezer Ft. A polgármester úrhoz is fordul
tak segítségért. aki támogatást ígért a kajak-kenu
egyesület részére.

Az idő sürget. hiszen az indulás a tavasz folyamán meg
kellene, hogy történjen.

Elmondásuk szerint megdöbbentek azon. hogy kihasz
nálatlanul hagyták eddig ezt a jelentős vizisport-paradi
csomnak kínálkozó lehetőségetGyomaendr5dön és kör
nyékén...

- A megalakulástól mi is történt eddig? - érdeklődtünk

Scherk Lászlótól és feleségétől, aki szintén aktívan
kiveszi részét a szervezb::i feladatokból.

- Már mintegy 25-en járnak úszóórákra 10-14 éves
gyerekek Gombkötőné szervezésében. Ezt ő szponzorál
ja. Azonban ez csak a gyomai olda.l. Eg)"J.ttesen a két
településrészből összejöhet legalább ötven érdeklődő

fiatal. akik aktív tagok lehetnek. Az érdeklődés érzésünk
szerint biztosan megvan.

- Milyen a spertszerekkel való ellátottságuk?
- A megyei szövetség teljes támogatást igért. hason-

lóan az országos kajak-kenu szövetség is. Ugyhogy ha
jók. felszerelések beszerzése nem látszik gondnak.

Legnagyobb problémát az elengedhetetlen ingatlan
megszerzése o~ozza jelenleg. Ebben viszont minden
kialakítható lenne a kajakozáshoz. mint pl. konditerem,
csónaktároló... Az udvara is tökéletesen megfelelő. mert
betonos. gyepes részei is vannak.

A kiszemelt holtág a Füzfás-zugi. Az ingatlan is itt talál
ható, szerintünk ideális párosításban.

- Milyen terveket lehet a kajak-kenu sportban Gyoma
endrődön kovácsolni?

- Végcélunk - hogy ezzel kezdjem -. élsportolók kíne
velése lenne. A lehetőségek Szolnokhoz, Szegedhez.
egyéb helyekhez hasonlóan adottak itt is, emellett a
szövetség ma.'Cimálisa.n. támogatna bennünket ebben.
mint már emlitettem.

A rendszeres versenyek rendezéséből a város is sokat
profitálhatna. Országos. sőt Európa-bajnokságot is
lehetne itt rendezni. nem beszélve egyéb nyári sporttábo
rokról. ..

Csak egy kis összefogás kellene. hogy ezt beindítsuk,
működni tudjunk. Pillanatnyilag nem igényel nagyobb
beruházást, mint az ingatlan és egy kis motorcsónak
megvétele. Az sem elhanyagolandó, hogy a fiatalok nagy
tábora igen jó elfoglaltságot találna az evezéssel. nem
lenne céltalan lődörgésre ítélve... Akit a természet
érdekel és aki a kajak-kenu sportot egyszer kipróbálta.
az biztos, hogy rabja. művelője marad egy életre - jelen
tette ki határozottan Scherk úr.

- Közhasznú szervezetté s~eretnénk válni. ami folya
matban van. hogy ezzel is a támogatóinknak nagyobb
kedvet biztosítsunk.

Sajnos. a már meglévő hajókat, egyéb sportszereket
még nem tudjuk elhelyezni: az emlitett sportház
hiányában. Viszont már a tavasz eljövetelével vízre kel
lene szállni. mert a közelgő versenyekre - júliusban
Szarvason, július-augusztusban pedig itthon. az orszá
gos versenyre már nevezni szeretnénk.

Mihamarabb tartani kívánunk toborzót is. valamint
egy szülői megbeszélést. Ugyanis el kell oszlatni néhány
kételyt. A vizre ugyanis nem mehet bárki és bármikor. A
biztonságot. a felügyeletet garantálni kell. ennek része
most az úszóoktatás is. Ezt követőenmajd egyszemélyes
kajakokban szállnak' vízre a fiatalok.

Jelentkezni lehet:
Gyomaendrőd.Apponyi u. 30. sz.
Tel.: 285-033. -BK-

Forradalmi múltunk

Gyoma sem volt tétlen

G
yomáról az 1848. évi XII. törvénycikk értel
mében a nemzetőri alakulatok újraszervezé
sének folyamán 1848. május 26-ig 308 gya

logos, de június másodík felére már 717 fő állt a
nemzeti zászló alá. 1848 nyarán rendfenntartó sze
repkör helyett tábori szolgálatra vezényelték öket a
délvidékre.

A létszám azonban kevésnek bizonyult, ezért még
többen. 164 lelkes gyomai hadfi esküdött fel és ment
Makóra. majd Becskereken a gyomaiak a III. zászlóalj
kötelékében a 15. századot alkották. A nemzetőri se
regnek - 3 hetes váltásban - Csath János és Lakatos
Károly volt a parancsnoka.
Később újabb toborzások után október elejére 100

gyomai obsitos állt szolgálatba, ezek Aradra indultak.
Elhatározták. hogy a családjaikat is magukkal

viszik, és ha kell az asszonyok is fegyvert fognak...
Fegyverük egyszeru csákány volt. Az október 21-i.
Arad melletti csatában különösen kitüntek a gyo
maiak a reguláris katonák közül - említi a krónika.
Ezek voltak hát elődeink, az egyszeru gyomaiak...

Akkoriban Gyoma la..l{óinak száma 6000 fö körül
lehetett. A cári csapatok terjeszkedése miatt Békés
megye székhelye 1849. augusztus 13-tól augusztus
16-ig Gyoma volt.

Néphagyománnyá vált Gyomán március 15-én tüze
ket gyújtani. Ennek a Szabadság-tűz volt a neve.
Ilyenkor visszaidézték a nagy eseményeket, emlé
kezetes hősökről regéltek. Dalolták az Istenes éneket,
mint kiderült - Lukács István helyi szerző művét.

amely szintén a dicsőséges alkalomhoz tartozott...
Szemelvények a Gyomai tanulmányok c. kötetből.
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..........................................
VÁLASZTÓI GYŰLÉS

Katona József Városi MűvelődésiKözpont
márciusi programajánlata

Takarékszövetkezet közgyü
lése.
Március 20--22.:
Angol nyelvű diák drá
mafesztívál területi döntője.

Versenyprogramok: 21-én 9
órától.
Március 25. 9 órától:
III. Városi házi bor- és kol
bászverseny!
A Kertbarátkör és a Műve

lödési Központ közös szerve
zésében. Nevezés: 8-8.45 kö
zött. Verseny 9 órától. Minden
érdeklödöt szeretettel várunk!
Március 28. 14 órától:
"Az igazság ideát von" 
előadás a magyarság östör
ténetéröl a Galaktika Baráti
Kör és a Müvelődési Központ
közös szervezésében.
Elöadó: Oláh András irÓ.
újságíró. ufológus.
Belépö: felnött 150.- Ft/fő.

diák. nyugdijas: 80.- Ft/fő.

Március 28.:
A Kossuth utcai óvoda
vacsorája .
Március 31. 19 óra:
Komiss Mihály: Körmagyar
komoly bohózat két részben a
Komédiás kör elöadásában.
Belépés: csak felnötteknek.
meghívóval!
Belépö: 200.- Ft/fö.
Figyelem!
Május 28-án Zorán-koncert!
Jegyek már csak korlátozott
számban kaphatóak!
Ha nem akar lemaradni. jegy
rendelését már most előre je

'lezze!
Belépö: 1500.- Ft/fő.

Várfi András alpolgármester fogadta
dr. ThűrmerGyulát és delegációját meg
érkezésük után a PolgármesteJi Hiva
talban február 21-én.

Ezután közel 90 érdeklödö kísérte fi
gyelemmel Gyomán a Munkáspárt gyü
lését a Katona József Müvelödési Köz
pontban.

A választók elött dr. ThűrmerGyula
a Munkáspárt elnöke beszélt aktuális
belpoÜtikai témákról. a pártja választási

Á.;__~ programjáról. értékelte kapcsoiatukat
Thürmer Gyula az MSZP-vel.

Gyomaendrödön volt Bemutatták a jelenlévöknek Bán-
hegyi Józsefet a Békés Megyei Közgyülés

tagját. a párt Békés megye 1. sz.. valamint Simon István az 5.
sz. választókerületének munkáspárti képviselö-jelöitjét.

Simon István Kondoroson. jelenleg hivatásos tüzoltó. több.
mint harminc éve párttag - választási célkitűzéseit ismertette.

Legalább 15 kérdést válaszoltak meg a gyülést követö fóru
mon a politih"Usok.

Március 7. 19 óra:
A Széchenyi Vadásztársaság
bálja.
Március ll. 9 órától:
Városi Kazinczy-verseny dön
töje. (Középiskolai kategóJia.)
Március 12.:
A 2. Sz. Nyugdijas Klub
ünnepi rendezvénye.
Március 13. 18 órától:
Partner Partyvaj egybekötött
Vállalkozók bálja a Dreher
Söröző szervezésében. Müsor:
Balázs Pali. bál. tombola.
A zenét az orosházi Hangulat·
zenekar szolgáltatja.
Belépö 1800.- Ft
Asztalfoglalás a Müvelödési
Központban.
Március 14.
Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesületének Nőnapi

bálja.
Március 16-án 19 órakor:
"A kaktusz virága" címmel
zenés vígjáték két felvonás
ban a budapesti Ruttkai Éva
Színház előadásában

Szerelmi bonyodalmak
fogorvos asszisztens
barátnő ... barát ... s ráadásul
_Az a jamaicai trombitás .. '
Belépö: 1000.- Ft. Jegyek kor
látozott számban még kapha
tók!
Március 17. 19 órától:
A miskolci Csodamalom Báb
színház elöadásában "Mísí
mókus" eimmel bábműsor

gyerekeknek.
Belépö: 180.- Ft.
Március 18. 17 órától:
Endrőd és Vidéke

Közösségi Ház március havi programja
04. 9-13 óráig: Használtruha árusítás 700 Ft /kg
07. 17 órától: Magányosok klubja nönapi ünnepsége
13. 14-18 óráig: Müanyag és háztartási cikkek vására
14. 9-11 óráig: Okulár Optika Szarvas. Cornputeres szernyjzsgáJat
14. 18 órától: Gazdakör vacsora
16. 10 órától: A miskolci bábszínház előadásában Misimókus ván
dorúton c. gyennekrnüsor
17. 17 órától: Endröd és Vidéke Takarékszövetkezet közgyülése
21. 18 órától: Galambász vacsora

.. A városi rendörörs nemrégen átvehette az új gépkocsiját.
egy Opel Astra típusút. (A szerkesztöség reméli. hogy ele
gendő benzin is lesz a használatához...)
.. Változások vannak a lassl! járművek forgalomban való
részvételének szabályaiban. Uj nyilvántartási mód lepett
életbe. amit minden szerkezetnél '98..12. 31-éig el kell
végezni.
HasorJó változások történnek a gépkocsik adás-vételét
kísérö adminisztratív eljárásokban. Ez részben január 1
jétől. részben szeptember l-jétől aktuális. Felvilágositás a
renörőrsön.

A Katona József Városi MűvelődésiKözpont
ésa Kertbarátkör közös felhívása

Az elmúlt évek nagy sikerére való tekintettel idén. 1998. már
cius 25-én 9 órától megrendezzük a Ill. Házi bor- és kolbász
versenyt.

A nevezes formája változatlan mindkét esetben. Nevezni a
helyszínen lehet 8-8.4S-ig borversenyre az alábbi kategóriában.
literes átlátszó üuegben:

l. Fehérbor· 2. Vörösbor· 3. Rosé • 4. Gyfunölcsbor· 5. Must
Neuezési díj: 150.- Ft/üveg.
Kolbászuersenyre nevezni szintén a helyszínen 8-8A5-ig az

alábbi kategóriában lehet:
1. Vékonykolbász • 2. Szalámi (vastagkolbászl
Neuezési díj: 150.- FL/száj.
Várjuk a gyomaendrödi bortermelöket és kolbászkészítöket.

és szívesen látjuk az e müfaj iránt érdeklödöket is. Bövebb infor
máció: Gyomaendröd. Kossuth u. 9. Te!.: 66/386-777 Kissné
Dávid Ágnes szervezö.

.. Február elején egy 4 fös társaságot vett örizetbe a rendörség.
közülük 3-an elözetes letartóztatásba kerültek. Teherautó
számra találtak náluk és foglaltak le tárgyakat. amelyek vi
kendházi. bolti betörésekböl szánnaztak. de elökerült gépko
csifeltörésböl zsákmányolt holmi is.
.. Néhány nappal késöbb egy helyi lakos is őrizetbe. majd
elözetes letartóztatásba került. mert a nála folytatott házh"Utatás
során betöresből származó müszaki cikkeket. kerékpárokat
taláJ tak. Alapos a gyanú. hogy a tavalyi év egyetlen gépko
csilopásához is köze van az illetönek. A jármüvet - Lada - szét
szerelt állapotban találták meg.
.. Nagyon sok hétvégi házba törtek be az elmúlt idöszakban.
Például a Bónom-. Harcsásban 6-ba. Templom-. Füzfás-.
Peresi-zugban 3-ba. a Pap-zugban 2-be ...
.. ll-re virradóra betörtek a Szabadság téri látszerész üzletbe.
ahonnan szeművegkereteket.kész szemüvegeket. rádiótelefont
tulajdorutottak el. A kár kb. l millió 300 ezer Ft.
.. Több gépkocsit törtek fel. eddig ismeretlen elkövetők. Egy
esetben a tulajdonos megakadályozta a cselekményt. azonban
az elfogásuk ellené,e sem lehetett pillanatnyilag bizonyítékot
találván "ártalmatlanitani- a valószinüleg szarvasi illetöségü
személyeket ...
... Szabadságra vágyott az a ket. még kiskorü leány. akik
egyébként gyakran eltünési mutatványt produkálnak. Történt.
hogy 19-én bejelentették az egyik 16 éves lány eltűnését

Endrödről. aki. mint kiderült. baráti').öjével oldott kereket. aki
mellesleg notórius eltünö. 21-én a MAV-állomáson me,gtalálták
és hazaszáJlították öket. Azonban még aznap este újbólTe,léptek.
Egyikük 24-én reggelre megkerült.. .

(. Rendőrségihírek .)
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9yomaendrődpolgárainak)
minden kedves olvasónknak

kellemes húsvéti ünnepeket

kíván a szerkesztőség

Dr. Reinfried Spazier és a dolgozók egy csoportja. Előtérben Szt. Flórián szobra

A bővülő és fejlődőRaichle Sport Kft.
14. old.

A TARTALOMBÓL:
Testületi döntések , 3. és ll. old.
Kajak-kenuról 8. old.
Közmüvelődési koncepció : 10. old.
Rendőrségi hírek 20. old.
Nincs leépítés a tüzoltóknál 10. old.

A kábeltévé mégis
indul!

LOMTALANÍTÁS
Az endrődi településrészen legkésóob
április 20-ig helyezzék ki a felesleges
limlomot, a gyomain 21-ig.

Esős. sáros időben kéri aGyomaszolg
Kft. a lakosságot. hogy az elszállításra
szánt dolgokat szilárd burkolatú út mellé
helyezzék. (Folyékony hulladékot, vagy
csutkaköteget például nem távolítanak el.)

Mint azt a mezőberényi vállalkozótól, Szücs
Imrétől - viszonylag hosszas, megelőző vára
kozás után megtudtuk - (az ő szervezésében
hívják életre a gyomaendrődi vezetékes tele
víziós rendszert), a 13. héten. március végén a
szükséges, ún. fej állomás beszerelésre ke
rül(t), ezzel elmondása szerint a kábeltévé
rendszer azonnal üzemképessé válik és meg
kezdi müsorszolgáltatását.

Lapzártakor Szücs úrtól még megtudtuk,
hogy a kábelezés a Kolman lakótelepen, a"
Tompa utcában. a Botond utcábaIl, a Kossuth
utcában. a Vásártéri lakótelepen zajlik a
közeli napokban.

A kábeleket részben az utcai telefonpóz
nákon vezetik.

Az árakban természetesen nem lesz válto
zás, annál is inkább, mivel azok már a '98-as
árszinten kerültek tervezésre.

Szücs Imre vállalkozó pályázaton nyerhető

összeggel szeretné lakossági teherviselés
csökkentése cimén az árakat lejjebb szállítani.

Á Túraút helyzete
20. old.

Játszóteret adott át a
Kisebbségi Cigány Önkor

mányzat 19. old.

A vadászat és gondjai
a Széehen!JÍ

,vadásztársasagnál
14. old.

Avirágok városa leszünk
9. old.
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- Az Észak-Békés megyei Vál
lalkozói övezet megvalósítása ho
gyan alakul?

- Erre városunk is pályázott, de
az ügy nagyon elhúzódik. Békés
csaba. Gyula, Sarkad is szeretne egy
ilyen kiemeit övezetet, az elma
radottabb, sok gonddal küszködő

É.-B. m.-ben pedig Szeghalom és
körzete is. Reális lehetőséget arra
nem igen látok, hogy Gyomaendrőd

belekerüljön és ebben aktivan részt
vegyen.

- A csatorna tisztítás i, karban
tartási közmunkapályázatunk az
elmúlt év munkáinak jolytatásaként
nem nyert az első jordulóban '98
ban. Mi ennek a következménye?

- Áprilisban újra be kell nyújtani
a pályázati igényt és az év II. felében
nyerhet, lehet, hogy nem hasonló
nagyságrendben...

Március 25-én vendége városunk
nak dr. Halmos Csaba, aki megte
kinti a múlt évi közmunkaprogram
eredményeit. a hunyai belvízi hely
zetet is. Remélhetőleg egy helyszíni
szemle alapján jobban felhívjuk a
figyelmet az ezen irányú közmunka
szükségességére a térségben.

- Mik a közhasznú munka elmúlt
évi tapasztalatai?

- Eredménye a 100 fő 6 hónapos
foglalkoztatása mellett, hogy a leg
kritikusabb belvízi pontokat a
városban megszüntettük, számot
tevő hosszúságú csatorna és át
eresztő felújításával. Ezért nálunk
csapadékvíz által okozott probléma
nem volt '97-ben.

- Megoldható-e a településünkön
az úJ szabályoknak megfelelően a
tévékészülékek birtoklásának, üze
meltetésének ellenőrzése?

- Az állandó változások egyenes
következménye, hogy aki csak tud
ta, igyekezett azt letagadni. Sajnos a
lakók anyagi körülményei miatt
gondot okoz a tévé üzemeltetési díjá
nak fizetése. Ezt úgy elintézni, hogy
az önkormányzat nyakába varrják a
behajtást. ellenőrzést, nem tartom
sem jó politikának, sem etikusnak.
Az ügy nincs még véglegesen lezárva
szerintem.

- A kistérségi társulás pillanatnyi
tervei, céljai?

- Terve az újonnan beadott köz
munkaprogram Hunyával. Jelen pil-

lanatban a kistérségen belül a viz
program megvalósítása folyik.
Ehhez jön a legutóbb említett kom
munális szemételhelyezési program.
Ha ez sikerül, utána lehet egy térsé
gi útprogramról is beszélni, hiszen
ez szorosan kapcsolódik.

- Az egyik megyei Lyságban nem
rég megjelent egy kétes céllal írt cikk
a Gyomaendrődi Önkéntes 1Uzoltó
Egyesülettel kapcsolatban. Vissza
jejlesztésről és a hivatal rossz hoz
záállásáról ír. Mi erről a véleménye?

- Ez az irás nem volt időszerű. Két
nappal azelőtt jelent meg, hogy az
önkormányzat kezdeményezésére
összehívták a közgyűlést. ami egy
ben tisztújító közgyűlés is volt. Azon
túl, hogy lelkiismeretesen ellátták a
szükséges szakmai feladatokat.
1996 óta nem volt közgyűlés, nem
működött az ottani felügyelő

bizottság megfelelően stb. Minden
képpen meg kellett Újulni.

A támogatás mértékének bizto
sításakor feltétel volt. hogy elfoga
dott' jó szakmai vezetés mellett
újuljon meg a társadalmi vezetés és
a felügyelőbizottság.

Azért sem volt korrekt a cikk, mert
egyoldalú volt. Nem tudni, hogy az
információ honnan eredt. nem kér
dezték meg a másik felet sem, a vá
rost sem... Ismereteim szerint Gyo
maendrőd város a legtöbbet adja az
önkéntes tűzoltóegyesületneka me
gyében, még a szűkös '98-as évben
is. A megalakulásáért is sokat áldoz
tunk. Továbbá kellemetlen azért is,
mert az új polgármester belépése
előtt már háromszor tárgyalták az
ügyet, de nem tudtak egyetértésre
jutni. Úgy érzem tőlem független,
mert a problémák előbb kezdődtek.

Értékelni kell azt, hogy itt egy fejlődő

önkéntes tűzoltó egyesület tevé
kenykedik, feladatait magas szinten
és biztosan látja el. Azonban azzal
számolni kelL hogy a magyar jog
szabályok szerint sem hatósági, sem
ellátási feladatot nem láthatnak eL
Jogszabályilag is tisztázni kell a
helyzetet és a várossal való viszonyt
is korrekt módon rendezni kell. Meg
szeretnénk találni azt az optimális
eszközhatárt. műszaki, személyi,
anyagi feltételeket. amit a hatáskör
és a szükségesség igényeL

- Utóbbijontosabb találkozói?

- A Dél-Alföldi Regionális Rt.
Gyomaendrődön tartotta kihelye
zett ülését. A múlt évi eredmények
elfogadása, a közgyűlés előkészíté

se, az 1998. évi terv elfogadása
történt, de főleg a gyomaendrődi

beruházásokat tekintették át. Szóba
került, hogy Gyomaendrődöntováb
bi tőkebefektetések történnének
olyan irányba, hogy kialakitható
lenne egy ipari centrum. ennek
feltételrendszerét hogyan lehetne
kialakitani.

23-án zajlott nálunk az olasz
magyar gazdasági és kereskedelmi
együttműködés fejlesztésének. tér
ségi programjának rendezvénye.
Ezen Gyomaendrőd vállalkozói, a
kamarák vettek részt. Olasz részről

az olasz nagykövetség gazdasági és
kereskedelmi tanácsosa Perfran
cesco Sacco, a magyarországi Olasz
Külkereskedelmi Iroda igazgatója
Gian Luigi Liberati.

Magyarország déli, délkeleti, észa
ki részén úgy tűnik, hogy elő

készü.1etek vannak arra, hogy olasz
tőkebefektetések elinduljanak. En
nek egyik oka a NATO-belépés és az
Eu-határ eltolódása kelet felé. Vár
ható, hogy az olasz külkereskedelem
errefelé keresi útját és egyben segíti
az itteni égető munkanélkübség
megoldását.

A megyei közgyűlés elnökével
találkoztam a Raichle Sport Kft.-néi
történt bővítési ünnepség kapcsán.

Többen felvetik a háztáji állattar
tás problémáját nekem. Tudni kell,
hogy erre van egy érvényes rendel
kezés. Azonban figyelembe kell ven
ni, hogy sok a nyugdíjas, idős,mun
kanélküli, jövedelmét ezzel kiegé
szítő az állattartók között.
Döntően nem az a kérdés, hogy

valaki állatot tart a házánál, hanem
az, hogy hogyan.

Néhány hízÓt. baromfit rendezett.
tiszta körülmények között is lehet
tartani, az problémát nem jelenthet.

Problémát az jelent, hogy nem
tartják be az állattartás szabályait.
Aki nem tud megegyezni szomszéd
jaival ez ügyben, ott eljár a hivatal.

Belterületen csökkenteni kell az
állatlétszámot. s a keveset pedig
olyan körülmények között kell tar
tani. hogy az megfeleljen minden
kinek.
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Közművesítés • Bölcsőde • Fürdő árai • Gondozási Központ

Testületi ülés anyaga
Március 19-én a t. testület egyebek
mellett a következőket tárgyalta.

A folyékony hulladék gyüjtésével
kapcsolatos pályázatra érkezett
két ajánlat, valamint az 1700 hek
tár földterület ügyében március
30-án (vagy 31-én) rendkivüli tes
tületi ülés dönt majd.

A Póhalmi út javitására pályáza
ti pénzt nyertek, mintegy 25 millió
Ft-ot. Az ott lakók, ill. érintettek
pénzerejével rendelkezésre álló
összeg meghaladja a 30 millió
Ft-ot.

A polgármester névtelen levelet
kapott az állattartással kapcsolat
ban. A levélben sérelmezik az eset
leges állattartási korlátozást és ez
zel a lakosság egy része kis
mellékjövedelmét félti. Kérik. hogy
gyakoroljon méltányosságot biZo
nyos esetekben a testület. ..

Bemutatkozott a testület és a
jelenlévők előtt 3 országgyűlési

képviselőjelölt az 5. sz. vál. kör
zetből. Mészáros László a Kisgaz
dapárt, Simon István a Munkás
párt és dr. Szendrei Éva az
SZDSZ jelöltje.

Új rendeletet alkottak az önerős

lakossági közműépítések támoga
tásának feltételeiről és eljárási
rendjéről. Ebből kiragadju k a
jelenleg aktuális út- és csator
naépítés támogatását. Útépítésnél
az önkom1ányzati támogatás mér
tél~e 70%. szennyvizcsatorna épí
tésénél 60%. de ivóvizvezeték
építésénél 20%. elektromos ener
giahálózat esetén 20%... Több
közmű együttes építése esetén a
támogatási arány közművenként

lO%-kal nő.

Az 1998-as költségvetési ren
deletben útépítési célra 35 millió Ft
lett betervezve.

Elfogadták a közelgő országgyű

lési képviselőválasztáshelyi szava
zatszámláló biZottságainak java
solt tagjait. személyeit. (20 sza
vazókörzeL 3-3 tag, 2-2 póttag.).

Módosult a Városi Gondozási
Központ alapító okirata "szakmai
képzéshez gyakorlótelep biZtosítá
sá" -val.

Elfogadásra került a város
szennyvizcsatorna hálózat bővité

sére készített pályázati fogal-

mazványa állami pénzalapokhoz
történő benyújtásra. A Il. és III.
ütem l milliárd 538 millíó 623 ezer
Ft összköltségű beruházás. Saját
forrásként összesen. évi üteme
zésekben 307 millió 725 ezer Ft-ot
biZtosít a képviselő-testület. a be
ruházás összköltségének 20%-át.

Hosszas vitára adott okot a
városi bölcsőde működési. viZs
gálati anyaga. Néhány adat belőle:

A születések száma biZonyos
csökkenést mutat. 1997-ben a O-3
évesek száma a városban 414 fő

volt. A bölcsődét igénybe vevők

száma 24 fő, 5.8% volt. Az in
tézmény kihasználtsága '97-ben a
gondozási napok alapján - 3718
nap - 67.95%-05 volt. A férőhelyek

száma 24. Napi tényleges gyer
meklétszám 16.3 fő volt.

Az állami normatív hozzájárulás
'97-ben a normatív igénylés alap
ján 13 fö (mutatószám). l muta
tóra jutó összeg 134 OOO Ft/365
napra. Ez éves összegében
l 742 OOO Ft. 1998-ban az érték:
13 fő. 161000 Ft. 2093 OOO Ft. A
teljesített gondozási napok száma
alapján azonban csak 10 fő után
jogosult az önkormányzat igénybe
venni a támogatást. Ezért '98-ban
402 OOO Ft visszafizetési kötele
zettsége lesz.

Az önkormányzat '97-es támo
gatási összege 4 millió 310 391 Ft.
A határozat szerint megpróbálják
vállalkozás formában. pályázat út
ján működtetni a bö!csődét 1998.
július l-jétől (amennyiben lesz
jelentkező) oly módon. hogy min
den beíratott gyermek után az
önkormányzat havi 10 ezer Ft-ot.
max. összesen évi 3 millió Ft-ot ad
a vállalkozónak. Ez az összeg
évente az infláció mértékével nö
vekszik. Az állami normatívát is az
üzemeltető kapja.

A bölcsőde nyitva tartásával. a
napközbeni gyermekeliátással. a
felügyelet biztosításával a Hu
mánpolitikai és az Ügyrendi és Jogi
Bizottság az áprilisi t.ülésre egy
részletes előterjesztést. szakha
tósági véleményeztetéssel és szá
mitásokkal nyújtson be.

A Liget fürdő szolgáltatásainak
árváltozását is elfogadták '98-ra

vonatkozóan. Az emelések szük
ségesek. de nem maximálisak.
Átlagosan 10-13% közöttiek. Pl.:
egész napos felnőtt belépő 220 Ft,
kedvezményes egész napos felnőtt

belépő 160 Ft. 16 óra utáni belépő
150 Ft. 16 óra utáni kedvezményes
100 Ft. kabinhasználat 200 Ft.
Felnőtt havibérlet 4600 Ft. ked
vezményes hetibérlet 900 Ft.

Kempingben lakókocsi sátras
utánfutó hely 1000 Ft. lakóautó
hely 1200 Ft. sátorhely 800 Ft.
parkolás 200 Ft.

5 évre haszonbérbe adják a
Csejti Vadásztársaságnak az ön
kormányzat tulajdonában lévő.

összesen 6.7230 hektár 149,09 AK
értékű földterületeket 25 kg étke
zési búza/AK értékben.

2 ellenszavazattal támogatják a
Városi Gondozási Központ pályá
zatának benyújtását a Népjóléti
Minisztériumhoz. 10 millió 200
ezer Ft önerőt a testület biZtosít.
A pályázati támogatás kiterjedne a
személyes gondoskodást nyújtó
szoc. szolgáltatások szakosított
formáinak fejlesztésére. Megvásár
lásra kerülne a Mirhóháti u. 5. sz.
ingatlan. ennek átalakitása. fel
újítása megtörténne. AMirhóháti
u. 3-5. sz. épületek közti terület
bevonása. bővitése. szennyvizcsa
torna építése szükségessé válna.
A beruházás összesen 25 millió
200 ezer Ft-ot igényel. támogatási
kérelem 15 millió Ft. Az önkor
mányzati támogatás valójában
csak a költségek megelőlegezését

jelentené. mert a kialakított szo
bák - 1 és 2 ágyasak önálló viZes
blokkal - 700 ezer, 550 ezer Ft/fő

értékesítésre kerülnének (összesen
10 szoba).

Anyakönyvi változások

Házasságkötés: Deli Tamás és
Dobó Tünde.
Elhunytak: Dékány Albert 68.
Hegedűs Máté 83. Janovszki
Istvánné Katona Mária 53.
Szatmári Lajcsné Erdei Gizella
60. SZilágyi János 55. Rojik Má
tyásné Timár Margit 83, Véha
Vendel 90. Cs. Nagy Gábor 71
éves korában.
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2. Szám.li .Ált.alános Iskola

Tisztelt Sziilé:ik!

3. éve DADA-program
osztályunkban

(van, akinek kedvenc órája)

D = dohányzás
A =alkohol
D = drog
A = aids

Osztályfőnöki óra keretében egy
rendőr néni tartja (Marika néni.
Erzsike néni) a foglalkozásokat.

Ez a program megtarút minket arra.
hogyan kell biztonságban élni. Ezen az
órán e témában amire feleletet várunk.
mindig megkapjuk. Olyan ez. mint egy
..vitakör". Mindenki elmondja a maga
gondját és baját. ami egyre többször
fordul elő a fiatalok életében. Va..l1 aki
olyan történetet. élményt mesél el. ami
vele már megtörtént. A program vezetői

sok tanáccsal látnak el bennünket.
Meg"tanítanak a ..helyes úton" járni.

Azoknak is próbálnal~ segíteni. akik
már letértek erről az útról. Nemcsak
szóban és írásban. hanemjátékosan is
oldunk meg feladatokat. Nagyon
gyakori a ..labdát dobunk egymásnak"
cimű játék.

A gyomaendrődi 2. Sz. Általános
Iskola 7. e. osztály tanulóínak nagyon
fontos és hasznos ez a megelőző pro
gram. Nemcsak azért. mert ajándékot
kapunk az órák végén. hanem azért.
mert megtanuljuk magunkat megvé
deni. izsó Anett és a 7. e. osztály

Mim ismeretes. iskolánk idén mégis meg
rendezi a szokásos nyári tábort. annak
ellenére. hogy tavaly az a fertőző. vér
hastüneteket produkáló betegség megti
zedelte a táborozó gyerekeket. Megnyug
tatásuI közlöm. hogy közvetlenül a tábor
mellé épült atomerőművet időközben

lebontották. (Itt szereLnék gratulálni a
Nagy családnak. hisz fiukat Lacikát a
múlt héten a Friderikusz showban mint
háromkezű zsonglört láthattUK viszont!)

A taborbé·. mint mindig. most is Cseh
tanár néni és csapata jön le, hogy remek

Megkérdeztük Halász
tanár nénitól...

- Erzsike néni miért lett pedagógus?
- Azért lettem pedagógus. mert
szerettem a gyerekeket. Gyerek
koromban is sokszor játszottam
ískolásat. Puskás Lászlónak kö
szönhetem. hogy pedagógus lettem. Ő
a munkámat később is figyelemmel
kísérte. Matematíka tanáraim közül
Balog Bálint az. aki a matematika felé
való érdeklődésemetészreVette.
- Mióta tetszik tanitani?
- 31 éve tanítok.
- Milyen iskolát végzett?
- Tanárképző főiskolán matematika és
fizika szakot. ELTE bölcsészettudo
mányi karának pedagógiai előadói sza
kát. ugyanitt doktoráltam pedagógiá
ból.
- Mióta tanít ennél az iskolánál?
- Azóta tanítok ítt mióta elvégeztem a
főiskolát.

- Mi volt a legnagyobb élménye?
- 1994-ben nemzetközi matematika
versenyen vett részt az egyik tanítvá
nyom és ő lett az első. Büszke vagyok
Szaniszló Gyurira. Kevés pedagógus
nak adatik meg ekkora élmény.
- Riportunk végénjó egészséget és sok
olyan tanítványt kívánunk. akiben
örömét leli.
Homok Zsuzsa, Kovács -{{risztina.

Tari Pruzsina 5. osztály

főztükkel felhizlalják a tanárokat és a
gyerekeket.

Az utazás szokás szerint Valuska tanár
úr mikrobuszával történik. Szépen felúji
(Ották azóta. hogy a fék meghibásodása
miatt egy lovakat szállitó kamionnal
ütközött.

A gyerekeknek célszerű a táborba a
következőket magukkal hozni:

fürdőnadrág. feszitővas. láncfűrész.

hálózsák. Rambó-túlélőcsomag.. sugár
zásvédő szkafander. segélykérő rakéták.

Dávid Máté

TAVASZVÁRÓ

Nekem a tavasz olyan,
mint egy locsoJásra váró
nyiladozó virág.

Megöntözlek dalommal
Szép tavasz.
Nyilj ki! Nyilj ki!

Ha kinyilsz befogadlak,
mint mindig kertembe,
szívembe.

Homok Zsuzsa
5. c. osztály

HÚSVÉTRA

Ágon ülő madárka
tojást rak a kosárba.

Kikelnek a kiscsibék,
merre futnak? Szerteszét?

Kiscsőrükmegkappan.
kisfejük kibukkan.

A tojásból kibújnak
Örülnek a szép napnak.

Török Anikó 5. c.

Szabados Enikő 4. CL osztályos tanuló J. helyezést ért el az 1998.
évi Országos Tűzvédelmi ~jzpályázatszarvasi területi döntőjén.

2_

Nyár este volt. pacsirta szólt a
Jan. ott kóborolt az úton -E;ndtvtg
-uG.-fl-&ee-tlwl7el+.--Kel-th----Niflto
-$ook-esfJear-e-
egy vén cigcmy...

(Kápy Ferenc vázlatcetlije)
Dávid Maté 7. c.

Kis lépés az embernek ~
-l*>ssz-H-J.éJ3é~ffi-Flek.L.

-Nagyfr-eees-a-t-eebiekTtek
-R-övid-Iépés
nagy lépés az emberiségnek!
(Neil Amstrong spontánul elhang
zott szavainak első fogalmazvanya.)

Az alkotás folyamata
Minden vizbe mártott test
-~áOOl--{:mR!1iH.>esZ~RYit-

-MtelélJ<:ift-GffieflflYi-ftZ-'-ái-a-lim!r
~-e1-megyek-a+is-záfHe.4ik-GR

amennyi az általa kiszoritott viz
tömege.
(Arkhimédészjegyzetjfuetéből)

Szabadság. szerelem!
Ez~

E-fiár-efH-
E kettő kell nekem.

(Petőfi Sándor vázlatfüzetéből)

(Szt. PaljegyzeteJ

Latiatuc feleym f8.-1tBeeel
~ad-

-pr-arezisti,'u;Gcl
szümtüeeel mic vogmuc.
(A Halotti Beszéd kézírásos
vázlata)

SZÓlhattok akar az angyalok
nyelvén. ha szeretet nincs
énbennem. olyan vagyok -FI'l:itTt
-stliYei-kalettJ...*ttS-&ra:---beszorttft
-bimbam-eseFlg0:-FfI:ifTI'-r-eesege
-hartg0SbeR'l0fldó----a--s-f~
-mim-sk~wj,a--é-s_smir-gtifJapiF-

mÚlt zengő érc és pengő cim
balom.
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RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

GyomaendrődNépliget u. 2.

Nemzeti
ünnepünk

1848. március 15-ének 150. évfor
dulóját ünnepeljük az idén. Sokat
beszélgettünk erről tanítási órákon.
és kokárdát. zászlókat is ké
szítettünk. A 4. c. oszljly tanulói
fogalmazást írtak arról. milyen ér
zéseket kelt bennük a Himnusz.
Ezek közül mutatunk be egyet:

Számomra azt jelenti a Himnusz.
hogy van egy igazi hazám. Eszembe
jutnak a híres hősök, az aradi vér
tanúk- Minden sora gyönyörű, olyan,
mint egy gyöngyszem. Valamennyi
magyar éneke. Olyan szép, hogy
majanem elbőgöm magam. s eszem
be jut az is, amikor előszörhallottam.
Szomorúságot és büszkeséget is
érzek egyszerre. Ha együtt énekeljük,
úgy érzem. hogy engem mindenki
szeret. aki körülöttem van.

Szurovecz Zsolt 4. c.

ITT VOLTAK A SZÜLEINK

Márcíus 2-3-4-én nyílt napokat tar
tottunk az iskolában: szüleínk is
beülhettek velünk apadba.
végignézhették óráinkat. Tapasz
talatairól kérdeztük Czeglédi Gyu
lánét. akinek a gyermekei a 6. a.
osztályba járnak.

Az első óra földrajz volt. Egy tanuló
felelt, ezalatt a többiek írásban
válaszoltak 5 rövid kérdésre. Nagyon
izgultam, hogy tudnaJc-e mindent a
gyerekeim, bár ezekre a napokra a
szokásosnál alaposabban készültek.

Ezután Ázsia felszinéről tanultak,
ami nemcsak a gyerekeknek, hanem
nekünk, szüló7cnek is nagyon
érdekes volt. A gyerekek elmondták,
hogy minden órán sok képet, diát lát
nak, és sok érdekességet hallanak az
adott témáróL

A második óra angol volt, csoport
bontásban a matematikávaL Ezt
nagyon jó dolognak tartom, mert
minél kevesebb gyerek van egy cso
portban, annál több figyelmet tudnak
fordítani rájuk tanáraik. S ami még
nagyon tetszett: kérdés és felelet
csak angol nyelven hagzott el az
órán. Én ebből egy szót sem értettem,
de azért nagyon jól éreztem magam.

Védd a természetet, tartsd
tisztán környezetedet!

Szerintem minden idejáró gyerek
örül annak. hogy ilyen szép zöld
övezetben van iskolánk. Ezért. amit
tudunk. meg is teszünk kör
nyezetünk védelméért.
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Minden évben ligettakarítást ren

dezünk. Ilyenkor az egész suli össze
gyűlik. és gereblyével. kassaI felfegy
verkeZ\'e összeszedjük az elhullott
levelet. gallyat. az eldobált szemetet.

Egész évben szemétszedő ügyelet
működik. ami azt jelenti. hogy egy
egy osztály heti váltásban minden
tanítási nap után összeszedi az isko
la környékén eldobált szemetet. Az
iskola udvarába fákat ültetünk.
Ápoljuk, gondozzuk őket. és alig vár
juk. hogy árnyékot adjanak a meleg
napokon. Az iskolához tartozik egy
gyakorlókert is. ahol technikaórákon
fákat. virágot gondozunk. és zöld
séget, gyümölcsöt termesztünk. Az
előttünk lévő holtágon jókat csúsz
kálunk, korcsolyázunk. amikor
befagy, de ha melegszik az idő. akkor
gyakran olyan bűzt áraszt. hogy nem
lehet kinyitni az ablakokat. Ez ellen
sajnos. mi nem sokat tehetünk.

Igaz. mi diákok nem szívesen kap
kodjuk fel a mások által eldobál t
szemetet. de azt sem szeretnénk,
hogy másnap a hangosbemondóba
kerüljünk emiatt. és még zsetont is
vonjon le tőlünk a diák
önkormányzat. Jó érzés, ha szép,
tiszta az udvar. az iskolához vezető

út. a sétára, sportolásra alkalmas
focipálya és a liget is. Jó lenne, ha
ebben egyetértenénk mi gyerekek és
az erre járó felnőttek is.

Czeglédi Szabina 6. a.

Együtt ropták a táncot
szüleink és tanáraink

Az iskola szülői munkaközössége
ősszel úgy határozott, hogy segít
előteremtenia pénzt egy jó minőségű
mikrofon megvásárlására. Erre egy
jótékonysági vacsora látszott legcél
szerűbbnek. Az iskola beiskolázási
körzete az endrődi településrész. Az

itt élő vállalkozók valamennyien
szívesen járultak hozzá a rendezvény
sikeréhez.

Szponzoraink és a szülők jóvol
tából nagyon sok tombolatárgyat
sikerült összegyűjteni. Mindenki
szívügyének tekintette a gyerekek
támogatását. Köszönet érte!

A Közösségi Ház nagytermében
170 vendég szórakozott egészen
reggelig. A hangulat remek volt.
120 OOO Ft tiszta hasznunk lett.
(A zenészek költségeit is az egyik
szülő fIzette.) A pénzből szeretnénk a
legjobb mikrofont megvásárolni, s
amennyiben még marad valamen
nyi. azt az iskolai sport- és kulturális
versenyek díjazására fordítjuk.
Reméljük. újabb hagyo-
mányt teremtettünk ezzel a ren
dezvénnyel.

Szurovecz Istvánné SZJi!lJ{-emök

IIÍR.EIN:K:.
- A területi közlekedési rajzpályázaton
első helyezést ért el Kovásznai Nóra
7. a. o. tanuló.
- A Varga Tamás Országos Mate
matika Verseny megyei fordulóján 6.
helyezést ért el Pintér Arnold 7. a. o.
tanuló.
- A Zrinyi Ilona Matematika Verseny
megyei fordulóján 10. helyezést ért el
Blaskó Dénes 8. a. o., 13. helyezést
Szurovecz Tibor 6. c. o. tanuló.
- A körzeti március 15-i Labdarúgó
Kupa 2. helyezettje iskolánk 5.-6. o.
csapata.
- A városi Petőfi Sándor versmondó
verseny különdiját kapta Timár Anett
8. a. o. tanuló.
Gratulálunk!
- A Filharmónia hangversenysoro
zatának utolsó előadása volt március
16-án az iskola tornatermében. Az
előadás témája az érzelmek kifejezése
énekhangon. Változatos részleteket
hallottunk operákból. operettekből és
musicalekből. Az előadómüvészeknek

közel 200 fős gyermeksereg tapsolt.

....... .I

Taleács Katalin 7. a.

Szerkesztette:
fARl<AS PÉTER 8. b.. SZUROVECZ IS1VAN 8. a.
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Szekszárd
Gyomaendrőd

Rock buli agimiben című írás legközelebb jelenhet meg.

l. F. Béla Gimnázium
18. Kner Imré Gimnázium

Forrás: Művelődési és Közoktatási Minisztérium

Középiskolák iskolatípusonkénti toplistája a felsőoktatási

intézményekben felvettek és jelentkezettek arányában

Lám a lánya kosarat a fiúnak adja.
Kosaras lesz a város apraja-nagyja.
Az aki a gyürüre hálót font.
Pontos a dobása nincsen csont.
Gyere hát a g'imibe. ne mondd. hogy passz
Oda megy a város meg a kosaras.

Ott a Sanci akarata palánkot tákol.
Oda megy az Isti-Geri liliputi zsákol.
Van aki a ritmust szereti. s a Cream-et.
Mégis a Dream team viszi el a primet.
Gyere hát a gimibe. ne mondd. hogy passz
Oda megy a város meg a kosaras.

Al<ad aki szórakozik. s vidáman viccel.
Ugyanak.kor ennek nem vicc a ziccer.
Al<ad aki legyint. meg'int a majmok.
Estére megtudjuk ki lesz a bajnok
Gyere hát a gimibe. ne mondd. hogy passz
Oda megy a város meg a kosaras.

Al<inek a szerelem a kosárpálya
S tipi-topi tempót ver a szíve tája.
Akinek a vekkere is hárompontos.
Minek ide cekker a kosár a fontos.
Gyere hát a gimibe. ne mondd. hogy passz
Oda megy a város meg a kosaras.

A Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium
BASKETBALL RAP

Szalagavató
A szalagavató szervezői ezúton szeretnék köszönetüket kifejezni mindazoknak, akik munkájukkal. segítségükkel
hozzájárultak e jeles esemény színvonalas lebonyolításához. A Kner Imre Gimnázium Alapítványi Bál támogatói:

I. frey fehérnemű 10. Dezsöné Rau Katalin faló Ét- 18. Feuerwerker Gábor és cipész 26. Vidovszky Helytörténeti
2. Gyomaendrődi Iparcikk Bt. kezö barátai Gyűjtemény (Képtár)
3. Andódy Györgyné II. Szarka Csilla 19. Fülöp István 27. Csalahné Maczó Rozália
4. Gombkötö Imréné 12. Color Shop 20. Liget fürdö 28. furák Imréné
5. Csapó Gyuláné 13. Herbaház 21. Corvo Bianco 29'. Dr. Csoma Antal
6. Hegedűs József 14. Lakicoop Vállalkozás 22. Körös étterem 30. Mészáros Vendel
7. farrúlia Üzletház 15. Dinya Imre 23. Birka Csárda Nagylapos A bál összes bevételét a gimnázi-
8. Varga Jánosné Lakberendezési 16. faipari KTSZ 24. Golden Drink Kft. füzesgyar- um torna termének felújitására

Bolt 17. Körösi Bútoripari Szövetke- mat fordítjuk.
9. Lionne Shop zet 25. Szarvasi Vas- és fémipari Rt. Köszönettel: a Diálcőnkormémyzat

MATEMATIKA
Zrinyi nona matematika megyei verseny
Egyéni eredménye:
5. helyezett Papp László 7/A
Csapatverseny eredménye:
9. helyezett 7/A osztály (papp László,
Kalmár Zsolt, Méri Gábor).
Felkészítő tanár: Méri Károly.

Arany Dániel matematikaverseny
..kezdő" kategóriában továbbküldhető

dolgozatot irt tanulók:
Kmellár Béla 9/A 27 pont
Schwalm Gergő 9/A 27 pont
Maráz Aliz 9/A 20 pont
Solymosi László 9/A 16 pont
FeUcészitőtanár: Tóthné Szakálos Margit.
Gordiusz matematika tesztverseny:
megyei 3. Czafit Attila 9/A
megyei 6. Vaszkó Beáta ll/A.
Felkészítőtanár: Tóthné Szakálos Margit.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
ImplviTIJózsefhelyesírási verseny megyei
9. helyezettje:

Bucsi Beatrix 11/A osztályos tanuló.
Felkészítő tanár: Cs. Nagyné Ricsey Edit.
"Őrzők, vigyázzatok a strázsán" vers
és prózamondó verseny területi elödön
tőjén bejutott az országos döntőbe:

Tóth Katalin ll/B osztályos tanuló.
Szép magyar beszéd (Kazinczy) ver
seny megyei fordulóján l. helyezést ért
el. ezzel bejutott az országos döntőbe:

Mándi Adrienn 9/A osztályos tanuló.
Felkészítő tanár: Timár Marianna.

BIOLÓGIA
Kitaibel Pál biológiai tanulmányi ver
seny l. fordulóján továbbjutott tanulók:
IX. évf. R. Nagy János 9/A (a megyében
5. helyezett)
X. évf. Diószegi Edit lO/A (a megyében
6. helyezett)
Felkészítő tanár: Kovácsné Vári Eszter.

FIZIKA
Öveges József országos fi:zikaverseny
területi fordulóján megyei döntőbe jutott
tanulók:

l. helyezett Szakáts Róbert 8/A
7. helyezett Nótári Péter 8/A
FeUcészítő tanár: Homok Tamásné.
OKTV eredmények
Német nyelv OKlV területi döntőben28.
helyezést ért el:
Almási Anett 11/A osztályos tanuló.
Felkészitő tanár: Mériné Fröl')ner
Mariann.
Francia nyelv
,,Allons en France 98" vetélkedődön
tőjében (Debrecen) a _gimnáziumok"
kategóriában 3. helyezést ért el:
Nótári Krisztina 11/A osztályos tanuló.
Felkészítő tanár: Kohn Zita.

Sport
Kosárlabda megyei II. helyezett csapat:
Kiss András ll/A, Varjú Tamás ll/A,
Kánya Richárd ll/A, Toldi Balázs ll/B,
Szarka Tamás l2/B, Imre Sándor 12/B,
Zsigmond Imre l2/B. Farkas Zoltán 9/B.
Ötvös Szabolcs 9/A, Cs. Nagy Balázs 9/A,
Gottfried Sándor 10lA
FeUcészítö tanár: GIRJCZNE DARÁZSI ANNA.
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Bethlen Gábor Mezőgazdaságiés Ipari SzakképzőIskola

A természet az emberek életében igen fontos
szerepet játszik, de az állatok is élvezhetik azt a
biztonságot, amit a természet nyújt: a biztos
rejtekhelyet és a mindig ízletes táplálékot.

Mi, az emberek uraljuk a Földet, bár a ter
mészet korábban meghóditotta. Az őserdők

mélyében a sok állat békességben élt a
környezetével, mig az emberek bele nem avatkoztak.
Nem hibáztathatjuk az emberiséget sem, hiszen a
fejlődés nem állhat meg. Régen a növények megfelelő

mértékben teremtették elő az oxigént. Ma a gyárak,
autók és különböző jármüvek ontják magukból a sok
égésterméket, ami ellen a fák és növények nem tudnak
harcolni. mert őket sem védjük. sőt kivágjuk,
tönkretesszük. Ez a káros anyag az ózométeget is rongál
ja. s igy ki tudja, hogy meddig él még a Föld nem bolygó.

De nem csak a levegőt károsítják, hanem a vizeket is.
A sok olaj, folyadék, méreganyagkér..t hat a vizben élő

állatokra. Elcsúfitjuk az anyaföldet a sok papír-, üveg-,

müanyag- és fémhulladékokkal. Nagyon furcsa.
hogy az embereket nem zavaIja a szemét, az,
hogy mindenhol hulladékok sokaságával
találkozik.

Bármennyire is elkeseritő, de ez az igazság!
Talán a legnagyobb gond az, hogy az átrozsdá
sodott tartályokban lévő olajok, az eső hatására

a föld mélyébe kerülnek, és akkor már nem tehetünk
semmit. Sajnos ennek hatására a szántóföldek müvel
hetetlenek lesznek, a termőképességük is csökken és
kipusztulnak a növények.

Rajtunk áll a természet megóvása és az Ő épsége
meghatározza életkörülményeinket!

Óvjuk, védjük hát, hiszen itt élünk, nem pedig át
utazóban vagyunk ezen a bolygón. A szemét gyüjtésére
szolgálnak a különböző hulladéktartályok. Tehát nem
azért vannak, hogy gyönyörködjünk bennük, vagy
tönkretegyük, hanem azért, hogy használjuk okosan,
odafigyelve a környezetünkre! Molnár Hajnalka 9. a.

A télutó, vagy inkább a kora tavasz a
farsang ideje. Sajnos ez a régi szokás
mindinkább kikopik a köztudatból.
Napjainkban már csák a farsangi
mulatságnak a jelmezbe öltözéshez
kapcsolódó része maradt meg.

Iskolánkban már hagyománynak
számít a farsang megünneplése. Ez
cseppnyi változatosság az unalmas
hétköznapok között. Az idén is meg
rendezésre került nálunk. Már 6 óra
előtt gyülekeztek a jelmezesek és a
nézősereg. A kezdésig rejtve marad
tak a nézők szeme előtt a beöltözöt
tek. Jó hangulatban kezdődötta mü
sor. A mulatság nem merült ki
abban, hogy felvonultak a jelmeze
sek. hanem mindehhez poénok és

MÁRCIUSI IFJAK

Márciusi ifjak
Lobogjon a zászló!
Ki negyvennyolcban harcolt
büszke volt és bátor.

Meg mertek halni
a haza érdekében.
Fogságban voltak
a halál félelmében.

Egy helyen nyugszik
a vértanúk feje.
Énekelve röpköd ott
f\sad híres szele.

Sírukon azóta
vadvirágok sora.
Sírkamra alján
testük hamva, pora.

Emlékeik mindörökre
élnek
Ők voltak a hősök

kik meghalni nem féltek!
Horváth Ferenc 9. a.

csattanós történetek tartoztak. A
díákok és a tanárok egyarán nagyo
kat nevettek. Volt a müsorban
cigánylakodalom, divatbemutató 
ahol persze fiúk öltöztek manöke-

Farsang
a Mezgében

neknek - juhászbojtár a barijával,
robbanó szívek és még sokan mások.
Egyik fergeteges előadó - iskolánk
végzős diákja - nehéz feladatra vál
lalkozott, parodizálta tanárainkat.

A KÖRNYEZETÜNK

Fekete. tömény felhő

megy az égen,
Így van ez most,
de nem így volt régen.

Benzin, olaj a folyóba
folyik
Lepusztulnak a hegységek
az utolsó porig.
Szántóföidek mélyében
olaj
Kiszárad a búza, kukorica
hamar.
Gyárak kéménye ontja
a kormot
A folyóba öntik
a higanyt és az ólmot.

Ne pusztítsd, óvd,
a természetnek fáját.
Védd. őrízd

-a Föld mindenegyes táját!

Horváth Ferenc
9. a.

Ezt olyan jól csinálta, hogy még az
adott tanár is jókat nevetett rajta. Ez
nem az első eset, hiszen az előző

farsangokon is elkövetett ilyen dol
gokat. Mégsem válik unalmassá,
mert minden évben újabb jellegzetes
tulajdonságokat gyüjt össze ta.Ylá
rainkról. mindenki nagy mulatsá
gára.

A támogatók révén jutalomosz
tásra is sor került és tombolahúzás
is volt. Az első díj egyéniben és cso
portban is egy nagy torta volt. Az első

három helyezetten kivül. a zsüri
különdíjakat is kiosztott.

Ezután - mint mindig - ajó hangu
latú diszkó következett.

Kiss Jenő 10. A

NŐNAPRA

A cserje, bokor ma
kirügyezett,
A nők napja elérkezett.
Minden nőnek legszebb
napja,
Boldogsága fő alapja.
Minden ember virággal
a kezében.
Elindul reggel nővéréhez,
nejéhez.
Ajándék sokasága halmozza
el őket.

Mert minden férfi szereti
a Nőket!

Horváth Ferenc 9. a.

',..4)
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Kajak és kenu a zátony előtt?

VÁROSI VERS
ÉS PRÓZAMONDÓ

VERSENYT

Elöadható a magyar és uilágirodalom
bármely aUwtása.

A legjobbakat megjutalmazzuk.
Nevezrú 1998. április 17-iga
középiskolában és a Városi

Könyvtárban lehet.

AZÁu

Katona József Városi Művelődési
Központ

áprilisi programajánlata
Április 3. /0-14 órúig: Műanyag áruk vására
Április 7. 9-14.30 órúig: Bőrruha vásár
Április 9. 9-/3 óráig: Műanyag áruk vására
Április 17. /5 órú/ól.- Endrőd és Vidéke
Takaréks/.övetke,et gyűlése
Április 25.: Stafírung Kft. bálja.
Április 28. 19-12 órúig: Vakok és gye.ngénlálók
gyűlése

Április 30.: Siker Gmk. rende/.vénye

Utazási. idegenforgalmi kiállítást és
vásárt rendeznek Békéscsabán 3.
alkalommal. 1998. április 4-5-én
10-17 óra között. Helyszíne a ll. Sz.
Általános Iskola tomaterme. Irányi
u. 14.

A látogatók bel- és külföldi utazá
sok ajánlataiból válogathatnak ked
vükre. A belépés díjtalan.

Vidékieknelc így a Gyomaend
rödről odautazóknak a MÁV Rt.
50%-os alkalmi menettérti ked
vezményt biztosit.

Tatarozási pályázat
A Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola és Diákotthon pályázatot ír
ki a Gyomaendrőd. Népliget u. 2.
sz. alatti épületének külső tata
rozási munkálataira.
Az elvégzendő munkálatokkal
kapcsolatban érdeklődni és aján
latot tenni az intézmér..y ve
zetőjénél lehet 1998. április
25-ig.

r-----------------------------,
I I

: Kedves Versbarát! :
I I

: A Katona József Művelődési :
: Központ és a Városi Könyvtár :
: 1998. április 22-én :

15 órai kezdettel :
I

a gyomai könyvtár :
(Kossuth u. 50.) olvasótennében :

1
I
I
I
I
I
I
I
I

rendez :
középiskolásoknak, felnőtteknek :

I.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Eredményes felkészülést kívánunk! :
I

Tisztelettel: :
HAJDÚ LAsZLÓ könyvtárvezető :

I IL ~

A választásokra eddigi isme
reteink szerint a következő kép
viselő-jelöltek állnak hadi
rendbe az 5. sz. választási
körzetben: dr. Szendrei Éva
SZDSZ. Szö11ősiIstvánnéMSZP.
Domokos László FIDESZ.
Molnár Pál MIÉP. Misur György
független. GombkötőSándor Új
Szövetség Magyarországért. Mé
száros László FKGP. Simon
István Munkáspárt. dr. Timár
Vendel KDNP.

JELÖLTEK

DR. MACZÓ ÁGNES az Új
Szövetség Magyarországért
mozgalom vezetője április
17-én 16 órakor a Selyem
úti volt Ipari Iskolában vá
lasztási gyűlést tart. Ezen
bemutatkozik GOMBKóTÖ
SÁ.!"JDOR, a szervezet 5. sz.
választókerületének kép
viselőjelöltje is.

Bemutatkozás

Scherlc László és neje

csapásra fellendülés következne be a
vizes sportban .nálunk.

Ha pedig az elkövetkező verse
nyeken a városunk fiai. lányai ered
ményeket mutatnak fel. bizonyos a
robbanásszerű fejlődés.

Februárban. az interjú készité
sének idején. még nem volt ismert az
egyesület bankszámlaszáma. amire
bárkinek bármennyi összegű segít
ségét nagy örömmel fogadják:

OTP-bank
11733110-2000762l.
Az egyesület vezetŐjénekSCHERK

LÁSZLÓNAK címe Gyomaendrőd.

Apponyi u. 30. sz. Tel.: 285-033.

A kampány ideje alatt plakát el
helyezése az ingatlan tulajdono
sának beleegyezésével történhet.

Június 9-éig kell a kihelyezők

nek az általuk kiragasztott plaká
tokat eltávolítani - Gyomaend
rődön is.

VÁLASZTÁSOKRÓL

Május lO-én. vasárnap 6-19 óra
között országgyűlési képv. válasz
tás a kijelölt szavazóhelyeken (a
Hiradóban közzétesszük a májusi
számban). Május 24-én a választás
2. fordulója

A legutóbbi Hiradóban hírt adtunk a
szerveződő kajak-kenu sportegye
sületről. problémáiról és céljairól.

A SZinte létszükségletet jelentő

sporthái megvétele egyelőre úgy
tűnil<. komoly akadályt jelent. A
pénz összeszedése. mint azt Scherk
Lászlóné elmondta. nagy gond. még
akkor is. ha a polgármester támo
gatásáról biztosította az egyesületet.

A meglévő és várható érdeklődés

pedig a gyomaendrődi kajak-kenu
sport létjogosultságát egyértelműen

alátámasztja.
Nem nehéz megjósolni. hogy sport

és csónakház birtokában egy

Lezajlott az első választási témájú
egyeztetés a városházán március
ll-én. A pártok. szervezetek meg
jelent képviselői előtt a polgár
mester. a jegyző és az aljegyző

beszélt a májUSi választások teen
dőiről. feladatairól.
Március 11-18. között volt megte
kinthető a választók névjegyzéke a
Polgármesteri Hivatalban.
Április 17-ig lehet jelöltet ajánlani
és a jelöltet bejelenteni. A szük
séges "kopogtató cédula" mennyi
sége 750 db.
Április 20-ig kell megválasztani a
Szavazatszámláló Bizottságot. Te
rületi lista bejelentésének utolsó
dátuma.
Április 21-ig nyilatkozik a jelölt.
hogy melyik jelölést fogadja el.
Országos lista bejelentésének utol
só napja.
Április 22. a listakapcsolás beje
lentése. Közös jelölt és közös terü
leti lista. töredékszavazat megosz
tása. bejelentése.
Április 30. Eddig történik hivatal
ból értesítés lakóhely létesítésről

és névjegyzékbe való felvételről.

Május 2-ától a szavazás befejezé
séig nem hozható nyilvánosságra
közvéleménykutatásí eredmény.
Május 8-áig kérhető igazolás ki
adása.
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Számítógépek adása-vétele
Monitor, színes tv-, videojavítás

GYOMAENDRŐD.FŐ ÚT 181/1. • TEL.: 06/66/284-559

Nyitva: héifőtölpéntekig 9-17-ig. szombaton 9-12-ig

Mágus-Comp
Számítás- és irodatechnika

Most jöjjön be hozzánk, megéri mert:
- még több szolgáltatással,
- még nagyobb áruválasztékkal,
- még rövidebb határidőkkel,

- még kedvezőbb árakkal, és

ÚJ KÖRNYEZETBEN
várjuk kedves ügyfeleinket!

Szolgáltatásainkról bővebben szívesen tájékoztaljuk az üzletben.

Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
(A Lakber. épületében)

Telefon/fax: 66/386-774

Nyitva: H.-P. 9.00-12.00, 13.00-17.00
mostantól szombaton is 9.00-12.00

ONLINE

oop
. elyen

; i~é'hilnek
;@~~W
::.:::}:::::::;.

Akciós Húsvéti vásár!

~ ) Miért ne (ClVpl
fizessen kevesebbet!

.. NY~:1<S'i8íi!f6k;Pf.: ::~~. '
98

"

L~ iJ~ elJ'~~~.
Húsvéti bevásárlásait kezdje

a Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ üzleteiben

Számítás- és irodatechnika

r----------------,
I KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYINTÉZÉS I
: társaságoknak, vállalkozásoknak :

I Rácz Mária I
I Gyomaendrőd. Tamási Áron u. 31. sz. I
I Tel.: 66/284-505 IL ~

Non-stop
autámentés!
OG GO/474-444

r-------------------------------------------,
: Élet- és balesetbiztosítások
I Lakás- és vagyonbiztosítás

Gépjár ""ve ötelezö
és CA o bi ítása

Mezőgazdasági állatbiztos ítások

GARANCIA o%\",TO RT. Képviselete I

Gyomaendrőd, Kos'sufh u. . el.: 386-120 :
: Ügyfélszolgálat: kedd. szerda, csütörtök 8-12-ig :L ~

A Hódmezővásárhelyi Kötöttárugyár terrnékeiből

kedvezményes árusítást tartunk
1998. április 8-án (szerda) 9.00-tól 17.00 óráig
Gyomaendrőd.Kisréti u. 36. szám alatt (volt óvoda)

Rendkívül kedvező áron, nagy választékban kínálunk

lm
női. férfi és gyerek pulóvereket.

"-. kardigánokat. együtteseket.
szövött teritőket. abroszokat. zo1rnikat.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Sárosi Bt.

A kétszeres·
országos díjnyertes

,~
Esküvői ruha Szalon

az 1998-as exkluzív kollekciójával,
nagy méret- és fazonválasztékkal,
kedvezőárakkal váJja vendégeit!

Cím: Dévaványa, Árpád u. 27.
Tel.: 06-66/483-123

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
ÉS HADIROKKANTAK EGYESÜLETE

Híísökútja 48/1.
Ezúton is értesíti tagtársait, hogy

K6ZQVOLÉST TARTUNK

1998. április 25-én (szombat) 14
órai kezdettel a Körös étteremben.

Közgyűlés után vacsora.

Kérjük tag társainkat, hogy április
18-ig sziveskedjenek az egyesület
irodájában jelezni részvételüket (H.,
Sz., P: de. 9-12-ig).
A vacsora hozzájárulása 200,- Ft,
melyet a jelentkezéskor kell befi
zetni.
Tisztelettel várunk minden tagunkat!

Kovács Mihály az egyesület elnöke
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A húsvét a tavasz, a
megújulás ünnepe.

Kevesen tudják,
hogy milyen hatal
mas üzenetet hor
doz ez az ünnep:

Jézus Krisztus feltá
madt a halálból. Ezért

minden évben ünnepeljük a
feltámadást, a halál feletti győzelmet. Az apostoli tanítás.
példája szerint "Nem az elvetett mag kel ki, hanem zöld
növény, mégis a mag élete van abban." Az emberi értelem
nem alkalmas a titok megismerésére. mivel az értelem
tapasztalathoz kötött és a véges képtelen befogadni a
véglelent. Jézus nyomán olyan kulturális és emberjogi
alapokat raktak le. amire lehet építeni.

A húsvéti hír ma is élő üzenet. Az élet győzött a halál
felett. A lelki kapcsolatok megszakadnak, kevés em
bernek van kapcsolata az egyházakkal. Nidsche mondta:
"A nihilizmus elindult győzedelmesútjára és már semmi
sem tudja feltartóztatni!"

Mindenki szeretne feltámadni. sokan szeretnék a dicső

múltat a jelenben és jövoben érezni és tudni.
A nemzet az erőtlenségbőlaz elnyomás cUktatúrája alól.
a halandó a halálból szeretne feltámadni. De nem lehet
mit kezdeni azzal. aki maga sem akar feltámadni.

Az ország megújulása igaz alapokon mehet csak végbe.
nemzeti összefogással. Az egyházak megújulása is elma
radt. mert a titkos ügynökeik nevét is titkolják és belső

egyházi ügyként kezelik. Az ügynökeiket nélkülözhetik a
történelmi egyházak. de hitvallóikat soha nem. Nem
lehet ott megújulás, ahol a pap elvész a hétköznapok
gyarlóságában és a pénzt hajszolja, mert ott az egyház
szétrohad.

Hit által lehet feltámadás, a keresztek és szenvedések
együtt járnak a feltámadással. Ezt fejezik ki Rost Andrea
énekes idézett sorai is: "Azt hiszem a mennyországba is
csak úgy lehet eljutni. hogy az ember megszenvedi az
életet" .

A tudomány ígérete, hogy 50 éven belül előállítják a
"halhatatlanság széruri1át".

Minden fajnak genetikailag meghatározott az életkora.
A kutatók azt hiszik, hogy az öregedés és a halál is előre

programozott az örökítő anyagban a DNS-ben. mint a
többi tulajdonság. Ha a DNS kódokat megfejtik, akkor
ezt ki tudják operálni és kikapcsolni. Igazi tragédia lesz.
ha sikerül. Mindenki a helyén akar maradni. nem akar
ja a munkahelyét. helyét átadni az utódoknak.
Választani kellene, hogy az örök életről vagy a sza
porodásról mond le az ember. A szabad szaporodást nem
lehet majd megengedni.

Az egyházak által hirdetett feltámadás az igazak örök
életét jelenti. minden szükség nélkül.

Dr. 'Weigert József

R€NOlJ~l~~, BÖlJíTÉ:~
A helyi rendőrőrsön már az elmúlt évben megindult a
látható munkák sora az épület tetőjénekcseréjével. Most
a falakon belül folytatódik a jelentős felújitás. amibe az
elektromos. informatikai. vizesblokk is tartozik. Több új
irodát alakítanak ki a belső épületben.
A pályázati pénzekből és a megyei RFK által támogatott
munkálatok és a megyei RFK által támogatott munkála
tok mindenképp időszerűekvoltak.
Ezt szükségessé teszi a várható személyi bővités is.
A felújitott őrs május végén lesz készen. Addig az
ügyfelek megértését kérik. hiszen nem a megszokott
rendben folyik az ügyfélfogadás.

Tisztújítás a tűzoltóknál

Március 20-án megtörtént a helyi Önkéntes Tűzoltó

Egyesületnél a tisztújító közgyűlés.

Elnök Dinya László, elnökségi tagok Vodova János,
Farkasinszki Sándor. Poharelecz László. Timár Vince. az
ellenőrző bizottság elnöke Porubcsánszki Sándor. tagok
Hanyecz László. Pelyva Imre lettek.

Az egyesület megszavazta és megkezdte a közhasznú
szervezetté való átalakulás megszervezését.

Városunkba látogatott március 25-én dr.. Halmos Csaba
államtitkár, a Közmunkatanács elnöke. Várnai Károlya
KMT tagja. valamint Szöllősi Istvánné országgyűlési

képviselőnk, Földesi Zoltán o.gy. képviselő tár
saságában.

Tájékoztatót és fórumot tartott a környék város
vezetőinek a közmunkával kapcsolatos megyei és helyi
kérdéseiről. Az 1996. márciusától működő Közmun
katanács kiegészíti azokat az eszközöket. amelyek kevés
bé tudják ma kezelni a munkaerőpiac legsúlyosabb
strukturális feszültségeit. A programokra 96-ban l mil
liárdot. '97-ben 4 miIIiárdot adtak. '98-ban 5.7 milliárdot
szánnak. Cél, hogy a legkritikusabb térségekben a
legreménytelenebb helyzetben lévő embereknek
munkanélküliek - teremtsenek átmeneti munkaalkal
mat. majd tartósan kerüljenek mind többen vissza az
elsődleges munkaerőpiacra.

Békés megyéből 1998-ban az I. fordulóban 22 pályázat
érkezett az általános közmunka programra. Formai.
érdemi, forráshiányos okok miatt elutasítottak 21-et.

A Gyomaendrőd csapadékviz elvezető árkainak rekon
strukciója az idei I. fordulóban szintén az elutasitottak
között van, dr. Halmos úr elmondása szerint érdemi.
azaz pénzügyileg nem megfelelő megítélés okán. Így a
tavalyi munkák folytatására a II. fordulóban ismét
pályázni kénytelen városunk önkormányzata.

Egyedül Kevermes nyert megyénkből az .első for
dulóban. A II. fordulóra április végéig kell jelentkezni. ..

Mint dr. Halmos Csaba elmondta. előnyben részesül a
kistérségi. regionális pályázat. főleg ha tartalmaz saját
forrást is.

Települési önkormányzatok esélye minimális.
Elmondta. hogy a pályázatok kidolgozási szintje.

minősége emelkedik, nagyobb esélyt teremtve ezzel a si
kerre. Hangsúlyozta még a megyei vezetés hozzáállását.
hozzáértését. ezek szükségességét...

Inter City
Az Észak-Békés Megyei Önkormányzati TIT települé
seinek polgármesterei támogatják azt, hogy a
Budapest-Békéscsaba Inter City gyorsvonat Gyomán is
megálljon. Legfőbb indokként a környező telep~lés uta
sainak igényét hozták fel. valamint. hogy a MAV is jól
járna. hiszen többen vennék igénybe az Inter Cityt.

A Zimmer Feri című magyar film vetítésére
díszelőadástszerveztek

az Apolló moziban március 30-án.
A közönségtalálkozóra meghívottak voltak:

Reviczky Gábor, Pogány Judit,
Nagy Natália és a film alkotói.
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APRÓHIRDETÉSEK

=::: AdM pá

Kiscserép. bontott faanyag eladó. Sze
lei Beatrix. Hidfö u. 6. Ttl.: 386-971

h·i ci

Új 110m' padlószönyeg (vilagoszöld)
eladó. Érd.: Fö út 70. Tel.: 285-388

Az Öregszölői Gyennekekért Alapítvány támo
gatóinak. köszönetet mond és eróöen, egészség
ben, sikerekben gazdag 1998-as évet kíván:
Pésó Illés Béláné az ÖCYA kuratónumának elnöke.
Támogatók: NEC Alapítvány Szarvas dr. Gábor Éva,
dr. Dávid Imre polgármester, Polgármesteri Hivatal
dolgozói, Képviselő-testület, Pentament Kft. Jakus
Imre, Turul Cipő Hunya István, Marzol Cipő Dinya
Zoltán. Vilma Cipő Kovács Lajos, Lading Cipő Lading
János, COI-VO Bianco Dinya László, Nyúl Cipő

Szakálos Emő, Gellai László cipész vállalkozó, Csikós
János cipész vállalkozó, Gyomai Kner Nyomda Rt.
Papp Lajos. Dosszié Kft. Ádámné F. M., Körös Bú
toripari Kft. Mészáros Vendel, Bútoripari Szövetkezet
Farkasmszki Sándor, Kert Kivi Kft., Takarékszövetke
zet Endrőd, Gyoma, Cuti Bt., Sikér Gmk., Szabóipari
Szövetkezet. Stafirung Kft., Dávid Imre asztalos vál
lalkozó, Németh Dezső asztalos vállalkozó, Gubucz
Imre asztalos vállalkozó, Pájes Sándor vállalkozó,
Czikkely Anna vállalkozó. Szerető Béla vállalkozó,
Jenei László vállalkozó. Hanyecz László vállalkozó,
Pásztomé Hanyecz Judit vállalkozó, Hanyecz Katalin
vállalkozó, Fülöp István vállalkozó, Czikkely Péter,
Dávid Attila vállalkozó, Dávid Istvánné vállalkozó,
Balázs Imre vállalkozó, Szabó László vállalkozó. Tímár
Vince vállalkozó, Újlaki Szabolcs vállalkozó, Gele
Ferenc vállalkozó, Baby bolt, Kozma Mihály vál
lalkozó, Kozma Gábor, Timár Imréné, Mikó Lászlóné,
Nagyné Simó Mária, Tóthné Hanyecz Erzsébet, Ádám
Gyöngyi, Hanyecz Tünde, Jenei István, Molnár Bor
bála, Fülöp Lajosné, Gellai Józsefné, Dávid Józsefné,
GyomaendrődiHíradó Szerkesztősége.

K'ÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A 2. Sz. Általános Iskola Kisréti utcai alsó tagozatának
Szülői Munkaközössége 1998. február 28-án jótékony
sági vacsorát rendezett. A vacsora bevételét az iskola
udvarának szépítésére. rendezésére és szabadtéri játé
kok bővítésérefordítjuk. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani aszülőknek, vállalkozóknak, cégeknek a
támogatásukért. tombolatárgyakért.
Zsort Élelmiszer. Körös Bútoripari Kft.. Sikér Gmk.,
Gyógyászati Segédeszközök Boltja. Color Shop, Dosszié
Kft.. Velvet Bútorbolt. Pavilon Fogadó, Mikrofox Bt..
Baromfi bolt, Kner Nyomda Rt., Bethlen Gábor
Mezőgazdaságiés Ipari SzakképzőIskola, Lionne Shop,
Sebők és Sebők Bt., Papi Élelmiszer. Andi Divat,
Andódy György könyvkötő,Tímár ErnőnéMargó Virág
bólt. Berényi Color, Benga Józsefné vállalkozó. Zöld
László vállalkozó, Putnoki Sándor vá1laLl<ozó. Dinya
Imre Vas- Műszaki Bolt. Nagy Ferencné vállalkozó.
Varjú Imre vállalkozó, Katona György vállalkozó, Török
Sándor vállalkozó, Molnár Jánosné vállalkozó, Bencsik
Mihályné női fodrász. Roszi.k János vállalkozó. Tóth
Sándorné vállalkozó, Liget fürdő. Szilágyi Hús Kft..
Fülöp István vállalkozó. Zöld Endre vállalkozó, Dezső

Zoltán vállalkozó. Gschwindt Mihály vállalkozó, Wolf
Tünde táncoktató.
A Kisréti utcai iskola Szülői Munkaközössége és
pedagógusai

Külteri múköva.zak. nagy es kismeretü
virágtartó. faragott mükö (terasz) korlat
rövid hataridövel. Vasarteri ltp. 30.
A/2. Tel.: 283-872. 06/30/659-485

Nagy csaladnak nagy lakas! Tetötér
beepitéses 117 m'-es csaladi haz lakas
nak. vagy irodanak egyaránt alkalmas.
eladó. Gyoma. Katona József u. 2/ l.
(3.5 M Ft.). Lakótelepi csere beszámit.
Bekesesabai megoldás. valamint min
den ajánlat érdekel. trdekJödni
h<':tközben dr. Kulcsar László ügyvéd
nél. hétvégén a helyszínen. Sehubkégel
ErtSebet Gyoma. Katona J. u. 2/1.
A/3 fénymásoló használtan olcsón
eladó. ErdekJödni: Magus Comp Tel.:
66/386-774. 20/566-407

Betonkcvero 220 V-os eladó. Erd.:
Gyomaendröd. Zrinyi u. 35/ l. Tel:
284-775

Oregszölöben összkomfortos haz 3
szobas eladó. Irányar 650 ezer Ft.
Ugyanitt fönb,palma I m 70 cm. Erdek
lödnt Polányi u. 50. Tel.: 283-682.
délután.

Endrödón. fö út 52_ sz. haz eladó. vagy
Okt. 6. lakótelepi fóldszintire elcsere!·
hetö. Viz. gaz. haram fazis van.

zr 152-es fúkasza {TZ 4K-hoz. MF 70
es önjaró fúkasza. 2-cs lovaseke eladó!
Érd.: Gyomaendröd. Zrinyi u. 35/ l.
Tel: 284-775

Gyomaendrödön az Október 6. ltp. 7/2.
eladó. Erd.: 386-456

Napos és elönevelt csibe folyamatosan
elöJegyezhctö. Erd.: Nemes Tibor.
Sugar u. 4. Tel.: 284-392
Robotron 202-cs elektromos irógep
eladó. trd.: 5 óra után 06/66/285-345
Napos és elönevelt csirke es kacsa
jegyeztethetö Szeleiné Endröd. Fö út 4.
Tel.: 386-077

Haromszobas + nappali. gazfútcses
lakas, telefonnal. k<':t garazzsal. ren
de-tett környezettel eladó. Erd.:
Gyomaendröd. Gardonyi u. 2. Tel.:
66/285-503

Endródön a Ridegvaroson sürgösen
eladó egy harom szobas + konyha +
fürdöszobás. telefonos paraszthaz nagy
portával. trd.: Gyomaendröd. Vasvar;
Pál u. 7. Tel.: 284-463. vagy 284-578
300 O-öles. teljes hosszilban Kórös
parti kert a Fúzfaszugban eladó. Erd.:
SalJa; u. 12. vagy 661284-912-es tele
fonon ..

120 L-cs Skoda elsö tulaj .. 3.5 LE kerti
traktor. 2 db/3000.- önetetö eladó.
Erd.: 66/285-364 Gyomaendröd. fegy
vernek u. 17.

848 m'·es vizparti telek Danzugban
.eladó. Villamosítas kifizetve. Erd.: 442
749

Központi fütéses. fürdöszobas kis baz
eladó. Érd.: Gyomaendröd. Vörósmarty
u. 18. alatt esti órakban'-Tel.: 282-089
Budapesten. VII. Rózsa u. I. emeleti 2
szoba ósszkomfortos lakas eladó.
Érdcklödni: Pésó Bélané Gyoma
endröd. Öregszölö. Szölöskert 10_
Birkalcgeltetést vallalok aprilis 15-tól
október 15-ig. ÉrdekJödni: Biri Károly
Devavanya. Bánomkert u. 99. sz. alatt
egesz nap.

ifA tehergépkocsi vegyes alkatrész van
cladó. Selyem u. 76/ l. Tel.: 386-494
Paróczai Peter.

Elsö emeleti 3 szobas lakas + garazs

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122, fax: 386-320

Színes tevek. videók javitasat. at han
golasat vállalom. Tevék helyszíni javi
tasa. Tel.: 283-270

Október G. Itp.-n 3 + fel szobas 84 m'
cs cirko-ga.ztüzelesü clsö emeleti lakás
eladó. eseUeg I + fel. 2 szobasra cserel
hetö. Budapesti csere is erdekel. Tel.:
06-1266-1501 Homok László.

Mély ~s sport babakocsi elado. Erdek
lödni:.386-361-es telefonon hétköznap
&-16 óraig.

Romayor oiszet nyomógep olcsón bér
beadó. ÉrdekJödni: 20/262-128

Magtárlaposon a Kulich Gy. utcaban
összkomfortos. telefonos. padlasszobas
csaladi haz eladó. ÉrdekJödni: &-16-ig
386-361

Gyoma. Sebes Gy. 46. sz. alatti
összkomfortos haz eladó. Telefon. ipari
aram es nagy gazdasagi epükt VaIl.
Érd.: 17 ó. utan 283-732

Eladó Sirnson Enduro segédmotor
kerékpar megkimeit állapotban.
ugyanitt eladó 250 mm-cs. favazas
gyalugep. ErdekJödni: Gyomaendröd.
Bocskai u. 2!. Tel.: 285-215

Kocsorhegy V. ker. 31. alatt lakóhaz
600 O-ól fólddel. jószagtartasra alkal
mas épületekkel eladó. villany. kút van.
Érd.: Selyem u. 95. alatt.

Endrodön egy és felszobas haz.
összkomfortos. telcfonos. nagy mel
kkepülettel eladó. Erd.: Endröd. Sugar
u. 132. Tel.: 66/283-758

Gyomaendröd. József Attila 20. sz.
alatti ketszobas. fürdöszobas. gaz
központi fúteses családi haz eladó.
Szabó Andrasné.

Kétszobas. ósszkomfortos csaladi haz
cladó. Gyoma. Hunyadi u. 32/ l. sz.
alatt. Érd.: a helyszínen varo' tel.: 283
419
Használt gyermekker~kpar pótke
rekekkel eladó. Gyomaendröd. Vi
dovszky 6. Tcl.: 284-583

Szakdolgozatok. dokumentumok el
késziteset vaIlalom szövegszerkesz
töveI. Kivitel a kért fonnaban. Érd.:
285-889 16 Ó. után.

MZ-150-es motorkerekpar megkimeIt
illlapotban eladó. Selyem u. 36.
Telefon: 66/283-745

Ket csalad n':szere alkalmas komfortos
csalildi haz ipari aranunal. telefonnal
eladó. l.ar.: 3.5 millió Ft. Érd.: Megyeri
Istvan Gyomaendröd. Gyóni G. u. 2.
Trabant 601. eladó .\999. dccemberig

. ervényes múszakival. Érdeklödni: 283
763-as telefonon 18 óra után.
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Mezőgazdaságitermelőkfigyelem!
Gyomaendrőd Város Polg~.nnesteri Hivatala Gyomaendrőd

Város Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldekből

megtekintett állapotban licit útján az alábbi mezőgazdasági
ingatlanokat árverésen haszonbérbe adja:

Hrsz. Műv. ág AK ha áv.előleg

l. 02206/15 szántó 3.97 0.2652 89 Ft
2. 02284/14 szántó 310.14 15.2686 6953 Ft
3. 02284/17 szántó 175.02 9.0040 3923 Ft
4. 02294/6 szántó 24.31 1.1642 554 Ft
5. 02299/13 szántó 47.91 2.7532 1074 Ft
6. 02743/7 szántó 1.73 0.1679 39 Ft
7. 02294/7 szántó 299.62 13.5932 6717 Ft
8. 02294/8 szántó 283.72 13.6098 6360 Ft
9. 02294/9 szántó 186.68 10.2664 4185 Ft

10. 02294/10 szántó 179.05 9.5651 4014 Ft
ll. 02750/9 szántó 185.47 6.8598 4158 Ft
12. 02754/3 szántó 416.10 16.6814 9328 Ft
13. 02754/7 szántó 542.78 23.4000 12168 Ft
14. 15053/1 szántó 14.87 0.4385 333 Ft
15. 15060/3 szántó 2.77 0.2268 1242 Ft
16. 15060/52 szántó 8.65 0.7093 3878 Ft
17. 02289/2 gyep 8.49 0.5440 190 Ft
18. 02291/1 gyep 7.84 0.9014 176 Ft
19. 02754/5 gyep 16.48 1.8938 369 Ft

Az árverés idöpontja: 1998. április l5-én de. 9.00 óra
Az árverés helye: Városháza nagytermében (Gyoma-
endrőd. Szabadság tér 1.) .

A fentiekben meghatározott mezőgazdasági ingatlanok
egészére lehet licitálni. A licitálónalc az összes terület
egészére kell ajánlatot tennie. Az induló licit nettó 21 kg
búzaiAK érték július hónapban az augusztusi szállításokra
létrejött ügyletek elszámoló árainak átlaga.

A licitálandó területre a bérleti dij kikiáltási árának 5%
át kitevő árverési előleget (bánatpénz) kell fIzetni legkésőbb

1998. április 09-én du. 14.00 óráig. a Polgármesteri Hivatal
pénztárába.

Az árverés komolysága érdekében a licitálás előtt 5 nap
pal a licitáló magánszemélynek igazolni kell. hogy a haszon
bérbe kivánt földterületet meg tudja művelni. az őster
melönek be kell mutatnia igazolványát. gazdasági tár
saságnak pedig a társasági szerződést.

A licitálást az nyeri. aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja.
A bérleti jogot e!nyerönek 5 napon belül szer7.-ődést lceU lcötnie.

Gyomaendrőd. 1998. március
GYOMAENDRŐDVARos POLGARMESTERl HIVATALA

f'iU~eliS~ seuítiS kezek!
A Városi Gondozási Központban működő EDDSZ

Gyomaendrődi Alapszervezete 1998. március 21-én
Nőnapi vacsorát rendezett a Körös étteremben.

Ezúton szeretnénk megköszönni azon kedves szemé
lyeknek. vállalkozóknak akik a tombolatárgyak fel
ajánlásával a szakszervezet tombola bevételéhez hoz
zájárultak.

Marzol Kft.. Kalamáris papírbolt. Dávid Istvánné.
Imréné Kiss Piroska. Fülöp Zoltánné Baby élelmiszer.
Dinya Imre vállalkozó. Körös Bútoripari Szövetkezet.
Tímár Ernőné. Tőgyi Angéla. Gele Ferenc. Vilma Cipő.

Turul Cipő. Dréher söröző. Stafírung Kft.. Gyomai Kner
Nyomda Rt.. Tandi Sándor, Lakásfelszerelési bolt.
Furákné , T.Boy. Balogh Edit, Csapó Gyula. Putnoki
Sándor vállalkozó. Botlik Jutka. Laki Coop. a Városi'
Gondozási Központ .dolgozói, Rideg Zoltán. Körös
Halászati Szövetkezet.

Köszönettel:
EDDSZ GyomaendrődiA1apszervezete

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
GyomaendrődVáros Önkormányzat

Képviselő-testülete

NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET
a Gyomaendrő!l Vásárté:.i lakc?,telepen működő

VAROSI BOLCSODE
vállalkozási formában történőüzemeltetésére,

1998. július l-jétől határozatlan időre.

A bölcsőde működési területe Gyomaendrődteljes közigazgatási
területére kiterjed.
A pályázat elkészitéséhez. a pályázat részletes feltételeire
vonatkozó előirások. titoktartási kötelezettség vállalása mellett.
ingyenesen átvehetők a Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatal Humánpolitikai Csoportjánál. Jenei Bálintné ügyin
tézőtő!. Gyomaendrőd. Szabadság tér 1. sz. Tel.: 386-122/124

mellék. Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes személyek. jogi
személyek. vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági tár
saságok. akik a pályázatban kiirt létesitmény további mű

ködését biztositják. a létesitményben folytatott tevékenységek
szolgál ta tását vállal ják.

Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt boritékban. 2 példányban GyomaendrődVáros
Polgármesterének cimezve ..Bölcsőde" jeligével ellátva 1998.
április 30-án 12.00 óráig kell benyújtani személyesen. vagy
előző napon kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd.

Szabadság tér I. cimre. Az első példányon fel kell tüntetni az
..EREDETI PÉLDÁNY" szöveget. A fenti határidő elmulasztása
jogvesztő! Pál - t lb- ál-yaza e Ir asa:
A pályázat nyerteséről GyomaendrődVáros Képviselő-testülete

dönt. a képviselő-testület májusi ülésén. de legkésőbb a pá
lyázat benyújtásának határidejét követő 60 napon belü!'
A pályázat előzetes véJeményezését és döntéselőkészitését a
Gyomaendröd Város Képviselő-testület 24/1995. (X.24.) KT
számú rendelet 26. §. (l)-ben meghatározott munkacsoport
végzi.
A döntés időpontjáról a pályázók külön értesitést kapnak.

GYOMAENDRŐDVÁRos KtPVlSELÖ-TESTÜLETE

Fizetett választási hirdetés .:'

SZOCIALISTA VÉLEMÉNY...
Milyen szempontok szerint válasszunk ..
Május 10-én parlamenti választások lesznek az ország min

den településén. igy nálunk Gyomaendrödön is.
Az erről szóló ERTESiTö és az AJÁNLÓSZELvENY kézhezvétele

után vetődik fel a kérdés. kinek - melyik párt jelöltjének - adjuk
az ajánlószelvényt és hogy május lO-én kire adjuk szavaza
tunkat.

A választópol,gárok egy jelentős része ezt már eldöntötte.
Kiválasztotta jelöfljét és arra szavaz.

Van aki ugy döptött. nem megy el szavazni. Helyes. vagy
nem. Joga van nozza.

Jelentös arányt képvisel a bizonytalanok száma tele
pülésünkön is. E[sősoróan nekik szeretnénk segítséget adni
azzal. hogy közzéteszünk néhány szempontot. melyek megköny
nyithetik döntésüket.

Az egyik helyi újság felmérése szerint a gyomaendrődiek

legtöbben egy jó kapcsolatokkal rendelkező pártpolitikusra
szavaznának.

Ezzel mi szocialisták is egyetértünk.
. Városunk érdeke valóban azt kivánja. hogy olyan képvi-

selönk legyen az országgyülésben. aki
- proTi politikus.
- rendelkezik közéleti múlttal.
- országosan közismert,

jártas anagypolitikában.
- országos szintű kapcsolatai vannak.

jó kapcsolatokat ápol városunk vezetőivel.

- alkalmas arra. hogy kapcsolatait. ismertséj;ét. politikai
kvalitásait kihasználva segitse településunk vezetöi t
gondjaink megoldásában.

Reméljük. sikerul segiteni a döntésben.
Elképzelhetőnek tartjuk. hogy a fentiek elolvasása után a

kialakult eddigí vélemények a jelőltrö!. jelöltekről megváltoznak.
Nem baj. Az sem baj. ha a jelölőszelvényt nem annak a jelöltnek
adták. akire május lQ-én szavazni akarnak. .
" Kérjü~. kell~ gondosság,~~ méd~p:~ljék s~empontjainkat. s 

függetlenul atta!. kinek adfák a Jelóloszelvenyt - szavazzanak
arra a jelöltre. amelyik a fenti szempontoknak legjobban
me.e:fele!.

1.tlert van ilyen.
Mi gyomaendrődi szocialisták SZÓLLÖSI IS1VÁNNET jelenlegi

képVisefönket ajánljuk figyelmükbe.
MSZP VÁROSI SZERVEZETE. GYOMAENDRŐD



1998. ÁPRILIS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 13

\UT/ 'J::.~~~

@
~~~

9- ~.
~ Új kamionáruk érkeztek,
, U·0\ géprongy állandóan kapható

" Nyitva tartás:
Gyomaendrőd Hétfőn: 8-l7-ig, keddtől péntekig: 8.30-l7-ig,
Fő út 230. szombaton: 8-12-ig

Bútorbemutató
a Glória

Bútorbolt
Galériáján

Csővázas étkezőasztalok,

kárpitozott székek,
fa- és jémvázas dohányzóasztalok,

Tévé-Hifi állványok többféle színben.
A bemutatott bútorok megrendelhetők,

ílletve a helyszínen megvásárolhatók.

Cím: GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 230.
Nyitva tartás: 9-17-ig, szombaton 9-12-ig .

TOTÁL VEGYESÁRUK ÜZLETHÁZA
Endrődi u. 1. sz. (Ház!artási bolt)

Tel.: 386-637, 06/20/254-663 Este: 386-507
Kezdje nyereséggel a termelést!

Áruajánlata: Olcsó, jó minőségűvetőmagvak.
Kukorica:

DEKALB 524-es - 1 kg 335 Ft - 1 ha vetőmag-szükséglete 6000 Ft
DK 045-ös - 1 kg 190 Ft - 1 ha vetőmag-szükséglete 2800 Ft

DEKALB 242 - 1 kg 230 Ft - 1 ha vetőmag-szükséglete 5000 Ft
Takarmányborsó vetőmag: Bohatyr 10 600 Ftlq

Gréti 10 600 Ftlq - Az árak ÁFÁ-val értendők.
Gumicsizma I. oszl. 2100 Ft· Hypo kimért 20 Ftll

Étolaj kimért 183 Ftll • Étolaj 1literes 207 Ft,
Extra hagyma, étkezési burgonya mérsékelt áron állandóan kapható

Keresse üzletünket!

III. Bor- és házi kolbászverseny eredményei március 25-én
Bor - max. 20 pont Kolbász- max. 100 pont

"Thomas"

Vékony: 2
1. Pap Jánosné

88.7 pont
II. Fekete Lajos

75.3 pont
Vastag: 3

I. Dávid Lászlóné
93,00 pont

II. Papp Imre
91.2 pont

III. Tímár János
81,6 pont

I. Cseh János 19.33 pont
II. Paróczai Imréné 19.00 pont

Ill. Gyebnár János 18.83 pont

l. Cseh János 19.16 pont
II. Valuska Lajos 17.55 pont

Ill. Kulik Zoltán 17.50 pont

I. Ádám Józsefné 19.16 pont
II. Karbiner Gáborné 18.66 pont
III. Papp Imre 18.33 pont

Ádám József 18.83 pont

Laskai Sándorné 18.00 pont

Különdij: Tímár Mihály 18.16 pont

!!2~~ !eaM
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

Nálunk az eredeti Thomas termékeket találja meg!
Minőségétgarantálja a TEXIMEI

Itt a nyár!
Ajánlatunkból: elasztikus, testre simuló farmernadrágok, rövid ujjú pólók

(több színben)

PRÓBÁLD FEL ÉS
Hozzánk korhatár HORDD EL MAGAD

nélkül betekinthet. TERMÉKEINKET

Must: 4

Rose: l

Gyümölcs: l

Szörp: l

Fehérbor: 19

Vörösbor: 4

Hütők, konvektorok,
kerékpárok, háztartási

eszközök, szerelvények,
csapok és sok egyéb!

DINYA IMRE
"VAS-MUSZAKI

BOLTJA
Bajcsy-Zs. út 98. sz.

Telefon:
0660/388-953 0660/484-690
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II
...testületi ülésen döntött a
testület március 30-án az aláb
bi napirendi pontokban:

A folyékony hulladék szállí
tására kiírt pályázatot a két je
lentkező, a Gyomaszolg Kft. és a
Hanyecz és Társa Kft. közül ala
csonyabb pályázati árajánlatával
az utóbbi - a Hanyecz és Társa
Kft. nyerte. A Gyomaszolg Kft. a
tárgyalás során visszalépett pá
lyázatától. A keletkezett - decem
bertől ideiglenesen végzett
tevékenység beruházásait, a
ráfordított pénzeket a tulajdo
nos, az önkormányzat figyelembe
veszi a Kft. évi mérlegkészí
tésénél és az ezért keletkezett
többletkiadásokat elfogadja...

A pályáztatás, az árverseny
egyik szempontja az, hogy lehe
tőség szerint a lakosság se járjon
rosszul.

Katona Lajos képviselő a vita
során javasolta, hogy a testület
névszerinti szavazáson határoz
zon, hogy támogatják-e a
Hanyecz és Társa Kft. pályázatát.

Igennel Czibulka György, dr.
Dávid Imre, Dávid István, Garsai
János, Hangya Lajosné, Hanyecz
Margit, Katona Lajos, dr. Kovács
Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek
Béla, Nagy Pál, R. Nagy János,
Tótka Sándor, dr. Valach Béla és
Várfi András szavazott. Nemmel
Bátori Gyula.

A testületi ülésen nem volt
jelen dr. Szendrei Éva és Balázs
Imre.

A .pályázatban leírtak egy évig
érvényben maradnak. Ennek
megfelelően a Hanyecz és Társa
Kft. díjai:

lakossági folyékony hulladék:
450 Ft/m3 + áfa (12%),

közületi folyékony hulladék:
500 Ft/m:! + áfa,

WC (árnyékszék) takaritás: SOO
Ft/m3 + áfa.

Az árak eltérése a pályázatban
a Hanyecz-cég javára a lakossági
szolgáltatásnál -30 Ft/m3 + áfa,
a közületinél -50 Ft/m3 + áfa
volt.

Árverésre bocsájtják az ön-

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

II
kormányzati tulajdonú földeket
(lásd külön, a 12. oldalon).

A "vitatott", bírósági per tárgyát
képező földterületek esetében fel
szólítják a földet használókat a
jogviszony rendezésére. Aki a
megkeresésre nem reagál, akkor
annál a birtokvédelmi jogokat
érvényesíti az önkormányzat. Aki
nem művelí meg, ott más, má
sik gazdálkodónak kell azt ki
adni. ..

Támogatja a testület a Bethlen
Gábor Mezőgazdasági és Ipari
Szakképző Iskola sertés minta
farm "szúró-boncoló" és mini
húsfeldolgozó üzem építésére az
FM-hez benyújtandó pályázatát.
Saját erőt az iskolai telep épü
letei, technológiája és az új épü
lethez szükséges terület és infra
struktúra biztosit. ..

A létesítendő mintafarm ezen
része is az oktatást, a felkészítést
szolgálná az induló IS-20 anya
kocás teleppel.
Ebből közel 300 sertés kerülne

évente feldolgozásra és értékesi
tésre is. A bevétel az oktatás
további céljait szolgálná.

A Békés Megyei Vízművek Vál
lalat által kezdeményezett csa
tornabekötési kampányhoz csat
lakozik a testület. A szükséges
intézkedéseket megteszik.

A jelenlegi szennyvíztisztító
még a kapacitásának 50%-ával
sem működik. A felmérések sze
rint még mintegy 700 ingatlan
bekötésére van lehetőség.

A "szippantói" tevékenység sem
képes eltávolítani a keletkező

ilyen-olyan szennyvizet, ami a
felmérések alapján a településen
keletkezik. Így a jövőben a
szenny-nyvízet produkálók szi
gorúbb elszámoltatásra számít
hatnak. A rákötési és a fej
lesztésre kerülő' csatornázási
program pedig a lakosok aktív
együttműködésétigényli. ..

Benyújtják április folyamán a
közmunka pályázatot a II. for
dulóra (a tavaly megkezdett csa
padékviz-elvezetők felújítására
vonatkozóan is) ...

1998. ÁPRILIS

:HÍREK
Dávid István képviselő átnyújtott a
polgánnestemek februárban egy
lakossági aláírásokkal támogatott
kérelmet. Ennek tárgya a mezőtúri

kórház támogatása 700 ezer Ft-tal,
amelyet biztosítson az önkor
mányzat a '98-as évi költségve
tésében. Az aláírók arra hivatkoz
nak. hogy a kórház nincs 20 km-re
sem Gyomaendrődtől és alkalman
ként ez a közelség életet is menthet ...
Folyamatban van a rendőrség - a
helyi rendőrőrs -. fejlesztése. Az őrs

létszáma 7-8 fővel. valamint egy
közalkalmazottal bővülne 2000-ig.
Ugyanal<lwr épületigény is felmerült
számukra. Erre alkalmasnak
találják a szomszédos, jelenlegi
pártházat.
Jelenleg. ideiglenesen aMirhóháti
utcában 40 fő ellátása történik. Az
önkormányzat által fenntartott
intézményekben területi ellátásban
részesül: 3 idősek klubjában 120 fő.

házi segitségnyújtásban 160-182 fő.

2 időskorúak otthonában 70 fő. Nem
állami intézmény: Református
Idősek Klubja 20 fő. ReL Idősek

Otthona 28 fő.

Felülvizsgálati kérelmet nyújtottak
be az FM határozatával szemben.
Ebben az önkormányzati halászati
jog igényét szeretné realizálni a város
a tulajdonában lévő holtágakra. Ezt
a kérelmet ugyanis elutasította a
FM-miniszter. vagyis nem adja meg
ezt a jogot...

KERESKEDŐK,

VÁ:"LALKOZÓK
FIGYELEM!

A KlSOSZ Békés Megyei Szervezete
váJlalja egyéni vallalkozók
könyvelését. és az alábbi szakképesi
tést nyújtó tanfolyamokat inditja
Gyomaendrödön 1998. április vége.
május elejei kezdéssel:

Vendéglátó üzletvezető

55000.- Ft
Kereskedőboltvezető

55000.-Ft
ABC-eladó
65000.-Ft
Vendéglátó eladó
65000.-Ft

Mint Ön is tudja. az 5/1997.(111. 5.)
megjelent IKM rendelet kötelezöen
elöirja a kereskedelemben és a
vendéglátásban a szakképesítést.
Részletfizetés lehetséges. A
munkanélkülieket a Munkaügyi
Központ támogatja. Jelentkezni
lehet KlSOSZ Gyomaendröd. Hösök
útja 56. Telefon: 66/283-435.
KlSOSZ Békéscsaba. Dr. Becsey u.
4/1. Telefon: 66/325-997
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ÜVEGEZÉS
Megkezdtük Gyomaendrödön a lakosság

és a közületek részére az üvegezési munkákat.
Kérésére a helyszínre való kiszállással,

nagy üvegválasztékkal várjuk
kedves vásárlóinkat, megrendelöinket.

Endrőd és Vidéke ci)
Takarékszövetkezet ~~
~ alapítva 1957. május 18. ~ ...:...~

ÁPRILIS AKCIÓ
ATAKARtKSZÖVETKEZETNtL

A műhely megtalálható az ENel cipögyár mögötti
udvarban, bejárat a Selyem út [elöL

r--------------------,'1 Gépjármű-tulajdonosok figyelem! I
I Válldlkozásom keretén belül: I

Gyári, új gumiabrancsok árusítása személy·, teher-, mg.-igépjárművekhez, I
. valamint targoncához. ,f I

Továbbá vállalom: .
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű és targonca gumiköpeny I

I szerelését, javítását, centírozását TEO< I
I Érdeklődni: Katona Gyügy gumiiavitó I
I 5500 Gyamaendröd, Bajcsy-Zs. út 107. I

L Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-lJ-ig, Szo.: 8-12-ig..J--------------------

• 3, 4, 5, 6 mm-es síküvegek
• fehér és szines ornam.ent

üvegek
• parsol üvegek
• hőszigetelő üvegek gyártása

Mczűlúr ~:I

BBB·Glas

- '-1 ------'

Selyem út

• MTZ és Zetor üvegek
• biztonsági üvegek
• családi házak komplett

üvegezése
• kirakatüvegezés

.. 130k6,,;c:o.aba

BBB-GLAS KFT.
Gyomaendröd. Fö út 81/l.

Telefon: 0620/579-340

Április hónapban azon Ügyfeleink részére, akik
Lakossági folyószámlát nyitnak. vagj már

rendelkeznek folyószámlával, és munkabéruket.
nyugdíjukat vagy egyéb járandóságukat a szám

lára utalják INGYENES SZÁMLANYITÁST és
INGYENES BANKKÁRTYÁT biztosítunk.

Felhívjuk továbbá a figyelmet a Lakossági
folyószámla előnyeire:

..... Közüzemi díjakat. biztosításokat. TV-díjat és
további megbizások alapján más

kötelezettségeket az Ön fáradozása nélkül
. kiegjenlítünk.

I.... Közüzemi díjak kiegyenlítésére folyószámla
hitelt biztosítunk.

Bővebb infonnációért keresse fel a
Takarékszövetkezet kirendeltségeit. ahol egyéb
banki szolgáltatásainkat is ajánljuk figjelmébe.

&'f~ áIPZdiU ~I
~~(4d~/~

~~ú~.

L Körösi Weekend Horgász-. ~ ~
'.. . hobbY-. kempingszaküzlet ~~
~.~ QC.. Horgászfelszerelések.óriási választékban. '\~

• FESTEKEK • ~

Ajándéktárgyak • lakásfelszerelési cikkek. müszaki áruk.·
DÍSZNÖVÉNY- ÉS GYÜMÖLCSFALERAKAT

• Széles választék ~

Endrőd. Hídfő út 12. Telefon: 66/386-827
Nyitva: minden n':lp 8-18 óráig

MEGNYÍLT A FŐ ÚT 173-179. ALATTI BOLTUNK IS!
(Kolman ltp.)

GAZDA KISÁRUHÁZ
áprilisi ajánlata

Hibrid kukorica vetömagvak 250 Ft-tól,
amíg a készlet tart

Férnzárolt vetöburgonya
• DESIRE tárolásra kisfrakció 85 Ft/kg

• ROSARA korai kisfrakció 85 Ft/kg
Pásztor. J állos u tea

(piac és Penny Market szomszédságában)
Tel.: 06/386-359 • Nézzen be hozzánk!

THERIfIl
Építőipari Szövetkezet
5500 Gyomaendröd, Ipartelep u. 3. Tel./Fax: 66/386·614, 386·226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
". Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése - telVezése
". Transzportbeton és betonacél értékesítése, előregyártás,

szerelés
". Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása

. (nyílászárók, Interspan bútorok)
", Epítőipari anyagkereskedés

. (fenyő fűrészáru, Interspan bútorlap, szigetelőlemezek.

. kartonplasztlemez...) .
.", Epitőiparigépek, segédeszközök bérbeadása

(toronydaru, acélzsalu, keretes állvány, útpanel...)
", Minta utáni burkolólap·értékesítés

GYá YÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK BOLTJA
Gyomaendrőd,Árpád u. 22/1- Telefon 66/386·189

ORVOSI VÉNYEK BEVÁLTÁSA!
Új kínálatunk:

ízületi és izomfájdalmak kezelésére
kúraszerűfürdőoldat,gyógykrémek,

elektromos stimulátorok
Továbbá: téli talpbetétek, gyógytalpbetétek,
gyógypárnák, fűzők, medenceövek, térd- és

bokarögzítők, lábápolási termékek nagy választéka,
vérnyomásmérők, vércukorszint-mérők

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17 óráig. Telefon: 386-189
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Közművelődésikoncepció
=====~

Megtartották a városházán a tele
pülés 2üü3-ig szóló közművelődési

koncepciójának vitáját. Március 6
án a meghívott érintetteknek csak
mintegy a fele tartotta érdemesnek a
megjelenést. Az önkormányzat
részéről jelen volt dr. Dávid Imre pol
gármester. dr. Csorba Csaba jegyző

és Kóris Györgyné.
A városvezetök véleményeket. javas

latokat kértek a koncepció végleges
kidolgozását segítvén. A hozzá
szólók ezzel szemben általában .. csak"
pénzügyi kérdéseket vetettek fel...

Elhangzott. hogy figyelembe kell
venni az erősödő civil szerveződések
véleményét az előkészítés során.
hiszen az elgondolás. a koncepció
nemcsak a hivatal részére készül. A
különböző alapítványok, egyesületek
stb. közül sokat támogatni kell. ame
lyek megmutatták már erejüket.
eredményeket értek el. úgymond
bizonyítottak...

Egyebek mellett a jegyző úr han
goztatta, hogy az önkormányzat a
költségvetés 1.1%-át biztosítja erre a
célra. ami jó arány a környező

településekhez viszonyítva. Jó lenne.

ha a magán-kezdeményezések is
bekapcsolódnának. mert hiszen
mindenkitőlaktiv tevékenységre van
szükség...

Hozzászólásában Sóczó Elek a
Motormúzeum létrehozója elpana
szolta. hogy veszélyben van a kiál
lítás jövője. Anyagi lehetőségeik azt
sem engedik meg. hogy a hosszabb
ideje előkészületben lévő bognár
múzeum megnyíthassa kapuit az
idén. Lemondó szomorúsággal ki
jelentette. hogy az idei a ..pusztulás
éve. a múzeumnak elhalása lesz.....

A fórumot követő városi egyeztető

tanács is elfogadta a koncepciót. így
az változatlan formában került a
testület elé márciusban. ahol azt
elfogadták. ..

A közművelődési koncepció lefek
teti az Országgyűlés 1997. dec. 9-i
ülésének CXL. számú törvényének
szellemében. hogy a települési ön
kormányzat kötelező feladata a helyi
közművelődési tevékenység támo
gatása. Ennek formái: az iskolarend
szeren kívüli. öntevékeny. önképző.

szakképző tanfolyamok. élet
minőséget és életesélyt javitó tanu-

lási. Íelsőoktatási lehetőségek.

népfőiskolál< megteremtése. A tele
pülés környezeti. szellemi. művészeti
értékeinek. hagyományainak feltá
rása. megismerése. a helyi szokások
gondozása. gazdagítása. Az egye
temes. a nemzeti és más kultúrák
értékeinek megismertetése.... az
ünnepek kultúrájának gondozása és
sok más egyéb. a művelődést segítő

lehetőségek biztosítása.
Ezen kivül tartalmazza még a

helyzetelemzésben a könyvtárale a
művelődési házak. a tájház. a mozi.
a civil szervezetek. gyűjtemények.

szobrok. emléktáblák. emlékművek.

épületek stb. helyzetét...
. Olvasható például. hogy váro
sunkban 32 emlékmű. emlékhely.
több mint 10 értékes épület talál
ható. Legalább 40 híressé vált sze
mély indult el innen (példáu! Kner
Izidor. Pásztor János. Határ Győző.

Kállai Ferenc. Pál Lénárd. Szilágyi
Ferenc Gyomáról. Rózsahegyi Kál
mán. Hunya István. Timár Máté.
Gergely Ágnes. Varjú Vilmos. Kun
kovács László Endrődről) és mintegy
70 a működő civil szervezet száma.

Petőfi Sándor versmondó verseny
a Városi Könyvtárban

A benevezettek száma 80 fő volt.
Eredmények:
3-4. osztályosok
I. Majtényi Mercedes (2. Sz.
Általános Iskola). felkészítője: Koloh
Imréné.
II. Roncsek Nóra (Szent Gellért Álta
lános !skola). felkészítője: Molnámé
Majoros Katalin.
III. Kruchió Éua (Szent Gellért Ál
talános Iskola). felkészitője: Kiss
Pálné.
A könyutárosok különdíjasa:
Csúuár Alex (Szent Gellért Általános
Iskola). felkészítője: Kiss Pálné.
A zsűri különdíjasa:
Csordás Edit (2. Sz. Általános Isko
la). felkészítője: Stranszkiné Dajkó
Edit.
5--{). osztályosok
I. Nyíri Dóra (2. Sz. Általános
Iskola). felkészítője: Huny~ Jolán.
II. Tímár Kitti (2. Sz. Altalános
Iskola). felkészítője: Balla Károlyné.
III. Gyányi Réka (2. Sz. Általános
Iskola). felkészítője: Balla Károlyné.
A könyutárosok kü[öndíjasa:
Homok Zsuzsanna (2. Sz. Általános
Iskola). felkészí lője: Oláh Gizella.

A zsűri különdíjasa:
HegedűsAttila (2. Sz. Általános Isko
la). felkészítője: Oláh Gizella.
7--8. osztályosok
I. Varga Tamás (2. Sz. Általános
Iskola). felkészítője: Hunya Jolán.
II. Szurouecz Gyöngyi (2. Sz.'
Általános Iskola). felkészítője:

Gordos Zsuzsanna.
III. Vetró Péter (2. Sz. Általános
Iskola). felkészítője: Hunya Jolán.
A könyutárosok különdíjasa:
Kólya Ibolya (2. Sz. Általános Iskola).
felkészítője: Polányi Éva.
Tímár Anett (Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola). felkészítője:Tímár
Sándor.
A zsűri különdíjasa:
Kun Renáta (2. Sz. Általános Iskola).
felkészítője: Polányi Éva.
Kulik Katalin 2. osztályos tanuló (2.
Sz. Általános Iskola. felkészítője

Czikkely Erika) mint a legfiatalabb
versenyző a könyvtárosok és a zsűri

együttes különdíját kapta.
A kellemes hangulatú versenyről R.
Nagy Tiborné 180 perces video
felvéteit készített. ez a könyvtárban
megrendelhetőés megtekinthető.

KÖSZÖNJÜK:
a Gyomai Kner Nyomda Rt.-nek a
sok szép könyvet.
a Zsort ABC-nek az édességc50
magokat.
a Margó Virágboltnak az ajándéktár
gyakat.
a Lionne Shopnak az ajándéktár
gyakat.
a Sikér Kft.-nek a sós süteményt.
a Dreher Sörözőnekaz üdítőt.

a Zöld Cukrászdának a tortát.
az endrődi "Kinai" boltnak az aján
dékokat.
a Hársfa vendéglőnekaz édességeket

a Városi Könyutár dolgozói

A Szép magyar beszéd megyei
középiskolás döntő gyomaendrődi

sikerekkel
A gimnázium és szakközépiskola
kategóriában:
I. helyzett Mándi Andrea (Kner
Gimnázium). felkészítője: TiMÁR

MARIANN.

A szakmunkásképző iskolák kate
góriában:
III. helyzett Dóka Sándor (Bethlen
Gábor Mg.-i és Ipari Szakk. Isk.),
felkészítője: HAJDÚ LAsz:..ö.
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- B K-

vid Imre polgármester és testülete meg
nyert egy amerikai pályázatot. amelynek
egy jövőkép kialakítása volt a témája. Ennek két pillérét
ragadom ki:

- az átalakuló mezőgazdasági szerkezethez kapcso
lódó termelés. Ebben szerepet játszik az idegenforgalom
is;

- Gyomaendrőd a virágok városa. mint jövőkép...
A tanfolyam 2. lépcsőjében is résztvevők megtanulják

a város parkkgondozási és az említett "felvirágoztatási"
lehetőségeinekmódját a programhoz igazodván.

A képzésben 40%-ban olyan kertészeti. zöldségter
mesztési ismereteket is adunk:. amit a kisebb gazdasá
gokban. a-háztáji kertekben hasznosítani tudnak...

Ezek az emberek májusban fognak vizsgázni. Kö
rülbelül fele-fele arányban kapnak elméleti és gyakorlati
képzést.

Kistérségi vonatkozásban nagyon sokféle folytatás
létezik. pl. a Dévaványai Önkormányzattal gyógynövény
és zöldségzöldek termesztése. Ecsegfalván pedig egy
sajátos technológiájú baromfifeldolgozó telep szakem
bereinek képzése indul.

Végezetül Bátkai úr kifejtette. hogy hosszú és tartós
együttműködésjöhet létre az itteni jó hozzáállású önkor
mányzattal és a munkaügyi központ kirendeltségével.

Hozzátette. hogy a szükséges pénzfedezetet a kor
mányzat és a munkaügyi központ állja. A későbbiekben

Gyomaendrőddel több elképzelés is megvalósulhat. pl.
idegenforgalmi. falusi turisztikai profilban.
Gyomaendrőd a humán erőforrás fejlesztésének köz

pontja. vonzáskörzete lesz. de máris sokat fejlődött ezen
a területen.

Az önkormányzat, a Békés Megyei
Munkaügyi Központ és helyi kirendelt

ségének segítségével szervezett legutóbb egy tanfolyamot
tartós munkanélkülieknek. munkanélkülieknek hajtatá
sos zöldségtermesztés. támrendszeres. alagútfóliás mód
szer elsajátítására. Ezt február 25-én komoly vizsga zárta
le és adott képesítést 22 főnek. Jelenleg ennek a tan
folyamnak 2. lépcsőjében hasonló szervezési keretek
között. az előzőekben tanultakra épülve parkgondozói.
kertészképzés folyik. több mint 400 órában. 17 részt
vevővel.

Bátkai József a Békés Megyei Regionális Munka
erőfejlesztés-képzőKözpont mezőgazdaságiés környezeti
szektor vezetője tájékoztatójában a Híradónak még
elmondta. hogy feladatuk Békés. Csongrád megyében a
mezőgazdasági. ipari. vállalkozási. nyelvi. elektronikai.
informatikai és humán területen az erőforrásokatbőví

teni.
A kistérségekbe tömörülő önkormányzatok. amelyek

ismerik saját területük humán és egyéb problémáit. job
ban iátják az elérendő. megvalósitandó céljaikat és a
megvalósitás útját.
Az-együttműködésezért segitheti a szerkezetében áta

lakuló mezőgazdaság' JÖVŐjét régióra vonatkoztatva.
Békés megye északi részén szomorú helyzet alakult ki a
volt ipari. de zömében agrár tevékenységbőlkiszorultak
között.

Úgy gondoljuk - folytatta Bátkai úr. hogy a humán erő

forrás erősítése csak akkor érhet valamit, ha a konkrét
gazdasághoz. ennek fejlesztéséhez kapcsolódik. Mi az
önfoglalkoztatás. a saját kisgazdasággal megjelenő.

megélhetést javító tevékenységet szorgalmazzuk.
Nagy szerencsénk van Gyomaendrőddel.mert dr. Dá-

Pappné Németh Hedvig igazgató

Békés megye tizenkét zeneiskolájának részvételével a
békéscsabai Bartók Béla Zeneiskola és Zeneművészeti

Szakközépiskolában rendezték !11eg a zeneiskolások
HEGEDŰVERSENYÉT.

A hat korcsoportban, valamint a továbbképzős cso
portban induló negyven tanuló kötelező és szabadon
választott műveket adott elő.

Zeneiskolánkból két tanuló indult a versenyen.
Harmadik korcsoportban Gyányi Réka eredményesen
szerepelt. Felkészítő tanára: Sági Attila.

A negyedik korcsoportban iskolánkat Pelyva Katalin
képviselte, aki else helyezést ért el. Katalin hatodik éve
tanul hegedűt. Fejlődését mi sem bizonyítja jobban.
mint az. hogy a három évvel ezelőtt megrendezett
versenyen harmadik helyezést ért el. Az utóbbi években
nyújtott átlagon felüli teljesítménye. hozzáállása most
beérett. Napi több órás gyakorlás, sok "más" dolog mel
lőzése kellett ahhoz. hogy személyes sikere megszü
lessen és a zeneiskola jó híre is tovább erősödjön.

Felkészítő tanár: Pappné Németh Hedvig.
Répássy Györgyi zsűrielnök. a budapesti Bartók

ZeneművészetiSzakközépiskola és a Liszt Ferenc Zene
művészeti Főiskola tanára szerint a színvonalas
versenyen igen sok tehetséges fiatalt hallhatott a szél?
számú közönség.

I_ h. l.yezés

Polgári védelem fiataloknak
Felmenőrendszerűpolgárvédelmi ifjúsági verseny zajlott
Gyomaendrődönmárcius végén. A szeghalmi körzetköz
pontú polgárvédelem rendezvényén Gyomaendrőd mel
lett részt vett a körösladányi és a szarvasi általános isko
lák csapata, általában nyolcadik osztályos tanulókkal.

A győztesek a megyei versenyen vehetnek majd részt
április folyamán. A mérkőzés a következő ágazatokban
folyt: polgárvédelmi. egészségügyi és közlekedési ismere
tek. 6-6-tagú csapatok versengésébőla gyomaendrődi 2.
Sz. Ált. Isk. került ki győztesen.
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Bávités a Raichle-nél
1997-98-ban épült és 480 m" alapterületű Új üzemcsar
nokot avattak a Raichle Sport Kft.-nél március IS-án.

Ezen jelen volt a holding és a tulajdonosi csoport
képviselője dr. Reinfried Spazier. a legnagyobb koo
perációs partner külföldi képviselője Daniel Galanti.
Varga Zoltán a Bm. közgyülés elnöke. dr. Dávid Imre pol
gánnester. dr. Csorba Csaba jegyző. a helyi munkaügyi
központ vezetője Tímámé Búza Ilona. a kivitelező, a

Kovács Istvánné és Ge11ai Lászlóné müvezetőkaz új
Ü2emcsamokban készült sicipőbetéte1ckel

Thermix Építőipari Szövetkezet ügyvezetője és vezetője

Knapcsek Béla és Knapcsek Lajos. Az átadást jelképező
nemzeti SZÚ1Ű szalagot Vodova János ügyvezető és
Reinfried Spazier vágta át.
Gyomaendrődöna sí és snowboard ((hódeszka) sport

cipőinek betétjét készítik 1991 óta magas színvonalon,
mindenki megelégedésére. Ezek márkája aRaichle,
Dachstein, Dynafit amiket kizárólag nálunk készítenek.

1991-ben még svájci tulajdonban voltak. 80 fő napi
300 pár bélést állított elő. 1995-ben tulajdonosváltásra
került sor. osztrák kézbe került a gyomaendrődi Raichle
Kft. Ekkor 95 fő napi 450 párat termelt. 1997-re 104 fő

napi 800 párat produkált. 1998. január l-jén 122 fő. de
decemberre 140 főt terveznek és napi 1000 párat. Jövő
évben a dolgozói létszám valószÚ1űleg eléri a 150 főt. a
gyártás a napi 1100 pár sportcipő-belsőt.

Jelentős a cég életében a számítógépes hálózati rend
szer közelmúltbeli használatba vétele és az adatátviteli
rendszer felfejlesztése. hiszen a holdingon belül még 10
társsal kell a hatékony kapcsolatot tartani nap mint nap.

Hamarosan. a következő évben kiépitik a minőségbiz

tosító rendszert és bevezetik az ISO követelmény
rendszerét. Ehhez és a 15 milliós gépberuházáshoz ter
vezték az épületeket. Kedves figyelmesség volt. hogy dr.
Reinfried Spazier átnyújtotta a gyomaendrődiek.J.,ek

Szent Flórián szobrát, aki Felső-Ausztria és a tüzoltók.
valamint egyéb javak védőszentje. B K

Létrejött a vadászkamara. a belépés
szükséges volt. de még ott maradt a
Vadászati Védegylet is ...

Nem változott viszont a bérvadászatok
után a bevétel szintje. 8-10 vadász alkal
manként ezres· teritéket teljesít 20 DM
darabonkénti áron. de ebből lejönnek
többféle költségek. Azt mondjuk. ha egy
egy kilőtt fácán után néhány száz Ft meg
marad akkor jól is jártunk. A ter
mészetvédelem prioritást kapott. például
az ártéri területeken...

Tehát az átállás megtörtént. de a
törvényt még a mindennapi élethez kell
finomítani - véleményünk szerint.

Az ország egyes területein prolémát okozó. főleg kül
földi bérvadászatok itt nem okoznak gondot. bár megfor
dulnak errefelé is német. osztrák. spanyol. angol. belga
és természetesen olasz puskások is.

Óriási probléma viszont az orvvadászok áldatlan
tevékenysége. Hasonlóan nehéz az esztelen szemetelés
leküzdése is ...

Mindössze 70 hektár a bérelt vadföld, a vadak búvó
helye. Ennek karbantartása sem kevés munkát igényel.
A vadkárok elkerülésére viszont kb. 200 munkanapot
fordítanak tavaszonként, hogy védjék a gazdák vetését.
Ezt közösen kellene végezni a tulajdonosokkal. de ehhez
ők alig-alig társulnak sajnos.

A vadásztársaság legalább 800-1000 munkanapon
foglalkoztat évente zömében munkanélkülieket. ami 5 fő

állandó alkalmazását jelentené. Bérkiadásokra kb. 8 mil
liót költenek. Emellett a vadak etetésére szolgáló tápok
ára is jelentős. Például a fácánok inditótápja 8900
Ft/mázsa, amiből hét vagonnal etettek fel. Anaposfácán
ára ezzel szemben 180 Ft darabonként. Sajnos a
bevételek stagnálást mutatnak. ebben belátható időn

belül nem várható változás. B K

Gyomaendrőd 5 vadásztársasága közül a
Széchenyi Zs. Vt. elnökével és fővadászá

val - Ke~-~es Imrével és Galát Mihállyal 
beszélgettünk az elmúlt vadászidényről,

az új vadászati törvény hatásairól.
Az 1997. évet már az új vadászati

törvény értelmében próbálta társaságunk
végig dolgozni.

Apróvad-gazdálkodásban komoly
munkát végzünk. Tavaly 28 ezer napos
fácánt vásároltunk és helyeztünk ki a
területre - mondták. A törzsállományhoz "
tartozik még, és a mintegy 9000 hektár ~ 7 A ~AS'ZA~T
területet megosztja kb. 250 db őz. és V.c1I.IL1 :c1
1800-2000 nyúl. Főleg a nevelt fácánál-
lomány adja az árbevételt. ami a gazdálkodást biztosítja.
Az elmúlt évben 10500 fácánt. 850 nyulat, 60 őzet lőt

tek ki. Ebből közel 17 milliós bevétel szánnazott.
- Ez arra elegendő. hogy a következő év vadgazdál

kodási alapját megteremtsük - mondta Kertes Imre. aki
egyébként a település gazdajegyzőjeis.

8 fős állandó létszám mellett 42 fő vadász számára biz
tosítanak szórakozást a vadászatokon keresztül.

Az új vadászati törvény ..leszervezése". mint el
mondták. nagy feladat volt a vadászterületek biztosítása
végett.

Az új törvény értelmében a vadászterületet 10 évre
kapták meg és természetes. hogy ezért bérletet fizetnek.
Amennyiben az önkormányzat megszervezi és a földtulaj
donosok akarják, akkor ezt a bérleti díjat lehetne fel
használni a mezőőri szolgálat megszervezéséhez...

- A törvény belépését követően a költségeink meg
növekedtek pl. a vadgazdálkodási alap fizetésével. Min
den levett fácán után 50 Ft-ot, nyúl után 100 Ft-ot. őz

után 1000 Ft-ot. Ez évente kb. fél millió Ft plusz kiadás.
Az is változott. hogy a 36 Ft-os területbérünk 100
Ft/hektárra emelkedett. Ez durván 900 OOO Ft/év.
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Sipos Tas Töhötöm ünnepi beszéde

JI gyomai /(oszorú2ci.s.
Előterbell dr. Du.uid Imre polgármester. dr. Csorba Csabajegyző

, -'-
-:::-'>:-- -l~ 7:

A város március 15-i ünnepségein az
endrődi részen történt párt. intézményi
koszorúzáson részt vett az Országos
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
képviseletében Rostás László alelnök,
Lukács Mihály, Kökény Kábnán.
valamint Pusztai József a Békés megyei
képviselő, Dági János helyi vezető, és
koszorút helyeztek el az emlékmű talapza
tánál.

Koszoruzci.s Endrődön

Több. mint 500 ezer Ft-ba került a Kossuth téren
megépített játszótér. amelyet helyi vállalkozók támo
gatásával. munkájával a Dógi János vezette Cigány
Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezett és valósitott
meg. Dógi úr hangsúlyozta. hogy az egész város gyer
meklakói számára.

Szponzorok: Rácz Kfl.. Dambater Kft.. Tótka Sándor. ifj. Dógi János.
dr. Dávid Imre. id. Rácz Imre. Gubucz József. Timár Vince. Timár János.
Cuti Bt.

Tilrsadalmi munkát végzöl<: id. Dógi János. id. Dóg; Jánosné. ifj. Dóg;
János. Rafael Tibor. Rafael Károly. Szécsi Ferenc. Szécsi György. Szécsi
Dezsö. Racz Csaba. Kovács Tibor. Kovacs Tiborné. Burai Attila. id. Fekécs
Béla. if). Fekécs Béla. Knap Zoltán. Dógi Ambrus. Pintér József. Papai
Krisztián. Mohácsi Zoltán. Kiss Julianna. Neiborl András.
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[. Rendőrségihírek .]
• Március folyamán eddig a Pap-zugban. Bónom-zugban.
Peresi-zugban. Simai-zugban. Peresi holtágban. összesen mint
egy 14-15 vikendház betörés történt.
• A Bogárzóban történt egyik hétvégiház betöréssel kapcsolat
ban 19-én előállitottak egy mezőtúli illetőségű személyt és
őrizetbe vették. 22-én kiengedték. de már 23-án egy társával
előzetes lelartóztatásba került a felmerül t bizonyitékok alapján.
Ezek a személyek Endrőd és Mezőtúr környékén előszeretettel

törték fel a nyaralókat. Eddig mintegy hatvan ilyen betöréses
üggyel és más büncselekményekkel lehet őket gyanúsítani.
Többek között 16 telefonfülke rongálását. perselyfeltörését is
elkövették.
• Halálos közlekedési baleset történt március 5-én Nagylapos
körzetében. Egy helyi lakos kivilágítatlan kerékpárját tolta az
úton és egy elhaladó teherautó elgázolta őt este 7 óra után.
• 8-án Endrődön a Stefi sörözőben verekedés tört ki. ami a
mulató előtt folytatódott..A másik visszaütött" jellegű adok
kapokban 8 napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszták a
résztvevők.

• 10-én a Dobi utcában az egyik ház kamrájából füstölt
húsokat. gázpalackot. centIifugát. cukrot. lisztet... loptak. A
rendőrök kutyával eredtek a forró nyomon az elkövetők után és
rövid keresés után kattant is a bilincs az elkövetők.gyanúsítot
tak csuklóján. Más cselelanényekkel is gyanúsíthatók. ezért egy
fő előzetes letartóztatásban várja további sorsát.
• ll-én két kerékpáros ütközött össze a Fő úti kerékpárúton. A
balesetet okozó 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
• 14-én a Pavilon diszkóban verekedés történt. A garázda 8
napon belüli sérülést okozott ellenfelének.
• 20-án halálos vasúti baleset történt a délutáni órákban
Nagylapos és Mezőtúr közötti pályán. Egy helyi személy a
gyorsvonat alá vetette magát és azonnal szörnyethalt.
Valószínűlegöngyilkossági szándék vezérelte tettét.
• 21-én garázsfeltörést észleltek a Vásártéli ltp. egyik
autótárolójában. de semmit nem vittek el.
• 24-én a Rózsa presszóba tetőbontásmódszerével hatoltak be.
Onnan cigarettát és ajátékgépbőla pénzt szedték ki és vitték el.

R.endőrségi felhívás
Várják az endrődi holtágakon víkendházzaj rendelkező

sértettekjelentkezését. akik birtokára betörők tévedtek.
Az utóbbi időben három víkendházat feltörő csoport ellen
indult büntetőeljárás.Tőlüknagy számban foglaltak le olyan
tárgyakat. amelyek nagy valószínűséggel az említett
betörésekből szánnaznak. A tárgyak azonosítása végett.
hivatalos időben várja a rendőrőrs a sértetteket.

.Á.LL.Á.S.A.J.Á.N"L.A.T<>~
Gyomaendrőd:

I. Jóbarátok Gmk. (T-Boy-Club) Gyomaendrőd. Kossuth L.
u. 61-63. Csik Tibor Tel: (30)289-950 - vendéglátóipari
eladó 2 fő (csak nő).

2. Krausz József vállalkozó, Sárszentmihály. Május l. út 4.
Tel.: [22)44S-0 18 - asztalos 3 fő.

3. Providencia Életvonal Békéscsaba. Teleki út 6. Tel.: 454
411 - fiókvezető l fő.

4. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa. Szigeti major. Tel.:
(60)307-980 - cipőfelsőrész-készítő 10 fő.

5. Városi Családsegítő Szolgálat Gyomaendrőd. Fő út 2.
(66)386-230 Pál Jánosné -logopédus l fő.

6. Kiss és Társa Bt. Gyomaendrőd. Fő út 133/ l. (Shell
Benzinkút) Tel.: (66}386-608. Kiss Sándor - benzinkút
kezelő 2 fő.

7. Hungária Biztosító Szarvasí Fiók. Szarvas. Szabadság u.
30. Nagy Péter. Tel.: (30}681-9S6 - képviselő 5 fó (a
munkavégzés helyei: Gyomaendrőd és körzete).

8. Zsefiker Kft. Gyomaendrőd.Hunyadi u. l/L Tel.: [30)439
234. Fülöp József - 1.fő szakács.

9. Baka Béla Kft. Göd. Arpád u. 8. Tel.: (27)345-190. Kolozsi
Lászlóné - nehézgépkezelő 10 fő.

Hol tart pillanatnyilag az idegenforgalmi koncepció egyik
részét alkotó elem a Gyomaendrőd és környéke - a
Körös-völgy túraútvonalának előkészítése? - fordultunk
Gurin Lászlóhoz. a polgármesteri hivatal
munkatársához.

A Gyomaszolg Kft. készítette pihenőhelyekbútorzatá
nak nagy része - asztal. pad. szemetes. magasles.
esőbeálló... elkészült. A nyomvonal kijelölése
megtörtént. azt "csak" rendbe kell tenni. Az első időszak

ban Gurin László véleménye szerint szervezett prog
ramokat kell biztositaní, ezzel népszerusíteni
Gyomaendrődilyen irányú lehetőségeit.Például megem
lített egy országossá. területivé szélesített túrakerékpár
rendezvényt, vagy tájékozódási futóversenyt. táv-fogat
hajtó versenyt. Valószínűsítiazt is. hogy nagyobb életet
úgy lehet ezen a területen elérni. ha országos ren
dezvények zajlanak.

Május 29-én. vagy 30-án lesz a túraútvonal hívatalos
átadása a pályázati összeget - több mint 2 millíó Ft 
adományozó amerikai Gyors Reagálású Projekt
képviselői részvételével. az ország összes agrár szak
középiskolájának kiírt túrakerékpár-versennyel ösz
szekötötten. A pályahosszúság kb. 26 km.

A túraútvonal. azaz a pálya közmunkások segítségével
lesz kialakítva. valamint a továbbiakban rendben. kar
bantartva. Ez egy fontos sarokpontja az elképzelésnek.

Nemcsak ..irányított". vagy sportcélokra használható
természetesen a kialakitott útvonal. hanem családi pro
gramoknak is nagyszeruen megfelel pihenöhelyeivel.
tájékoztató-o természet-népszerusítő tábláival. mint
oktató tanösvény...

Egyébként az egész Körös-völgy. Tisza-völgy és tele
pülései hasonló formában kihasználhatók lennének
némi összefogással - tette hozzá Gurin László.

Bemutató
A Komédiás Kör bemutatta március 31-én a Katona
József Művelődési Központban Komis -Mihály:
Körmagyar c. komoly bohózatát. A prudeknek nem
ajánlott. csak felnőtteknek szóló előadást a Hajdú
László által vezetett kör 18 év feletti szereplőiprezen
tálták nagy sikerrel.

10. Vaszkó és Társai Kft. Gyomaendrőd. Zöláfa út 1. Tel.:
(66)284-801. Vaszkó Lajos - műszaki bolti eladó l fő.

kisgép-o motorkerékpár, mg.-i gépszerelő l fő.

ll. Gyomaendrődi munkahelyre (érdeklődni a Munkaügyi
Kirendeltségen) - l fő vendéglátóipari eladó.

12. Liget fürdő. Gyomaendrőd. Erzsébet liget. Tel.: (66)386
039. Vass Ignác - vízmester 4 fő.

13. LadíngJános, Gyomaendrőd.Hídfő út 7. Tel.: (66)386-609.
Lading János - cipőfelsőrész-készítő 10 fő.

14. BB Gáz Kft. gyomaendrődi munkahelyre (érdeklödni a
Munkaügyi Kirendeltségen) - 2 fő üvegező.

15. Humánum '97 Kht. gyomaendrödi munkahelyre (érdek
lődni a Munkaügyi Kirendeltségen) - festő és mázoló l fő.

16. Szarvasi Vas- és Fémipari Rt. dévaványai munkahelyre
(érdeklődni a Munkaügyi Kirendeltségen) - 2 fő búto.asz
talos.

Gyomaendrőd. 1998. március 24-.

Megyei munkanélküliségi ráta: lS.14% Körzeti ráta: 17.92% 
Gyomaendrődi ráta: 18.00% Gye. reg. munkanélküliek sz.:
1202 fő A körzet reg. munkanélküliek sz.: 1975 fő

GyomaendrődiHíradó· GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja· Felelős szerkesztő: Biró Károly
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Választási

fórum
volt a

Műv.

Házban

5. old.

A TARTALOMBÓL:

10' ASport és ifjúságI alap felosztásáról 5. old.

02J> Az ÁFÉSZ-ról... 4. old.

10' Megszavazták a mezőőri

szolgálat alakítását.. 6. old.

02J> Újabb földárverés 7. old.

02J> Szokjunk le 8. old.

02J> A választásról 8. old.

10' Kajakos toborzó 9. old.
10' Rendőrségihirek 16. old.

10' Választókeriiletek (melléklet)

Kábeltévé újabb hírei
Szűcs Imre vállalkozó elmondta hogy ha a
pályázat. amit az ORTI-hez nyújtottak be.
kedvező elbírálást nyer. akkor a helyi
kábeltévé telepítés. szerelés költségei egy-egy
lakásra. ill. családi házra csökkennének.
esetenként 3000. vagy 4500 forinttal is.

A belépés így 17 OOO Ft helyett laká
sonként 14 OOO Ft. családi házaknál 25 OOO
Ft helyett 20500 Ft. (Természetesen a kom
munális adókedvezmény még tovább
mérsékli az árakat...)

Az ún. fej állomás besze,elésre került. ezt
követően il Kolman itp. 30 lakásában már
élvezLl< az adást. a 19 csatornát. amibő!

jelenleg 10 magyar nyelvű (ez még bővülni

fog).
Ezután a Botond utca. a Kossuth utca

következik. majd a Vásártéri ltp .. ahová
május közepére érkezik a szerelés...

A május l-jei műsorban (lapzártánkkor
tervezett) 20 tévékészülékkel ..bizonyitják"
majd a működést. Sőt a tombolatárgyak
egyike - a malmői (Svédország) utazás mel
lett egy ingyenes kábeltévé-bekötés...

A felmérés folytatódik. szervezéssel egy
bekötve.

Az állandó ínformátor. képviselő továbbra
is Dusek András. Később ügyfélszolgálati
iroda is szolgálja majd a közönséget az OTP
mellett. a Tourinform Irodánál.

Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
is kész új hitelkonstrukcióval a lakosságot
..ellátni". amennyiben az említett pályázat
pozítiv támogatást nyer... -

HAGYOMÁNYŐRZÉS A KÉZIMUNKÁBAN
Az 199B-as évben megrendezett Városi Gondozási Központ hagyo
mányőrző kézimunka-kiá1lításon a következő díjak keruitek kiosz
tásra. A zsűri három kategóriában értékelte a kézimunkákat.

HiMZES: 1. díj: l-es számú kézimunka (Hadí Istvánné)
2. díj: 2-es számú kéZimunka (Nagy Sándorné)
3. díj: 68-as számú kézimunka (Timár Dávidné)

KÖTEs: 1. díj: 74-es számú kötés (Homok Imréné)
2. díj: 34-es számú kötés (Dávid Vilmosné)
3. díj: 33-as számú kötés (Kis Károlyné)

EGYÉB: l. díj: 81-es számú (Makai Zsigmondné)
2. díj: 73-as számú (Knap Vincéné)
3. díj: 82-es számú (Filimon Miklósné)

KÖZÖNSÉGDiJ: 1. díj: 21-es sZ<'unú 69 szavazattal (Katona Miklósné)
2. díj: 46-os számú 49 szavazattal (GombkötőFrigyesné)
3. díj: 37-es számú 40 szavazattal (Almási Gergelyné)
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
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- Többeket érdekel, hogy azok. akik kisnyugdijasok.
vagy anyagi lehetőségüknagyon szűk. hogyan vonhatók
be az induló csatomázási. útépítési programba?

- A csatorna bevezetése. bekötése kb 500-700 ezer Ft
ba kerül ingatlanonként. attól függően. hogy van-e az
utcában csatorna. vagy nincs. Ebbőlmi csak 100 ezer Ft
ot kérnénk belépésként. (Ez csak hozzávetőlegesösszeg.
mert most van kidolgozás alatt.) A rendelet szerint. ha a
lakosság 60%-0. belép. akkor jár az állami támogatás.
Arra serkentenénk mindenkit. hogy vegye fontolóra
pénzügyi helyzetét. annál is inkább. mivel előbb. vagy
utóbb törvényben lesz a csatornázás. vagy szakszeru
..szippantás" igénybe vétele. Abelépőknek 5 évig kom
munális adókedvezményt adunk. másrészt a takarék
szövetkezet la évre adja a hitelt... A kamatok 70%-át az
állam megtériti. Ha összeszámoljuk. akkor látható. hogy
nem olyan sok pénzről van szó esetenként. .. Aki csak
teheti próbálja meg. Aki pedig végképp ~m tudja fizetni.
de rá akar kötni. annak ügyét egyénenként kell majd
megtárgyalni.

- A legrosszabb esetben ráterhelhető az ingatlan
ra is?

- Nem kizárt. de csak legvégső esetben.
- Aki hamarosan boldog kábeltévé élvező lesz. annak

az ígért kommunális adókedvezmény hogyan lesz e1szá
molva?

- Erre az évre ígértük az adómentességet. Ha a Il. félévi
adófizetés idejére felmutatja az illető az igazolást. akkor
nem kell azt kiflzetni. A befizetett I. félévet pedig
betudjuk a következő év adójába...

A pályázati támogatás után további 3-4.5 ezer Ft-os
csökkentés lesz a belépésből. ezért gyakorlatilag 10-12
ezer Ft a lakásonkénti és 16-17 ezer Ft a kertes családi
házak bekötésének költsége. Ez messze alatta van a
parabola antennás rendszer árainak.

- Hogyan értékeli a tűzoltók úJabb ajándékát Katona
Sándortól és német segítőitől?

- Nagyon pozitívan kell értékelni. hogy Katona úr min
dent megtesz a szülőföldjéért. Úgy érzem. hogy ezzel a

technikai tűzvédelmi felszereléssel Gyomaendrőd olyan
jó pozícióba került. hogy az önkéntes tűzoltóság a köz
célú feladatok ellátása mellett - mikor jogilag rendezett
lesz - előre tud lépni köztestületté. A hivatásos tűzoltók

tól bizonyos hatáskört át tudnak venni. amely alapján
részben államilag támogatott. de önkormányzati fenn
tartású félhivatásos tűzoltóságot tudunk majd felmu
tatni.

Ennek alapjait mindenképp Katona úr teremtette meg.
önzetlenül. Az önkormányzat erejéhez képest támogatni
fogja a műszaki biztonság figyelembe vételével.

- Milyen tapasztalatokat adott az eddigi kincstári gaz
dálkodás?

- Véleményem szerint az intézményeink pénzügyi
helyzete áttekinthetővévált. Jobb lett az együttműködés.

naprakészebbek vagyunk. fegyelmezettebb lett a pénz
gazdálkodás. A költségvetés 5 ezrelékét jelenti.

- Utóbbifontosabb találkozói?
- Fontos volt a találkozó a tűzoltóautó átadásakor Ka-

tona Sándorral és a német vendégekkel. valamint a me
gyei parancsnokkal. és a tűzoltó egyesület vezetőségével
is. Tisztáztunk sok félreértést...

A mezőőri üggyel kapcsolatos összejövetelen is megtár
gyaltuk. hogy nem a város kívánja ezt a dolgot kézben
tartani. hanem a földtulajdonosoknak kívánunk segi
teni.

A térségi önkormányzatok budapesti konferenciája.
ahol áttekintésre kerültek a régiófejlesztés feladatai. de
előtérbe kerültek olyan dolgok is. hogy mi várható a kö
vetkező időszak címzett és céltámogatások vonatkozá
sában. Megerősítettea konferencia azt a struktúra - út.
csatorna. stb - fejlesztő célokat. amelyek nálunk)s foly
nak...

Az 5. sz. választókerület képviselő-jelöltjeivel való fo
lyamatos találkozás értékes volt. Lényeges, hogy a kö
vetkező időszakban ki képviseli majd a városunkat az
országgyülésben. A kilenc jelöltben olya.c, személyeket
ismertem meg. akik valószinűleg a körzetet és ebben
Gyomaendrődötis képviselni akarják... !

A GYOZTES (I. helyezett)

63 kg
36 kg
44 kg
48 kg

Április 22-én megyei
szolfézsversenyt rendez
tek Mezőkovácsházán,

ahol részt vett amegye
valamennyi zeneiskolá
ja: Békéscsaba, Gyula.
Szarvas, Csorvás, Mező

berény, Orosháza. Med
gyesegyháza, Mezőko

vácsháza és Gyomaend
rőd. 56 tanuló indult, 6
korcsoportban.

Nagyon szép környe
zetben. jól felszerelt is
kola volt a helyszín. Ilyen
körülményekrőlmi csak
álmodhatunk, hogy a fel-

növekvő nemzedéket ná
lunk hasonló körülmé
nyek között oktathat
juk.

Három gyerekünk vett
részt a megmérettetésen
(Orovecz Anna, Gera Ni
koletta és Gyányi Réka.

Gyányi Réka a II. kor
csoportban I. helyezést
ért el és még külön di
cséretet is kapott.

Gratulálunk az ered
ményhez. s még további
sok sikert kívánunk.

HOLUBNÉ HUNYA ANIKÓ GyányiRéka

Juda eredmények

Magyar Köztársaság Kupa
Budapest
1998. 04. 25.
II. Balogh Zoltán
II. Gózon Gábor
V. Tóth Tamara
V. Szabó Mariann

Régióverseny Szeged
3 megye
1998. 04. 26.
I. Szabó Zita 23 kg
I. Mészáros Renáta 36 kg
I. Gózon Gábor 36 kg
I. Balogh Zoltán 63 kg
I I. Mohar Zoltán 32 kg

Mohar Gábor 45 kg
Pap Lajos 36 kg

lll. Vinkovics Norbert 40 kg
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Díszsírhelyek • Bölcsődei, óvodaigondok • Visszafizetés • MezőtúTi támogatás

Tes'tüle'ti ülés anyaga

Megköszcnöm mindazoknak,
akik az 1998. május 1-jei programhoz

támogatást nyújtottak és ezzel több ezer
polgár szórakozását segítették elő.

BABOS LÁSZlÓNE a Városi Sportcsarnok igazgatója

Minden
korosztálynak,

kezdóknek
és haladóknak

INTER
, ,

NYELV8TUD10

-

félévben Dávid István képviselő és 40 fős aláírással
támogatott kéreime eredményeként. Lényeges indokai
között az esetleges gyors orvosi beavatkozás lehetőségét

találjuk a 15-17 km-re lévő kórházban. Dr. Gedei Margit
városi főorvos véleménye, amit alátámaszt az Országos
Mentőszolgálat megyei főorvosa és az ÁNTSz megyei
tiszti főorvos is, hogy nem indokolt a mezőtúri kórház
támogatása - még a gesztus értékü 100 OOO Ft-os
összeggel sem, mivel arra nagyobb szükség lenne a
gyomaendrődi egészségügyben - mondta dr. Gedei
Margit.

• Bemutatkozott a testület előtt GombkötőSándor az
Új Szövetség képviselő-jelöltjeaz 5. sz. választókerület
ben.

• Pályázaton nyert 4 millió svájci [rankból l millió Ft
jut a gyomaendrődi vizmütelep fejlesztésére, rekonstruk
ciójára.

• Az ivóvizberuházás ütem szerint halad, azonban 3
millió Ft-ért a megyei múzeum munkákat végez lelet
mentés érdekében előzőleg.

• Május 24-től megáll Gyomán az Inter City vonat
reggeI6.50-kor és du. 17 óra után közlekedőszereivénye.

Minden korosztálynak, kezdó'knek és haladóknak:
• angol, német, francia, o:-osz nyelvből, 30, 40, 50 órás

nyári nyeLvtanjolyamheti 4-10 órában. július.elsejétől.
• egyhetes. 30 órás intenzív kurzusok júliusban
• nyelvvizsga jellegü tudásszint felrnérés előzetes

jelentkezés alapján
Írásbeli: május 22.,29.

Szóbeli: június 5., 12.

Az általános iskolás
korosztálynak júliusban:

• 5-10 napos nyelvi táborok
Gyomaendrődön.

Napi 4 óra nyelvtanulás. 3 óra
igényes szórakozás.

Szállást, étkezést kivánságra biztosí
tunk.

BÖ'v'EBB FELVI~GosíTÁS: Napközben: Vállalkozók Háza,
Vállalkozásfejlesztési AlapítváJ..y, Hősök útja 56. Tel.:
283-436 Ügyvédi Iroda, Endrődi u. ll. Tel.: 386-930
Munkaidő után: RÓZA VENDEL, Harsfa u. 8/1.
Tel./fax/üzenetrögzítÖ: 386-736

Fordítás, levelezés, tolm.!Ícsolás, idegenvezetés - angol,
német, francia, orosz, ukrán, román, arab, svéd nyelven.

Az április 30-i ülésen többek között - 37 napirendi
pontból kiemelve - a következőkről döntöttek.

• Rendeletet alkottak a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról. Ebben az alábbi témákban
határoztak:

- pénzbeli és természetben nyújtott ellátások. Pl.
kérelembenyújtás helye. pénzbeli kiegészítések,
ellátások, rendkívüli támogatás, ellátások felté
telrendszerei. formál stb ...

- a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
szabályozása. Pl. ellátási formák, kérelmek módjai,
elbírálási szempontok, megszünés esete, módjai
stb ...

- téritési díjak területén. Pl. intézményi díjak. egyéní
rászorultság. kedvezmények, időtartam, határidő

stb ...
Díszsírhelyeket jelölnek ki a köztemetőkben. E

terület sírhelyei csak a ..Gyomaendrőd Város Dísz
polgára" címben részesültek. és a ..Gyomaendrődért
kitüntető emlékplakettben" részesült személyek nyughe
lyei lehetnek.

• Könyvvízsgálói megállapítások lényege Gyoma
endrőd 1997-es gazdálkodásáról, hogy az önkormány
zatnál fegyelmezett. költségkímélő, a jogszabályokat és
döntéseket betartó gazdálkodást folytattak.

A bevételi főösszeg l 416222 ezer Ft volt, a kiadási
l 315 031 ezer ?~.

• Megállapodást kötnek a Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Egyesületével.

.. Elfogadták a 97-es állami normatív támogatás
elszámolásáról szóló előterjesztést. Az állami költ
ségvetés számlájára visszafizettek márciusban 6 millió
273 ezer forintot, mert csökkent az oktatásban, ellátás
ban résztvevők száma, tehát alacsonyabb a kihasználás
a tervhez képest. Ilyenkor az önkormányzat fizeti vissza
az összeget az intézmény helyett. Ezért kívánatos az,
hogy minden...1Q. tartsa magat az eredeti költségvetéshez.
Ugyanakkor a visszafizetés kamatmentes hiteInek is
nevezhető... •

.. Gyennekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására
együttmüködést köt Gyomaendrőd képviselő-testülete

Hunya község önkormányzatával május l-jétől decem
ber 31-ig.

• A bölcsőde napi nyitva tartását 7.00 és 18.00 óra
között határozták meg. A gyeIT::1ek napközbeni ellátását
viszont 7.00-től 15.00 óráig. A gyermekfelügyeleti szol
gáltatásért a napi téritési dijat 120 Ft/fő/órában

határozták meg.
• A sajnálatos gyermeklétszám további csökkenése

miatt (l. Sz. Napköziotthonos Óvoda tagóvodálban
összesen 259 férőhely van. 1996/97-ben 271 gyennel~

vette igénybe, 1997/98-ban 232 gyermek. 1998/99-ben
216 gyermek 10 csoportban). Az l. Sz. Napköziotthonos
Óvodába...'1. 25 [ős csoportok mellett e'6:J óvodai csoportot
megszüntetnek, vagyis a Szabadság úti tagóvodáb2.I1
1998/99. évben egy csoportot indítanak. Ez óvodai át
szervezést is jelent. 2 ellenszavazattal, l tartózkodással
fogadták el.

• Az oktatási intézmények pedagógiai programjainak
szakmai véleményeztetését további ártár'6:Jalások mellett
lehetőleg a békéscsabai Pedagógiai Intézettel végeztes
sék el.

• A Liget-fürdő szolgáltatásait vállalkozói alapon
csúszdával bővítenék. A megállapodás 5 évre szólna a
vállalkozóval- egyelőre.

• A mezőtúri kórházat 100000 Ft-tal támogatják a II.
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Az ujci.T1ddwzas( ukTJléUlYo]w[ a[uc:s7.i
Dinya Lászl6 elnök Katona Sándort6L

stílszerűena létra kosarában

Autó létrával a tűzoltóknak

Az új létrás aul6 és a (úzo1l6k mobit arzenáIjának egy része...

származik, mert az otta.."li tűzoltók másikat vettek, ezért
ez feleslegessé vált. Ö aztán ezt megvásárolta azzal a cél
lal, hogy Gyomaendrőd város tűzoltóságának adomá
nyozhassa. Ezt megelőzően azonban a legtöbb szabad
idejét a tűzoltóautó javítására szentelte Katona Sándor.
Az 5800 cm3 . 170 lóerős dízel Magirus Deutz létrájának
emelőmagassága30 méter. a kosárban elhelyezhetősúly
150 kg. Kezelését csak megfelelően kiképzett személy
végezheti.

A megyei tűzoltó vezetőtöl megtudtuk. hogy ez a me
gyénkben a negyedik létrás jármű. amelyik a vizsgázta
tás és vámolás után munkába léphet. -b-

-'.

. ~.

Katona Sándor, Németországban tartós kiküldetésben
dolgozó endrődi születésű. a Gyomaendrödért Kitüntető

Emlékplakett tulajdonosa. újabb gépjárműveltámogatta
<'1 Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.

1998. április 17
én adta át a létrás
tűzoltóautótDinya
László elnöknek.
Az aktuson jelen
volt a város veze
tősége mellett Bé
kés megye volt és
jelenlegi tűzoltópa
r;ll1csnoka Kovács
J<"mos és Gáti Zol
[;\11.

A járn\űvet elkí
s('rte Armin Set
zcr. Siegen tarto
mányi székhely
tüzoltóparancsno
ka és több mun
katársa Németor
szágbóL

Katona Sándor
dmondta a Hír
adónak. hogy a
létrás jármű Sie
gen tartományból

~ ~

Sikeres évet zárt az AFESZ
A Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ 1998.
április 17-én tartotta évi rendes küldött
gyülését. A küldöttek meghallgatták az
igazgatóság és a felügyelőbizottság beszá
molóját a szövetkezet 1997. évi tevékeny
ségéről. gazdálkodásáról és elfogadták az
1998. évi tervet és az üzletpolitikai cél
kitűzéseket.

Az elfogadott jelentés szerint a szö
vetkezet gazdálkodási feltételei nem
javultak az elmúlt esztendőben. A mű

ködési területen évek óta alacsony az
átlagjövedelem. az átlagosnál lényegesen
magasabb a mW1kanélh-üliség. ennek kö
vetkeztében alacsony a fizetőképes ke
reslet. ugyanakkor az átlagot jóval meg
haladó a kereskedők száma. virágzik a
..fekete- és szürkegazdaság".

Az ÁFÉSZ vezető testületei a válasz
tásuktól eltelt első évet a nehéz müködési
feltételek ellenére is sikeresnek értékel
ték.

A szövetkezet áruforgalma és egyéb
bevételei 1997. évben meghalad ták a 300
M Ft-ot. ami 1996-hoz viszonyitva közel
10%-os növekedést jelentett. Ez a forga
lomnövekedés meghaladta a megyei át
lagot és a tervezett mértéket is.

A sikert az ÁFÉSZ-ek országos beszerző

és értékesítő rendsze'réhez való csat
lakozás. és az ennek eredményeképpen
alacsonyan tartott fogyasztói árak. a
rendszeres akciók. a 10-30%-os enged
ményt kínáló vásárok alapozták meg.

A szövetkezet jelentös eredményt ért el
pénzügyi-finanszírOZási helyzetének javi
tásában. mert az évek óta fennálló nagy

összegű hiteláilományát az év végére le
csökkentette. sőt bankhitelét 1998. már
cius végéig teljes egészében visszafizette.

Az ÁFÉSZ évek óta nyereségesen
gazdálkodik. Az 1997. évi mérleg szerinti
eredmény 12 M Ft. a tervezettnek több
szöröse. A túlteljesitéshez az ingat
laneladásokból származó eredmény is
hozzáj árult.

Az 1998. évi tervkészitésnél újabb
nehézségekkel kellett a szövetkezetnek
számolni. Ezek l<özött a konkurencia
növekedése. a multinacionális cégek
megjelenése a meghatározó. amit a helyi
adók növelése súlyosbít.

Az ÁFÉSZ 1998. évben a forgalom kis
mértékű visszaesésére számít a
versenytársak növekedése miatt -. de a
forgalom csökkenése nem lesz számot
tevő.

A kamatterhek lényeges csökkenése
miatt a gazdálkodás eredményessége nő.

a szövetkezet nyeresége minimálisan 7 M
Ft lesz 1998. évben.

Az ÁFÉSZ igazgatósága a szövetkezet
közel 1300 fös tagságát az 1998. március
19-24. között megtartott részköz
gyüléseken tájékoztatta az elmúlt év
eredményeiről. illetve az 1998-as ter
vekrőL A szövetkezeti tagok elismeréssel
fogadták a szövetkezet eredményeit. és
támogatják az 1998. évi üzletpolitikai el
képzeléseket mondta a Híradónak...
GYOMAENDRŐD ES VlDEKE ÁLTALÁNOS
FOGYASzrAsI ts ÉRTEKESiTŐ SZÖVETKEZET
GYOMAENDRŐD elnöke DR. KULCSÁR
LAsZLÓNE

ÉJ5ZAHAIAHADÁLVUER5Env
A Városi Drogellenes Munkacsoport
éjszakai akadályversenyt rendezett áp
rilis 25-én szombaton az endrődi liget
ben.

7 csapat vett részt a versenyen. mind
annyian endrődi lakosok voltak

Az állomáson ismeretanyagot vizsgáló
tesztlapokat kellett kitölteni az
egészséges életmóddal kapcsolatban.
valamint különböző sportfeladatokat is
adtunk.

A 7 állomás feladatainak teljesítése
után az alábbi eredmények születtek.

1. helyezett "Epe" csapat. Tagok:
Kulik Attila. Varga Tamás. Várdonyi
Zsolt.

2. helyezett "Juve" csapat. Tagok:
Tímár Péter. Farkas Péter. Kovács Ta
más.

3. helyezett "Vipera" csapat. Tagolc
Pápai Zoltán. Rácz Kálmán. Rácz Zoltán.

Különdíjat kapott a Schumacher-ről

elnevezett. egyetlen lánycsapat. melynek
tagjai: ~rdei Szilvia. Farkas Zsuzsanna.
Bohrát Eva.

A program végén. amennyiben igény
lett volna rá. különbusz szállitotta volna
haza agyomaiakat.

Ilyen akadályversenyt tervezünk még
május hónapban máskor is.

Az érdeklődők plakátokon. illel-ve a
Városi Családsegitö Szolgálat Irodájában
(Gyomaendrőd. Fő út 2. Tel.: 386-230)
tudhatják meg a részleteket.

Köszönetet szeretnénk mondani a
Megyei Drogellenes Munkacsoportnak
a pénzért, Kovács Lajos vállalkozónak a
sportpálya használatához való hoz
zájárulásért, valamint a résztvevő peda
gógusoknak és segítőknek a közremű

ködésért.
Pát Jánosné koordinátor
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500

1998. évi támogatás
(E Ft)

30
120
50
120

SPORTRENDEZVÉNY ALAP

Körös Kupa Nemzetközi Kézilabda Torna
Országos Kajak-kenu verseny
IV. Herter József Sakk Emlékverseny
Országos Cselgáncsverseny
Összesen:

Rendezvény

A gyomai futballpálya teruletén lévő atlétikai pálya salak
boritásához a szállitási költség támogatása 180 E Ft

Pályázó neve

A Humánpolitikai Bizottság a 9/1998. (II. 27.) KT. sz. rendelet 6. §-ában a képviselő-testület által átruházott
hatáskörében elj árva. az 1998. április 21-i ülésén a beérkezett pályázatok alapján döntött a Sportalap. a
Sportrendezvényalap és az Ifjúsági alap felhasználásáról. Tájékoztatásul közöljük a pályázók nevét és az elnyert támo
gatási összeget.

SPOR.T.A.L..A.P
1998. évi támogatás

összege lE Ft)

Körös Kajak Sportegyesület 300
GyomaendrődiJudo Club 900
GyomaendrődiFérfi Kézilabda Club 400
Gyomai Futball Club 350
GYTSK Testépitő és Erőemelő Szakosztály lOO
Gyomaendrődi Kner Imre SE 100
Gól-Suli Alapítvány 200
Gyomaendrőd-DévaványaSE Sakk Szakosztál_.:::"::.y'----::-=:2:-:0::-:0=-_
Összesen: 2650

Átadás IFJÚsAG-I .A.L..A.P

250

1998. évi támogatás
(E Ft)

50
70
30
50
50

Gyomai Szülőföld Baráti Kör
Majorette Csoport
Rózsahegyi K. Ált. Isk. és Közműv. Könyvtár
Körös Kajak Sportegyesület
Komédiás Kör
Összesen:

Pályázó neveFelújították az orosházi kórházat. Az ünnepélyes átadáson dr.
Vastagh Pál igazságügyi miniszter és dr. Kökény Mihály
népjóléti miníszter mondott beszédet. Az esemény április 30
án történt.

Kiállítás
Nagyné Veres Róza gyomaendrődiJestőművész aUcotásaiból
voU 1átható egy kiál1itás Dévaványán az ottani Művelődési

Házban április 27. és május 3. között.

VÁLASZTÁSI
FÓRUM

Április 23-áJl a Szó-Beszéd által
szervezett, Katonaj. Műv. Központban
tartott választási fórumon a kilenc
körzeti országgyűlésiképviselőjelöltből
megjelent Szöllősi Istvánné MSZP. dr.
Szendrei Éva SZDSZ. Gombkötő

Sándor Új Szövetség. Domokos László
FIDESZ-MDF, Mészáros László FKGP és Molnár Pál
MIÉP.

Rövid, 3-3 perces bemutatkozásuk után a
választópolgárok kérdéseire igyekeztek válaszolni.

A Híradó arra volt kiváncsi. hogy az országos. az ún.
nagypolitikai ígéretek és magyarázkodások helyett
Gyomaendrődrevonatkozóan milyen közelebbi, konkrét
elképzeléssel rendelkeznek a jelöltek. Kivonatos vá
laszaik:

Dr. Szendrei Éva: Azokat az ágazatokat. vállalkozá
sokat kell támogatni, amiből megélnek itt az emberek.
Turi.zmus térségi koncepcióval. kis- és középvállalkozá
sok. mezőgazdaság...

Combkötő Sándor: Rendezni kell a termőföld-tulaj-

donlás jogi körülményeit. Az ENe!
épületének kigondolt hasznosítása. Az
adózás után befolyó pénzek itt-tartása.
A holtágak vizminőségének feljavi
tása...

Domokos László: Az összekapcso
lást jelentő utak fejlesztése. Pers

pektívát az ittlakóknak a lemaradások kiküszöbö
lésére. Gyoma és Endrőd helyi adottságainak jobb
kihasználása. Az idősek gondjainak kellő megoldá
sát...

Mészáros László: A szakoktatás jelentőségének. az
idegenforgalom lehetőségeinek kihasználását. Mező

gazdasági. kereskedelmi szerveződést.A Hármas-Körös.
mint szállítási út felfejlesztését...

Molnár Pál: Utak. járdák fejlesztése. egészségügy.
szórakozás. idősek körülményeinek javitása...

Szöllősi Istvánné: Mezőgazdaságikisvállalkozói szak
oktatás fontossága. Az egészségügy jó műszerellátottsá

ga. Holtágprogram. Az Endrődi Szabók tb-ügyét jól
lezárni...

KÖZÖSSÉGI HÁZ MÁJUs HAVI PROGRAM

KATONA JÓZSEF VÁROSI MŰVELŐDÉSIKÖZPONT
Ezentúl kedves Vendégeink a rendezvényeinket a
havonta megjelenő, ingyenes Gyomaendrődi Prog
ramfüzetben olvashatják. Nem csak a Művelődési

Központét, hanem a város összes kulturális,
művészeti, sport-, szabadidős rendezvényeit is.

1. 10-18 óráig:
2. 18 órától:
8. 16 órától:

10. 06 órától:
13. 17 órától:
16. 17 órától:
26. 14-18 óráig:

Majális Öregszőlőben

A Magányosok klubja vacsorája
Orvos-beteg találkozó a
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
szervezésében
Választás
Cukorbetegek klubja
A Rózsahegyi-nap gálaműsora

Műanyag- és háztartási cikkek vására

Tisztelt Ebtulajdonosok!
Értesítjük a Tisztelt gyomaendrődiebtartókat.

hogy a veszettség elleni eboltásra a helyben
szokásos helyeken

1998. május 15. és június 30-a között kerül sor.
A pontos dátumot a helyben szokásos módon

hozzuk aT. lakosság tudomására.
Az eboltás díja a meghirdetett helyeken ebenként

400 Ft.
Kérünk minden ebtartót, hogy a kötelező

védőoltásnak tegyen eleget, mert az oltás alól
elvont ebeket állami kártalanítás nélkül ki kell
írtani, a tulajdonos ellen pedig szabálysértési

eljárást kell kezdeményezni.

POLGÁRMESTERI HIVATALL ~
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Biró

A mezőőri hálózat felállítására a folyamat az elmúlt év lopásokra, orvvadászatra és -horgászatra egyebek mel-
októberében kezdődött Gyomaendrődön a téma meg- lett.
vitatásával, az érintettek - vadásztársaságok, földtulaj- A pénzügyi fedezet több helyről állna össze. A va-
donosok, bérlők, az önkormányzat - között. dásztársaságok által fizetett földbérleti díjak-
Mivel az ide vonatkozó rendeletek is .-~:::::::::::=====:::::~~ ból, az önkormányzat és az állam forrá-
úgymond útban vannak. ezért az év saiból.
II. felében be is lehet ezt indítani. Felvetődött sok egyéb probléma

A városházán április 8-án az mellett az is, hogy a vadásztár-
összegyűltek célja már az volt, saságok talán nem igazán
hogy eldöntsék legyen-e me- szeretnének partnerek lenni a
zőrői szolgálat Gyomaendrőd díjbehajtásban, ezért más
területén, ill. körzetében", megoldást kellene erre találni.

A 29 OOO hektár, mintegy 2700 Például olyat, hogy egy önkor-
földtulajdonosa nem lehetett jelen ter- mányzati határozat nyomán kötelező

mészetesen, a többséget a vadásztársasá- módon a szükséges díjak behajthatók
gok és a tulajdonosok egy csoportja képviselte. legyenek. Azt is elmondták, hogy a mezőőr valamilyen

A gazdajegyző Kertes Imre, dr. Dávid Imre pol- formában vállaljon felelősséget...

gármester, dr. Csorba Csaba jegyző ismertette a feladat Az ügy konkretizálását lezáró szavazás során a döntő

körülményeit. többség 27 jelenlévőből 3 ellenszavazattal, l
Amennyiben a tulajdonosok és bérlők ebben egyet- tartózkodással - a mezőőri szolgálat mellett voksolt.

értenek, akkor a mezőőri szolgálatot az önkormányzat Az önkormányzat tehát a törvényes keretek között
megszervezi. A Földmüve1ésügyi Minisztérium hivatala kezdje meg a mezőőri szolgálat helyi szervezését.
gyakorolja majd a felügyeleti jogot, a rendőrség pedig A polgármester végszavában elmondta, hogy ettől még
véleményezési joggal bír. csodát ne várjon senki. Ha már a kezdetben valószínűleg

A vadászati jog díj tételei lesznek a felmerülő díjak 4 fős szolgálat az elkövetések egynegyedét megakadá-
alapjai. Az elsődleges egyeztetések már megtörténtek. lyozza, akkor is sokat értünk el. Fel kell vállalni a
A mezőőrök működési feladatai és hatáskörei egyébként lehetőséget és a gazdák bizalmával előre lehet lépni a
most is hasonlók lesznek az előző mezőőri tevé- rend megteremtésére
kenységgel. Fokozott figyelemmel a termény-, termék-

IDEGENFORGALMI TALÁLKOZÓ
Április 2-án Szöllősi Istvánné országgyülési képviselőnk
meghívására városunkban tárgyalt dr. Tóth Tibor az Ex
press Utazási és Szálloda Rt, vezérigazgatója, Völgyi
László az Express hálózati igazgatója, az mosz főtit

kára, A küldöttségben ott volt még a romániai Lucon
utazási ügynökség vezetője és munkatársai." Gyoma
endrődön fogadta őket a városvezetés képviseletében
Várfi András. dr. Csorba Csaba, dr. Valach Béla és Hor
nok Emő a Tourinform Iroda vezetője.

Az Express lehetőséget lát a Körösök vidékének. igy
településünk kinálatainak kihasználásában. Ezért közös
tervek kidolgozásában, a jövőbeni együttmüködésben
partner és segítőtárs lesz a fejlődés érdekében.

Április közepén ezt megerősítendő újabb találkozót
rendeztek. Eljöttek azok is. akik a városban valamilyen

, . ..
ElSZakal plngpongverseny

A Városi Drogellenes Munkacsoport éjszakai pingpongver
senyt rendezett 1998. március 28-án a Bethlen Gábor Mező
gazdasági Szakközépiskola tomatermében. A versenyen
részt vett 20 diák, valamint változó létszámú lelkes
szurkolócsapat. A rendezvény 20 órakor kezdődött, és éjfél
körül ért véget.
Eredmény:
Fiúk: 1. ErdőZsolt, 2. Erdő Krisztián, 3. Mátyus Ferenc.
Lányok: 1. Krivjanszki Nóra, 2. Lauterbach Arabella, 3.
Krivjanszki Olga.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Bethlen Gábor
Szakközépiskolának, hogy rendelkezésünkre bocsátották
a tornatermet. és Kohn Sándor tanár úrnak, aki szabad
idejét feláldozva felügyelt a versenyre.
Külön köszönet illeti meg a Megyei Drogprevenciós Mun
kacsoportot, mivel az ő pályázatukon nyert pénzösszeg
tette lehetővé a verseny megrendezését.

PÁL JÁNOSNÉ a munkacsoport koordinátora

szálláshelyet tudnak kínálni. Sokaknak megvan a J!ja
lakult vendégköre, de zömmel feketén adják ki a főleg viz-.
parti nyaralókat, ami bizony a magyar adózási feltételek
hátrányos következménye.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol a törvényes
megoldások teret nyernek, előbb-utóbb rájönnek" az em
berek, hogy érdemes meglépni ezt.

A megbeszéléseket követőenmeglátogatták a Frigyláda
épülő szállodáját a Hősök útján, a Körös éttermet. a
felújítás alatt álló Liget-fürdőt.

Érdeklődést mutattak az endrődi Vadászház lehe
tőségei iránt is.

Tapasztalva az Express érdeklődését, várhatóa,! a
közeljövőben több más utazási iroda is megjelenik tele
pülésünkön - fűzte hozzá Homok Emő. - b -

Segíts, hogy segíthessünk!
A Városi CsaládsegítőSzolgálat

bútorgyiijtési akciót hirdet,
mellyel a rászoruló családokat lrivánja támogatni.

Amennyiben van felesleges, még használható
bútora, kéIjükjelezze azt a 66j386-230-as

telefonszámon, vagy személyesen
a Városi CsaládsegítőSzolgálat irodájában

(Fő út 2. sz.)
PAL Jiv\lOSNÉNAL, NAGYNÉ SIMON MÁRIÁNAL

VAGY LIZICZAI ILDIKONAL és felkeressük Önt.

Felajánlásaikat előre is köszönjük!
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..Nép és történelem Illéssy Péter képein" népfőiskolai mozgalmában - kifejtett
címmel kisszámú, de lelkes közönség előtt művelődésszervező tevékenységét és
új kíállítás nyilt a Városi Képtárban. ápr. egyházi munkáit. a belső teremben pe-
3-án délután 4 órakor. dig a népéletből vettjeleneteket és népí

A kiállítás megnyitását Banner Zoltán, a alakokat ábrázoló alkotásokat lát-
rendezést Illéssy Zoltán vállalta. Zeneí hatunk. Az etnográfiai hitelességűképek
kíséretről a művész unokaöccse, Illéssy a történelmet és az életet továbbvivő

István és családja gondoskodott. A szü- NÉP-et alkotó kisemberek színes mín-
lőkből és négy gyermekükbőlálló kamara- dennapjaiba engednek bepíllantást.
zenekar reneszánsz és egyhází dallamokat Banner Zoltán értékes. gondo-
adott elő. A legnagyobb fiú, a 15 éves Péter latébresztő előadása után az ér-
fagotton, a 13 éves Orsolya fuvolán, a II deklődők Illéssy Orsolya fuvola-
éves Palí furulyán játszott, a 9 éves Mísí és szólójával aláfestve megtekíntették a
az édesanya énekelt. az apa pedig gitáro- kiállitást, majd a Képtár szerény
zott, énekelt. és mínt jó karmester. irányi- vendéglátása mellett - pogácsa. üdítő -
totta a kis együttest - amelynek létszáma beszélgettek, ísmerkedtek egymással.
most nem is volt teljes. ugyanis a két A hangulatos, a maga nemében egye-
legkisebb otthon maradt. mert a fel- di megnyitóra több mint száz meghívót
szereléssel együtt már nem fértek volna el küldtünk széjjel. Ehhez képest igen
a családi mikrobuszban. kevesen jöttek el. Ez valószinű. a pén-

Banner Zoltán. mint a képtár régi barát- teki időpontnak is köszönhető. de a
ja. a tőle megszokott színvonaion nyitotta közreműködőkkel sajnos. csak így si-
meg a kiállítást. A cimből kiindulva ele- került időpontotegyezteLrU. Akik mégis
mezte a NÉP és a TÖRfÉNELEM összefüg- .... itt voltak. szép. szívet melengető
géseit. Az élet és az er.1beri nem, az emberi messy Peter: Dozsa nepe élménnyel gazdagodtak.
történelem folytonosságát biztosító NÉP és a NEMZET Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindazolmak.
fogalmát körüljárva beszélt a magyar történelem viharos akik pénzbeli adományaikkal ezen a megnyitón támogatták
századairól. amelyek feketére. sötétre színezték múltunkat. a Képtár fenntartását, valamínt dr. Szerbné Incike néninek
mint ahogy a fekete az uralkodó szín a kiállítás külső. és a Timár vendéglőnek a finom pogácsákért és a rendező

történelmi képeket bemutató termében is. A balsors. a tri- ebédeltetéséért. a Polgári Védelemnek a szállásért. a Sikér
anoni tragédia rányomta bélyegét Illéssy Péter és nemzedék- Gmk.-nak a rágcsálnivaló ropiért.
társai nép- és történelemlátására, egész életérzésére. ezt A polgárok és a vállalkozók támogatása nélkül a kultúra és a
sugározzák az 6 képei is. művészet a mai világban sajnos. nem létezhet. Köszönet mín-

Az átvezető folyosón Illéssy Péternek a KALOT-ban - a denkinek. aki erre adni képes és adni akar- jelentette ki.
katolikus egyház ifjúsági szervezetének vidékfejlesztő BULA TEREZ gyüjteménykezelő

DICSÉRETEK ÉS TERVEK
(A 13. oldal Komédiás Körre vonatkozó írásához... )

A zsűri véleménye a pakSi országos versenyen az volt,
hogy ez az együttes olyan szintre került. hogy bánnelyik
vidéki színházban felléphetne. Az ..ítélők" között ott volt az
Új színház dramaturgja Lökös Ildikó. az Országos
Diákszínjátszó Egyesület vezetője Keresztúri József
Kaposi József szakelnök. Urai Péter...

Lökös Jldikó meghívást ígért az Új színházba a gyo
maendrődielöadóknak és vezetőjüknek.Május l-jén Gyo
maendrődönés Gyulán léptek fel.

Május 13-án bemutatják. Minden egér szereti a sajtot c.
mesejátékot. Ezzel megyei turnéra szeretnének menni. a
Körmagyarral ..karöltve".

Jelenleg 19 fő alkotja a Komédiás Kör szinészgárdáját.
TerveikrőlHajdú László a kör vezetője elmondta. hogy régi
dédelgetett vágya a Svejk színrevitele. Egyelőre lehet, hogy
az is marad. hiszen kevés a férfi a társulatban. Most kap
tak az Új színháztól egy ún. "passzoló" frivol komédiát
Balta ajCdben címmel. III. Richárd története ez mai korba.
átúlt~tvén, szerzője Lörinczy Attila. Balázs Andreával a
Vargahíd, Véha Zolival az Őrült naplója monodrámák is
tervben vannak.

Az V. Szinjátszó Tábor a nyáron. július 3-ll. között.
újra megrendezésre kerül. Ez alkalommal az Országos
Diákszínjátszó Egyesület támogatását is megkapják.
Jövőre az Országos Színjátszó Fesztivált itt szeretnék

összehozni. Házigazda a Bethlen G. MezőgazdaságíIskola
lenne. Míndez a városi cím 10. jubileuma tiszteletére. Ek
kor a Kulturális Egyesület egyhetes rendezvénysorozattal
kíván hozzájárulni az ünnepléshez. B. K.

árverési
előleg

89 Ft
1074 Ft

39 Ft
333 Ft

62 Ft
194 Ft
190 Ft
176 Ft
369 Ft

Terület
(ha)

0.2652
2.7532
0.1679
0.4385
0.2268
0.7093
0.5440
0.9014
1.8938
7,9001

3.97
47.91

1.73
14.87
2.77
8.65
8.49
7.84

16.48
112,71

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep
gyep
gyep

Az ároerés időponga: 1998. május 13-án de. 9.00 óra
A..z ároerés helye: Városháza nagytermében (Gyomaendrőd,

Szabadság tér l.)
A 1icitálónak a fentiekben meghatározott helyrajzi számú
mezőgazdasági ingat1anok egészére keU ajánlatot tenni.. Az
induló licit nettó 21 kg búza/AK érték július hónapban az
augusztusi szállításokra létrejött ügyletek elszámoló árainak
átlaga.
A licitálandó területre a bérleti dij kikiáltási árának 5% -át kitevö
árverési előleget (bánatbénz) kell fizetni legkésőbb 1998. május
OG-án du. 14.00 óráig a Polgármesteri Hivatal házi pénztárába.
Az árverés komolysága érdekében a licitálás előtt 5 nappal a Iici
tálónak irasban kell nyilatkoznia. hogy az önkormányzattal
szemben köztartozása. továbbá adóhatósággal. társadalombiz
tositással. valamint várn- és pénzügyőrségfelé tartozása nem áll
fenn. Az östermelőnek be kell mutatnia igazolványát, gazdasági
társaságnak pedig a társasági szerződését.

A Iicitálást az nyeri. aki a legmagasabb bérleti dijat kínálja. A
bérletijogot e1nyerőnek5 napon belül szerződést kel! kötnie.
Az árveréssel kapcsolatban további részletes felvilágosítást a
Polgármesteri Hivatalban a pénzügyi- és vagyongazdálkodási
csoportnál lehet kérni.

1. 02206/15
2. 02299/13
3. 02743/7
4. 15053/1
5. 15060/3
6. 15060/52
7. 02289/2
8. 02291/2
9. 02754/2
Összesen:

Mezőgazdaságitermelők figyelem!
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala a Gyomaendrőd

Város Onkormányzat tulajdonában lévő termőföldekbőlmegte
kintett állapotban. licit útján az alábbi mezőgazdasági ingat
lanokat árverésen haszonbérbe adja:
Hrsz. Művelési ág AK



8

JELÖLTEK
Az 5. sz. vk.-ben az alábbi jelölteket
vette nyilvántartásba az OEVK
Választási Bizottsága:

Mészáros László a Független
Kisgazdapárt jelöltje.

Domokos László a FIDESZ Magyar
Polgári Párt és a Magyar Demokrata
Fórum közös jelöltje.

Dr. Szendrei Éva a Szabad De
mokraták Szövetségének jelöltje.

Szöllősi Istvánné a Magyar Szo
cialista Párt jelöltje.
GombkötőSándor az Új Szövetség

jelöltje.
Molnár Pál a Magyar Igazság és Élet

Pártj a jelöltje.
Dr. Misur György független jelölt.
Simon István a Munkáspárt jelöltje.
Dr. Timár Vendel a Keresztény-

demokrata Néppárt jelöltje.

Utazás '98
Budapesten az Utazás '98 kiállításon
és vásáron a Békés Megyei Kereske
delmi és Ipari Kamara standját osztot
ta meg Gyomaendrőd Szarvas. Oros
háza. Gyula, Békéscsaba mellett.

A látogatók számából következtet
hetünk arra - mondta Homok Ernő a
Tourinform Iroda vezetője a Híradónak
-, hogy egyre többen érdeklődnek a
belföldi turisztikai lehetőségek iránt.

Sok ..ismerőssel" találkoztunk. akik
már jártak környékünkön, de olyanok
is megfordultak a gyomaendrődi pult
előtt. akik eddig még csak hallottak
rólunk. ..

A fürdő. a holtágak iránt. valamint a
szálláslehetőségekről érdeklődtek.

Mivel van annyi bemutatni valón..J,: ,
hogy elfoglal egy önálló standot kiná
lataink sora, Gyomaendrőd egyedül
szeretne megjelenni az Utazás '99-es
rendezvényén. Ebben a városvezetők is
támogatnak - nyilatkozta a kiállítás és
vásár tapasztalatairól Homok Emő.

-BK-

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

Az új párt
Az alig két hónapja alakult Új
Szövetség Magyarországért országos
listát tudott állítani a választásokra
május 10-ére - kezdte mondandÓját G.
Nagyné dr. Maczó Ágnes április 17-én
a volt ipari iskola, most Bethlen G.
Szakközépiskola épületében rendezett
találkozón.

A választásokon ezért már teljes jogú
pártként vehet részt az ÚSZM, viszont
semmilyen állami támogatást eddig
nem kaptak.

Dr. Maczó Ágnes röviden ismertette
Pártj a programjának a vázát.

Elmondta, hogy az ÚSZM valódi
szövetséget kinál. ahol az együttmű

ködőket nem kizárni. eltávolítani. ha
nem éppen összefogni. közös progra
mok szerint együtt dolgozni szeret
nének velük, és nemcsak pártok érde
kei mentén politizálni.

Ezután bemutatkozott Gombkötő

Sándor (59) orosházi. most Szarvason
élő volt FKgP-tag. az Új Szövetség
Magyarországért képviselőjelöltje az 5.
sz. választókerületben - b -

Ballagásra ajándékozzon

LAKÁSTAKARÉKOSSÁGI
SZERZŐDÉST!

Fundamenta szerződés

köthető az
Endrőd és Vidéke

Takarékszövetkezet
kirendeltségein.

Ha most köti meg, Ön
megajándékozza gyermekét,
mi pedig megajándékozzuk

Önt egy

FUNDAMENTA RÓKÁVAL

1998. MÁJUS

SZIPPANTÁSI HIRDETMÉNY
A Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal
értesíti Gyomaendrőd város lakosságát,
hogy a folyékony hulladék összegyűjtését,

szállítását, ártalmatlanító helyre történő

lerakását 1998. április i-jétől aHanyecz és
Társa Kft. végzi, illetve végezheti Gyo
maendrőd közigazgatási területén.

. Avállalkozó címe:
Gyomaendrőd, Almosdomb u. 4.
Telefon: 386-702, 386-654
Telefonügyelet: hétköznap 7-től 12-ig,
hét végén 7-től 1O-ig.
Ezen időpontok után üzenetrögzítő üze
me/o
Lakossági folyékony hulladék elszál
lításához 100 Ft/m3 állami hozzájárulást
kap a polgár, aki igénybe veszi ezt. A 100
Ft-os kedvezmény elszámolása az önkor
mányzatnál történik 1j,j éves idő

szakonként, számla ellenében. (A lakossá
gi díj 350 Ft/m3)

Gyomaendrőd, 1998. március 7.
DR. CSORBA CSABA jegyző

Húsvét táján néhány napig egyedülálló
műsorral várta nézőit az Apolló mozi.

A TDE Kft. háromdimenziós filmeket
kinált a gyomaendrődieknek. A Tengeri
álom és Andy Warhol: Frankenstein c.
filmek kerültek bemutatásra. az alkalom
ra kölcsönzött ezüstoxid alapú film
vásznon. a megtekintéshez járó külön
leges szemüveggel.

A térhatású mozi nem új keletű pró
bálkozás. bár a költségessége miatt nem
nagyon hódított teret. Kisérletek már
1896-ban is voltak ilyen filmekkel. Fel
futása mégis jó ötven évet váratott ma
gára. akkor is a mindegyre népszerusödö
tévé ellensúlyozására...

1995. májusától Európában ís egye
dülállóan kezdte el a térhatású filmek for
galmazását a TDE Kft.

Költségességét az is szemlélteti 
mondta a forgalmazó cég vezetője Mihály
Ferenc aHiradónak -. hogy a három év
alatt mindössze 8 filmet hoztak be az
országba.

A budapesti Sport moziban állandó 3
dimenziós filmek veti tése folyik. - BK -

ba. "''Y~rsz!''
Egyedülálló nemzetközi program a
dohányzás abbahagyására. Az Egész
ségügyi Világszervezet CINDI prog
ramjának keretében 1994 és 1996
után idén ha..rrnadszor kerül megren
dezésre a "Hagyd abba és nyersz!"
dohányzásellenes program Magyaror
szágon.

A kampány Finnországban kidol
gozott szabályok szerint. játékos for
mában segíti a dohányzásról való le
szokást - azoknál. akiknél már megvan
ez a szándék.

1996-ban Magyarországon több
mint 10 ezer ember vett részt a prog
ramban. Ezzel a nemzetközi mezőny

ben harmadikok lettünk. A program az

egyhónapos és az egyéves utóvizsgála
tok szerint is eredményes volt. hiszen a
résztvevők 50%-a legalább l hónapig
nem gyújtott rá és 20%-a egy év múlva
sem dohányzott.

A nemzetközi program a 18 éven
felüli korosztály számára készü!. Ezzel
egy időbenMagyarországon a 14-18 év
közötti korosztályt is bevonjuk a
"Hagyd abba és nyersz!" kampányba.
A felnőtt résztvevők között egy 500 ezer
Ft-os. a fiatalok között kettő db 100
ezer Ft-os utazást sorsolunk ki. de a
nyertesek csak a dohányzásmentes
séget bizonyitó orvosi vizsgálat után
vehetik át a nyereményt.

A programban azok vehetnek részt.

akik aláírásukkal és két tanúval iga
zolják. hogy legalább l éve do
hányoznak és vállalják. hogy 1998.
május 2-ától legalább 4 hétig nem
gyújtanak rá.

Idén első izben a segitők (a tanúk)
között is két darab 100 ezer Ft-os
utazást sorsolnak ki.

A fentieken kívül további értékes
nyeremények kerülnek kisorsolásra.

A benevezés határideje: 1998.
május 2. volt.

Eredményhirdetés: 1998. május
30-án lesz.

A SOTE Közegészségtani Intézetének
tájékoztatója alapján összeállította az
ÁNTSZ Városi Intézete Szarvas.
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"Thomas"

PRÓBÁLD FEL ÉS
HORDD EL MAGAD

TERMÉKEINKET

o N L I N E Szárnítás- és irodatechnika

Számítógépek adása-vétele
Monitor, színes tv-, videojavítás

GYOMAENDRÖD, FÖ ÚT 181/1. • TEL.: 06/66/284-559

. Nyitva: héifötöl péntekig 9-l 7-ig. szombaton 9-l 2-ig

!!~~~T!eaM
Gyomaendrőd,Kossuth u. 34.

Nálunk az eredeti Thomas termékeket találja meg!
Minőségétgarantálja a TEXIMEI

'Itt a nyár!
Ajánlatunkból: elasztikus testre simuló

farmernadrágok, rövid ujjú pólók (több színben)

• út, leállósáv, viz. szennyvfzbek6tés tervézése, kivitelezése
• épitömel$reri munkák elvégzése .
• homok,homokos kavicS, kőzúialék, cement szállítása

·~{q;l1Jlb7t-,~)l9~~a~f?s!á~c!!!''!.~&··q·tt!·~·'!!l!tr!.~! ., ;: .
• döngötés, élvágás, betonbontás

. ··~tfJ ~l.fi@ 15@ O~. fl @,GU8·®.® , ®®d~ @·tB c;> ..~. ~@

r-------------------------------------------,
Élet- és balesetbiztosítások !
Lakás- és vagyonbiztosítás :

I

Gépjár kötelező :
I

és C sítása:
Mezőgazdas' lIatbiztosítások:

I

GARANCIA RT. Képviselete:
I

.. Gyomaendrőd, s~u Tel.: 386-120 :
Ugyfélszolgálat: kedd, szerda, csütörtök 8-12-ig :L J

BBB-GLAS KFT.
Gyomaendrőd.Fő út 81/1.

Telefon: 06 20/579-340

ÜVEGEZÉS

~~as

Selyem út

Mczötúr ....

... Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése
__ Transzportbeton és betonacél értékesítése, előregyártás,

szerelés
.,. Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása

(nyilászárók, Interspan bútorok)
#' Építőipari anyagkereskedés

(fenyő fűrészáru, Interspan bútorlap, szigetelőlemezek,

kartonplasztlemez...)
&" Épitőipari gépek, segédeszközök bérbeadása

Croronydaru, acélzsalu, keretes állvány, útpanel. ..)

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZK6z6K BOLTJA
Gyomaendrőd,Árp'd u. 2211. Telefon 681386-189

ÚJ TERMÉKEINK!
- olasz, bőrből készült gy6gypapucsok .. szandálok,

divatos fazonok, különböző színek,
nagyon kedvező bevezető áron

- szobakerékpárok már 16980 Ft-tól
- vlllanypámák 4030 Ft-os akciós áron

Továbbra is bővülő választékkal állunk betegápolási és egyéb
gyógyulást elősegítő termékeinkkel az Önök szolgálatában.

Nézzen be hozzánk, és tájékozódjon!

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17 óráig. Telefon: 386-189

A műhely megtalálható az ENeI cipőgyármögötti
udvarban. bejárat a Selyem út je lől.

TA ERItII
Építőipari Szövetkezet
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3. Tel./Fax: 66/386-614, 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁUUK

MegkezdtüJc Gyomaendrődöna lakosság
és a közületek részére az üvegezési munkákat.

Kérésére a helyszínre való kiszállással,
nagy üvegválasztékkal várjuk

kedves vásárlóinkat, megrendelőinket.

• 3. 4. 5. 6 mm-es síküvegek • MTZ és Zetor üvegek
• fehér és színes ornament • biztonsági üvegek

üvegek • családi házak komplett
• parsol üvegek üvegezése
• hőszigetelő üvegek gyártása • kirakatüvegezés

r---------------------,I Gépjármű-tulajdonosok figyelem! I
I Vállalkozásom keretén belül: I
I Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-, teher-, mg.-igépjárművekhez, I
I - valamint targoncához. ff I
I Továbbá vállalom: . I
I Szemé,ly:, t~h~r:, !TIg.-i g~piárn:ű és targonca gumiköpeny I
I s,zereleset, lavItasat, centlrozasat TI'JCK I
I Erdeklödni: Katona György gumijavíró I
I 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 107. , . . I
L T;!;:~6Cs.!.-~7 .!Y.;!:c:..H:!:!-Ef!. ~':.!-.!}::2.'...1
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Országgyűlésiképviselő-választás
május 10-én 06-19 óra között

és május 24-én a 2. fordulóban az alábbi szavazókörökben Gyomaendrődön:

l. sZÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: Liget-fürdő.Erzsébet liget
Területi leírás: Csokonai Vitéz Mihály. Erkel Ferenc. Erzsébet

liget. Fáy András. Hársfa. Kiss Lajos üdülötelep. Kölcsey Ferenc.
Körös-sor. Móricz Zsigmond. Munkácsy Mihály. Radnóti Miklós.
Semmelweis Ignác. Székely Bertalan. Vidovszky Béla és a Vízmü-sor
utcák választópolgárai. továbbá azok a személyek. akiknek lakcime
a lakcimbejelentésre vonatkozó szabály értelmében csak a Gyoma
endröd megnevezést tartalmazza.

2. szÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: Gimnázium, Hősök útja 43.
Területi leírás: Áchim L. András. Bacsó Béla. Bercsényi Miklós.

Esze Tamás. Hantoskerti út. Hösök útja l-töI69/l-ig és 2-töI66/2
ig. Körösi Csoma Sándor. Pósa Lajos. Somogyi Béla. Szabadság tér.
Szondy György utcák. valamint a Tanya VII. ker. választópolgárai.

3. szÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: Általános iskola. Fő út 181.
Területi leirás: Attila. Álmos. Árpád. Berzsenyi Dániel. Fegyvernek.

Mátyás király és a Szabó Dezsö utcák választópolgárai.
4. sZÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: Általános iskola. Sallai utca 2.
Területi leírás: Ba,jcsy-Zsilinszky l-töI43-ig és 2-töl 40-ig. Bocskai

István l-töl 35-ig és 2-töl 34-ig. Fö út 135-töl és 158-tól végig.
Pásztor János l-töl 13-ig valamint 2-töl 14-ig. Sallai Imre, Ságvári
Endre. valamint a Zrinyi Miklós l-töl 271 l-ig és 2-töl 26-ig utcák
választópolgárai.

5. szÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: Katona József MűvelődésiKözpont, Kossuth u. 9.
Területi leírás: Arany János. Botond. Dobó István. Fürst Sándor.

Hlmyadi János l-töI21-ig és 2-töl IS/l-ig. Kner. Kossuth Lajos 1
töl 33-ig és 2-töl 40-ig. Mirhóháti. Petöfi Sándor l-töl 27-ig és 2-töl
401 l-ig és a Rákóczi Ferenc utcák választópolgárai.

6. szÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Zeneiskola. Rákóczi utca 19.
Területi leírás: Batthyány Lajos. Bessenyei György. Béke. Budai

Nagy Antal l-töl 31 /l-ig és 2-töl 18-ig. Hámán Kató. Hösök útja 68
tól 71-töl végig. Hunyadi János 20-tól és 23-tól végig. Kálvin János
l-töl 75-ig és 2-töl 36-ig. Keleti. Kisréti l-töl 29-ig és 2-töl 3412-ig.
Kiss Bálint. Körgát. Liszt Ferenc valamint a Vörösmarty Mihály l-töl
41-ig és 2-töl32-ig utcák választópolgárai.

7. sZÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: Általános iskola. Kisréti utca 27.
Területi leírás: Bajcsy-Zsilinszky 52-töl és 65-töl végig. Budai Nagy

Antal 20-tól és 33-tól végig. Damjanich tér. Eötvös. Gárdonyi Géza.
Gyóni Géza. Kató József. Kálvin János 38-tól és 77-töl végig.
Kisfaludy. Kisréti 31-töl és 36-tól végig. Lehel. Nagy Sándor.
Vörösmarty Mihály 34-töl és 43-tól végig és a Wesselényi Miklós
utcák választópolgárai.

8. szÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: KözútkezelőKht. Iroda. Bánomkerti út l.

Területi leírás: Bánomkerti. Katona József. Kazinczi Ferenc. Lévai.
Losonczi István. Mikszáth Kálmán. Rózsa Ferenc. Széchenyi István.
Tanya VI. kerület. Tokai Ferenc és a Toldi Miklós utcák választópol
gárai.

9. szÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: Városi Könyvtár. Kossuth utca 50.

Területi leírás: Bajcsy-Zsilinszky 42-töl 50-ig és 45-töl 63-ig.
Bocskai István 36-tól és 37-töl végig. Jókai Mór. Kossuth Lajos u.
35-töl és 42-töl végig. Pásztor János 15-töl és 16-tól végig. Petöfi
Sándor 29-töl és 42-töl végig. Tompa Mihály és Zrinyi Miklós 28-tól
és 29-töl végig utcák választópolgárai.

10. szÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Óvoda. Vásártéri lakótelep
Területi leirás: Vásártéri lakótelep választópolgáral.

ll. sZÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: Óvoda. Fő út 85.
Területi leírás: Ady Endre. B. Molnár Imre. Balassi Bálint.

Besenyszegi. Fö út IIO-töl l 56/l-ig és 83-tól 133-ig. Madách [mre.
Németzugi sor. Tanács és a Zalka Máté utcák választópolgárai.

12. szÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: Ipari Szakképző Iskola. Selyem út 124.
Területi leírás: Bethlen Gábor. Guttenberg. Keresztúri. Kós Károly.

Kulich Gyula. Magtárlaposi. Móra Ferenc. Nyárszegi. Október 6.
lakótelep. Rácz Lajos. Sebes György. Selyem I09-töl és 124-töl végig
és az Újkert sor utcák választópolgárai.

13. sZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Szt. Gellért Katolikus Általános Iskola. Selyem út
Területi leírás: Babits Mihály 7-töl 35-ig. Babits Mihály S-tól 34-

ig. Bartók Béla. Fö út 65-töISl-ig és 92-töl 108-ig. Honvéd. Ifjúsági
lakótelep. József Attila. Kántorkert sor. Martos Flóra. Mohácsi. Nap.
Polányi Máté 60-tól és 61-töl végig. Selyem 102-töl 122-ig. Selyem
103~tól I09-ig. Sugár lll-tö! és 128-tól végig és a Tamási Áron
utcák választópolgárai.

14. szÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: Általános Iskola és Diákotthon. Fő út 42.
Területi leírás: Bányász. Dankó Pista. Dobi István. Fö út 45-töl631 I

ig és 60-tól 90-ig. Halász. Kárász. Kossuth tér. Könyves Kálmán. Körös.
Mikes Kelemen. Táncsics és a Vadász utcák választópolgárai.

15. sZÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: Óvoda. Selyem út 101.
Területi leírás: Baross Gábor. Juhász Gyula. Mirhói. Napkeleti. Se

lyem 55-töl IOl-ig és 56-tól IOO-ig. Sugár 57-töl I09-ig és 64-töl 126
ig. Szabó Ervin. Toronyi. Tulipán és a Zsák utcák valasztópolgárai.

16. sZÁMú SZAVAZÓKÖR
Helye: Speciális iskola, Fő út 5.
Területi leírás: Apponyi 14-töI34-ig és 15-töI43-ig. Blaha Lujza 7

töl és S-tól végig. Gorkij. Lábas. Polányi Máté 17-tö] 591 l-ig és 18
tól 58/3-ig. Selyem l-töI53-ig es 2-tÖI54-ig. Sugár l-töI55-ig és 2
töl 62-ig. Szabadság utca 7-töl és IO-töl végig és 'a Zöldfa utcák
választópolgárai.

17. sZÁMú SZAVAZÓKÖR

Helye: Óvoda. Blaha Lujza út 8.
Területi leírás: Alkotmány. Apponyi l-töl 13-ig és 2-töl 12-ig. Blaha

Lujza l-töl 5-ig és 2-töl 6-ig. Csillagos. Damjanich János utca. Deák
Ferenc. Endrödi. Fö út ]-töl 43-ig és 2-töl 58-ig. Hatház. Hídfő. Hösök
tere. Kacsóh Pongrác. Kilián tér. Kinizsi Pal. Kodály Zoltán.
Köztársaság. Kürt. Liliom. Micswin. Népliget. Rózsal1egyi Kálmán.
Szabadság utca l-töl 5/1-ig és 2-töl 8-ig és a Zrinyi ilona utcák
választópolgárai.

18. sZÁMú SZAVAZÓKÖR

Helye: Nagylaposi Idősek Klubja. Mester utca 19.
Területi leírás: Csejti. Korvin Ottó. Mester. Nagylaposi MÁV-laká

sok. Simai. Tanya IV. ker.. Tanya V. ker.. Templomzug. Tóth Árpád.
Vasút sor utcák és a Vasúti örházak választópolgárai.

19. sZÁMú SZAVAZÓKÖR

Helye: Közösségi Ház. Blaha Lujza út 21.

Területi leírás: Akác. Apponyi 36-tól 45-töl végig. Csurgó. Décsi.
Dózsa György. Egressy Béni. Fazekasi. Gábor Áron. Kenderáztató.
Kisfok. Korányi Frigyes. Orgona. Polányi Máté l-töl 15-ig és 2-töl 16-ig.
Szent Antal. Szélmalom. Tanya II. ker. 448-tól 472-ig. 508-tól 518-ig.
509-töl 519-ig. Temetö és a Vasvári Pál utcák valasztópolgárai.

20. sZÁMÚ SZAVAZÓKÖR

Helye: ÖregszólőiIdősek Klubja. Kondorosi út l.

Területi leírás: Álmosdomb. Bacsalaposi. Diófa. Határ. Iskola. Kis.
Kondorosi. Kör. Páskumi. Polyákhalmi. Szarvasi. Szölöskert. Tanya
ll. ker. 14-töl 446-ig. 33-tól 447-ig. 474-töl 506-ig. 475-töl 507-ig.
520-tól és 521-tm végig. Tanya lll. ker. és az Ugari utcák választópol
gárai. Dr. Csorba Csabajegyzö
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Kiállítások, tárlatok, látnivalók,
fürdők nyitva tartása

Honti Galéria, Kisréti u. 19. sz. Naponta lG--17-ig. Tel.:
386-161
Kner Nyomdaipari Múzeum, Kossuth u. 16. Hétfő

kivételével 9-IS-ig. Tel.: 386-211
Sóczó Motormúzeum, Hősök útja. Május 1-3l-igvasár
nap l3-18-ig, június l-jétől október l-jéig szombat.
vasárnap 9-l 8-ig. októberben vasárnap 13-18-ig.
Csoportok esetében bármikor. Tel.: 283-914
Tájház, jelentkezni Vaszkó Irénnél Dózsa Gy. u. 31. sz.
Tel.: 386-689
Városi Képtár, Kossuth u. 9 .. kedd-esütörtök 9-l3-ig.
szerda-péntek 13-l7-ig. szombat 14-16-ig. Tel.: 283-524
Liget-fürdö, Erzsébet liget. fedett: kedd-szombat 10-12
ig. vasárnap 8-13-ig. Tel.: 386-039
Szabadtéri strand nyitása: időjárástól függően

Pájer szabadstrand és kemping, Templom-zugi holt
ágon a 46-os fő közl. út mellett. Nyitás: az időjárástólfüg
gően. Tel.: 386-505 és 30/672-741
Ifjúsági és sporttábor: faházak. kemping. Tel.: 386-938
Könyvtárak: Kossuth u. SI., Blaha út 21.
Hétfő-esütörtök 8-l2-ig. 12.30-17-ig. pénteken
12.30-17-ig. szombaton 14-17-ig.
Tourinform Iroda, Fő út 173-179. sz. (Kolman ltp.).
Hétfö--péntek 9.3G--15.30-ig. szombat 9-12.ig. Tel.: 386
851_

Utazni vágyóknak
Van még hely a Párizs-Loire menti kastélyok megte
kintésére szervezendőutazásra, amely október IS-24.
között lesz.
A hétnapos útra a jelentkezés a könyvtárban történik.
Részuételi dfj: 4 ágyas szobákban 32 OOO Ft/fő. 2
ágyas szobákban 37 OOO Ft/fő.

1998. évi vásárok időpontjai

GY0:IDaendröd helységben

Jelmagyarázat:
oák.: országos állat- és kirakodóuásár. mely a Szarvasi
út. Kondorosi út, a külterület és a Polányi Máté u. által
határolt uásártéren kerül megrendezésre.
oamg.: országos autó- és mezőgazdaságigép-uásár.

amely a Pásztor J. utcai piactéren kerül megrendezésre.

Toborzó kajakra
Várjuk S éves kortól az úszni tudó fiúk, lányok
jelentkezését, valamint pártoló tagokat is.
A Kajak-kenu Sport Egyesületbe jelentkezni lehet
a vizitelepen - Fő út 110. Telefonon: Scherk László
vezetőnél 285-033 - kedd-péntek 15-18 óráig.
szombaton 9-ll óráig.
Úszni nem tudó gyennekeknek tanfolyamot indí
tunk megfelelő létszám esetén.

Jelszó: "VlZes leszel!".

Vers és próza eredmények
Az április 22-én. a Könyvtárban lezajlott Városi Vers- és
Prózamondó verseny eredményei (17 versenyző indult):
Vers: 1. Papp Lilla - Kner r. Gimn.. felkészítő tanár
Bernáthné Bucsi Erika; 2. Timár Sarolta - Kner r.
Gimn.. felkészítő tanár Bernáthné Bucsi Erika3. Tóth
Katalin - Kner I. Gimn.. felkészítő tanár Timár Martann.
Prózában 3 jő indult: l. Balázs Andrea - Bethlen G.
Mezőgazdasági Isk.. felkészítő tanár Hajdú László; 2.
Mándi Adrienn - felkészítő tanár Timár Martann.
Különdfj: Józsa Katalin békéscsabai diák.
Kiemelkedő versmondó: Giricz Krisztina - Kner r.
Gimn.. felkészítő tanár Bernáthné Bucsi Erika; Kulcsár
Györgyi - Kner r. Gimn.. felkészítő tanár Bemáthné
Bucsi Erika; Mátyus Ferenc- Bethlen G. Mezőgazd. Isk.
felkészítő tanár Hajdú László.
Közönség legjobbja: Papp Lilla - Kner r. Gimnázium.

A több ezer kilométeres út uége. Valószínűleg a viIla
mosuezetékben jennakadua lelte halálát ez a gyomai
jehérgólya a Rákóczi utcában április lO-e táján
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Iskola
••unnep

A Megyei Könyvtár - Békéscsaba - Irodalmi pályázatot hirdetett ált. iskolás
tanulók részére. A téma kötetlen volt (versek. novellák. színdarabok.
kisregények irása) .
NYiRl DÓRA a 2. Sz. Ált. Isk. 6. a osztályos tanulója verssel pályázott.
A zsüri külön díjjal jutalmazta munkáját. amelyet személyesen vett át 1998.
ápr. lQ-én. a Költészet napja alkalmából!
Gratulálunk! Felkészítő tanára HUNYA JOLÁN.

4 TEPERTÖ . 5

Ne használj drogot,
mert életed ettől bomlott!
Ne. költsd rá aranyadat,
Hisz elvesztheted legnagyobb
vagyonodat,
az egészséged!
S aztán eljön szomorú véged
a kínhalál,
és ez meg nem áll.
Lehet. hogy kórházba kerülsz
vagy pedig a sírba terülsz.
Ne szokj rá, feledkezz meg róla,
vagy olyan lakhelyed lesz, mint

a kutya ólja!
Ha mégisrászoktál. mondj le róla,
így nem lerülsz majd a pokolba.
Lelszó: Az egészségedre vigyázz!
"Ne használj soha drogot,
Különben életed koporsóba

dobod!!!"

Hegedűs Imre Attila 5. e.

9 + l parancsolat

l. A tanárt csak a háta mögött szidd!
2. Ne puskázz. inkább less!
3. Ne less. inkább puskázz!
4 Énekórán szép hangosan énekelj.

így biztos. hogy a tanár nem éne
keltet tovább!

5. A tanár is ember. ..
6. Csak a szünetekben verekedj és

kíméld a berendezést. mert szere
tett iskolánknak nincs pénze pó
tolni!

7. Ne verd át a tanárt. vagy ha igen.
akkor úgy csináld. hogy ne vegye
észre!

8. A WC ajtaját csukd be. mert kü
lönben kihal a suli!

9. Ne lopj!
ERIC

Orosz káp

Kos (m. :lL-IV. 20.)
Egész héten fájni fog a jobb hátsó
fogad a matektanár kezével való in
tenzív találkozás után. Ne puskázz!
Nem fog sikerülni.

Bika (IV. 21.-V. 20.)
A hét első felében rossz passzban
vagy. a másodikban még rosszabban.
Vigyázz! Ha fiú vagy, a barátnőddel,

ha lány vagy. a barátoddal veszhetsz
össze. Ha egyik se vagy, akkor baj
van.

Hópelyhek kukucskálnak
az ablakon.
Hóembert építenek a
bejagyott tavon.
Siklik a szán,
kacag ajagy.
Örülnek a gyerekek!

Szeretet. csend. béke!
A karácsony varázsa megérint!
Érzed ajoszlós kalácsftiss
illatát?
Dejó, hogy itt a karácsony,
Dejó, hogy itt a legszebb
ünnep a világon!

Ikrek (V. 21.-VI. 21.)
Ne puskázz! Könnyen lebukhatsz.
Megjön a havi bajod. Ha fiú vagy.
akkor peched van.

Rák (VI.-Vll. 22.)
Húzd meg magad. és csak csendesen
szidd a tanárt. Főleg a földrajz tanár
ral vigyázz. könnyen kihívhat felelni.
Ha menzán kajálsz. vigyázz a vízzel, a
tiedet külön klórozzák.

Oroszlán (VII. 23.-VIII. 23.)
Húzd be a farkad (mindkettőt). ha
lány vagy. nem muszáj. Vigyázz.
egész héten peches leszel.

Szűz (Vm. 24.-IX. 23.)
Próbáld meg nem elveszíteni. Ha
magas. karcsú, hosszú hajú vagy. a
fiúk téged molesztálnak. Ha alacsony
és kövér vagy. te molesztálod a fiúkat.

Mérleg (IX.-X. 23.)
Próbáld meg ezen a héten az osztá
lytársaidat nem halomra verni.

Skorpió (X. 24.-XI. 22.)
Az osztálytársaid elhúzódnak tőled.

Egész héten magányos leszel. ezért
adok egy jó tanácsot: FÜRÖDJ MEG!

Nyilas (XI. 23.-Xll. 21.)
Csak a tanárokra lőj! Szerencsétlen
leszel, az új takarítónő Ienyúlja a
pénztárcádat.

ERIC

Együtt vagyunk!
A szemekben a szeretet
és a hála elolvad,
megérinti a szíveket.
Megfogjuk egymás kezét
és átadjuk börünk
me legé t.

A csillagszóró sziporkázó
fénye és a gyertya nyL!Jtózkodó
lángja mellett
énekeljük a szent
dalokat.
Boldog ünnep!
Boldogok az emberek!

JuHÁsz ILDIKÓ Fogasoló
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RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

GyomaendrődNépliget u. 2.

I:eé§z nap k.()§al"azlunk.
A tavaszi szünetben iskolánk 12 órás kosárlabda
meccset szervezett. Kilenc csapat nevezett, jók és
kevésbé jók. vegyesen. Minden meccs 15 percből állt.
Mindegyik csapat játszott egymással, ezután pedig a
visszavágók következtek. A győztes csapat elfogadta a
kihívást, így aztán gyorsan elrepült az idő. A játé
kosokat lelkes nézősereg biztatta. A résztvevő osztá
lyokat a diákönkonnányzat zsetonokkal értékelte. A
rendre és ajáték sportszeruségére tanáraink felügyel
tek. Mindenki nagyon jól érezte magát, a hangulat
kiváló volt.

FARKAS ZsUZSANNA 8. B

Néhányan a legldkeseiJbek közül

Mezei fIJ1il"enen~
Az idén iskolánk szervezte meg az endrődi gáton a
Mezei Cross Körzeti Versenyét. Közel 400 tanuló
indult a versenyen. Négy korosztályban versenyeztek
a gyerekek, külön a fiúk és a lányok. Iskolánk néhány
tanulója szép eredményt ért el. Első helyezettek let
tek: Dógi Jenő 2. a, Plébán Szabolcs 4. a, Hamza
Nikolett 5. a osztályos tanulók.

- Ha lesz lehetőség rá,jo[ytatod ezt a középiskolában
.?lS.

- Remélem lesz rá alkalom, legfeljebb én szervezem
meg.
- Továbbijó eredményeket kívánok!
Jó játék az amőba. ajánljuk mindenkinek (ter
mészetesen nem órán!)

A riportot készítette: Cellai Richárd 8. b

bZkaszlDc)
Iskolánkban rendszeresen megrendezésre kerül egy
rendhagyó vetélkedő, melynek neve ÉSZKASZINÓ.
Ezen a vetélkedőn a felső évfolyamok tanulói vesznek
részt. A logikai. ügyességi. ismeretterjesztőés egyéb
szórakoztató feladványokat tanáraink állitják össze a
korcsoportoknak megfelelően. A témákból mindenki
kedvére választhat. Az észkaszinó a legkedveltebb
megmérettetés a gyerekek számára. Ilyenkor hangyák
módjárajövünk-megyúnk az iskola folyosóin a külön
böző állomások között. A verseny célja a zse
tongyűjtés. a legtöbb zsetont összegyűjtött osztály
félévkor és év végén tortát kap.
Nagyon jól szórakoztunk, ezen a délutánon különös
vidámság tÖltötte be az iskolát. Szomorúak vagyunk,
hogy nyolcadikosok lévén többé már nem vehetünk
részt ezen az élvezetes programon. és sokáig
emlékezni fogunk arra a napra, amikor megrendezték
életünk utolsó észkaszinóját.

Mraucsik Szilvia, Cmcz Edit 8. b

iakkbaJDVkmlf
A közelmúltban került megrendezésre az iskolai
sakkbajnokság. Öt évfolyámon minden osztályból
három tanuló nevezhetett be ajátékba. Az elődöntőbe

azok juthattak be. akik a három lejátszott meccs után
a legtöbb pontot szerezték. A második fordulóban már
csak nyolcan mérhették össze tudásukat. Izgalmas
partik után derült ki, hogy Makár Tamás 7. c osztá
lyos tanuló a győztes, a második helyezett Alt Zsolt az
5. a osztályból.

VenellYeredméllYek.
Kovásznai Nóra 7. a osztályos tanuló Az ember
szabadságvágya, hazaszeretete című országos rajzpá
lyázaton 4. helyezést ért el, az Ilyennek képzelem
Franciaországot c. országos rajzpályázaton pedig
különdíjjal jutalmazták.
A Kalmár László Országos Matematika Verseny
megyei döntőjénekeredményei:

Á dlákiSnkvnnánwat rendezvénl'elrvl
..Ic) Játék az améSba!

Iskolánk diákönkonnányzata ebben az évben is
meghirdette az amöbabajnokságot. Minden osztály
három fővel képviseltette magát. A játék szigorú
szabályok szerint zajlott. Az idei győztes Tímár Péter
8. b osztályos tanuló. vele készítettem riportot.
- Mennyit készülté[ a meccsre?
- Előző este gyakoroltam egy kicsit a bátyámrnal.
- Szerinted ki [eszjövőrea bcynok?
- Biztos vagyok benne, hogy Szakálos Robi lesz az,
aki most negyedikes, és az idén második helyezett
lett.
A pontjaink egyenlőek voltak, így a meccs döntött
köztünk.

Mészáros Renáta
Tímár Tamás
Korcsok Melinda
Szurovecz Tibor
Csomós Attila
Pelyva Viktor

3. a
6. c
4. a
6. c
6. c
6. a

2. helyezett
5. helyezett
6. helyezett
7. helyezett
8. helyezett
9. helyezett
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A Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium
Minden embernek vannak álmai.
Sokaknak az. hogy kijussanak Ame
rikába. Iskolánk egyik tanulójának ez
sikerült is. Vele készítettem riportot. de
nevét nem kivánja nyilvánosságra hozni.
- Hogyan kerültél ki?
- 1995-96-ban voltam kint egy cse-
reprogramon keresztül. Ahhoz. hogy
kiutazhassak. vizsgákat kellett tennem
angolból. valamint részt vettem egy
alkalmassági beszélgetésen.
- Hol és kiknél laktál = egy év során?
- New York állam egy kisvárosában.
Trumansburgban laktam egy öttagú
családná!. Három leánytestvérem volt:
két kisebb és egy velem egyidős.

- Hol jártál iskolába. milyennek tar
tottad = iskolarendszert?
- A helyi gimnáziumbajártam. Az isko
larendszer egészen új és érdekes volt.
hiszen teljesen eltér az itthonitól. Náluk
a gimnázium az általános iskola foly
tatása. igy a diákok igen különböző

képességüek. Ezért képességeiknek
megfelelően lehet a különböző tantár
gyakat alap-o közép- és felsőfokon tanul
ni. A tanitás S-tól délután 3-ig tart. Az
órák 40. a szünetek 3 percesek. az ebéd
pedig egy óra. A diákok maguk vá
lasztják meg tantárgyaikat. de ahhoz.
hogy diplomát kaphassanak. az iskola
meghatározza. hogy egyes tantárgyakat

AMERIKÁS
~

LANY
hány évig kell tanulni. Így a diák dönt
heti el. hogy az ad~tt évben mely tantár
gyakat tanulja. En angolt. amerikai
történelmet. matematikát. kémiát. szá
mitástechnikát tanultam és énekkarra
is jártam. Az iskolánkban rengeteg lehe
tőség nyilt a szabadidő eltötésére az ér
deklődési körnek megfelelően. Rengeteg
klub müködött (idegen nyelvi. egészség
ügyi. újságirói stb.) Én a dráma és az
idegen nyelvi klub tagja voltam.
A sportolás szintén elengedhetet
len fontosságu az amerikai iskolákban.
A különböző sportágak csapatai minden
nap tartanak edzést délután 3-tól 5-ig.
- Te is sportoltál?
- Igen. Télen futottam és síeltem. ta-
vasszal pedig teniszeztem.
- Hogyan zajlik a jegyszerzés és =
osztályozás?
- Szóbeli feleletek (l-2 esettől elte-

kintve) nincsenek. tesztek alapján osztá
lyoznak. Az eredményeket százalékban
adják meg. Vizsgák félévkor és év végén
vannak. Harmadikban minden tanuló
nak Je kell tennie két vizsgát. ami a
továbbtanuláshoz szükséges.
- Milyenek a szórakozási lehetőségek=
iskolában?
- Év közben vannak iskolabulik. A har
madikosoknak továbbá minden év
májusában bálat rendeznek. Ide minden
harmadikos hivhat partnert. Abálban
az elegáns öltözet kötelező. A bál
végeztével buli kezdődik egy közeli
szabadidöközpontban. ahol sportolni.
táncolni. beszélgetni lehet egészen haj
nalig.
- Voltál valahol kirándulni =egy év so
rán?
- Igen. Voltam New Yorkban. Washing
ton D. C.-ben. a Pennsylvarlia állambeli
Heshey Parkban és a Niagara vizesésnél.
- Végezetül tudnál valarnit mondani =
ottani emberekrőlés hogy hogyan viszo
nyulnak Magyarországhoz?
- Az amerikaiak nagyon barátságosak
és nyitottak minden újdonságra.
Szívesen fogadják a más országból
érkezetteket. így a magyarokat is. Mind
ez számomra is megkönnyitette a beil
leszkedést.

N.A.

ROCK-BULI A GIMIBE
Aki szereti a rockot. vagy a hard coreL bár ők egyre keve
sebben vannak. remek estét tölthettek el a gimnáziumban
1998. március 13-án. A rockkoncerten. bár Péntek 13. volt
a neve. semmi szerencsétlenség nem történt. sőt minden a
legnagyobb rendben ment. Öt együttes játszott.
Először a Subject Styen gitárosát kérdeztem.
- Mióta zenéltek együtt?
- Körülbelül másfél hónapja. hogy beléptem. azóta vagyunk
együtt.
- Saját szerzeményetek is van, vagy Jeldolgozásokatjátszo
tok?
- Két feldolgozásunk van. Egy Sepultura és egy Tank
csapda.
- További tervetek van?
- Most fogjuk elküldeni a demokazettánkat. hogy fel-
léphessünk a Diákszigeten.
- Milyen zenétjátszotok?
- Reae hard care-t.
- Mi a Subject Stylejelentése?
- A subject az az emberi. de jelentheti a sajátost is. A style
pedig a stílus. Tehát sajátos stílus.
Egy másik zenekar. a Mudfield Band tagjait is kikérdeztem.
- Ti. nem gyomaiak vagytok. Honnanjöttetek?
- Szeghalomról. A nővérem itt tanit. az ő révén vagyunk itt.
- Voltak márJellépéseitek?
- Igen. a szeghalmi Kultúrházban (csak ott rossz az akuszti-
ka) és néhány bisztróban.
- Távolabbi kilátások? Demokazetta?
- Ilyen nincs tervben, hiszen a csapat mind az öt tagja dol-
gozik.
- Tehát ez a zenélés hobbi?
- Igen. Próbálni is alig tudunk. erre a koncertre is csak két-
szer tudtunk készülni.
- A dalokat ti szerzitek?
- Verseket zenésítünk. ezt a dobosunk csinálja.
- Van saját szerelésetek?
- Ez a szerelés a szeghalmi Művész Iskoláé. oda járunk.
ezért tudtuk elkérni.
A koncerten fellépett még a Sunny Up. az Insipid és az
Alexis. Jó volt végre változatos zenét hallani és nem csak az
egyhangú technót. - ? -

Iskolánk történetében először. 1998. március 12-én a 9/A osztály
vett részt a ..Matematika határok nélkül" nemzetközi versenyen.
amelyen az induló osztályok közül 7. helyezést ért el. Az ötlet
Tóthné Szakálos Margit matematika-tanárnönktöl származott. aki
angoltanárnőnkkel.Vargáné Gellai Honával együtt készített fel min
ket a versenyre. Segitségüket ezúton is köszönjük.
Osztályunk egy csapatként vett részt a 13 feladat megoldásában.
amelyböl az első idegen nyelven volt megadva (angol. francia,
spanyol. olasz és német). Az osztály csoportokat alkotva dolgozott
a sokszor csalafmta megfogalmazású és nehéz feladatok meg
oldásán.
Az elsö feladatot megoldó csoportnak külön munkája is volt: le kel
lett fordítaniuk a szöveget magyarra. majd a választ angol ra.
Nagyon ügyesen dolgoztak. igy a feladatra maximális pontszámot
kaptak. Mindenki a legjobbat hozta ki magából. igy II feladatot
oldottunk meg.
A verseny másfél órás volt. ezalatt egy szeghalmi tanárnő ügyelt.
hogy minden szabályszeruen történjen. Szeghalomra pedig a mi
iskolánkból ment Cseh János tanár úr az ottani versenyzökhöz.
A délután nagyon jó hangulatban telt. még ha nem is sikerült min
den feladatra teljesen hibátlan megoldást adni. Reméljük jövöre is
megrende'Lik ezt a versenyt. és mi ismét részt vehetÜI1..k rajta.

(Nász Lilla. Maráz Aliz 9/AJ

TORTANAP • TORTANAP • TORTANAP
1998. március 30-tól április 3-áig fergeteges buli volt a Kner
Imre Gimnázium és Szakközépiskolában.
A harmadikos osztályok egész héten át plakátjaikat tüz
delték az iskolában. dalokat költöttek. hogy az ő pártjukat
és diákigazgatójukat válasszák meg. A három harmadikos
osztály között izgalmas harc kezdődött. A legjobb tudásuk
szerint próbálták meghóditani a diákok szavazatait. A leg
jobb közülük a Túró Rudi lett. Az ő feladatuk volt a pénteki
fordított nap megszervezése. A kitüzött feladatokat a legsi
keresebben a másik két hannadikos osztály által alkotott
csapat teljesítette. s így ők ehették meg a finom tortát.
A 11/C szeretné megköszönni a tcimogatóinak a segitséget: Corvo Bianco.
Color Shop Papirbolt. a Gyomai Kner Nyomda Rt.. Sikér Gmk.. Kert·Kivi
Kjt .. Bak János. Körös étterem. Babecz és Társa Bt.. Velvet Bútorbolt.
Dreher sörözö. Lione·Shop. Hami Kutya-Shop. Faló gyorsétkezö. Prominent
Bt.. Stop nIatszer...Papi- élelmiszer. Andódy Györgyné kiskereskedö.
Piktorbolt. Papir-Játék-Ajándék la gimivel szemben).
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Bethlen Gábor Mezőgazdaságiés Ipari SzakképzőIskola

GUBA SÁNDOR EMLÉKVERSENY
A Guba Sándor Emlékverseny évente
kerül megrendezésre a kaposvári Mező

gazdasági SzakközépiskolábaI1. a névadó
dr. Guba Sándor errüékére. Erre idén
március 27-én került sor. Dr. Guba
Sándor neves szarvasmarha-tenyésztő

és kiváló tanár volt. Sok könyvet írt a
témában és egyéni tanterveket készített.

A versenyre több témakörben mező

gazdasági iskolák tanulói pályázhatnak.
Már hagyománynak számít. hogy az is
kolánk minden évben részt vesz a ver
senyen.

Diáhjaink jelentős segítséget kapnak
pályázatuk elkészitéséhez az iskolától.

A múlt évben sikerült két kategóriában
is az első helyet elhozni. ldén négy diák
készitette el pályázatát. melyet elküldtek
bírálatra. Az írásbeli csupán a verseny
egyik fele volt. A birák kiválasztottak a
legjobbakat és azoknak a készítőit hívták
be a szóbeli megvédésre.

A szabadban

M.M.

Március 31-én este, 7 órakor a
Művelődési Központban a Komé
diás Kör tagjai bemutatták Kornis
Mihály: Körmagyar című müvét. A
színházterem a kezdésre zsúfolásig
megtelt. jó néhányan még álltak is.

A nézőtéren kicsit 'szorongva
ültek a szereplők szülei. A barátok.
a tanárok és az érdeklődő közön
ség nagy várakozással tekintett az
est elé. A darab felnőttekhezszóló.
10 jelenetben, 10 szeretkezés köz
ben mutatta be az elmúlt évtizedek
társadalmi rajzát.

A szerepLők: Balázs Andrea,
Kovács Tímea ll/b osztályosok,
Dóka Sándor lO/e, Véha Zoltán,
Hainfart Lilla és MaIjai Lajos már
korábban ~égeztek. Papp Lilla a
gimnázium végzős tanulója. Az elő

adásban segítkezett még Körmöndi
Katalin, Molnár Katalin ll/b.
Valuska László ll/c, és Balázs
Márton lO/e. osztályos tanuló. Ők
biztositották, hogy minden jelenet
nél pontosan, időben a helyén
legyen minden. A darab háromórás
volt, de minden pillanat izgalmas,
érdekes. A szereplők és a segítők

"együtt lélegeztek". Igazi szín
házban voltunk. Fantasztikus volt
az előadás! A nézők vastapssal
j u taImazták.

Az Országos Színjátszó Feszti
váLon- április 2-4. Paks - azonban
nemcsak vastapssal jutalmazták
őket, hanem Aranyminősítéssel.

Elnyerték a Paksi Atomerőmű fö
díját a serleget. az össz-színészi és
rendezői tevékenységért. Részt
vesznek a Kazincbarcikán megren
dezésre kerülő Nemzetközi Felnőtt

Színjátszó Fesztiválon július 1-4
én. 15000,- Ft-ot kaptak a helyi
színjátszótábori költségeikre, ezen
kivül könyvjutalmat.

A rendező HAJDÚ LÁSZLÓ, egy gra
fikai alkotást és egy aranytollat
kapott. A féléves kitartó, lelkiisme
retes munka meghozta gyümöl
csét.

Büszkék vagyunk rájuk! További
rnunkájukhoz sok sikert kivá
nunk!

Országos siker
is lett!

Melegszik az idő,

előjön a gyík is,
Rügyezik az erdő,

virágzik a rét is.

Horváth Ferenc 9/a

Menjünk hát ki gyorsan,
s ugoIjunk a tóba.
Erre vár a cserkész,
erre vár régóta.

Őz is elődugja

fűből a kis fejét,
Nem látja helyét
nagy fűben a menyét.

Már rügyezik a fa,
és kihajt a virág.
Ránk vár a természet,
egyedül csak miránk.

10 percig kellett beszélni a témáról.
miközben különböző szemléltetőeszkö
zök is használhatók voltak. video. fény
képek stb.

Iskolánkból két tanulót hivtak be.
mindketten a lQ/a osztá1ybajárnak.

Jenei János a kecsketenyésztésről.

Szabó Tibor a csicsóka termesztéséről

irta dolgozatát. Felkészítő tanáruk Mol
nár lstván. aki sok segítséget nyújtott
nekik. Ök először jelentkeztek ilyen
munkával. a többi versenyző a felsőbb

évesek közül került ki. Ennek ellenére
szép eredményt értek el. a középmezőben

végeztek.
Jenei János a 7., Szabó Tibor a 9.

helyezést érte el.
A versenyen tapasztalatokat szereztek

és jövőre még jobb eredményt érnek el.
Reméljük. hogy a következő tanévben

többen próbálkoznak pályázatírással.
Kiss Jenö 10/ a

Eltünik a hó.
elolvad a jég
Madársereg kezdi
boldog énekét.

Kisüt a nap.
elmúlik a hideg.
Dalos pacsirta
a fészkéből kimegy.

Zöldellik a rét.
zöldellik a mező.

Legnagyobb pompával
tündököl a fenyő.

Előttünk egy cseppnyi
bogár.
Bár az avar még
elég kopár.

Nádnak végét kis ponty
rágja.
Melegszik az idő.

ő sem bánja.
Horváth Ferenc g/a

Rügyezik a fa.
a bokor virácrzik.
Ifjú cserje a 1üből
kilátszik.

Tavasz

Fogjuk fel a szeretet
alapján:
Szeressük Anyánkat az
év minden napján!

Május első

vasárnapja.
Egy tavaszi reggel
a% 1\nyáknapja.

Horváth Ferenc g/a

De ez a szeretet
ne csak addig tartson.
Mig felkel a nap.
S beköszönt az alkony.

Mindengyerek
az anyjához szalad.
Az anyák s%ivében
ez örökre megmarad.

Bárki bármi holmit
vehet.
A legnagyobb ajándék
még a szeretet lehet.

Anyákr:apja
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APRÓHIRDETÉSEK

Irodahelyiségek kiadók Gyomán a Kossuth u. 18. sz. alatt.
(15 és 30 m'-es helyiségek) Érdeklődni: 386-522, 386-479-es
telefonon, vagy ugyanott személyesen a FDLMELL GMK-nál.

I

TOTÁL VEGYESÁRUK UZLETHÁZA
Endrődi u. 1. sz. (Háztartási bolt)

Tel.: 386-637. 06/20/254-663 Este: 386-507
Áruajánlata: Kávé gyári áron, olcsó ár, jó íz!
Walter 250 gr 216 Ft
Walter 1000 gr 760 Ft
Santa 250 gr 220 Ft
Santa 500 gr 440 Ft
Santa 1000 gr 860 Ft
Santa-Prim 1000 gr 650 Ft

A fenti árak az áfát tartalmazzák!
Gumicsizma I. oszt. 2100 Ft· Hypo kimért 20 Fl/I

Étolaj kimért 183 Fl/I' Étolaj 1literes 207 Ft,
Extra hagyma, étkezési burgonya mérsékelt aran allandóan kapható

__~eresse üzletünket!

Hibrid kukorica vetőmag 250 Ft/kg-tól
tennést fokozó levéltrágyák 3-6 liter/ha. 990-1980 Ft/ha.

kiskerti gyomirtószerek. szántóföldi gyomirtószerek
szaktanácsadása

PVC műanyag padlók több színben és vastagságban
tömlők 1/2. 3/4. 1 colos. fűnyírók (elektromos

és benzines szivattyúk
cserép savanyítóhordók

Várjuk kedves vásárlóinkat a Pásztor János utcán a
Penny M. és a piac szomszédságában

Tel.: 66/386-359 Nézzen bé hozzánk!

~ÖZG--Y:ULÉS
A Körös Termál Hotel Részvénytársaság április- 24-én
megtartotta éves rendes közgyűlését. amely megállapítot
ta éves mérlegét. jóváhagyta az igazgatóság munkájáról
szóló éves beszámolót. az 1998. évi üzleti tervet - tájékoz
tatta a Híradót Császár Ferenc ügyvezető igazgató.
A közgy-Lilést megtisztelte jelenlétével dr. Dávid Imre pol
gármester úr és dr. Csorba Csaba jegyzö úr is.
A beszámolók során elhangzott. hogy az Rt. vagyona Uegy
zett töke összege) 18.5 míllió foIintról 23 millió forintra
emelkedett. A növekedés tehát 1997. évben 4.5 millió
forint. Gazdálkodás során a megemelkedett költségek
miatt vesztesége 536 ezer forint, amely a jegyzett tőkének
a 2.3%-a.
Dr. Gellai Imre. az ígazgatóság elnöke tájékoztatásában
elmondta. hogy az az eredetí célkitűzés. mely a meg
alakulását létrehozta. a gyógyszálló létesítése. továbbra is
fennáll. E célkitüzés vezérli az igazgatóság munkáját.
Remény van arra. hogy egy befektető csoport. a mögötte
álló bankcsoporttal megszervezi a szükséges pénzügyi for
rásokat. E tárgyalásoknak azonban csupán a kezdetén
vagyunk. Felhatalmazást kért a közgyüléstől. hogy e tár
gyalásokat az igazgatóság folytathassa.
Elmondta továbbá. hogy a múlt év végén felmerült idösek
otthona (öregek panziója) létesítése a meglévő Blaha L. úti
volt ..nagylányískola" továbbí bÖvítésével. Ennek
elökészületei folyamatban vannak. nevezetesen a terv
készítés stádiumában vagyunk. Természetesen e tervnek
a végrehajtásához is meg kell teremteni a pénzügyi
feltételeket.
Gyomaendrőd, 1998. április 24-én

CsÁSZÁR FERENC ügyvezető igazgató

GAZDA KISÁRUHÁZ
májusi ajánlata

1. sz.

Lakóhaz eladó Endrődőn. Mirhói u.
14. sz. alatt. Érd.: Endrőd: Mohacsi
u. 9.. 18 óra utan.
Garázs eladó a Vasarteri ltp.-n. Erd.:
Fő út 173-179. B. II. 24.

Faliszönyegek. agytakarók. falvé
dök. szönyegek a készitötöl. Olcsó
aron. rendelésre is. Zrínyi M. u. 43.
Tel.: 283-146. lO-20-ig.

Bonlasból faanyag eladó. Hidfő u. 6.
386-077.386-971

Csaladi hazat vennék Gyomán 2 mil
lió foríntig. Tel.: 0620/206-593
Előnevelt és napos csirke. kacsa
jegyezhető.Szeleiné. Hidfa u. 6. 386
077.386-971

Nagy családnak nagy lakás. Teta
térbeépitéses 117 m2 -es csaladi haz
lakasnak. vagy irodának egyaránt
alkalmas. eladó. Gyomaendrőd.

Katona József u. 2/ I. (3.5 M Ft).
Lakótelepi csere beszamit.
Békéscs,abai megoldas.. valamint
minden ajanIat érdekel. Erdekladni
hétközben dr. Kulcsar Laszló
ügyvédnél. valamint a helyszínen.
Schubkégel Erzsébet. Gyoma.
Katona J. u. 2/ l.

Endradön kis haz. rendbentartva.
valamint egy Trabant 60 l-es és faból
készült nyiJiketrecek eladók. Érd.:
Sugar u. 132. Tel.: 283-758

Köszönetet szeretnénk mondani
mindazoknak. akik felejthetetlen
halottunk Hegedüs József
temetésén velünk egyiJttéreztek és
gyaszunkban osztoznak. A gyaszoló
csalact.
Uj állapotban lévő 16 programos
Veritas varrógép eladó. Erd.:
Gyoma. Rákóczi u. 31. sz. Tel.: 284
277
Endrőd. sugar u. 130. sz. alatt 2
szobás. rurdőszobás családi haz
nagy portával eladó. Érd.:
06/20/461-268. 06/20/287-173
64 m" üzlethelyiség flZetési köny
nyítéssel eladó Gyomán (Piros
malom) Léval u. 4. Ugyanott
szőnyegszövő-gép eladó. Tel.:
66/283-145

Gyomaendradön 2 és IéI szobas.
összkomfortos. központi füteses.
kertes csaladi haz sürgösen eladó.
Erd.: Könyves Kalmán u. 9 .. vagy
munkaidóoen Vinkovics Attilánal
386-915

Gyomaendrődi Híradó szerkesztösége, Szabadság tér
Telefon: 386-122, fax: 386-320

Két csalad részére alkalmas koíJlfor
tos haz ipari arammal. telefonnal
eladó. l.ar.: 3.5 millió Ft. Erd.:
66/285-489

Nagyképernyas színes tévé. szép
képpel. valamint Mecsek ~ekete

fehér tévé eladó realis aron. Erdek
lödni 283-270-es telefonon.

Endrödön paraszthaz sürgösen
eladó. Viz. gaz. villany van. Erdek
lődni: Kürt u. l. Tel.: 66/285-051
Csikós István.
VU. ker.-ben 2 szoba. fürdőszobas

tanya melléképülettel. kerttel eladó
a Körösladányi úton. Erd.: Gyoma
endrőd. Vörösmarty u. 20.

Központi fútéses. fúrdőszobas. régi
típusú kis haz eladó. Érd.: Gyo
maendrőd. Vörösmarty u. 18. alatt
az esti órakban. Tel.: 282-089

Haromszobas + nappali. gaztütéses.
telefonos lakas. két garazzsal. ren
dezett környezettel eladó. Érdek
lődni: Gyomaendrőd.Gardonyi u. 2.
Tel.: 66/285-503

Osszecsukható n~met sportkocsi
újszerű allapotban. első kézből

eladó. Érd.: Gyomaendrőd.

Gardonyi u. 2. Tel.: 66/285-503
Elelmiszerboltba csiszolt. lakkozott
alló és falra akasztható dekorativ
lemezzel diszitve polcok eladók.
Kombinalt hütak-fagyasztók eladók.
Érdeklődni: 66/285-006
H<iromJ'unkciós szép babakocsi és
egy 5 sebességi fokozatú női kerék
par eladó. Tel.: 284-670. Gyoma
endrőd. Vasartéri ltp. 13/3.

Gyomaendrödön. József Attila 20.
szam alatti kétszobas. rurdőszobas.

gaz-központifütéses csaladi haz
eladó. Tel.: 06/30/741-822 Szabó
Andras.

Csaladi haz eladó melléképülettel.
nagy port<ival Sugar u. 77. sz. alatt.
Érdeklődni: sugar u. 69/1. alatt.
Kukorica eladó. Erd.: Endrőd. Köz
tarsasal!u. l. Tel.: 285-889

Szakdolgozatok. dokumentumok
sz<i.mitógépes szővegszerkesztését

vaJlalom. Erd.: 285-889

r--- ----------------------------------.------~--------------------------------------~

I· F~l~::~~~:C~~~~~E~~ ".I~D~TÉ~ (~~~~".I~DE~É~) i

: CiIne: ;..... :

i Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): j

i ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I
!. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l
i (oloasha!ó irássalJJ :... _. . ~ .1

Wartburg 353-as megkiméIt aJla
potban. kevés km-rel. friss müszaki
val eladó. Erd.: Gyomaendrőd.

Kisfaludy u. 5. Tel.: 285-730
Október 6. ltp. 3 szobas 84 ml-es.
telefonos. parabolas. gaz-központi
fütéses lakas + gará.zs eladó. Érd.:
386·456
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"\ UTI Megkezdtük óriási

@ avasZi kollekciónk
9- árusítását
~ Új kamionáruk érkeztek
, U~\ Géprongy folyamatosan kapható

Nyitva tartás:
Gyomaendrőd Hétfőn: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,
Fő út 230. szombaton: 8-12-ig

Non-stop
autómentés!
0660/474-444

r----------------,
I KiiR.YEZETV~DELMI ÜGYI.T~zés I
I társaságoknak, vá1lalkozásoknak I
I RÁCZ MÁRIA I
I környezetvédelmi szakelőadó I
: Gyomaendröd. Tamasi Áron u. 31. sz. :
L ~~~~~~~~ ~

~] ICaJpl
Jegyezzen célrészjegyet

a Gyomaendrőd és Vidéke
ÁFÉSZ-nél

Rendkívül kedvező kamatfeltételek!
A kamat mértéke a jegybanki alapkamatot

5% -kal meghaladó kamat, ami jelenleg

21%
Acélrészjegy jegyzéshelye:

GYOMAENDRŐD,KOSSUTH U. 33.
AZ ÁFÉSZ KÖZPONTI IRODÁJA

DINYA IMRE
~~

VAS-MUSZAKI BOLTJA
Bajcsy-Zs. út 98. sz.

Telefon: 0660/388-953 0660/484-690

Tavaszi ajánlatunk:
Előtetők, műanyag trapézlemezek világítótetőkre

különbözőméretben és színben
Ezen kívül nagy választékban kínálunk MZ-traktorok...hoz

és más gépekhez
csapágyakat • szimeringeket • ékszíjakat

KERESKEDŐK,VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
A KJSOSZ Békés Megyei Szerve'".l:ete vállalja egyéni vál
lalkozók könyvelését. és az alábbi szakképesítést nyújtó
tanfolyamokat indítja Gyomaendrődön 1998. június 2-ai
kezdéssel:

Vendéglátó űzlet",;ezető 55000,- Ft
Kereskedőboltvezető 55000,- Ft
ABC-eladó 65000,- Ft
Vendéglátó eladó 65000,- Ft

Mint Ön is tudja. az 5/1997. (lU. 5.) megjelent IKM rendelet
kötelezően előiJja a keresKedelemben és a vendéglátásbaii
a szakkéoesitést.
RészletftZetés iehetséges. A munkanélkülieket a Munka
ügyi Központ támogatja. Jelentkezni lehet: KISOSZ Gyoma
endréd. Hősök útja 56. Telefon: 66/283-435. KISOSZ Bé
késcsaba. Dr. Becsey u. 4/1. Telefon: 66/325-997

Másolástechnikai és Irodatechnikai Bt.
Új és használt fénymásológépek adása-vétele

MásolópCi.pír, faxpapír, leporelló
Nyomtatókazetta, festékszalag

HP. OLNETTI. CANON INK.JET patronok újratöltése
HP 4L, 5L, 6P Cartridge újmtöltés

RICOH, SHARP, CANON másológépek
kazettáinak felújítása

ADÁS-VÉTEL-SZERVIZ
5500 Gyomaendrőd,Zrínyi u. 26.

Tel.: 66/284-788, 20/439-172

r=én~másC)lás~szi5ve&!Sze..-k.esztés%

Lionne Ajándék Shop ajánlatai
• aranv és ezüst ékszerek

• fotócikkekII ·aJóndéktórgvak II
:':ONNE • kosaras kártvák és albumok IlONNE

SHOP. a Lionne shop-ban SHOP.

Hősök útja 46. • Tel.: 386-424

L Körösi Weekend Hor2ász-, ~ ~
" . hobbY-, kempin2szaküzlet ~~
~ .._ .0:<.,: Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~~

-. testékek - nagy választék, kedvez0ár ~
Ajándéktárgyak

DÍSZNÖVÉNY- ÉS GYüMÖLCSFALERAKAT
• Széles választék •

l. Bolt: Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827
2. Bolt: Gyoma központjában - Fő út 173-179

. (Kolman ltp.)
Nyitva: minden nap 8-18 óráig

r-------~------,
I Cipőipari gépek és alkatrészek I
I forgalmazása Eurotechnik Kft. I
IGyomaendrőd, Hídfő út 12. 8 I
I (az en.drődi Körös-hídnál) e I
I Telefon: 66/386-827 ~. I
I - gépjavítás, gépfelújítás, műszaki tanácsa ás I
I - alkatrész, tű, harangkés, szalagkés I

forgalmazása
I - Pfaff, Minerva, Adler, Textima, KAEV, Fortuna. I
I Svit felújított gépek eladása I
I - szabásztőkék minden keménységben I

- gyári új Pfaff és Minerva gépek

I Nyitva tartás: hétfő-péntek7.30-15.00 IL .J
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A gépkocsik adásvételéró1 )
Hazánkban évente kb. 15 OOO gépkocsit lopnak el. kb.

50 OOO gépkocsít köröznek és kb. 100 OOO gépjármüvel kapcso
latos büncselekrnény történik. A gépjármüvek többségét azért
lopják el. hogy egészben. vagy alkatrészenként eladják.

Ma már a gépkocsi sok ember számára munkaeszköz. nem
tekinthető luxusnak. Ha használt autót vásárol. készüljön fel a
vásárlásra. tájékozódjon a használt autók árai felől. milyen
típust szeretne venni. és beszéljen olyan szakemberekkel. akik
az adott gépkocSitípust jól ismerik.

Az adásvétel során az alábbiakra figyeljenek:
l. Csak a tulajdonostól vásároljon. a közvetítőktől. meg

bízólevél-lobogtatóktól óvakodjon. A forgalmi engedély
adatait mindig vesse össze a jármüvön található adatokkal
(alvázszám. motorszám. szin).

2. Az eladónál tájékozódjon a gépkocsi múltjáról. eredetéről.

esetleges sérülésekről. javitásokról. átépítésekról (alváz-.
motorcsere. stb.).

3. A vásárláskor legyen önnel egy sza.!-<ember. aki
közremüködik az adásvételben. pl. mint tanú és segitséget
nyújt a gépkocsi adatainak e:lenőrzésében.

4. Vásárláskor ne legyen túlsagosan jóhiszemű. legyen alapos
és k.ívancsi mindenre. Kétség esetén kérjen tanácsot. segít
séget független szakembertöl. Ne kapkodja el a vasárlást. ha
mégoly csábító is az ajanlat.

5. Az adásvételi szerződést semleges. vagy nyilvanos helyen
tanácsos megkötni.

Ha Ön az eladó:
l. Lehetőségszerint ne egyedül árulja a gépjármüvét.
2. Az adásvételi szerződéstlehetőlegne a vevő lakasan kössék,

a szerződés hitelesítéséhez független tanúkat keressen.
3. A gépkocsi forgalmi engedélyének és kulcsainak átadasát

kösse a vételár atvételéhez.
4. A vevö és a tanúk adatait mindig ellenőrizze a személyi iga

zolvanyukban.
5. Ha gyanús körülményt. vagy r<iható kényszert észlel. azon

nal álljon el az adásvételtöl.
6. Ha eladta gépkocsiját. a forgalmi engedély "Személyi lap"-ját

vegye ki és a jelenleg érvényben lévő belügyminiszteri ren
delet szerint az adásvételi szerződéssel keresse fel a lakhe
lye szerint illetékes rendörkapitanyságot. Ezzel megelőzhetö
az átírás elhúzódása, illetve elmulasztása.
Magyarországon egyetlen gépkocsi sincs biztonságban.

mivel értékes eszköz és hatalmas piaca van.
Legveszélyeztetettebb márkák:
Zsiguli. Lada. Trabant. Wartburg. Volkswagen. Audi. BMW.

Mercedes.
A szervezetten müködő gépkocsitolvajok. gépkocsifeltörők

ezeket a gépkocsikat keresik bontásra. külföldi eladásra. belföl
di értékesítésre - megrendelésre. vagy csak úgy kedvtelésből.

Néhány jó tanács a gépkocsi megóvása érdekében:
Személyes iratokat. a gépjármü OkrnáIlyait és a tartalékkul
csot soha ne hagyja a gépkocsiban.

- Soha ne hagyjon értékes poggyászt. videokamerat. fény
képezőgépet az utastérben.

- Ha módja van ra - főleg üdüléskor - álljon őrzött parkolóba,
vagy a parkolóhely megvalasztásakor

- ha van lehetösége - válassza a növényzet által nem takart, jól
megvílágított helyet.
- Mindig záIja be az ajtókat. az ablakokat mindig húzza feJ.

még ha csak pár percre száll is ki. ellenóri2ze a bezárt állapo
tot.

- Lássa el gépkocsiját megfelelö mechanikus védelemmel (pl.
kormany- vagy kézifékrögzítÖ. kerékőrcsavar).

- Lássa el gépkocsiját megfelelö elektronikus védelemmel.

amelynek részei pl. belsötér-védelem, nyitásvédelem. üveg
törésérzékelő. csomag- és motorvédelem.
- Csak olYarl védelmi eszközt szereltessen be. amely megfelelö

minősítéssel és mübizony!attal rendelkezik.
- Soha ne árulja el - még a szervizben sem - riasztója kódját.
- Az autórádiót. magnót. CD lemezjátszót. beszerelt rádiótele-

font kösse be a riasztórendszerbe. vagy "kivehetö" . illetve
egyéni kóddal vezérelhető típust szereltessen be.

- Ha garázsba..'1 tartja gépkocsiját. ott is zárja be.
- Lássa el garázsát is riasztóval.
- Garázsajtaját erősítse meg és szerelje fe! biztonsági zárral.

Köszönettel vettük. hogy elolvasta tájékoztatónkat.
reméljük. hogy Ön is hozzájárul magantulajdona védelmével a
közbiztonság javitás<ihoz.

[. Rendőrségihírek .]
.. Április 13-ára virradóra az ENCI előtt 6 fácskát kitörtek
ismeretlen vandálok.

14-én virradóra a Rózsa presszóba látogatott hívatlan
vendég tetőbontás módszerével. Ital-. dohanyáru bánta a láto
gatást. valamint a játékgépet is megdézsmálták aprópénzt
keresvén. Egy endrödi testvérpáros alaposan gyanúsitható az
elkövetéss eL
.... Az Ugori-dülőbenszerszámos bódét raboltak ki 17-én.
__ A Tompa utcából 8 tyúkot loptak az egyik házból 18-ra vir
radóra. 26-án a Budai N. A. utcából hatot. 27-én a Mikszáth
utcából négyet .
... Egy lakatlan házat törtek fel. ahonnan gázpalackot. tévét.
rádiósmagnót. kéziszerszámokat vittek el 20-án.

A nagylaposi volt tsz-majorban 2 birkát tereltek el 22-én.
amit a helys;dnen le is vágtak. az értékesebb húsokat elvitték. a
többit otthagyták...
... 22-én egy parkoló személygépkocsit. amiben a jármű kulcsa
benne volt. elvezettek a Fő úti bútorbolt elé. de közben a tulaj
donos tárcáját magával vitte a kéj utazó 30000.- ft-tal.
.. 24-én l{ülterületen. a Dan-zugban hivatásos vadász békés
csabai orvvadászokat müködés közben elfogott.
__ A Harcsás-. a Peresi-. a Torzsás-zugban több. valamint a
Harltoskerti nyaralóba törtek be és gázpalackokat._grillsütőt.

ülögarnitúrát. horgászbotot. ajtókat tulajdonitottak el.
... Elfogtak egy körözött személyt ápr. 6-án. akinek testvére
január óta előzetes ietal~(óztatásbanvan. A gyomai település
részen egy házban ta..--tózkodott. miko, egy megtervezett akció
val elfogták. Még 6-án a házkutatás során sok büncselekmény
ből származó holmit lefoglaltak. többek között olyan
szerszámokat is. amivel telefonfülkék perselyeinek oszto
gatását is végezték. Elfogásuk után ezek a fosztogató cselek
mények megszüntek településünkön.
.... Az endrődi ligetben a rendőrség szervezésében llL
kerékpáros elméleti és, gyakorlati versenyt tartottak a
Rózsahegyi K. és a 2. Sz. Al~. Iskola ta..rmlói részvételével 27-én.
A vándorkupát most a 2. Sz. Altalfu}os Iskola diákjai érdemelték ki.
J;:gyénileg Gáspár Tamás - 2. ~z Alt. Isk.. Timár Nándor - 2 ..Sz
Alt. Isk.. Hanyeez imre - 2. S;:: Alt. Isk .. Farkas Anett - 2. SZ,Alt.
Is~ .. Szilágyi Renáta - :?' Sz Alt. Is.k.. Jónás Tim~a - R. K. f... l..
BaCSl Andrea - 2. Sz Alt. Isk.. Gubuznal AnIko - R. K. A. 1..
Kruchió Róbert R K. Á. I.. Molnár Gábor 2. Sz Ált. Isk.. Szekeres
Csaba R K. A. 1.. Fekécs Nikolette - RK. Á. l. bizonyult a legü
gyesebbnek és dijat is kapott... Gratulálunk'
Az első hat fiatal képviseli majd városunkat a május 15-kei
megyei versenyen. Sok sikert!

ANYAKÖNYVI VÁLTOZÁSOK
Házasságkötés: Csikós János és Kovács Éva.
Akik eltávoztak közülünk: Nagy Rozália 91. Hanyecz Imre 47.
Nandon Vendelné Balázs Piroska 76. Pelyva Istvánné Oláh
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Kivágják
magukat

a szabók...
10. old.

Eboltási
ütemterv

10. old.

A Városi Képtár gyerrnekrajz-pályázatá
nak eredményeit taglaló írás következő

számunkban lesz olvasható. - A szerk.

AterDlőföldhörcsögei ellen

- felhívás-
A Békés Ivlegyei Növényegészségügyi és

Talajvédelmi Allomás felhívást tesz közzé
amiatt, hogy rendkívül elszaporodott
megyénkben a hörcsög (~ricetus cricetus),
ami az 5/1988. (IV. 26.) MEM rendelet szerint
veszélyes károsítónak minösüJ.

Kedvenc területe az évelö piJlangósok, me
zögazdaságilag művelt területek, de megtalál
ható rudeáliákon egyaránt. ..

Kiirtása a jogszabály értelmében a terület
tulajdonosának, használójának kötelessége!

A hatékony védekezést, az mást haladék
talanul el kell végezni és ennek érdekében
minden eszközt meg kell ragadni,

(Megemlíti a felszólítás a LEBEK Kft.-t
06/40/459-652 - akik ilyen szolgáltatást
nyújtanak.) .

Felhívja a figyelmet a Bm. NTA arra is.
hogy a védekezés elvégzését. ennek haté
konyságát ellenőrizni fogják. Mulasztás
tapasztalása esetén szankciókka~ bünteté
sekkel élnek. Bövebb felvilágosítás a pol
gármesteri hivatalban.
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Mi a véLeménye a váLasztásokróL és eredményeirőL?

- Gratulálok Domokos László úrnak. A következőkben

várom és igénylem az egJn}ttműködést.

úgy érzem. hogy a polgárok döntését tiszteletben kell
tartani. Elfogadom az eredményt. Magánemberként azt
hiszem. hogy újat. változást akar a Fidesz. ezt örömmel
kell köszönteni. Egy jó évvel ezelőtt én is azt mondtam.
hogy változás. folyamatosság. törvényesség. de főleg vál
tozás kell. Bár én független vagyok. ám. nem semleges.
mert a város érdekeit kell képviselni. Tévedhetetlenek mi
sem vagyunk. de egy folyamat elindult. Bizom benne.
hogy ez a folyamat a változással az ország egészére
jellemző lesz. Akkor bizhatunk benne. hogy belátható
időn belül nemcsak egy szűk rétegnek. hanem az
emberek többségének is jobban alakulnak majd az
életkörülményei.

- Hogyan értékeli az év eddigi pályázatainak ered
ményeit?

- Ez az év még nincs lezárva. Eddig a Póhalmi útra 25
milliót. él. Gondozási Központ projektjére 14 millió Ft-ot
nyertünl:. néhány kisebb pályázat mellett. A pályázatok
elbírálá"ánál 70% körül tartanak. így néhány céltámo
gatási pályázat nem került még sorra. itt főleg a szenny
vízre gondolok. A területfejlesztési decentralizált alapok.
amelyek a területfejlesztési taiíácsnál va...rmak még. nem
véglegesek. Folyamatosan pályázunk. úgy gondolom.
hogy az elmúlt év összegét az idén is elérjük. esetleg túl
is szárnyalhatjuk. Tavaly mintegy 60 millió Ft-ot
nyertünk. '98-ban a 40-45 milliónál tartunk. bízunk
benne. hogy jói zárjuk az ével.

- Mi Lesz a volt TITÁSZ épüLetének és a közeli,
hamarosan leépítendőMOL-benzinkútnak a sorsa?

- A megszűnő MOL-benzinkút környéke majdnem ere
deti állapotába lesz visszaállítva. A zöldövezetet nem vál
toztatjuk. de a betonos területen 40-50 gépkocsinak
parkoló épül majd.

A TITÁSZ-épület ügyében konkrétan nem történt még
semmi. Nem hiszem, )'logy a város bele tudna szólni
a sorsába. Bizom benne. hogy a befektetők olyan táv
lati elképzeléssel bírnak majd. főleg a piac. a ZSORT.
a Pellil.Y Market. az épülő új MOL-benzinkút tekin
tetbevételével. amivel kialakulhat egy bevásárlócent
rum ezen a területen. a volt TITÁSZ-épületet is bele
értve...

- Utóbbi, Legfontosabb találkozói?
- Egyik legfontosabb volt talán az Endrődről elszár-

mazottak. az Endrődi Baráti Körnek a találkozója.
- Az osztrák, német nagykövetségek gazdasági ta

nácsnokainak meghívására Budapesten arról beszél
tünk. hogy hogyan lehet körzetünkben munkahelyte
remtést. beruházást. befektetést elindítani.

- A területfejlesztési tanács üléseit is mindig fon
tosna...!{ ítélem.

- A kétfordulós választással kapcsolatban a kép
viselőjelöltekkeJ történt találkozások.

- Egyre inkább előtérbe kerül a régióban való gondol
kodás. Ezt egy szegedi tanácskozáson erősítettük meg.
A különböző társulások bizonyos célok érdekében tör
ténnének. mint pl. a kommunális szemét kezelésének
megoldása. stb...

Felhívás! Zenei oktatásra
Értesítjük mindazokat. akik zenei oktatásban kíván

nak részt venni. hogy az 1998/99-es tanévre a jelent
kezés az alábbi időpontokbantörténik:

1998. június 2-án. kedden 17 órától a Rózsahegyi
Kálmá.l1. Altalános Iskolában.

1998. június 3-án. szerdán 17 órától a Városi Zene- és
Művészeti Iskolában.

Jelentkezés az alábbi tanszakokra lehetséges:
előképző. zongora. hegedű. gitár. furulya. fuvola. kla

rinét. trombita. szaxofon. kürt. tangóharmonika.
Egyéb kérdésekkel kapcsolatban felvilágosítás a

zeneiskolában személyesen. vagy a zeneiskola telefon
számán: 386-491. VARoSI ZENE- ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA

Anyák napi műsor
1998. május 8-áJ."1 a zeneiskola rendezésében anyák napi

műsor volt a Katona József MűvelődésiKözpontban.
A műsort a zeneiskola növendékei szolgáltatták. igy hall

hattunk hegedű. zongora. gitár. furulya. fuvola. klarinét.
harmonika. rézfúvós műveket. valamint szólóéneket és
kamarakórust.

A színvonalas müsor rangját emelte a néptáncegyüttes
bemutatója is.

Gyermekeink és az iskola pedagógusai nagy szeretettel
készültek a rendezvényre.

Az iskolánkban tanuló mintegy 350 gyerek édesanyja
kapott meghivást. ezzel szemben a megjelentek (50-60 föl
száma igen alacsonynak mondható.

Reméljük jövőbeni rendezvényeink. mely a gyerekek
szereplési lehetöségét is biZtositja. a megjelenést illetően a
szülők aktivitását is növeli - nyilatkozta lapunknak Pappné
Németh Hedvig, az íntézmény igazgatója

Evezőstelep

a.vat· ja

Május 24-én
megtörtént a

Scherk László és
felesége által
életre hívott

evezős egyesület
csónakházának

avatása.
használatba

vétele. 25 fiatal.
egyelőre 17 vizí
járművel dolgo

zik és sajátítja el
az evezés
alapjait.

rejtelmeit.
Az ünnepi bulin.

ahol halászlét.
babgulyást.

fánkot szervíroz
tak. megjelent a

város
polgármestere
dr. Dávid Imre

is.
-Bir-

Járható járdák és.a fák
A gyalogjárdák mentén ültetett fák

nyesésére. koronájának igazítására
már az előző években is felhívtuk a
tisztelt lakosság figye!mét. E%t a
hagyományt most sem szakítjuk
meg.

A telek utcai front ján a fű vágása
mellett a balesetek elkerülése miatt a
fák ágainak. gallyainak nyesését a
következő "méretek" szerint kell az
ingatlan tulajdonosainak folyama
tosan elvégezni.

A vonatkozó rendeletek értel
mében a gyalogjárdától 50-50 cm-re.
valamint 2.2 m magasságban az
űrszelvényt szabadon kell hagyni.

Különös tekintettel a gyümölcs
csel megterhelt, kilógó ágakra.

A gondosságot köszöni a .pol
gármesteri hivatal.

Utcára nyíló üzlethelyiség és irodák
kiadók a Kossuth u. 18. sz. alatt.

Érdeklődni lehet
Pintér László vagy Szerető Endre
386-522. 386-211-es telefonokon
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Ingatlan pályáztatás • Az év pedagógusa • Városí )ölcsődepályáztatása

Testületi ülés anyaga
A polgármesteri bejelentések kö

zött hallhattuk május 28-án.
A testület emléklapot küld Szöl

lősi Istvánnénak. volt országgyű

lési képviselőnknek az elmúlt 4
évben településünk érdekében tett
eredményes működéséért. "Elis
merésürtket és köszönetünket fe
jezzük ki és további sikeres mun
kát és jó egészséget kívánunk!"

A tűzoltóknak ezúttal építési üve
get adományozott Katona Sándor.

A jegyző úr köszönetet mondott a
választások lebonyolításában köz
reműködő személyeknek.

• l tartózkodással fogadták el a
Városi Bölcsőde vállalkozási for
mában. történő további üzemel
tetésére kürt pályázatra jelent
kezett Lázárné Varjú Judit
ajánlatát. Ő működteti július 1
jétől az intézményt.

• Városi szinten II Sl2 ezer Ft
tal - 2.S9% - több támogatást vet
tek igénybe időarányos dotálá
sukhoz viszonyítva az intézmé
nyek. A júliusi ülésen a vizsgálat
további eredményeit újratárgyal
ják.

T' aútv()nal
átadá§a

Nagyszabású programot tervez
tek a Gyomaendrődön létesített
túraútvonal átadására. május 29
ére. A város és a Békés Megyei
Munkaügyi Központ pályázatának
eredménye az AmerJ<:ai Nagykövet
ség Gyors Reagálás Projekt támo
gatásának elnyerése.(2S OOO $.)

A Hánnas-Körös árterében 26
km hosszan kigyózik ez a túra
útvonal pihenökkel, eső elleni be
állókkal tarkítva. valamint isme
retterjesztő táblák elhelyezésével a
Kecsegés-zugtól a Templom-zugig.
Az ünnepélyes átadó lápzártánkat
követően zajlott. Az illusztris.
meghívott vendégek között találjuk
az USA Nagykövetség Gyors
Reagálás Programiroda vezetőjét.

képviselőit. a Környezetvédelmi és
Területfejlesztési minisztérium. a
Körös-Maros Nemzeti Park igaz
gatóságának, a Magyar Termé
szetbarát Szövetség. a Békés Me-

• A nyári szünetben az l. Sz.
Napköziotthonos Óvodák szünetel
tetése: Öregszőlő. Blaha úti. Se
lyem úti június IS-től augusztus
3-ig. Nyitva tart a Szabadság úti.

A 2. Sz. Napköziotthonos Óvodák
szüneteltetése: Fő úti, Jókai utcai.
Kossuth utcai június IS-től

augusztus 14-ig. Nyitva tart a
Vásártéri Itp.-n működő.

• Ingatlan pályáztatása:

Értékesitésre hirdetik a
6006/2 hrsz.. 362 m 2 beépí
tetlen területet - Blaha út S. sz.
alatti ingatlant.

A szükséges információk 1000
Ft befizetése mellett a polg.
hivatalban vehetők át.

Feltételek pl.: a területet 2
éven belül be kell építeni. az
önkormányzat visszavásárlási
jogot tart fent ...

A pályázat határideje '98 jú
nius 30. déli 12 óra.

Zárt ülésen tárgyalták:
• A 2. Sz. Ált. Isk. ügyében a

testület felhatalmazza a 4 bi-

gyei Közgyűlés. a Körös Vídéki
Vízügyi Igazgatóság. az Országos
Mountenbike Szövetség. a Békés
Megyei Önkormányzati Terület
fejlesztési Osztály. a Regionális
Idegenforgalmi Bizottság. a Békés
Megyei Munkaügyi Központ és
más szervezetek. valamint a helyi
intézmények. vállalkozások stb.
reprezentánsait.

Fellebbezés
A.z NB III-as Barátság vezetősége

fellebbezést nyújtott be az MLSZ-hez
az ominózus Hódmezővásárhely

elleni mérkőzésen történteket követő
fegyelmi bizottsági itéletek miatt.

Mint ismert 3 piros-lapos mellett
még két súlyosan sérült játékosuk
esett ki a játékból. Mivel a meg
engedett létszám alá esett a számuk
a pályán. ezért végül a fiatal Farkas
játékvezető lefúj ta a mérkőzést...

A másodfokú itélet is az ellenfélnek
ítélte a 3 értékes bajnoki pontot. A.z
endrődi vezetés szerint újra kellene
játszani a találkozát. Igazuk
bizonyitásáért fordultak tehát az
MLSZ-hez. amely testület
hamarosan tárgyalja majd az ügyet.

zottsági elnököt. a tanácsnokot.
polgánnestert. alpolgánnestert.
jegyzőt. hogy tekintse át az iskola
helyzetét a pedagógiai programra
való tekintettel.

Az eddigi programkészítő tevé
kenység. annak ellenére. hogy
három szakértő található a tan
testületben. nem hozott jó ered
ményt. A testület kötelessége át
tekinteni az iskola tantestületének
problémáját.
Végső határidő egy elfogadható.

kész pedagógiai program meglétére
június 19. A júliusi testületi ülésen
pedig ezt el kell fogadtatni ...

• A Békés megyéért Kitüntető

Díjra Gyomaendrődről a testület
Sóczó Eleket. a Motormúzeum
megalapüóját. létrehozóját javasol
ta szakmai precizitásának és egyéb
tevékenységének nyomán. A díjat
Békés Megye Közgyűlése adja át
október 23-án.

• Az év Kiváló Pedagógusa címre
Hunya Eleknét a 2. Sz . Ált. Isk.
tanárát javasolták idén. Átadása
június ll-én lesz ünnepélyes
keretek között.

Tavaszi szél
Sikeres volt a Katona J. Műv.

Központ május lS-i "Tavaszi szél
vizet áraszt"· c.. a 6-14 éves korú
gyermekek számára rendezett
zenés. verses produkciókkal tarkí
tott műsoros délutánja.

A Központ másik rendezvénye
pedig május 20-án a civil szer
vezetek klubszeru közös segít
ségnyújtási céllal inditott Civil
találkozó nevet kapta. Ezen a közös
törvénymegismeréstől, pályázati
pénzforrások megkaparintásáról,
ennek valószínű lehetőségeirő}

beszélgettek első alkalommal.
Remélhetőleg ez a civil kapcsolat
tartás mindenki előnyére a jövőben

folytatódni fog. -b-

Evezőstelep avatója
Május 24-én megtörtént a
Scherk László és felesége által
létrehozott evezős egyesület
sport-csónakházának avatása és
használatba vétele.
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szüleimet is - köszönhetem. Biztos
alapokra könnyebb építkezni!
Ezzel a pár sorral. s e néháJ."1Y szál
virággal szeretném megköszönni
munkájukat. és pedagógusnapra
kívánok minden jót, erőt. egész
séget:

MOLNÁR ZsUZSA a volt 8. c tanulója.
1998. május 15.

Üdvözlet
pedagógusnapra

A Kossuth Szövetség területi dön
tőjén első helyezéssel jutott tovább a
7. d osztály csapata:
Csapó Zsolt. Földesi Viktor, Pintér
Viktor.
Mindhárom verseny felkészítő

tanára Simonné Szmka Zsuzsa.

Balogh Erzsébet), 55. Séllei Ferenc,
93. Balogh Annamária (Fekécs Éva).
Csapatverseny:
4. évfolyam 8. hely, 5. évfolyam 14.
hely, 6. évfolyam 2. hely, 7. évfolyam
2. hely, 8. évfolyam 9. hely.

Elsőéves vagyok a szegedi Tömör
kény István KépzőmüvészetiSzak
középiskolában. és köszönöm szé
pen jól érzem magam. Aránylag
könnyen veszem az akadályokat.
tanulmányi eredményemet sem
rontottam az általánoshoz képest.
Egyre inkább tudatosul bennem.
hogy ezt nagyrészt volt tanítóím
nak és tanáraimnak - beleértve

Országos történelmi tesztverseny
döntőjébe jutottak 447 iskola több
mint 3000 tanulójából:
5. a Tóth László Dániel, Kulik Imre,
Pintér István. 6. c Bere Gabriella,
Tóth Enikő.

TIT történe!em levelező verse
nyén 389 főből51. lett Gellai Nandor
8. a.

2. Szá:Dl.ú Által - nos Iskola
Szép eredU1é "Yein bfSl

A Majorett-csoport ezúton szeretné
megköszönni a müködésükhöz és
szerepléseikhez nyújtott anyagi és
erkölcsi támogatásukat az alábbi
szponzoroknak: Köles István,
Keselyősi Kft. - Tótlca Sándor,
Prominent Bt. - Nagy Mihály vál
lalkozó - Csapó Lajos - Hajdú
László, Városi Könyvtár
Széchenyi Zsigmond Vadász
társaság - Kulturális és Humán
politikai BiZottság.

Zrinyi nona Országos Matematika
Verseny megyei fordulója:
4. osztály (464 főbó1):

. 21. Mag Barbara, 30. Soczó Renátó,
37. Csordás Edit (Koloh Imréné), 86.
Fekécs Gergő (Roószné Kovács
Márta).
5. osztály (470 főbó1):

41 . Kocsis Dániel (Szurovecz
Zoltá...rmé), 42. Szijártó Tímea (Ha
lászné dr. Balogh Erzsébet). 80. Dina
Anna (Cseh Jánosné).
6. osztály (350 főbó?):

9, Farkas Zsolt. 12. Kovács Gábor.
20. Bere Gabriella (Palicskané Sze
gedi Katalin), 72. Dinya Andrea
(Vaszkó Lajosné).
7. osztály (350 főbó?):

14. Czikkely Csilla (Halászné dr.
Balogh Erzsébet). 17. Kovács Ka
talin, 18. Tari Szilvia (Cseh Já
nosné).
8. osztály (303 főbó1):

7. Orovecz Róbert (Halászné dr.

"Aranyfonál" városi mesemondó verseny a Rózsahegyi Könyvtárban
Harmadik alkalommal került

megrendezésre az "Aranyfonál" vá
rosi mesemondó verseny. Népmese
mondására hivta versenybe az end
rődi könyvtár agyerekeket. Nagycso
portos óvodás kortól 8. osztályos
korú gyerekek, összesen 115-en
jelentkeztek és meséltek 6 délutánon
át. a háromtagú zsűri és a szép
számú érdeklődő hallgató előtt. Má
jus 15-én, amikor a mesélő kedvű

óvodásokat hallgattuk meg. ven
dégségbe és díjkiosztásra hívtuk meg
az "Égből pottyant mese" című rajz
pályázaton jutalomban részesített
pályamunkák készítőit is.

Köszönjük a gyerekeknek. hogy
érdemesnek találták rendezvényün
ket a felkészülésre és a részvételre, s

köszönjük a felkészítő pedagógusok
nak, szülőknek, hogy segítségünkre
voltak ebben.

Köszönjük a versenyek támo
gatóinak. hogy lehetővé tették az
eredményesen szereplők oklevéllel.
könyvekkel történő jutalmazását. s
azt, hogy a résztvevőket és
vendégeinket üdítővel, süteménnyel
kinálhattuk meg.

Akik ebben segítségünkre voltal·c
Gyomaendród Város Önkormányzatá
nak Humánpolitikai Bizottsága által
működtetett "Ifjúsági Alap", Gyoma
endród polgármestere, Gyomai Kner
Nyomda Rt.. Kert-Kivi Kft., 2sort Élel
miszer Kft., Agrofém Kft.. Raichle
Sport Kft.. Madizol Kft., Fekécs és
Társa Fuvarozó Kft., Thermix.

Az "Aranyfonál" városi mese
mondó verseny eredményei:

Nagycsoportosóvodások
l. Paróczai Rebeka, Szurovecz Kitti
Selyem úti óvoda. II. Dinya Anna Selyem
úti óvoda. Dósai László Szabadság úti
óvoda. lll. Sztanyik Krisztina Selyem úti
óvoda, Vincze Viktória Vásártéri óvoda.

1. osztályosok .
l. Cserenyecz Dóra Rózsahegyi Alt. Isk.
Il. Csordás Ádám 2. Sz. Ált. Isk. lll.
Szöllósi Edina Rózsahegyi Ált. Isk.

2. osztályosok
l. Vári Éva Rózsahegyi Ált. Isk. ll.
Hermann Dóra (felk. tanár Homok
Lászlóné) 2. Sz. Ált. Isk. III. Tóth Gellért
(felk. tanár Homok Lászlóné) 2. Sz. Ált.
Isk.. Kondor Nóra Szent Gellért Ált. Isk.
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ROZSAHEGYI KALMAN ALTALANOS
ISKOLA 'ÉS DIÁKOTTHON
GyomaendrődNépliget u. 2.

Egy különlegesen szép nap az iskolában
Harmadik éve. hogy megtartjuk az iskola életében fontos

szerepet betöltö Rózsahegyi-napokat. A hagyománnyá vált
ÜIll1epségen részt vett Rózsahegyi Kálmán. iskolánk
névadójának unokája Abóczky Róbertné Rózsahegyi Marika
és családja is. Az idén is nagy volt a készülödés tanárok és
diákok körében egyaránt. A délelött folyamán a felsös tanu
lóknak egy totót kellett' kitölteniük. arrj iskolánk
névadójáról készült. Ezt követöen mL.'1den diák két rend
hagyó tanítási órán vehetett részt. Az alábbi elöadásokból
választhattunk:

- Gergely Ágnes: író-olvasó találkozó
- Dr. Rácz Béla: A lézerkutatás legújabb eredményei

Papp Sándor: A középkori Török Birodalom kialakulása
- Girtcz László: 1848-as forradalom és szabadságharc

nyomában
- Homok Lajosné: Helytörténeti érdekességek.
Próbára tehettük még tudásunkat a környezetvédelem.

számítástechnika, földrajz és aerobik foglalkozásokon is. Az
élményekben gazdag ó-ákat egyetemi tanárok, nevezetes
személyek és városunk tiszteletre méltó polgárai tartották.

Míg a felsö tagozatos tanulók elöadásokat hallgattak. az
alsósok akadályversenyen tették próbára tudásukat és
ügyességUket. Ezt követte az eredményhirdetés. amelyen
iskolánk igazgatónöje és diszvendége Rózsahegyi Marika
virágcsokorral és emlékplakettel köszöntötte az előadókat.

Az iskola által meghirde~eltrajz és irodalmi pályázat. az élet
rajzi totó és akadályverseny eredményhirdetése után
népzenére táncolhattak kicsik és nagyok az épület udvarán.

Mraucsik Szilvia 8. b

TÁBO TŰZ
A Rózsahegyi-napok első estéjén tábortüzet gyújtottunk.

amelyen részt vettek meghívott vendégeink is, többek között
a Rózsahegyi család. A kisebbek csapatjátékokat játszottak.
mi pedig, igazgató néni és a nevelök társaságában a lobogó
tüz köré telepedtünk. Hamarosan gitár és furulya került elö.

s énekeltünk. Sok szép régi dalt tanultunk tanárainktól.
Emlékezetes, kellemes este volt.

Gubucz Georgina. Demeter Aliz 8. a

Endrődiek Baráti Köre találkozója
Szombat délelött iskolánk tomatermében került megren

dezésre az Endrödiek Baráti Körének közgyűlése. Erröl ír
Márton Gábor. iskolánk nyugdíjas pedagógusa, a baráti kör
tagja.

..A közgyűlésen Tímár Máté elnök megnyitója után
Császárné Gyuricza Éva titkár beszámolója hangzott el az
eltelt évtizedek sikereiröl és a jövendö szép terveiröl. A baráti
kör örökös tiszteletbeli tagjává választotta Abóczky Róbertné
RózsaJlegyi Marikát. Dusa Katalin föiskolai hallgató Gergely
Ágnes versét. Kiszely Zoltán a Jókai Színház tagja Tímár
Máté költeményét tolmácsolta. Hegedüs Boldizsárné Liziczai
Margit és Mészáros Elekné Uhrin Magdolna endrödi nép
dalokat és balladákat adott elö. és hallhattuk a Városi
Zenebarátok Kórusának színvonalas elöadását.

Igazi müvészi élmény volt a kétszáznyi megjelent vendég
számára. hogy UMn Peter festö (Rózsahegyi Kálmán
unokaöccse) képeiböl minegy félszáz remekmü kiállításában
gyönyörködhettek. amelyet Molnárné Pésó Irma rendezett. A
kiállítást Hunya Elekné kedves méltatással nyitotta meg.
ismertetve a naiv festö életét és munkásságát.

A délutáni órákban vették birtokukba az iskola tanulói a
Közösségi Ház világot jelentö deszkáit, Volt népi játék. nép
tánc, jelenet. vers, ének. zenés torna. A hálás publikum
vastapssal fizetett a színvonalas elöadásokért. Fényesen
bizonyitotta apraja-nagyja. hogy a név kötelez. Ennek
tudatában készitették fel tanulóikat a pedagógusok. Este a
könyvtári állófogadáson sok régi kedves ismerös találkozott
és kellemesen szórakozot. Köszönjük mindazoknak, akik
munkájukkal. adományaikkal hozzájárultak e nemes. szín
vonalas baráti találkozó sikeréhez. MÁRTON GABOR NY. TANÁR

A szereplő gyere/ce/cet a szülői mWl/ca/cözösség látta vendégü!.
süteménnyel. üdítővel. szendviccsel. Köszönjük mWlkájukat és a
szponzorok támogatását.. Az ISKOLA VEZETÖSEGE

3. osztályosok .
l. Ronesek Nóra Szent Gellért Alt.
Isk. Il. MándJ. Vivien Szent Gellért
Ált. Isk. III. Mészáros Renáta Ró
zsahegyi Ált. Isk.
4. osztályosoJe
l. Kruchió Eva (felk. tanár Koloh
Imréné) 2. Sz. Ált. Isk. Ií. Fekécs
I;:dina, Gyetvai Andrea Rózsahegyi
Alt. Isk. Ill. Fülöp Zsófia,. Vinkovics
Norbert Rózsahegyi Alt. Isk.,
Majtényi Mercédesz. (felk. tanár
Koioh Imréné) 2. Sz. Alt. Isk.
5. osztályosok
l. Szíjártó Tíme~ (felk. La..l1ár Oláh
Gizella) 2. Sz. Ait. Isk. II. Roszik
Anita (felk. tanár Oláh Gizella) 2. Sz.
Ált. Is}c. III. Mongyi Ágnes Rózsa
hegyi i\lt. Isk.
6. osztályosok
I. Nyíri Dór§l. (felk. tanár Hunya
Jolán) 2. Sz. Alt. Isk. ll. Trendl Fanni
Rózsahegyi Ált. Isk. III. Dinya
Andrea (felk. tanár Hunya Jolán) 2.
$z. Alt. Isk., Cserép Rita Rózsahegyi
Alt. Isk.
7-8. osztályosok .
l. Kovásznai Nóra Rózsahegyi Alt.

I.sk. il. Vaszkó Barbara Rózsahegyi
1)lt. Isk. III. Tímár Anett Rózsahegyi
Alt. Isk.

f-':.Z "Égból pottyant mese" című
rajzpályázat eredményei
Nagycsoportos óvodások
L Szendrei Adám Kossuth úti óvoda,
Szurovecz Kitti Selyem úti óvoda,
Juhász Attila Vásártéri óvoda. H.
Dinya Anna Selyem úti óvoda. Jónás
B2.lázs Blaha úti óvoda, Kovács Kitti
Vásártéri óvoda, m. Hunya Ágnes
Selyem úti óvoda, Nyitrai András
Vásártéri óvoda.

Jutalomban részesültelc:
A..'1dor A..rnelita, Nagy Ildikó, f:aragó
Nikolett, Dávid Ivett, Gácsi Adám,
Kovács Balázs, Bácsi Bettina a
Vásártéri óvodából.
Dobó Szabina a Szabadság úti
Óvodából.
l. osztályosok .
r. Varga Emese 2. Sz. ,Alt. Isk. II.
Kovács Csilla 2. Sz. Alt. Isk. III.
Kovács László 2. Sz. Ált. Isk.
2. osztályosok

I. Szakálos Emő Rózsahegyi Nt. Isk.
ll. Panyik Edit Rózsahegyi Alt. I?k.
III. Szakálos MÓ:1ika Rózsahegyi Alt.
Isk.
Jutalomban részesültek:
Pályi HeJ:1rietta, Tímár Imre a Szent
Gellért Alt. I?k. tanulói: l\1atyelka
Zoltán, Vári. Eva. Hanyecz Agnes a
Rózsahegyi Alt. Isk. tanulót
3. osztályosok
Jutalomban részesülte1c:
Nagy Zsolt, Lövei Tibqr. Czinanó
Gyula a Szent ,Gellért Alt. Isk. ta
J}.ulói; Takács Agnes a Rózsahegyi
Alt. Isk. La.l'J.ulója.
4. osztályosok
Jutalomban részesültek:
Gyetvai Andrea a Rózsahegyi Ált.
l.sk. tanulója; Gulyás András a 2. Sz.
Alt. Isk. tanulója.
Felsőtagozatostanulók
Dicséretben és jutalombGf1 részesült:
Dancs Tamás a 2. Sz. Alt. Isk. ta
nulója.
Jutalomban részesültek:
F. Nagy Lajos .a 2. Sz. Ált. Isk..ta
nulója; Varga Eva a Rózsahegyi Alt.
Isk. tanulója.
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rn.ényeink

- Szatmári Lajos 12/C elődöntő

29. hely
A döntőt Kecskeméten rendezték

ünnepélyes körülmények között.
április 22-25-ig.

Elért eredményeink:
- Kovács Mariann 8. helyezés
- elnyerte a legjobb írásbeli kü-

löndíját
- felvételimentességet szerzett a

ker. főiskolára

- Szarvas Teréz ll. hely
- Sólyom Tímea 12. hely
Az országos verseny döntőjén

legkisebb iskolaként vettünk részt a
legtöbb döntőbe jutott versenyzővel.

Felkészítő tanár: Ladányi Gábor
Öveges József országos fIzika ver

seny megyei fordulóján l. helyezést
ért el Szakálos Róbert 8/A osztályos
tanuló. ezzel bejutott az országos
döntőbe. mely Tatán kerül megren
dezésre 1998. 05. 22-én.

A megyei fordulón 3. helyezést ért
el Nótái-i Péter 8/A osztályos tanuló.
Felkészitő ta...T1ár: Homok Tamásné.

felkésziW tanár: Pappné Nagy Kata
lin.

Sport:
Az anyák napja tiszteletére rendezett noi
vándorkupa labdarúgó bajnokságon a
gimnázium "Forma L" csapata Ill. he
lyezést ért eL
A területi lövészversenyen Giriéz Krisz
tina 8/A osztályos tanuló 2. helyezést
ért el.
Felkészítő tanár: Pappné Nagy Katalin.

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek:
Az Országos Tanulmányí Versenye;].
(OSZTV) Kereskedelmi és vállalkozási
ismeretekből az országos döntőbe jutot
tak:
Sólyom Tímea 13/C 177 pont (2.)
Kcvács Marianna 13/C 156 pont (12.)
Szarvas Teréz 13/C 151 pont (15-16.)
További helyezések:
Tímár Ferenc 12/C 140 pont (21.)
Szatmári Lajos 12/C 129 pont (29.)

Az Országos Szakmai Tanulmányi
Verseny döntőjében elért eredmények:

Kovács Marianna 13/C 8. helyezett
- felvéteJimentesség - legjobb írásbeli
különdij (100%-os teljesítmény)
Szarvas Teréz 13/C ll. helyezett
Sólyom Timea 13/C 12 .. helyezett
Felkészítö tanár: Ladányi Gábor.

Öveges József országos fizikai verseny
megyei fordulóján l. helyezést ért el
Szakáts Róbert 8/A oszt. tanuló, ezzel
bejutott az országos döntobe. mely
Tatán kerül megrendezésre 1998. 05.
22-én. A megyei fordulón 3. helyezést
ért el Nótári Péter 8/A oszt. tanuló.
Felkészito tanár: Homok Tamásné.

ulrn.ányi erea

A kereskedelmi és vendéglátÓipari
szakközépiskolák tanulóinak min
den évben legrangosabb versenye az
Országos Szakmai Tanulmányi
Verseny (OSZTV).

Kereskedelmi és vállalkozási isme
retek tantárgyal<ból a kereskedelmi
tagozat megalakulása óta (1989)
minden évben részt vettek tanulóink
e versenyen.

Ebben az évben az elődöntő ver
senyeket Szolnokon. Budapesten.
Miskolcon és Székesfehénráron ren
dezték, több száz tanuló részvételév
el. A döntőbe a 15 legjobb eredményt
elért tanuló jutott.

Iskolánkból 5 főt neveztünk az
elődöntőbe:

- Sólyom Tímea 13/C oszt. elő

döntő 2. hely
- Kovács Mariann 13/C oszt. elő

döntő ll. hely
- Szarvas Teréz 13/C elődöntő

15-16. hely
- Tímár Ferenc 12/C elődöntő

20. hely

Biológia
Kitaibel Pál biológiai tanulmányi verseny:
II. forduló eredményei:
I. helyezett R. Nagy János 9/A
lI. helyezett Diószegi Edit 10/A
Országos döntő eredményei:
28. helyezett R. Nagy János 9/A
Hermann Ottó országos biológiai ver
seny megyei forduló eredménye:
la. helyezett Fazekas Gyöngyvér 8/A
Felkészítő tanár: Kovácsné Vári Eszter.

Német nyelv:
A Vajda Péter Gimnázium által meg
hirdetett kétfordulós megyei szintű

német nyelvi versenyen. a nyelvvizsgá
val rendelkezo kategóriában Lehóczki
Ákos 12/B osztályos tanuló a II. for
dulóba jutva 6. helyezést ért el.

Szép magyar beszéd (Kazinczy) verseny
megyei fordulóján:

l. helyezést ért el. ezzel bejutott az
országos döntobe. Az országos döntő

írásbeli fordulóján a 2. legjobb ered
ményt érte el Mándi Adrienn 9/A- osztá
1yos tanuló.

Városi vers- és prózamondó verseny
eredménye:

Vers: Tóth Katalin III. helyezés 11/B
Próza: Mándi Adrienn JI. helyezés 9/A.
Felkészíto tanár: Tímár Marianna.

Városi prózamondó verseny eredménye:
Dusa Katalin 1Oisk. h. a zsűri különdíja
Papp Lilla 12/8 I. helyezett
Tímár Sarolta 12/B II. helyezett
Giricz K..rísztina 8/A- IV. helyezett
Kulcsár Györgyi 9/A- IV. helyezett
Felkészítő tanár: Bemáthné Butsi Eri
ka.

AKner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium
<>~2; ~ 1~~~

LÖVÉS ÉS FOCI
Május 2-ál, a Kner Imre Gim

názium részt vett Szarvason a
MTTSz Szabadidős és Lövészklub az
anyák napja tiszteletére rendezett
sportnapján. A két meghirdetett
versenyszárnban az eső ellenére is
eredményesen szerepeltünk.

A lövészverseny első helyezettje
tanámőnkPappné Nagy Katalin lett.
A második helyet is mi hoztuk el
Giricz Krisztina 8/A osztályos tanuló
telj esítményével.

A fociverseny nagyon érdekes volt.
Több korosztály versenyzői játszot
tak egymás ellen. A Kner Imre
Gimnázium Forma I. elnevezésű női

focicsapata teljes erőbevetésselküz
dött az MTTSz kupáért. Bár csak 3.
ak lettünk. mégis nagyon örültünk,
hogy a nem régen alakult csapatunk
első fociversenyén szép eredményt
ért el.

A verseny minden résztvevője

emléklapot kapott és újabb meg
hívást a következő rendezvényükre.

Majoros Adrienn

( Pappné és ÁkOS)
1998. április 29-én Szarvason ren

dezték meg a Vajda Péter Gim
názium által meghirdetett megyei
szintű német nyelvi verseny ll. for
dulóját.

Az első fordulóban, ami írásbeli
teszt volt, 14 iskola 160 diákja
próbálkozott a továbbjutással.

7 iskolából 15 tanuló jutott tovább.
köztük a Kner Imre Gimnázium
12/B osztályos tanulója, Lehóczki
Ákos is.

A majdnem egész napos versenyen
számot adtak a tanulók nyelvi
képességeíkről. készségükrő!. tudá
sukról. Szövegértés feladatlappal.
beszélgetések három nagy témakör
ben feladatok után dőlt el a sorrend.
A gimnáziumunk tanu!ója a 6.
helyen végzett. A II. kategóriában
indulhatott. mert középfokú nyelv
vizsgával rendelkezik.

A versenytársak kemény ellen
feleknek bizonyultak. mert felsőfokú
nyelVvizsgával. sikeres OKTV-sze
repléssel. németországi tanulmány
úttal. többszöri megmérettetéssel.
tapasztalatokkal büszkélkedhettek.

Mi ís büszkék vagyunk Ákosra, aki
szorgalmasan készült a versenyre.
Felkészítő tanára Pappné Nagy
Katalin volt. Három év óta - amiöta
meghirdették ezt a versenyzést 
minden évben sikeresen képviseltük
iskolánkat. Reméljük jövőre is így
lesz!
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Bethlen Gábor Mezőgazdaságiés Ipari SzakképzőIskola

ANYA, KÉRLEK! I·
_~-------

ájus 16. után

~

BALLAGAS'98

Kiss Jenő lOIA

Szent György
napi

UHÁSZ
VER.SENY

Keresztes Nagy Mariann rajzai

Minden év ápIilisának végén
Hódmezővásárhelyen megrende
zésre kerül a Nemzetközi Állatkiál
lítás és Juhászverseny. A három
napos rendezvényt igen nagy
érdeklődés kiséIi. Az ország leg
különbözőbb helyeiről hozzák a
legszebb tenyészállatokat a kiál
lításra.

Ami számunkra érdekessé teszi,
az mégis a juhászverseny. Isko
lánk minden évben képviselteti
magát ezen a rangos megméret
tetésen.

A lánycsapatunk a negyedik. a
fiúcsapatunk az ötödik helyezett
lett. A terelőversenyben mind a
három helyezést a mi iskolánk
hozta el. A lánycsapatunk egyik
tagja - Urbancsok Zsuzsanna 
különdíjat kapott. A főzőversenybe

benevezett sasliksütőnk szintén
különdíjas lett. és a birkapörkölt is
elnyerte a bírák tetszését.

Végül is az iskolák közötti ver
senyben a negyedik helyezést ér
tük el.

A vendégek sorában a város veze
tőin kivül részt vett Szöllősi Ist
vánné országgyűlési képviselő is.

A búcsúztató és biztató beszédek
után az elmúlt év során elért ered
ményekről esett szó.

A sport. tanulmányi versenyek
és szakmai megmérettetések során
kiválóan helyt álltak iskolánk
diákjai. Ennek fényében került sor
a tanulók és tanárok jutalmazá
sára.

A dicséretek éppolyan jól estek a
tal'1ároknak. mint a diákoknak.

A ballagás befejeztével családi
körben folytatódott az ünneplés.

Kiss Jenő lOIA

a mienk - ahol nincsenek jelentős

ásványi kincsek, vagy jelentős

ipar, ott csak a tudás ér igazán
valamit. A nyelvek, a száIlÚtás
technika ismerete mind egyre
közelebb viszi a fejlődéshez. Ma
fokozottan igaz, ahány nyelv -.
annyi ember és annyi lehetőség is.

Ma minden munkaterületen - ha
csak alapszinten is -, jelen van a
szá.rrútástechnika. Mindezek elsa
játítása egyre tágitja az egyes
ember lehetőségeit. és talán utat
nyit egy szebb, biztosabb jövő felé.

Nehéz helyzetben vannak tehát a
most érettségizők. Választani kell!
Tanulás, munka. vagy egy bizony
talan jövő. Az választ jól. aki vállal
va a nehézségeket, tovább folytatja
a tudás halmozását.

Kiss Jenő 10I A

Örökké őrködj felettem
Gyerek vagyok, jól tudom
Csinyt hordok alábaimon
Hisz magam is egy "tréfa" vagyok
Ilyennek születtem. ilyennek halok.
Ne keseritsd életed miattam
Vedd. mit két kezedbe adtam
Hisz ez egy gyerek szeretete
Egy anyai szív nem telhet be vele.
Mosolyogj a napsütésre
S egy mondatot a szívedbe véss be:
Én egy gyerek vagyok
Lehet. hogy örökre az maradok!

"M" - diák

Május 16-a borús, esőre hajló
tavaszi nap.

A..'11i mégis megkülönbözteti a
többitől az, hogy országszerte ezen
a napon ballag sok ezer közép
iskolás diák.

A.z ünnepség az iskolánk ud
varán a Bethlen-szobor megkoszo
rúzásával kezdődött. A továbbiak
ban a Városi Sportcsarnok adott
otthont a rendezvénynek. Itt gyűl

tek össze a ballagó diákok, a taná
raink. a meghívottak és persze a
szülők. barátoK is.

A Himnusz és a megnyitó utá.r1
Gubucz József igazgató úr köszön
tötte a diákokat és a vendégeket.

Magyarország csszes középis
kolájában május 16-án elballagtak
a végzős diákok.

Ezután következik az érettségi.
Nagy fordulópont mindenki életé
ben.

Sokunkban felmerül, hogyan
tovább, hiszen a mai gazdasági
helyzetben az érettségi a mini
mum.

Ez az alap, de ettől sokkal többet
várnak el az embertől. Szakkép
zett, mobil emberekre van szükség.
akiknek nem okoz gondot az egyik
munkáról a másikra való gyors
átállás.

Mindehhez egy új mentalitás, a
tudás, a tanulás tisztelete kellene
és nem utolsósorban a tanítás
fejlesztése és nagyobb mérvű tá
mogatása. Egy ilyen ország - mint

Tudom. hogy szeretsz
Tudom. hogy szenvedsz
Tudd, hogy én is szeretlek
Tudd. hogy én is szenvedek
Bánom minden bűnömet

De úgy érzem kihűlt a szived
Mit éveken át melengettem
Kezem róla le nem vettem
Nem vettem, mert mindig féltem
Elveszítem drága kincsem
Mi mindennél fontosabb
Kezembe, kérlek. újra add
Kérlek, hagyd, hogy szeresselek
Kérlek. kezem el ne engedd



8 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 1998. JÚNIUS

Köszönjük, Lacikárn!

A gyomai származású dr. Szilágyi Ferenc egyetemi tanár egy
"leendö" gyomaendrődi iskola nevének keresése apropóján
ötletet és ezzel egy részletesebb írást juttatott el a Híradóhoz.
Felmerült benne - mint írja, hogy talán legalkalmasabbnak
a névadáshoz az itteni születésű Pásztor János szob
rászművész lenne. Helyszűke miatt most csak amellékelt
verset tudjuk közreadni, legközelebb pedig a levelének
további értékes tartalmát. .. -BK-

SZILÁGYI FERENC

Pásztor János

Szúnyogirtás

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki mind
azoknak. akik férjem. Tímár Lajos
temetésén megjelentek és részvé
telükkel a fájdalmamat enyhiteni
igyekeztek.

A gyászoló felesége és családja

Gyomaendrődön

megnyílt a 100-as bolt.
Kínálatunk: háztartási termékek, mű

anyag. vegyi áru. papír- írószer, játék és
édességgel várjuk kedves vásárlóinkat.
Bajcsy-Zs. út 71. sz. alatt. (Ezerjóval
szemben).
Nyitva: keddtöl péntekig 8-12. 14-17.
szombaton 8-12.

Az idei évre tervezett négy szú
nyogirtásból május 21-én. UI. a 20.
héten megtörtént az első földi. ún.
meJeggázos és a légi permetezés is. Ezt
még a következő hónapokban három
alkalommal megísmétlik. augusztus
sal bezárólag.

Az erre szánt összeg '98-ban 4.2 mil
lió Ft.

A szúnyogmentesités Gyomaendrőd

mintegy 500 hektárnyi területét érinti
most. szemben a tavalyi 400 hektár
ral. ..

A szúnyogtalanitást az elözöekhez
hasonlóan a ROVÉRT és a RSZ-COOP
végzi. - BK-

Anyakönyvi változások
J-Iázasságkötesek:
Simon Tamas Csardaszallas és Földvari Ildikó
Gye.. Dusa Istvan Gye. és Boda Andrea De
vavanya. Kis Lajos Gye. és Kutnyak 1lona Gye.
Modor Árpad és Pintér Tünde Mária.
Akik eltávoztalc
Nagy Endre 62. Buza Vendel 75. Vaszkó Im
réne Dinya Maria 89. Hegedús Józsefné Giricz
Viktória 89. Gyuricza Lajos 75. Forgács
Lajosné Timár Margit 97. Gyuricza Miklósné
Fülöp lren 65, Hegedús Jánosne Kulik Margit
63. Ladanyi Karolyné Varga Eszter 93 éves
korában. -

FIGYELEM!
Katonai

és munka.
ruházat
vására

(zsávoly. nadrág.
zubbony. terep
ruházat. sokzse
bes mellény. ci
pő. surranó stb.)
Fatalpú bör
klumpa (28-42
es méretigJ

Faáru:
vágódeszka. sod
rófa stb. vásár
a Katona J. Műv.
Központban jú
nius ll-én (csü
törtök) 14-17 óra
között!
Várjuk kedves
vásárlóinkat!

E hirdetés be
mutatójának
5% kedvez-

ményt adunk.
1998. április

Köszönetüket ezért az igazán nagy
örömet okozó ajándékért ezúton is
tolmácsoIni kívánják Barta lászló
nak.

Hamos úr levélbeli szavai nagyon
mélyről jövőek és meghatottságot
árasztanak. Leírja. hogy a kedves és
szép ajándék úgy Amerikában. mint
Ausztráliában nagy tiszteletnek.
megbecsülésnek örvend és örök
emléket állít Barta László gesztusá
nak és személyének ajándékán
keresztü!.

.,Köszönjük. Lacikám. hogy meg
ismerhettünk és benned egy jó szívű

emberre találtunk... Köszönjük tisz
ta szívből" - fejezi be levelét dr.
Harnos Imre László.

Dr. Harnos Imre mellékelt egy
ausztrál újságkivágást is a tata
bányai ajándékozásról...

A távoli Ausztráliából dr. Hamos
Imre László. a Harcászok Világ
Szövetségének egyik igazgatójának
köszönő levele eljutott hozzánk. Arra
kér. hogy azt ismertessük. (Ter
jedelme miatt csak jelentését kö
zöljük.)

1997. decemberében írtunk a
Híradóban gyomaendrődi látoga
tásáról és arról. hogy a novemberi,
Tatabányán rendezett Karate
Világbajnokság egyik fő szervezője

dr. Hamos Imre volt. A hozzánk
küldött mostani levelében azt
olvashatjuk. hogy e rangos ver
senyen megjelent Gyomaendrödről

Barta László és gyönyörű fafaragást
adott át Aniko Harnos-Jamiesonnak
- Hamos úr lányának - és az USA
beli nagymes-temek. Joe Onopá
nak...

Itt szült édesanyád, ahol a Körösök vize ba11ag
csordák és nyájak méla kolompszava közt;

itt láttál pásztort (ükapád is cifra szűrében

mint a neved val1ja: erre terelte a nyájt)
a Pásztorbúcsút így vésted a [ába bomngón.

s büszke szabadságról erre regéle a szél:
Rákóczid a lován, fólemelve szöges buzogányát

védi a dúlt nemzet emberi, szent jogait.
Ősi Gyománk s Vásárhely: a Körös s Tisza tág levegője

formálták szívedet. adva teremteni erőt.
- Bár e1származtál: a szülőfóld nem [eledett el
büszke diákseregek őrzik örökre neved.

HÍREK • HÍREK • HÍREK • HÍREK • HÍREK • HÍREK • HÍREK • HÍREK .. HÍREK • HÍREK • HÍREK

- Mezötúr és Gyomaendrődközött
a Fazekasi-zugban több mint 1 ha
területü szántó 23.73 AK értékű.

valamint 4170 m2 gyep 6.51 AK
értékű területek beerdősítéséta T.
T. engedélyezi. A költségek a bérbe
vevőt - Fazekasi Vadásztársaságot
- terhelik. A bérbeadás 20 évre
szól.
- A T. T. nem kívánja értéke
síteni a Hősök útja 43. sz. alatti
Kner J. Gimnázium kezelésében
lévő ún. tanboltból a dr. Timár
Gyöngyi magánvál1allcozó által
bérelt "német pékség" helyisé
get.

- A MOL Rt. által létrehozandó
benzinkút épitését övező csatar
naépítési terveket és kivitelezését
támogatja a testület.
A hiányzó pénzt a MOL Rt. által
felajánlott keretösszeg kiegészíté
seként a 98-as költségvetésből

biztosítják.
A beruházás összege: I. variáció
5 700 OOO Ft, II. v. 5200 OOO Ft. A
lakosság 700 OOO Ft-tal járul
hozzá. A MOL Rt. I. v. 2 OOO OOO
Ft. II. v. 2500000 Ft-tal.
Az önkormányzat L v. 3 OOO OOO
Ft. IL v. 2500 OOO Ft-tal.
A csatorna hossza 243 méter.

- A T. T. nem kiván élni a legma
gasabb ár megállapításának jogá
val a helyi taxi esetében. (1998.
XXXIII. tv. 71. §.)
- Elkészült a Blaha L. út rekonst

rukciós terve. A Közútí Igazgatóság
várhatóan forrást kap az építésre
az idén a gyógyszertárig. A többi, a
Selyem út is, jövőre folytatódna.
- A Közmunka Tanácshoz benyúj
tandó pályázat elkészült. (A csa
padékVÍZ elvezető árkok rekonst
rukciójának folytatására.) Ösz
szege 24648 OOO Ft lenne. ebből

saját erő 8.5 millió Ft.



Polgármesteri hivatal Bizalmas ADATLAPOK 1. oldal

o5 4861 70 3916 945
80,56%
30,72%

1. oldal

° 12747 4936 4931
38,72%

6o12741

Szavkör az. A B C D E F G H 11 J1 K1 L1 M1
04-025001-7 634 O O O 634 298 298 O 295 3 242 53 O
04-025002-3 654 O 2 O 656 258 258 O 253 5 210 43 O
_.'_ o•• "' _ "._"._.". •••••••• ••• .. ~ .. . .. - ... - ... ". "

04-025003-4 645 O 1 O 646 242 242 O 238 4 206 32 O

04-025004-0 702 O O O 702 287 287 O 282 5 233 49 O............... -_.................. " ... '" o •• " •• ~••••• _... ~-_.... - 0.0 •• • •• • ••• "'0 •••.•••.••• ........ _..... . .... _.......... • "._. o" • . .,'--' .... "'-- ......... . ....... ..... . . ....... ..... .. .. ... . _.... • •• kO •• ~ ..... _.

04-025005-6 463 O O O 463 252 . 25D 2 249 1 202 47 O

04-025006-9 804 O O O 804 265 265 O 260 5 190 70 O
......•.~-_.. _._._- -"··,·P·.- . .' ..... ....... .__ .. . .... .••. ,-'p'•• -,.'_.- . .. . -." ._.- .. ... _ . ..... P' "._. - . ..-."-

04-025007-2 720 O O O 720 272 272 O 269 3 217 52 O

04-025008-5 550 O O O 550 214 214 O 211 3 165 46 O
......

04-025009-8 568 O O O 568 238 238 O 238 O 196 42 O

04-025010-4 717 O 1 O 718 309 309 O 307 2 254 53 O.- ~_ ...._.. _...............' ... • "'p" .• -, .". - ...... ..•. _-_ .. - ....
'." o' .. "-- .-.

04-025011-0 596 O O O 596 227 227 O 221 6 165 56 O

04-025012-1 857 O O O 857 304 304 O 304 O 243 61 O
", ........... .." ... . ........... _. . ... ..... ." .......... " ~.. "" .. , . ._... ... ~. . . .., .

04-025013-7 762 O O O 762 312 312 O 307 5 229 78 O

04-025014-3 561 O 1 O 562 146 146 O 144 2 125 19 O
•••• - .•_~ _'o .•. ' __ ••• ~. • •. - _. • ••••••_ • .• _..... " ..- ..- .. _--_.._... . - -_. __ .~ _. -" --"'- -_.._._ ...... _ ..... ...... "- ...~ .. . .- -
04-025015-9 627 O 1 O 628 229 229 O 226 3 175 51 O

04-025016-2 581 O O O 581 235 235 O 231 4 187 44 O,.

04=025017~5 9~7 O cl g ~~7 ~~9. 38~ 2 3e~ 9 311 71 Q
• '. .' t '~"._' ...

~ .."'." -." ...

04-025018-8 245 O O O 245 79 79 O 79 O 68 11 O
. "-." _.. . •.. - .. .__ .__....... _... . .._........ ~ .._...._.. '_.'. . . ._. ...... ... ....~-_... .. . ...... .'- _... Oo •• _ ••••

04-025019-6 540 O O O 540 211 211 O 205 6 170 35 O

04-025020-7 578 O O O 578 168 167 1 160 7 128 32 O
. - -
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Tisztázatlan magyar múlt

Kiállítások, tárlatok, látnivalók,
fürdök nyitva tartása

Bérletelc
Felnött havi bérlet 4600 Ft
Kedvezményes havi bérlet3400 Ft
Felnött heti bérlet 1300 Ft
Kedvezményes heti bérlet 900 Ft

Kemping:
Lakókocsi. sátras utánfutó-

hely 1000 Ft
Lakóautóhely 1200 Ft
Sátorhely 800 Ft
Parkolás 200 Ft

A Liget-fürdő szolgáltatásai és díj~ (május l-jétől)

Belépőjegyek:

Egész napos felnött fürdö-
belépö 220 Ft

Kedvezményes egész napos
belépö 160 Ft

16 óra utáni felnött
belépö 150 Ft

16 óra utáni kedvezményes
belépö 100 Ft

Masszázs 400 Ft
Vizsugánnasszázs 400 Ft Idegenforgalmi adó:
Gyógytorna 220 Ft 18 év feletti magyar állam-
Szauna 350 Ft polgár 100 Ft/nap
Kabinhasználat 200 Ft 18 év feletti külföldi állam-
Szolárium 12 Ft/perc polgár 150 Ft/nap

• Hétfö-kedd-csütörtök 13-15 óráig vízalatti gyógytorna.
• Június l-jétől szombatonként 14-16-ig reumatológiai
szakorvosi rendelés.
• A strand átalakított részeinek müszaki átadása május
8-án meg"történt.
- Május l6-án megnyitott a szabadtéri strand is.
- A két felújitott medence vizmínőségi vizsgálata a
következő. kb. 1.5 hónap alatti próbaüzem alatt a kö
zönség zavarása nélkül bonyolódik.
• Valószínü. hogy az ígért csúszda az idén már nem ké
szül el. mert a döntés későn született meg. Előzetes szá
mítások szerint a bekerülési költsége 6-6.5 millió Ft lesz.
• Sajnos a megszépült strand megítélését. összképét
nagyban lerontja a közeli (volt) Halászkert jelenlegi. le
pusztított állaga és képe. Jó lenne. ha minél előbb elbon
tásra. vagy felújításra kerülne az épület - mondta erről

Vass Ignác. a fürdő vezetője. -b-

A csúszda (át)csúszik

Elballagtak Gyomaendrődmindkét középiskolájának. a KNER IMRE
GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA. valamint a BETHLEN GÁBOR
MEZÖGAZDASÁGI ts IPARI sZAKKÉ:PZÖ ISKOLA diákjai május 16
án.

Ez volt az első tanévzáró ballagás. amely a mezögazdaságl és az ipari
iskolák összevonását követte.

A gimnáziumbó13 végzős osztály (61 fö), köztük egy dolgozók szak
középiskolája.

a Bethlenböl (139 fö) 2 szakmunkás - könyvkötö. nyomdal
gépmester. kőmúves. kisállattenyésztő-feldolgozó.halász: 3 szakközép
- áll. mezögazdasági és kisállattenyésztö. ruha-o cipőgyártó. intenzív.
szakmunkások szakközépiskolája nappali tagozat; valamint l egyéves
technikus osztály fejezte be tanulmányait.

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete és a Városi
Drogellenes Munkacsoport közös irodalmi és rajzpályázatá
nak eredményei:

Irodalmi és rajzpályázat:
Irodalmi pályázat:
I. helyezett Hunya Edéné (2. korcsoport felnőtt)

II. helyezett Beinschróth Károly (2. korcsoport feL.'"1őtt)

III. helyezett Bukva Csilla (2. korcsoport)
Különdíj: Rávai Lívia (l. korcsoport)
Rajzpályázat:
I. korcsoport (10 éven aluliak)
I. helyezett Szabados Enikő II. helyezett Dímák Csilla
III. helyezett Megyeri Bence
U. korcsoport (10-14 év)
I. helyezett Kovásznai Nóra II. helyezett F. Nagy Lajos
III. helyezett Juhász László
Különdíj: Homok Csanád. a 2. Sz. Általános Iskola csapat
munkája (Majtényi M .. Márton S .. Polányi G .. Csaba Z..
Strausz K.)

KÖZÉPISKOLAI VÉGZŐSÖK

DROGELLENES DÍJAK

- LÁG-

A gyomaendrődi Galaktika
Baráti Kör pályázat útján az
UFO-szövetségtől 15 OOO Ft-ot
nyert, amelyet a klub az Egely
féle vitalitás mérő vásárlására.
illetve UFO-kutatók helyi
előadására kiván forditani.

-LÁG -

A későbbiekben szó esett
azokról a NASA felvételekről is.
amelyet a Mars mellett elhaladó
ürszonda készített és juttatott
el a földre. A Marson jól kive
hető "földi tipusú" piramisok
találhatók.

Egyik legérdekesebb be
számoló a "roswelli" UFO
katasztrófa helyszínén talált
leletek egyike. amely egy vo
nalzó nagyságú fémlemez volt.
Ezen a fémtárgyon a rovásírás
ismert jelei láthatók. Az írás
megfejtését előadásban ele
mezte. Ezen kutatásaival kap
csolatos eredményeit nemcsak
saját könyveiben publikálja.
hanem az Internet segédletével
bárki hozzájuthat.

A program második részében
olyan video-anyagot mutatott
be a jelenjévöknek. amelyen
UfO-felvételeket figyelhettünk
meg. A métertől kisebb repülő

szerkezetek mellett a több
méteres "Azonosítatlan Repülő

Objektumok". azaz UFO-k is jól
megfigyelhetőek voltak.

A mintegy kétórás előadást

kötetlen beszélgetés zárta.
A jelenlévök egy érdekes

és részben új megközelítést
kaphattak e témakörrő! egy
remek eJöadótól, Oláh András
tól.

Honti Galéria. Kisréti u. 19. sz. Naponta lQ-17-ig. TeJ.: 386
161
Kner Nyomdaipari Múzeum. Kossuth u. 16. Hétfő

kivételéve! 9-IS-ig. Tel.: 386-211
Sóczó Motormúzeum. Hősök útja. Nyitva tartás: Május l-je
és o]{tóber l-je között minden szombat. vasárnap. ill. ürmep
nap de. 9-18-ig. Csoportok esetében bármikor. Tel.: 283-914
Tájház, jelentkezni Vaszkó lrérmél Dózsa Gy. u. 31. sz. Tel.:
284-914
Városi Képtár, Kossuth u. 9 .. kedd-esütörtök 9-13-ig. szer
da-péntek 13-1 7-ig. szombat 14-16-ig. Tel.: 283-524
Liget-fürdő és Kemping, Erzsébet liget. Fedett: kedd
szombat 10-12-ig. vasárnap 8-13-ig. Tel.: 386-039.
Szabadtéri strand nyitva tartása: naponta 9-20-ig. A kem
ping szeptember 30-ig folyamatosan várja vendégeit.
Pájer szabadstrand és kemping. Templom-zugi holtágon a
46-os fő közlekedési út mellett. Tel.: 386-505 és 30/672-741
Ifjúsági és sporttábor: faházak. kemping. Tel.: 386-938
Könyvtárak: Kossuth u. 51.. Blaha út 21. Hétfö-csütörtök
8-12-ig. 12.30-17-ig. pénteken 12.30-17-ig. szombaton
14-17-ig.
Tourinform Iroda. Fő út 173-179. sz. (Kolman ltp.).
Hétfő-péntek9.30-15.30-ig. szombat 9-12.ig. Tel.: 386-851

A közelmúltban a Galaktika
Baráti-kör meghívásának tett
eleget Oláh András író. újságiró
és UFO-kutató. Kutatási terü
lete a megmagyarázhatatlan
jelenségeken túlmenően a ma
gyarság múltja és származása.
Ez az a terület. amit a mai
tudomány is csak részben ismer
és publikál. Az előadás során
több, az ősi rovásirással kap
csolatos anyagot mutatott be az
előadó.

Beszámolt többek között
arról a négyezer éves leletről.

amit erdélyi ásatások során
fedeztek fel. s ez a kőtábla már
rovásírást mutatott. Mindmáig
ezt a leletet tekintik az első írás
nak. Származásunk és vándor
lásaink több más. még ma
gyará7..atra szoruló jele például:
az egyiptomi piramisok
szarkofágjain megjelenő ma
gyar szürke-marha és a :racka
juh ábrája. amelyek idősebbek

a honfoglalás unknál.
Érdekesek azok a székely

népi motivumok (ruházat.
csizma és egyéb jellegzetes tár
gyak. eszközök). amelyeket Ti
betben feltárt ásatások során
találtak. A hasonlóság a székely
motívumok és a tibeti leletek
között döbbenetes.

Lehet. hogy Kőrösi Csoma
Sándor már mindezt tudhatta?

Előadásában többször utalt a
magyarság és a sumérok ősi

közös múltjára, nyelvezetének.
szókincsének igen közeli rokon
ságára.

Az előadó nemcsak a rová
sírásban járatos. de az ettől még
régebbi képirások megfejtésé
ben is otthonosan mozog. Több
közismert szobor vagy kép jel
magyarázatát ismertette.
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ENDRÓDl SZABOK

l.\IIi:n.d.e:n.ki:n.ek. rn..egérje!
Kivágja J:n.agát az endrodi szabó?

Az egyik. utóbbi választási fórumon Szöllősi

Istvánné megoldandó feladatai sorában
említette az Endrődi Szabók köztartozásá-
nak megnyugtató rendezését. Az ügyről

közelebbit Nyakó Lajos. a szövetkezet elnöke
ismertet a Híradó olvasóinak.

A tartozás
Elmondta. hogy a szövetkezet ered

ményessége elég rossz volt az elmúlt két
évben. 18 millió Ft veszteség keletkezett.
aminek jelentős része például a tb-tartozás.
A tendencia folytatódott '97 első öt
hónapjában is. A tb. ekkor azon.!1ali
inkasszót indított el ellenünk. úgy előztük

meg a súlyosabb következményeket. hogy
megállapodást kötöttünk velük 18 hónapos
részletfizetési haladékra. Havonta ez így plusz 600 ezer Ft
terhet jelent. Szerencsére a tagság jó része amellett tartott
ki. hogy próbáljuk meg a talpon maradást. A kritikus
időszakban bizony az volt a hangulat. hogy más munka
hely után néznek sokan... Keményen dolgozott mégis
legtöbbünk, hogy túléljük... Pályázatok után néztünk, ahol
nyertünk is. Ezek a pénzek persze nagyon jól jöttek. A
munkaügyi központ is segítségül sietett. 5.4 milliót
nyertünk ekkor. .. Egyéb lehetőségeketis kerestünk. ekkor
számithattunk a képviselő asszony gondoskodására.
Szöl1ősiné nagyon fogékony és segítőkész volt.

Megnézte az üzemet. hogy megismerje. A látottak jó
benyomást tettek rá. Ugyanis tennékeink nyugat-európai
üzletek kirakataiban láthatók... Ezek után megigérte, hogy
igyekszik felderíteni azt. hogy hová tudnánk fordulni. eset
leg pályázati forrást találni.

A munka
Sikerült elég megrendelést kapnunk. így kapacitásunk

szeptember végéig lekötött. Döntő többségében ez külföldi
bénnunkát jelent. osztrák. francia. német. svájci vevőkkel.
Női felső konfekcíókat. kabátokat és műbőr. plasztik

anyagü kelmék feldolgozásában szövetkezetünk jó tapasz
talatokkal bír. Belföldre sajnos minimális mennyiséget
készítünk. Ennek fő oka a fizetőképes kereslet csap
panása. A győri Graboplaszt anyagaiból egy őszi kollekciót
gyártunk. amire mutatkozik már érdeklődés.

Számunkra kedvezöbb lenne. ha a hazai piac felé többet
tennelhetnénk.

A gépparkról
Gépeink technikai színvonala elég jó. A sok új mellett az

EBOLTÁSI ÜTEMTERV
A májusi Híradóban megjelent felhívás szerint a ve
szettség elleni kutyaoltásokról.
I. Az oltást végző állatorvos dr. Rácz Csongor
1998. jún. 2. 8-9-ig Öregszőlő (Gulyás csárda)

10.30-11.30-ig Nagylapos (volt iskolánál)
16-17-ig Vásártér (sertés áltv. hely)

1998. jún. 3. 8-9.30-ig Öregszőlő (Kondorosi út)
11-11.30-ig Kocsorhegy (volt iskolánál)
16-17-ig Vásártér (sertés átv. hely)

1998. jún. 4. 8-lO-ig Vásártér (sertés átv. hely)
11-12-ig Ridegváros (játszótér)
16-17-ig Babits u.

1998. jún. 5. 8-10-ig gázcseretelep (Kossuth tér)
16-17-ig Csókási játszótér

1998. jún. 8. 8-9-ig Besenyszeg (játszótér)
16-17-ig Vásártér

PÓTOLTÁS
1998. jún. 9. 16-17-ig Vásártér

alapgéptipusaink döntő többsége meglett
korú ... Talán a szabászati géppark a legjob

~, ban háttérbe szorított. A felújítás nagy pénz
igényű lenne. egyelőre azonban szerényeb
ben kell tervezni.

A bér
A szakmunkások 40-45 ezer Ft-ot. a

betanított munkások azonban a minimálbér
körül keresnek. A ..tartósan nálunk
maradóknak" viszont különféle pIuszjuttatá
sokat nyújtunk. Például az első hónapban a
kezdőknek 30%-os pluszbért adunk, a má
sodikban 20. a hannadik hónapban 10%
ost. Ezzel is segíteni kivánjuk őket a beta
nulás ídején. Az étkezési hozzájárulás 1400
Ft-ot. a munkaruha-juttatás 3000 Ft-ot

jelent. A varrónői állomány pedig prémiumot is kap rend
szeresen. Az l. n.é.-ben összesen 300 ezer Ft-ot osztottunk
ki. Bevezettük februártól a jelenléti díjat is. Azt jelenti.
hogy így késztessük a dolgozót a havi munkanapjainak
ledolgozására. ez 1000 Ft-ot ér. Az összeget növeIni
szeretnénk.

Az év első hónapjában az előző évi időszakhoz képest
64%-kal tenneltünk többet. ami a folyamatos munkával
való ellátottság következménye. A tenneJök fizetése pedig
31%-kal növekedett. Legnagyobb gondunk. hogy nincs
20-30 fővel több jó munkaerő ...

Képzés
A Bethlen iskolával jó a kapcsolatunk a szakmunkás

tanulók gyakorlati képzésében.
Szeptembertől 10-18 fővel folytatódik a több mint 30

éves hagyományra visszatekintő képzés. Gyomaendrőd

térségében a munkaképes lakosságból 300-400 lehet a
nálunk képzett varrónők száma - büszkélkedett az elnök
úr.

A jövő elképzelései
Nagyon fontos. hogy a minőséget a teljesítés ha

tárídejével betartsuk, ezzel helyzetünket a piacon feltétlen
biztosítsuk.

Nálunk morálisan is feljavult a helyzet. a dolgozók bizal
ma megerősödött. Nagyon fontos. hogy mindenkinek
megérje az Endrődi Szabók tevékenysége...

Az üzem még hosszú ideig alkalmas lesz arra. hogy itt
ruhát készítsünk. Talán jövőre már szerényebb beruházás
ra is telik... - öntötte szavakba pozitív terveit Nyakó Lajos
elnök. Biró

Eboltási hirdetmény
II. Az oltást végző állatorvos DR. FARKAS ZOLTÁN
1998. jún. 9 8-lO-ig VI. volt Győzelem Tsz Központ

lO-lO.3ü-ig VI. volt Alkotmány központ
10.30-11-ig VII. Nagyállás
1130-12-ig VII. Póhalom
12.30-l3-ig VII. volt Új Élet központ
16-17-igVásártér (sertés átv. hely)

1998. jún.W. 8-lO-ig Hősök útja (inszemináló hely)
15-17-ig Hősök útja (inszemináló hely)

1998. jún.. l l. 8-lO-ig Zrínyi utca elején (Pannon GSM adónál)
15-17-ig Zrínyi utca elején (Pani1on GSM adónál)

1998. jún. 12. 8-W-ig Zrínyi utca elején (Pannon GSM adónál)
15-17-ig Zrínyi utca elején (Pannon GSM adónál)

1998. jún. 16. 15-l7-ig Zrínyi utca elején (Pannon GSM adónál)

PÓTOLTÁS
1998. jún. 19. 8-lO-ig Zrínyi utca elején (Pannon GSM adónál)

15-17-ig Zrínyi utca elején (Pannon GSM adónál)

Az eboltás állami díja a helyszínen 400 Ft/db.
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Össze fOlJás
és akarat kellene...

Sportnap
A DADA-program keretében a

rendőrség szervezésében Gyoma
endrődön több helyszínen - a
Városi Sportcsarnokban. sportpá
lyán. általános iskolákban ren
dezték a sportrendezvényeket má
jus 29-én.

- Dr. Szendrei Éva hogyan ér
tékeli a parlamenti választások
eredményét. sajátját és pártjáét
(SZDSZ)?

- Úgy értékelem. hogy az orszá
gos választás alkalmával most sem
az embert. a személyt. hanem a
pártokat nézték és azokra vok
soltak. Ennek ellenére a gyomai
lakosság félretéve a pártszim
pátiát. vagy antipátiát , engem
választott. Ennek nagyon örúlök
és köszönöm. A választókerúletet
nézve a pártonmak tudható be.
hogy milyen szerényen szerepeI
tem. Ugyanígy Domokos László a
FIDESZ-nek. az-MDF-nek és a Ke
reszténydemokrata Szövetségnek
köszönheti sikerét...

Ha ez a település tudna egyszer
egyet akarni. ~or itt megnyer
hetne egy gyomaendrődi egy ilyen
választást is.

- Milyen hatása lesz a jövőben

személy szerint dr. Szendrei Évára
ez a választási tapasztalat?

- Az egyéni eredményemet jónak
tartom. A párt jövője szempont
jából szükséges rossz volt ez az
eredmény. Kell. hogy doppingolja
az SZDSZ-t ahhoz. hogy újra fel
tudjon emelkedni.

- Mondták, hogy ha dr. Szendrei
Éva nem az SZDSZ sZÚ1eiben indul,
alcJcor talán nagyobb sikerre szá
míthat. .. ?

- Én is hallottam. Liberális beál
lítottságú ember vagyok. ilyen is
maradok. Az SZDSZ az egyetlen
ennek megfelelő párt egyelőre. A
siker érdekében nem fogok most
sem. máskor sem más párt neve
alatt elindulni. ősszel a helyha
tósági választásokon sem.

- Végül, hogyan értékeli Szöllősi
Istvánné (MSZP) szereplését?

- Azt gondolom. hogy azt kapta
ő is. Pártja is. amit valószínűleg a
4 éves munkája alapján érdemelt.

-bír-

Mn. ráta Mn-ek sz.
Gyomaendrőd: 16.50% l 102
Gyomaendrőd kör«ete: 15.99% 1763
Békés megyei: 13.75% 23175

ÁLLÁSAJÁNLATOK
Gyomaendrőd:

l. Jóbarátok Gmk (T-BOY CLUB). Gyo
maendrőd.Kossuth L. u. 61-{)3. Csík Tibor
Tel.: (30)289-950 - vendéglátóipari eladó
l fö (csak nál.

2. Krausz József vállalkozó. Sárszentmi
hály. Május l. út 4. Tel.: (22)445-018 
asztalos 3 fő.

3. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa. Szigeti
major. Tel.: (60)307-980 - cipöfelsőrész

készitő 10 fő.

4. Városi Családsegitő Szolgálat Gyoma
endrőd. Fő út 2. (66J386-230 Pál Jánosné
- logopédus l fő.

5. Hungária Bizt. Szarvasi Fiók Szarvas.
Szabadság u. 30. Nagy Péter. Tel.: (30)681
956 - képviselő 5 fő (a munkavégzés
helyei: Gye. és körzete).

6. _ÉPFE- épitőipari- szakipari és festő

vállalkozás Gyomaendrőd. Te.: (60)481
041. Barta Laszló - segédmunkás 2 fő.

festö-mázoló l fő (vidéki munkavégzés:
Balaton. Budapest. Gyomaendrőd stb.).

7. Kiss és Társa Bt. Gyomaendrőd. Fő út
133/ l. Kiss Sándor Tel.: 386-608 - l fő

eladó.
8. Gyomaendrődi munkahelyre l fő sza

kács (Erdekjődni a Kirendeltségen. Tel.:
386-212. Kéki Elek)

9. Túrindex Bt. Mezőtúr. Sugár út 16. Tel.:
(56)351-855. Cihat Lajosné - személy és
vagyonőr 2 fö.

10. Generali Budapest Biztositó Rt. Szarvasi
Képviselete Szarvas. Kossuth L. út 60. Tel.:
(66)312-106 Bulla Ottó- 3 fö üzletkötő.

ll. Körös Bútoripari Kft. Gyomaendrőd. Il.
ker. 583. Te.: (66)386-367. (66)386-219
Mészáros Vendel - faipari betanitott
segédmunkás 2 fő, asztalos 2 fö.

12. Kajtor és Györi Kft. Mezőberény. Gyár
utca ll. Tel.: (66)421-164. Kajtor Marton
kárpitos faipari betanitott m.

13. Budapest Céginformációs és Cégmutatö
Kft. Budapest. Kalász út 2. lll. ker. Tel.:
(30)221-644 Orgován Laszlóné - céginfor
maciós szervezö l fő.

14. Szujó Kft. Gyomaendrőd. Fő út 33. Tet.:
(66)386-047 Szujó Zoltán - mezögazdasa
gi (gépszerelö. állattartó. növényter
mesztö, traktorvezetö) l fö.

Bővebb {elvilágositásért {orduljoll cl Kirendelt
ség dolgozóihoz.

Jumus 10-én. ll-én este 6 órától tart
előadástaz Október 6. ltp. melletti terú
leten.
Eötvös Gábor Jászai-díjas Érdemes
Művész. a Magyar Köztársaság Csillag
rend kitüntetettje. világhírű zenebohóc
és sztárvendégei garantáltan színvon
alas műsorról gondoskodnak.
Az Eötvös család több mint 200 éves
cirkuszdinasztia. Az utolsó három di
nasztia most együtt lép fel...

~~:r1 :rr1a..a..a..s;::i.~!!!

A választási teendők utolsó moz
zanata a plakátok eltávolitása kell.
hogy legyen. ha lehet szervezett
fonnában. Akik felragasztották,
azok június 9-ig el kell hogy távo
lítsák közterúleteinkről a falraga
szokat.

Az Eötvös cirkusz ismét Gyomaendrödön!

Új, nemzetközi
gálaműsorával

GYÓGYÁSZAT ÉS KIÁLLíTÁS

A ner pályázat~

kiállítás
A Kner Imre GirrmáZium és Szak
középiskola megrendezte a III. me
gyei KneT Imre KépzőművészetiPá
lyáZatának kiállítását. A rendez
vényt dr. Giricz Béla országos
szakértő nyitotta meg május 23
án. Megtekinthetőhétköznapokon
8-14 óráig a gimnáZíum épületé
ben.

Az orosháZi kórháZban maJus
végén megrendezték a VI. Dél
magyarországi Regionális Orvos
konferenciát és az ehhez kapcso
lódó gyógyszer- műszerkiállítást.

Az orosháZi önkonnányzat által
rendezett konferencia és kiáJlítás
védnökei Varga Zoltán a Bm. Köz
gyűlés elnöke. dr. Kiss Viktória
Bm. tisztifőorvosa.és Fetser János
OrosháZa polgárrnestere voltak.
Az eseményen Hegyesi Tibor fes
tőművész. dr. Kereszty Zsolt festő.

lakb~rendező és prof. dr. Szabó
Tibor festő. grafikus k;iállitására is
SCT került.
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APRÓHIRDETÉSEK Lionne Ajándcik Shop ajánlatai
• oranL,) és ezüst ékszerek bő vólasztékban l

• Fürdőruhók, pólók, széldzsekik,
rövidnadrógok,

U · audio- és videokazetták
ll1!!i • fénL,Jképezőgépek, filmek
UONNE nagL,J vólasztékban l

SHOP. • Kosaras kórtL,Jók

a Lionne shop-ban Hősök útja 46.• Tel. 386-424

THERNI
Építőipari Szövetkezet
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3. Tel./Fax: 66/386-614, 386-226

Eladó egy gyermek jaróka és egy
üveges konyhaszekrény. Érd.: End
rőd. Kenderaztató u. 7 .. vagy tel.:
66/282-449 egész nap.

Kondorosi kövesút mellett 125 m2

gazdasagi épület eladó. Viz. villany
van. Gaz beköthető. Erd.: 283-862
es tel. 18 óra utan.

Asztalosmunkat vállalok. Megren
deJhetők: ajtók. ablakok. bútorok.
épületüvegezés. Pelléné Gyoma. Ba
nomkerti u. 16/ l. Tel.: 06/20/645
901

valamint egy Trabant 60 l-es eladó.
Erd.: Endrőd. Sugar u. 132. Tel.:
66/283-758

I 10 ml új padlószőnyeg sürgősen
eladó. Érd.: 285-633

125·ös MZ alkatrésznek eladó. Erd.:
~ni G. u. 10. sz.
Füzfas-zugban 300 U-öl kert eladó.
Erd.: este 06/66/284-785

Endrődön csaladi haz bútorozotlan
eladó. Tel.: 386-713 17-19 óra
között.

Jó gazdakat keresünk cirmos kJsci
cáknak. Tel.: 284-505

Olcsó 386-os. IBM kompatibilis
szamitógép 2 db. Mono monitorral. 4
MB memóIiaval. Windows. Word
6.0. játék. szamlázó. raktarkészlet
nyilvantartó. oktatóprogramokkal.
még 2 hónap garanciával eladó
19000 Ft-ért. Telefon/Uzenetrög
titő: 06/66/450-025.06/20/58-69
69
Füzfas-zugban kb. 300 D-öl vízparti
telek ela·dó. kis faházza. Erd.: 285
085 és Babits u. 32. Szantó Endre
Epson FX 1050 nyomtató eladó.
Erd.: 284-505

Irodahelyiségek kiadók Gyomán a Kossuth u. 18. sz. alatt.
(15 és 3D m2-es helyiségek) Érdeklődni: 386-522, 386-479-es
telefonon, vagy ugyanott személyesen a FDLMELL GMK-nál.

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
TeÍefon: 386-122, fax: 386-320

Nyári tanfolyamok,
táborok '98 július l-jétólINTE

, ,
NYELV8TUDIO

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁUUK
t1F Magas- és mélyépítési munkák generál

kivitelezése tervezése
t1F Transzportbeton értékesítés, szállítás
t1F Egyedi asztalos termékek gyártása
t1F Interspan bútorlapértékesítés
t1F Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása

(toronydaru, keretes állvány, útpanel ...)

angol, német, francia,
orosz nyelvből

~ ~soporto.kat a következö korosztályok szerint tervezzük kialakítani:~
Alt Iskolasok. 1-2. oszt., 3-4. oszt., 5-6. oszt., 7-8. oszt.

• Középískolások.1-2. oszt.; 3-4. oszt. és hatoszt. gimn. 1-2. oszt.
• Felnőttek. 6-10 tanuló.
Nyelvi szintek: kezdőtől középfokú nyelwizsga előkészítőig.

Tervezett heti óraszámok: 2, 4, 6, 10 óra. Az órák időpont ja. általában késő délután.
kora este.
Tanfolyamdíjak: 30 órás 7500,- Ft 50 órás 12000,- Ft.
Öt napos 30 órás intenzív tanfolyamok 8000 Ft-ért! (Csak júliusban.)
Beiratlcozás: 1998. június 13-án és 20-án 9-12 óráig a Vállalkozók Házában Gyo·
maendrőd, Hősök útja 56. sz. Pótbeiratkozás: június 27-én 9-12 óráig ugyanott.
Nyelvi tábor: általános iskolásoknak, Gyomaendródön. Csak júliusban.
A turnusok 5 naposak. Napi 4 óra nyelvtanulás, 1 óra ebédidő, 3 óra igényes
szórakozás 8500 Ft-ért. További, egész napos programot már 10 gyermek esetén
(·:·5000 Ft), szállást, étkezést kívánság ra biztosítunk (+5000 Ft) 10-15 fős csopor
tok.Jelentkezési határidő: június 15.
Fordítás, levelezés, tolmácsolás, idegenvezetés: angol, német. francia, orosz.
ukrán, arab, svéd nyelven.
Bővebb felvilágositás. jelentkezés: Vállalkozók Hála Gyomaendrőd. Hősök útja 56. TEl.: 283-436. Ügyvé
di Iroda. Gyomaendrőd. Endrődi u. 11. Tel: 386-930. Róza Vendel. Farkas Margit. Gyomaendrőd. Hársfa
u. 8/1. Te.lfaxJúzeneir.: 386-736

Kültéri műkővá7..<ik. nagy és kis
méretű viragtartó. faragott múkő

(terasz) korlat rövid hataridővel.

VasartéIi ltp. 30. A/2. Tel.: 283
872. 06/30/659-485

Előnevelt csirke. kacsa eladó.
SzeJeiné Fő út 4. és Hídfő út 6. Tel.:
386-077. 386-971

Szines lévék helyszini javitasat vál
lalom. ugyanitt közép- és nagy
képemyős szines tévék jÓ képpel.
.garanciaval is eladók. Tel.: 283-270
Nagy csaladnak nagy lakas. Tetö
térbeépitéses 117 m2-es családi ház
lakasnak. vagy irodanak egyarant
alkalmas. eladó. Gyomaendrőd.

Katona József u. 2/1. (3.5 M Ft).
Lakótelepi csere beszámit. Békés
csabai megoldas. valamint minden
ajanlat érdekel. Erdeklődni hét
közben dr. Kulcsár László ügyvéd
nél. valamint a helyszinen. Schub
kégel Erzsébet. Gyoma. Katona J. u .
2/ l.

Endrődön a Nap u. 2. sz. alatti
háromszobás összkomfortos. kertes
csaladi ház eladó. Erd.: a helyszí
nen.

Gyoman Gardonyi G. u. 53. szamú
gazfútésú csaladi haz eladó. cserél
hető VasartéIi Itp·ire. Erd.: Gyoma
Gardonyi G. u. 53. sz. .

Gyoman gazfűtéses csaladi haz
lakható melléképülettel eladó. vagy
értékkü!önbözeltel lakótelepire.
vagy kiskertes lakasra cserelhetö.
Gyomaendrőd.Gardonyi u. 16.
Kétszintes. gazlútéses. telefonos
csaladi haz lakható nagy mel
Jeképülettel. kamrákkal. garazzsal.
ólakkal Gyoma. Bajcsy-Zs. út 28/ l.
sz. alatt eladó. Érd.: 284-042
Eladó Rózsason 2 szobas össz
komfortos tanya. I hold földdel.
Erd.: 311-(22 7-16 óra között
Szentesi Katalin.

2 szobas. gázfútéses. fürdoszobas
paraszU1az nagy telekkel sürgősen

eladó. Érd.: 06/66/283-682 egész
.nap.
Ela"'d"'ó-;-:-kl'7'tu~"nc-o=---'a"lli":a'::p"'o""tb=a'::n'---"je"h"é"'r
kombi gyerekagy. 75x160-as fehér
agynemütartós gyerekheverő. bébi
komp. etetőszek. bébiruhak 98-as
méretig. Lapalinszky Sandor Gyo
ma. Pasztor J. u. 21.
Kocsorhegy V. ker. 31. alatt lakóhaz
600 D-öl földdel jószagtartasra alka
lmas épületekkel. gat mellett eladó.
ViJlany. kút van. Erd.: Endrőd.

Selyem út 95. alatt.

Haromszobas. gazfükses csaladi
haz. melléképületekkel Gyoman
központi helyen Petőfi u. 26. sz.
alatt eladó. Tel.: 284-042

800 1m padlofütéscso eladó. Erd.:
285-633

Eladó 45>:45 cm-es bontott pala.
Tel.: 285-905
EIadó fe"'k:-:'e'7t"'e'=p"'er=z=s=a"k=a-=n":id"'ú=r'f'eleves.
krémszinú sameo kandúr féleves. Ár
me.gegyezés szerint. Tel.: 284-686
Gyoma. Szabó Dezső u. 23. sz. alatt
2 szobas. fürdöszobas. kertes csala
di ház. sok alsóépülettel eladó. Erd.:
l<:ossuth u. 56/ l. Tel.: 285-812
4 égős gáztuzhely. jó allapotban
eladó. Villanytúzhely olcsón eladó.
Erd.: Tóth Zsigmond Gyomaendrőd.

Fő út 59.

Jó minőségü ablakok eladók
(125x165). Erd.: 66/284-267

Haz eladó Hosök útja 99/ l. Er.:
Kisréti u. 7. Tel.: 285-990

Idős emberek mellett hazimunkat
vallaInék. Érd.: Gyomaendrőd. Fay
A. u. 22.

Haz eladó Gyomaendrod. Sugar u.
130. sz. alatt. 3 szobas. komfortos.
ipari arammal. nagy portaval. Érd.:
mindkét telefonszamon és Bartók B.
u. 8/ l. sz. alatt egész nap. Tel.:
06/20/461-268. 06/20/287-173
Vásart':ri lakótelepen harmadik
emeleti kétszobas lakas + garazs
igénvesnek eladó. Érd.: 19 óra utan
2~84:647

Kombi gyermekagy eladó. Erd.:
Árpad u. 29/ l. Tel.: 284-839
AKulich Gy. utcaban padlasszobas.
kertes csaladi haz. melléképülettel
eladó. Közmúvesitett. telefon van.
Érd.: 17 óra utan 285-814

Uj allapotú hati permetezőgep. ola
jos vashordók eladók. Erd. tel.: 284
042

Endrődön kis haz rendben tartva.
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il műhely megtalálható az ENeI cipőgyármögötti
udvarban, bejárat a Selyem útfelőL

,Thomas"HORDD EL MAGAD TERMEK EINKET

Nálunk az eredeti Thomas termékeket találja meg!
Minőségétgarantálja a TEXIME!

Itt a nyár! Itt a nyár! Itt a nyár!
Ajánlatunkból: elasztikus testre simuló

farmernadrágok, rövid ujjú pólók (több színben)
PRÓBÁLD FEL ES

~ -=fROr-lJNEM
ÉPÍTŐiPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
5500 GYOM,~.EJ;II5iillD.Tompa f. u. 22. eJ.ft'all:: 661386-186

• út, leállósáv. vIz, szennyvízbekötés teNezése. kivitelezése
• épít6mesteri munkák elvégzése
• homok. homokos kavics. k6zúzalék, cement szállf/ása

··~·~r/mitJl~~~tfNff~n~li!l~tf.c!'~·~~~Lqm!!!!g!!r!.~!.. .
• döngölés, élvágás. betonbontás

L;3~~B@~@O@{l@)Gilg @@ @@U~@~c~~@

~

BBB-GLAS KFT.
Gyomaendrőd.Fő út 81/1.

Telefon: 06 20/579-340

EZÉSÖVE

MCZÚlúr ..

~as~ I
Sdycm ul

Megkezdtük Gyomaendrődöna lakosság
és a közületek részére az üvegezés i munkákat.

Kérésére a helyszínre való kiszállással,
nagy üvegválasztékkal várjuk

kedves vásárlóinkat, megrendelőinket.

• 3, 4, 5, 6 mm·es siküvegek • MTZ és Zetor üvegek
• fehér és szines ornament • biztOIiSági üvegek

üvegek • családi házak komplett
• parsol üvegek üvegezése
• hőszigetelő üvegek gyártása s kirakatüvegezés

r---------------------,I Gépjármű·tulajdonosok figyelem! I
I Vál al tozásom keret' ft belül: I
I Gyári, úi gumiabroncsok áíusítása személy-, teher-, mg.-igepjárművekhez, I
I - valamint targoncóhoz. ~ I
I Továbbá vállaiolY: . I
I 5zemé}y:, t~h~r:, ~g.-i g~piá!~ű és targonca gumiköpeny I
I s.zereleset, lovltaséJ1, centlrozasat 1EClt I
I Erdeklödni: KDtonD György gumijavitó I
I 5500 Gyomoer.drőd, Bojcsy-Zs. út 107. I

~:!.ó/2~-!27 ~Y.!!:c:..H=:.!.-Ei.2:. ~':.!.-:"2-ig. ..J

TOTÁL VEGYESÁRUK ÜZLETHÁZA
Endrődi u. 1. sz. (Háztaítási bolt)

TeL: 386-637, 06/20/254-663 Este 386-507
Áruajánlata: Kávé gyári áron, :>lcsó ár, jó íz!
Walter 250 gr 216 Ft
Walter 1000 gr 760 Ft
Santa 250 gr 220 Ft
Santa 500 gr 440 Ft
Santa 1000 gr 860 Ft
Santa.-Prim 1000 gr 550 Ft

A fenti árak az áfát tartalmazzak!

Petróleum, foltbep.zin - hordós á::uk
KJórlúg. formalin, Hypo - ezekhez hozzon edényt.

úgy olcsóbb!!!
Keresse üzletünket!

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK BOLT.JA
Gyom endrőd,Árp'd u. 2211. Telefon 661386-188

ÚJ TERMÉKEINK!
- olasz, bőrből készült gy6gypapucsok és szand6lok,

divatos fazonok, különböző színek,
nagyon kedvező bevezető áron

baker6kpárok már 16980 Ft-tól
- v1l1anypámák 4030 Ft-os akciós áron

Továbbra is bővülő választékkal állunk betegápolási és egyéb
gyógyulást elősegítő termékeinkkel az Önök szolgálatában.

Nézzen be hozzánk, és tájékozódjon!

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17 óráig. Telefon: 386-189

o N L I N E SZállÚtás- és irodatechnika

Számítógépek adása-vétele
Monitor, színes tv-, videojavítás

GYOMAENDRÖD. FÖ ÚT 181/1 .• TEL.: 06/66/284-559

Nyitva: hétfőtőlpéntekig 9-l 7-ig. szombaton 9-l 2-ig

M GNvíLT
AZ AGRO ÁRUHÁZ

Kedves vásárlóim!
Új, tágasabb, szebb helyen,

bővülő árukészlettel váram Önöket.

Az üzletem átköltözöt
a Fő út 15. sz. alá (volt Jóbarát bisztra).
Vegyszerek, virágföld, fűnyíró,

kézi szerszámok, állati eledelek,
fólia, műanyagáruk,szegek,

csavarok, stb.

Tisztelettel Farkas Máté
Tel.: 06/20/432-170, 66/386-274
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NYári cipők
és fürdő uhák

VÁSÁ Al

r----------------,
I KiRNYEZ TvéDELMI ÚGYINTéZés I
I társaságoknak, válla1kozásoknak I
I RÁCZ MÁRIA I
I kömyezetvedelmi szakelőadó I
: Gyomaendröd. Tamási Áron LL 31. sz. I
L ~~2~~~-~1 J

Non-stop
autómentés!
0660/474-444

\U TI

@
, UO \ Gépron~ fo~amatosan kapható

" Nyitva tartás:
GYDmaendrőd Hétfőn: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

Fíí út 230. szombaton: 8-í 2·ig

Másolástechnikai és Irodatechnikai Bt.
Új és használt fénymásológépek adása-vétele

Másolópapír, faxpapír, leporelló
Nyomtatókazetta, festékszalag

HP. OLlVETTI. CAJ.'vON INK.JET patronok újratöltése
HP 4L, 5L, 6P Cartridge 4jratöltés

RICOH, SHARP, CANON másológépek
kazettáinak felújítása

ADÁS-VETEL-SZERVIZ
5500 Gyomaendröd, Zrínyi u. 26.

Tel.: 66/284-788, 20/439-172

t=én.,,-más()lás!l szi5ve szerkesztés!

L Körösi Weekend Horgász-~ ~ ~

.. . hobbY·~ kempingszaküzlet ~~
~:' . . .... ~O"
~ .. _ ~.,# Horgaszfelszerelesek - teljes markakinalat , 'S'..;

-'Fest6kek - nagy rilaszttk, kldvm6r ~
Ajándéktárgyak

DÍSZNÖVÉNY- ÉS GVűMÖLCSFALERAKAT

• Széles választék·
1. Bolt: Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827
2. Bolt: Gyoma központjában - Fő út 173-179

(Kolman ltp.)
Nyitva: minden nap 8-18 óráig

DIN A MRE
""VAS-MUSZAKIBOLTJA

Bajcsy-Zs. út 98. sz.
Telefon: 0660/388-953 0660/484-690

Tavaszi ajánlatunk:
Elötetók. műanyag trapézlemezek világitötetökre

különbözö méretben és szinben
Ezen kivül nagy választékban kinálunk MZ-traktorokhoz

és más gépek.'1ez
csapágyakat • szimeringeket • ékszijakat

-------------

Köszönet
Tisztelettel köszönjük a tlálasztópol9ároknak

az orszá99ljülési képtliselőtlálasztások
második (ordulójában

jelö(tünkre, Szö((ősi /sttlánnéra
leadott szatlazatait.

E9ljben köszönjük orszá99ljŰ(ésiképtliselőnk

néqIJétles munkájához nljújtott

támo9atásukat, e9ljüttmüÍtödésuket.
az MSZP SzarIIasi (Körzeti) SzerlIezetei

Lionne Aján'''' k Shop ajánlatai
~ AGFA akció! ~

~ 2-t fize, hármat kap! ~
UONNE AGFA-film vásárlásánál UONNE

SHOP. Opel Astrá nyehet. SHOP.

Filmkidolgozáskor ho legolább 20 felvétel sikerült.
okkor 24 db-os fotóalbumot kap ajándékba

O lionne shop-ban AGFA+
Hősök útja 46. • Tel.: 386-424

I Helyesbítés! I
Májusban aHiradó 3. oldalán a Testületi hi

I rekben a pályázaton nyert 4 millió svájci I
I Frankból Gyomaendröd l milliót kap, de nem I

forintban.
I Az 5. oldalon a Sportalap nyertesei közt a Kö- I
I rös Kajak Sportegyesület 500 ezer Ft-ot, a Gól- I

suli Alapítvány viszont csak 100 ezer Ft-ot.-------------
:§ ILJ IL II~ 1':=l'-

Gyomaendrödön az önkormányzat közok
tatási célú szakmai, közoktatási informatikai
fejlesztéseket segítő programjában. a Sulinet
keretében a volt 617-es, vagyis a Bethlen
iskola, a gimnázium és a 2. Sz. Ált. Iskola
is nyert fejlesztéséhez. A több mint 10 millió
Ft értékű berendezések árát és a 90 ezer Ft
os havi díjat az állami költségvetés finan-

szírozza.

r----------------------------,
Cipőipari gépek és alkatrészek
forgalmazása Eurotechnik Kft.

Gyomaendröd. Hídfö ut 12. (az endrödí Körös-hídnál) Tel.: 66/386-827

- gépjavitás, gépfelújítás, műszaki tanácsadás
- alkatrész, tű. hara.'1gkés, szalagk.és

forgalmazása ~-
- ?faff. Minerva. AdIer. Textima, KAEV,

Fortuna, Svit felújított gépek eladása (9
- szabásztökék minden keménységben
- gyárt új Pfaff és Minerva gépek

Nyitva tartás: hétfő-péntek7.30-15.00L J
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; ::: .. " • 'o' • ;"'~' ,,~ ~ . ~. •

~QRSZAGGYULESIVALASZTAS '98
• 1 ' .. "'f .." . , ..

Az 1998. maJus 10-i ország
gyűlési választások 1. fordulójának
eredményei az 5. sz. választási
kerületben (benne Gyomaendrőd):

Az érvényes szavazatok száma
21033 - 97.98%. Névjegyzékbe vet
tek száma a választás idején 39658
fő. A szavazáson megjelent 21 467
fő - 54,13%. Az urnában talált
szavazatok száma 21 444 volt.
ebből 411 érvénytelen.
Szöllősi Istvánné MSZP 5725.

27,22%. Domokos László FI
DESZ-MDF 4415. 20.99%.
Mészáros László FKDP 4378.
20.81%. Dr. Szendrei Éva SZDSZ
1823. 8.67%. Dr. Misur György
független 1721. 8.18%. Simon
István Munkáspárt 920. 4,37%.
Molnár Pál MIÉP 800. 3.80%.
Gombkötő Sándor Új Szövetség
765. 3.64%. Dr. Timár Vendel
KDNP-486, 2.31 %.
Gyomaendrődi adatok:
Szavazatra jogosultak száma

l2 746 fő. Névjegyzékben szereplők

száma 12761 fő. Érvényes szavazat
5995, 46.9%. Érvénytelen volt 120.

Megoszlása:
1. SzölJősi Istvánné MSZP 1535,

25,61 %. 2. Domokos László FI
DESZ-MDF 1336, 22,29%. Szend
rei Éva dr. SZDSZ 1285, 21.44%. 4.
Mészáros László FKGP 1071.
17,8%. 5. Simon István Munkás
párt 342, 5.71%. Molnár Pál MIÉP
192. 3,2%. 7. Dr. Timár Vendel
KDNP 90, 1,5%. 8. Misur György
független 81, 1,35%. 9. Gombkötő
Sándor Új Szövetség 63, 1,05%.

Az első szavazásért járó emlék
la;Jot azok a 18. életévüket betöltött
gyomaendrődi polgárok kapták.
akik 1994. dec. 10-i önkormányzati
választást követően lettek nagyko
ruak és voksollak. Gyomaendrődön
ezek száma 1103 fő.

Az l. forduló tanulságai közt
találjuk azt. hogy szemben az 1994
májusi hasonló választás alkalmá
val, amikor 8679 fő. 67,51% jelent
meg városunkban az urnáknál,
most jelentős volt a távolmaradot
tak száma (6766 fő). a különbség
2684.

Ezen túl érdemes elgondolkodni
azon is, hogy a békéscsabai. ill.
szarvasi, vagy fővárosi jelöltek
között található gyomaendrődi

jelöltünk csak 1285 szavazatot
érdemelt ki földijeitől. Ez sajnos

nagyon kevés. Józan megítélés
szerint egy helyi jelölt sokkal na
gyobb arányban kellett volna. hogy
részesedjék - ráadásul hazai pályán
- a szavazatokból. még akkor is. ha
"netán" az SZDSZ szineiben is
indult a gyomaendrődi dr. Szendrei
Éva...

1994-ben 13 párt állított listát.
most 12. Ezek között három
időközben alakult: a Magyar De
mokrata Néppárt. a Nemzetiségi
Fórum. az Új Szövetség Magyar
országért.

A pártIisták eredménye Gyoma
endrődön: l. FIDESZ-MDF 1700
voks, 2. MSZP 1691. 3. Független
Kisgazdapárt 1132, 4. Munkáspárt
452. 5. SZDSZ 423,6. MIÉP 265, 7.
l'v1DF 97. 8. MSZDP 82, 9. Új
Szövetség 72. 10. KDNP 65. ll.
MDNP 34, 12. Nemzetiségi Fórum
10.

A 2. forduló döntése Mészáros
László FKDP visszalépése után:

1. Domokos László FIDESZ
MDF 11960 szav. 58,52% (Gye.
3286,57,31%).

2. Szöllősi Istvánné MSZP 8476
szav. 41,48% (Gye. 2447,
42,68%).

Domokos László első nyilatkoza
ta a Híradónak. mint országgyűlési

képviselőnk, május 24-én este 20
óra 50 perckor.

- Gratulálunk győzelméhez! Ho
gyan tovább?...

- Megköszönöm a szavazóknak a
bizalmat. hogy többségében engem"
támogattak szavazatukkal. Meg
valósult a polgárok akarata. amit a
FIDESZ is mondott az l. forduló
után. hogy a mostani szocialista
kormányt polgári kormányra kell
váltani. A 2. fordulóra az ellenzéki
jelöltekre leadott szavazatok
összegződtek és azok új szavaza
tokkal is kiegészültek. Így lehetett
elérni ezt a győzelmet.

Meglepetés a 2. forduló nagy
részvételi aránya a korábbi hagyo
mányokhoz képest. A polgárok
érezték. hogy saját szempontjukból
is nagy a tét. Az l. fordulóban az
alacsony részvételi arány - úgy
érzem - egy csendes kampány ered
ménye. amely a szocialisták
stratégiája volt.

- 24-én reggel milyen érzésekkel
ébredt Domokos László, milyen esé
lyeket latolgatott?

- Reméltem, hogy le tudom
győzni az MSZP képviselőjét. Én is
azt gondoltam. a másik hét
jelölthöz hasonlóan, hogy jobban
tudnám képviselni a választókörzet
településeinek ügyeit.

Az első forduló után már érezhető

volt az, hogy a polgárok is hisznek a
kormányváltásban. Mikor a Kis
gazdapárti jelölt - Mészáros László
- egy héttel ezelőtt visszalépett. ő is
segített a további kampányban.
Szavazóit mozgósította a szocialista
kormány leváltásának érdekében.
Ez is növelte esélyeimet.

Mint megyei elnök elmondhatom.
hogy a hét körzetéből hatban
meghozta az eredményét a köl
csönös visszalépés az ellenzéki
jelöltek között.

- Gyomaendrőd mit várhat Do
mokos Lászlótól a jövőben?

- Szeretnék közvetlen jó kapcso
latot tartani a gyomaendrődiekkel

és az önkormányzattal is, hiszen
jelentős befolyással, szervezőerővel

rendelkezik egy települési önkor
mányzat. Szeretném a vállal
kozókkal is egyeztetni terveiket.
problémáikat. azok megoldásához
kedvező feltételek kiala.1mlását
elősegíteni.

A választási programom meg
valósítását mihamarabb el sze
retném indítani. Ebben támaszkod
ni kivánok a gyomaendrődi tenni
akaró emberekre, az önkormány
zatra. az intézményekre és vál
lalkozókra. egyeztetve a céljai
kat.

A folyamatos kapcsolattartást
tartom szem előtt. amely formái a
következőkben alakulhatnak ki,
ehhez saját kezdeményezésüket is
szívesen venném.

- Lehetne rangsoraini a [eladatok
között?

- Egyik ágazatot sem szeretném
külön előnyben részesíteni. de
talán látni kell. hogy itt Gyo
maendrődön meghatározó a mező

gazdaság, fontos az idegenforga
lom. a cipőipar lehetőségeinek

bővítése. a jobb megélhetés és új
munkahelyek kialakulása érde
kében. De úgy gondolom. hogy
egészében kell áttekinteni a meg
oldást, amely mindenki számára
előnyt. fejlődést jelenthet a követ
kező években.

-BK-
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[. Rendőrségihírek • ]
Rendőrségi hírek
,.. Május 2-ára virradóra betörtek a Rózsa presszóba End
rődön. de semmit nem vittek el.
,.. 3-ára virradóra betörtek a MÁv ..Utasellátó" trafikjába.
ahonnan viszont 2000 Ft-ot zsákmányolt a tettes.
... 3-án. éjjel a Melódia vendéglátóipari egységbe hatoltak be
tetőbontás módszerével. A játékgépek perselyéből pénzt
kaparintottak meg.
,.. 6-án ..munka" közben értek tetten egy hétvégiház be
törőt. A szeghalmi lakos Gyomaendrődön ídeiglenesen
lakott. Korábban is a Hantoskert vikendházai voltak a
kiszemelt "áldozatai". A visszajáró vendég egyelőre talán fel-
hagy cselekményeivel. _ _
... 6-án reggelre betörtek a Vásártéri ltp.-n lévő AFESZ
diszkontba kirakaton keresztül. Onnan cigarettát. italárut
tüntettek el. A kár 30 ezer Ft. a rongálás legalább 50 ezer Ft
ot tesz ki.
,.. 6-án a .. 6-os" bisztrót látogatták meg speciális tevékeny
séget űző polgárok. A raktár felől benyomuló rablók 40 ezer
Ft értékben vittek el árukat.
... 10-én a Bajcsy-Zs. úti Volán-telep előtt parkoló 2 autó
busz diese!tarlkját könnyítették meg ismeretlen banditák SO
liter gázolajjal. majd meglátogatták a szomszédos Italáru
boltot. ahonnan cigarettát. csokoládét 150 ezer Ft értékben
loptak el. .
,.- Közlekedési baleset történt l O-én este a Minipol Kft. előtt

a Fő úton. Azonos irányban haladó gépkocsik ütköztek. Az
előző jármű egy Trabantot nem tudott már kikeriilni. s bele
szaladt. A Trabant két utasa sérüléseket szenvedett.
... 12-re és 13-ra virradó reggelre a dévaványai műút mel
ktt húzódó telefonvezetéket röviditették meg 900. majd
másnap 700 méterrel. Gyanúsitottja van az ügynek. ugyan
is lakossági bejelentés alapján egy ház udvarán bűnjeleket

találtak arra vonatkozólag. hogy a helyszínen csupaszitják a
vezetékeket. Két helyí lakos ellen megindult ez ügyben az
eljárás.
... Mig a tulajdonos a piacon volt 16-án. addíg betörők ke
resték fel Nagy S. utcai lakását. ahonnan 200 ezer Ft kp-t
tulajdonítottak el. .
... Súlyos. baleset történt a Bajcsy-Zs. úton 22-én. Mező

berény irányába közlekedő segédmotorost ütött el egy szem
be közlekedő és előzésben lévő Lada szgk. A fiatalember
sérülése súlyos .
.. 25-én a Birka csárda közelében az út szélén szabályosan
parkoló Skodáha egy békéscsabai lakos belehajtott személy
gépkocsijával. A mezőtúri kórházba szállitották a sérültet.

A Volá.i'1-telepen éjszakázó lezárt szgk.-ból 400 ezer Ft-ot
loptak ki 22-én éjszaka.

Kner Imre Gimnázium
Tanboltja

megújult áruválasztékának kínálata:
• friss zöldség, gyümölcs nagy válasz

tékban!
• élelmiszerek
• egyes kávék, fűszerek. édességek,

20% engedménnyel kaphatók!
• háztartási- vegyiáruk
• OOSIA termékcsalád kedvezményes áron!
• június 20-tól tanszer, papír és írószer vásár!

Éljen t6rzsv's'rI61 kedvezményOnkkel, mely
további 5% engedményt nyújt 6nnek

Nézzen be hozzánk! Megéri! - TANBDLT - Hösök útja 43.

Kner Imre Gimnázium
Kereskedelmi

Szakközépiskola
és Kollégium

5501 Gyomaendrőd. Hősök útja 43. Pf: 13.
Telefon: (66)386-046 Igazgató: (66)386-803

Kollégium: (66)386-813
A gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Szak
középiskola érettségi utáni szakképesítést indít az
1998/99-es tanévben ( .

kereskedelmi technikus
2 éves) nappali

számítástechnikai programozó
(1.5 éves) nappali

Szakképesítéssel nem rendelkezőkszámára a kép
zés ingyenes. Szakképzéssel rendelkezők szá
mára, illetve 22 éves kortól a tandíj összege
35 ooo Ft/fé év.
Kollégiumot minden igénylőnek tudunk biztosí
ta.i'1i. Jelentkezés folyamatosan, felvétel a jelent
kezés sorrendjében június 20-ig. Érdeklődni sze
mélyesen az iskola igazgatójánál. vagy telefonon:
66/386-803

GAZDA KISÁRUHÁZ

/

növényvédő szerek v'
. műtrágyák v'

vetőmagok v'
I kerti eszközök v'

~fi;(~, fűnv1rógépek . ~..111!17n J A .,..

füszegélynyírók V

Továbbá:
állati eledelek, pórázok, szájkosarak

és sok egyéb, ami a háznál kell

SZERDA
DÉLUTÁNONKÉNT

INGYENES
SZAKTANÁCSADÁS
V áTjuk kedves vásárlóinkat

A Penny Market mellett

Várfiné Szmola Ildikó és Várfi András
Tel.: 66/386-359

GyomaendrődiHíradó • Gyomaendröd Város Önkonnányzatának lapja· Felelős szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete· 5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér l. • Tel.: 66/386-122/123· Fax: 66/386-320
Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester. Készült: Fett Print Bt. nyomdában. Gyomaendrödön. Telefon: 0666/386-503/1
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FolijlQ/Ó-$ a 2. oldalon

"AGRÁR" ADÓZÁS...
(a termőföld bérbeadásából származó
jövedelem adóztatásával kapcsolatos

adóztatási szabályok változásáról)
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt érintettek

figyeImét. hogy 1998. ja.Yluár hó 1. napjától a tennőföld

bérbeadásából. a vadászati jog hasznosítására és a
halászati hasznosításra történő földterület bérbead
ásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is)
adóztatása a föld fekvése szerint illetékes önkormányza
ti ad9hatóság feladata.

Ezzel kapcsolatban az alábbi kivonatos tájékoztatást
adjuk közre:

Annak a magánszemélynek. aki a tulajdonában
és/vagy haszonéivezetébe:-l. és részarány földtulaj
donában (továbbiakban együtt: tulajdonában) levő ter
mőföldjét egy vagy több évre. írásban megkötött megál
lapodás alapján. bérleti díj ellenében mező-o

erdőgazdaságivagy halászati hasznosításra bérbe adja. a
termöföld bérbeadásából származó bevétele után adót
kell fizetni a földter.llet fekvése szerint illetékes önkor
mányzat adóhatóságához.

A magá.i1.személy termőföld bérbeadásából származó
bevételének (ideértve a földjáradékat is; egésze jöve
delem. amely után az adó mértéke 20 százalék.

Nem kell a termö!"öld haszonbérbeadásából származó
jövedelem után az adót megfizetnie annak a magán
személynek. akinek a tulajdonában levő összes föld
terület az adott adóév egésze során nem haladja meg a
három hektárt.

Abba..! az esetben viszont. ha - bármilyen rövid ideig
is - a magánszemély tulajdonában levő földterület
nagysága a három hektárt meghaladja. ak.1{or a ter
mőföld haszonbérbeadás utáni adót teljes egészében meg
kell fizetni.

Akinek a tulajdonábar. eddig még nem nevesített
részarány-földtulajdon va.'l.. annál a termőföld nagyságát
úgy kell megállapítani. hogy egy hektár földterület
értékeként 20 aranykoronát kell figyelembe venni. (20
aranykorona = l hektár.

Foci és Sakk A boldogság
19. old. lánya

12. old.

I

ÁRTALMAS-EErvényes új
buszmenetrend A NAPOZÁS?

9. old. ll. old.

Az év
kiváló

pedagó
gusa,

Hunya
Elekné

2. Sz.
Ált. Isk.

10. old.

JEAN-PIERRE PELE. DR. ERDÖS ÁKos ES PAPP LAJOS

A Kner Nyomda fejlesztése 18. old-

Menthető leletek a vízvezeték mentén 17. old.
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT o
- Az idegenforgalmi szezon nálW1k is egyre érezhetőbb.Az

itt megfordulók mikor találkoznak majd egy rendezett. csinos
és vonzó régi piactérrel?

- A vállalkozónak a jövő év augusztusáig van lehetősége

és határideje a rendezésre. Jelenleg ezért nem látható még
javulás.

- Van-e már eredmény a halászati jog-keresetben?
- Még nincs. A fura helyzet az. hogy a város a tulajdoná-

val nem rendelkezik. csak kötelezettségei vannak. ami csak
terhet jelent.

- Elkezdődött a Sportcsarnok padlóburkolójának. alja
zatának javítása.. Mi idézte ezt elő?

- Az aljzatbeton kiegyenlítő rétege valamilyen ok folytán
felporlott. ennek következtében a ragasztó elvált. így foltok
ban levált a boritás ís. ami balesetveszélyt jelent. Most mint
egy If3-át terveztük kijavítani. Szakértői véleményezés után
megtudjuk. hogy a felszedett anyag hogyan használható
tovább ...

- A pedagógiai program elkészítése kapcsán a 2. Sz. Ált.
Iskola problémája hogyan alakult?

- A pedagógiai programot elkészítették. a tantestület azt
elfogadta. A szakértő véleménye pozitiv volt róla.

Az igazgatónő lemondott szeptember l-jétől. Ezért azon
gondolkodott a testület. hogy új pályázatot írjon ki. avagy
ideíglenesen bízzon meg valakit. Ez utóbbí előkészületevan
folyamatban. jövő tavasszal pedig kiírjuk a pályázatot...

A gyermeklétszám csökkenése míatt. bizonyos emelkedett
óraszámok miatt létszámleépítés is bekövetkezik az
iskolánál 4 főre vonatkozóan. Minél kisebb problémával
remélhetőlegez is megoldódik.

Véleményem szerint az iskola stabilitását hosszú távon
kell rendezni a megoldással. mert az időnként felmerülő

problémák mindenképp az oktatástól veszik el az energiát.
figyelmet és annak rovására megy. Természetesen nem min
denkinél. csak egyes személyeknél.

- A Liget-fUrdő me/letti volt Ha1.ászkert sorsa hogyan alakult?
- Előkészület alatt van a lebontása. erre a tulajdonos

határidőtkapott július-augusztusig.
- Követi-e a polgármester a foci VB-t?
- Kevésbé. Egy-egy jobb meceset megnézek a tv-ben.

Sokkal jobban érdekelne. ha a magyarok is ott lennének...
Szerintem a németek az esélyesek a címre.

- Legutóbbi fontosabb történések. találkozásai?
- Áttekintés előtt áll a választókerületek helyi átszer-

vezése. A következő helyhatósági választásokra a pártokkal
áttekintjük. egyeztetjük a problémát. Azon gondolkozunk.
hogy külkerületi választókerületet hozzunk létre a jó hangu
lat. a fejlödés. az együttmúködés érdekében. Konkrétan:
Nagylapos. Kocsorhegy és Öregszőlö kerülne összevonásra.

Az országgyúlési képviselővelmintegy kétórás beszélgetést
folytattunk a helyi gondokról. a jövőképről. a nagypoli
tikáróI...

Június 18-án öt környékbeli polgármesterrel - Csár
daszállás. Kardos. Hunya. Kondoros és Örménykút 
Nádudvar. Nyíregyháza környékére utaztunk. ahol egy kom
munális szeméttelepet néztünk meg. Ott osztályozottan foly
tatják a szemétgyüjtést.

Településünk és vonzáskörzete egy ilyen felfejlesztés elött
áll. Hasznosnak ítéltük a látottakat. egyetértés volt abban.
hogy jövőre itt is indítani kell ezt a pályázatot.

Fontos baráti találkozó volt 20-án Nagyenyed pol
gármesterével és a delegációval. A jövőbeli PHARE programi
együttmúködésröl is volt szó.

Részt vettem a Gy. Barátság SE szezonzáró gyülésén is.
Kiosztásra került a csapatnak az ezüstérem. az ifjúságíak
nak a bronz.

Hosszú távon látszik az. hogy az endrődi településrész a
sporton keresztül is az összekovácsolódás érdekében tesz...

Számolni kell az egyesület igényeivel. de a körülötte lévő

támogatókkal is. mint lényeges erővel.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••• ~ ••• o •• ••••• 00 ••••••••••••••

(folytatás az 1. oldalról
Az adót a magánszemély önadózás formájában állapítja

meg és vallja be a jövedelem megszerzésének évét követő év
március 20-áig.

Ha a magánszemélynek több önkormányzat illetékességi
területén is van bérbe adott földje. akkor a bevailást.
befIzetést önkormányzatonként külön-külön kell teljesítnie.

Ha a termőföldet kifizető (nem magánszemély) vette bérbe.
akkor az adót a kiflzetőnek a bérleti díjból a kifizetéskor le
kell vonnia és a kiflzetést követő hó 12-ig kell az illetékes
önkormányzathoz beflZetnie. A kifizető a levont adóról az
adóévet követő év február hó 15-ig nyújtja be adóbevallását.

Nem terheli azonban a kifIzetőt adó-megállapítási,
adólevonási kötelezettség abban az esetben. ha a magán
személy írásban nyilatkozik arról. hogy a tulajdonában levő

termőföld együttes mértéke az adómentes három hektárt
nem haladja meg.

Ha a flZetést követően. az év még hátralevőrészében a bér
beadó termőföld-tulajdonánakegyüttes mértéke a három
hektárt meghaladja. akkor azt a bérbeadó a jövedelem
megszerzését követő év március 20-áig köteles bevallani és
az adót megfizetni.

Abban az esetben. amikor a bérbeadó magánszemély a
bérleti díjat más magánszemélytőlkapta. vagy a kiflZetőtől

természetben kapta. illetve a kiflZető az adót elmulasztotta
levonni. az adót a bérbeadónak kell kiflZetnie a jövedelem
megszerzésének negyedévét követő hónap 12-ig.

Ha a termőföld bérbeadása utáni bérleti díjat a kifJZető ter
mészetben fizeti meg. akkor a bérbeadó a kifizetötől kapott
terménynek vagy terméknek megfelelő értéket kap. amely
nek forintban kiflZetett értékét a szokásos piaci érték
szabálya szerint kell megállapítani. A megállapításnál
annak a napnak az árait kell fIgyelembe venni. amikor a
vagyoni értékhez a magánszemély hozzájutott.

A vadászati jog hasznosításából származó jövedelem adója
gi helyzetét a vad védelméről. a vadgazdálkodásról. valamint
a vadászatról szóló 1996. évi LV. Törvény jogi minösítéséből
kiindulva kell meghatárOZni. miszerint a vadászati jog a föld
tulajdonjog elválaszthatatlan része. a vadászati jog
hasznosításának minősül annak haszonbérbe adása.

A föld bérbeadásából származó bevétel - a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. éví CXVII. törvény 74. § (1)
bekezdése alapján - egészében jövedelem. mely után az adó
mértéke 20%. Mindaddíg. amíg ezekből eltérő törvényí ren
delkezés nem lép hatályba - az előzőekből következően - a
föld tulajdonosának a vadászati jog hasznosításából szár
mazó jövedelme olyan haszonbérbe adásból származó
jövedelem. amely a földtulajdonjog elválaszthatatlan része
és ezért e jövedelem adóztatására a föld bérbeadásának. ha
szonbérbe adásának szabályát kell alkalmazni.

Így a magánszemélyeknek vadászati jog haszonbérbe
adásáról származó bevétele egészében jövedelem. mely után
az adó mértéke 20% és a földterület fekvése szerint illetékes
önkormányzatot illeti meg. Itt is érvényesül a 3 ha-os
földterület nagyságához füződő adómentesség.

Mivel a vadászati jog haszonbérlője csak kiflZetőnek

minősülő lehet - és a magánszemélynél ennek abevételnek
egésze jövedelem -. a haszonbérleti díj kifizetésekor a
kiflZető az adót köteles megállapítani és levonni.

Tekintettel arra. hogy a termőföldről szóló törvény ren
delkezése alapján a termőföld fogalmába a halászattal
(horgászattal) hasznosított vízterület is beletartozik. az előb

bi levezetés alkalmazásával kell megitélni a halászati
hasznosításra történő földterület bérbeadásáról származó
jövedelmet is.

Fogalmak:
l. Termőföld: az a földrészlet. amelyet a település kül

(folytatás a 3. ol.d.alon)
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A~~attartási gondok Csatornabekötési kampány

A június 25-i ülés is a napirend előtti bejelentésekkel
kezdődött.

Dr. DáVid Imre polgármester: A belVízkárok elhárí
tására. megelőzésére benyújtott újabb pályázat támo
gatást nyert. Eszerint 103 fő regisztrált munkanélküli. l
fő nem munkanélküli 108 nap/fő alkalmazását jelenti
július 15. és december 15. között. 1998-ban a felhasznál
ható pénz 24531000 Ft. (Bérezés: segédmunkások
25650 Ft/hó. betanított munk. 32940 Ft/hó. szak
munkások 38 OOO Ft/hó.

• 3 millió Ft pályázatí pénzt nyertek a Póhalmi út
rekonstrukciójához.

• A mezőőri szolgálat létrehozása komoly előkészületi

munkák alatt áll.
• Június 5-én szerény ünnepség keretében bekapcsol

ták a 100. kábeltévé-előfIzetőta rendszerbe.
• Az Önkéntes ruzoltó Egyesület közhasznú testületi

bejegyzése megtörtént.
• A helyi Vöröskereszt irodája a Szabadság úti volt

óvodába költözött.
• Megvan a lehetősége a város és a helyi cégek

Interneten történő bemutatkozásának. erre az előkészüle

tek folynak.
• Hanyecz Margit képViselő asszony a Hármas-Körös

gátjainak állapotáról kérdezett. A polgármester vála
szában egyebek mellett hallhattuk. hogy a mályvádi Víz
tározó megnyitása esetenként minimalizálja a veszélyt. A
gátak állapotáról a későbbíekben részletesebb tájékoz
tatót kapunk.

• A lakosság érdeklődésére - Knapcsek Béla kérésére
újból közöljük az állattartási rendeletben leirt. az állati
hullákra vonatkozó teendőket:

Értesítjük a lakosságot. hogy a képViselő-testület az
1998. januári ülésén elfogadott. az állattartásról szóló
rendeletében kiegészítette az állattartási rendeletét az
állati hulladékok. ill. állati hullák elhelyezésével kap
csolatos teendőkkel.

Ezek alapján a lakossági állathullák és hulladékok elhe
lyezése a gyepmesteri telepen ingyenes. Ezen ingye
nességet biztosítja az állatorvosok által kíadott. az állati
hullák származását igazoló nyilatkozat.

Vállalkozások, állattartó telepek kötelesek évente
szerződést kötni a gyepmesteri telepet üzemeltető Gyo
maszolg Kft.-vel. vagy az állati termékeket feldolgozó vál
lalattal. az ATEV-vel.

Ezen szerződések fénymásolatát kötelesek márcíus 15
ig a polgármesterí hivatal műszaki csoportjánál leadni.

A fIzetendő térítési díjak a gyepmesteri telepen kerülnek
kifüggesztésre. mely térítési díjat a testület minden évben
felülvizsgál. ill. meghatároz.

(folytatás a 2. oldalról)
területén az ingatlan-nyilvántartásában szántó. szőlő,

gyümölcsös. kert. gyep. nádas és erdő művelési ágban vagy
halastóként tartanak nyilván.

2. Termőföld haszonbérbe adása: a termőföld ma
gánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy
több évre. írásban kötött megállapodás alapján. bérleti díj
ellenében mező-o erdőgazdasági. illetve halászat
hasznosításra történő földterület-bérbeadás.

3. Kifizető: a jogi személy. az egyéb szervezet, az egyéni
vállalkozó. ha olyan bevételt. jövedelmet juttat. amellyel
kapcsolatban törvényadó (adóelőleg) megállapítási.
leolvasási. bevallási. megflzetési. igazoláskiadási vagy adat
szolgáltatási kötelezettséget állapit meg függetlenül attól.
hogy a kifJzetést közvetlenül vagy megbízottja útján teljesíti.

Kérjük az érintetteket. hogy a tárggyal kapcsolatos kérdé
seikkel forduljanak a Polgármesteri Hívatal adóhatósá
gához. ahol részletes felvilágosítással állunk rendelke
zésükre. PÁPAl PÁLNE csoportvezető

A fenti tájékoztatás az 1997-ben kíadott 41/ 1997. V. 28.
FM rendelet alapján készült. Egyéb felVilágosítást a pm.
hiv. műszakí csoportjánál adnak.

Egyik legfontosabb napirendi pont a Békés Megyei
Vizművek által kezdeményezett csatornabekötési kam
pány támogatásáról szólt. Gyomaendrődön 1997. de
cember 31-én 1238 ingatlan/lakás rendelkezett csator
nabekötésseI. A felmérések szerint még mintegy 900
ingatlan bekötésére van lehetőség.

A kampánnyal kapcsolatos felvilágositást a Vízművek

Üzemmérnökségén adnak. itt kell bejelenteni a részvételi
szándékot is. (Fő út 83. Tel.: 386-783)
A későbbiekben szórólapokon is tájékoztatják a lakossá
got a pályázati feltételekról.

Ha a kampány során olyan fogyasztó t talál a Vízművek,

aki a csatornahálózatra rá van kötve. azonban a nyil
vántartásban nem szerepel. azzal szemben a Vízművek a
szokásos módon jár el. Viszont aki a kampány ideje alatt
ezt a vállalattal közli valamilyen módon. azt mindenféle
következmények nélkül felveszi a fogyasztók közé. A la
kosság/fogyasztó részére biztosítható támogatások: 5000
Ft, ha az ingatlan szennyVizcsatlakozóval van ellátva,
10 OOO Ft, ha ezzel az ingatlan nem rendelkezik.

A támogatásra a szerződés megkötése után számíthat a
fogyasztó 1998. december 31-ig. (Lásd még a 13. old.)

Az első lakáshoz jutók támogatási kérelmeinek elbí
rálása során megtudtuk. hogy 40 kérelmező fordult az
önkormányzathoz, a 6 millió Ft-os alaphoz. ll-en új
családí házat építenek, 29-en pedig lakást szeretnének
vásárolni. A feltételeknek minden tekintetben 24 kérelem
felelt meg. A "nem nyertek" számára újabb lehetőség áll
rendelkezésére. Pályázatukban Viszont ki kell küszöbölni
a hiányosságokat. Az Újbóli elbírálás a nyáron beérkezett
pályázatokra vonatkozóan szeptemberben történik meg a
tervek szerint.

Mint ismert. a támogatás laO ezer Ft Vissza nem térí
tendő, 200 ezer Ft pedig kamatmentes hitelböl áll össze.

- Jóváhagyta a T. T. a város oktatási intézményeinek
pedagógiai programjait. A Kner r. Gimnázíum a szakértő

által feltárt hiányosságokat aug. 31-ig szüntesse meg, a
Bethlen G. Mezőgazdasági Szakiskola pedig a 2 évre szóló
átmeneti programját követően2000. május 30-ig készítse
el a NAT bevezetését biztositó pedagógiai programját.

A Katona J. Műv. Közp. július l-jétöl részben önálló
intézmény lesz, pénzügyi. gazdaságí ügyeít a p. m. hivatal
látja el.

A Bethlen G. Mezőg. és Ip. Szakképző Isk. igazgatói
pályázatát Gubucz József - jelenlegi igazgató - nyerte el
újabb 5 évre. Gratulálunk!

Kner Imre GOmnázium
Tanboltja

megújult áruválasztékának kínálata:
• friss zöldség, gyümölcs nagy válasz

tékban!
• élelmiszerek
• egyes kávék, fOszerek, édességek,

20% engedménnyel kaphatók!
• háztartási és vegyi áruk
• OOSIA termékcsalád kedvezményes áron!
• június 20-tól tanszer-, papír- és írószervásár!

Éljen törzsvásárlói kedvezményünkkel, me ly továb·
bi 5% engedményt nyújt Önnek

Nézzen be hozzánk! Megéri! - TANBOLT - Hösök útja 43.
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RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁL ALÁNOS
ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON
GyomaendrődNépliget u. 2.

A Rózsahegyi-nap legj bbnak ítélt irodalmi és rajzpályázata
Otthonom, Gyomaendrőd

Gyomaendrődön.pontosabban az endrődi részen tizennégy éve élek. A Bartók
Béla utcában lakom. Már ebben a városban születtem 1983-ban. Számomra ez
a város jelenti az otthont. ahol felnevelkedtem. ahol most is tanulok. Szüleim
szintén Endrődön születtek. régóta élnek és dolgoznak itt. Amikor még kisebb
voltam. nem igazán tudtam. hogy mi az a szülőváros. Most már tudom. Tudom.
hogy mit jelent otthon lenm. Sokszor éreztem honvágyat. már akkor is. ha csak
pár km-re voltam Endrődtől. Véleményem szerint szép helyen élünk. megvannak
az alapvetődolgok. amelyek egy város fenntartásához szükségesek. Nekem előnyt

jelent sok minden. például az. hogy a Hármas-Körös folyó közelében élek. az.
hogy egy jó iskolába járhatok itt helyben. az. hogy itt élnek a rokonaim. barátaim
és még sok más dolog. Szeretnék ebben a városban még sokáig élni. s talán majd
dolgoZni is. Azt is szeretem városomban. hogy nyugalmat áraszt. és gyönyörű ter
mészeti környezetben fekszik.

Sokféle hagyományt. régiségeket őrizgetnek az emberek. Ezek biztosítására
különböző múzeumokat. és egy tájházat hoztak létre. Jó érzés tölt el. amíkor a
város büszkeségeit. értékeít szemlélem. olyan csodálatos azt látni és nyomon
követni. hogyan is éltek régebben az endrődi emberek. Nagyon szeretem hallgat
ni a régi időkről szóló történeteket. meséket. Úgy érzem. még nem tudok mindent
erről a városról. de remélem. lesz alkalmam jobban megismerni. Nemcsak a múlt
eseményeivel, hanem a jövő titkaival is foglalkoZik a város. Rengeteg lehetőség

van. melynek segitségével művelődheta lakosság. Az iskolában többfajta szakkör
is működik. Ezt is nagyon jónak tartom. Talán az emberek egy kicsit jobban
odailgyelhetnének saját környezetük ápolására és tisztántartására.
Kegyetlenségnek tartom azt. amikor a várost diszítő növényeket Ietördelik.
Sajnos. ez ügyben nem sokat tehetünk. Jó lenne. ha a jövőben jobban megbe-
csülnénk városunkat. Mraucsik Szilvia 8. b. Kovásznai Nóra 7. a

- Vésztői területi versmondó verseny: 2. helyezés:
Frarkasinszki Fanni 4. c.

- Kis Vakond Országos matematikai levelező feladatmegoldó
verseny: l. helyezés: Fekécs Edina 4. C., 6. helyezés: Farkas
Zoltán 4. C., Kiváló diploma: Rideg Dóra 4. C., ll. helyezés:
Szurovecz Zsolt 4. c.

- Hajdú-Bihar Megyei TIT Levelezős verseny német nyelvből:

l. helyezés: Búza Katalin 5. c., 2. helyezett: Csapó László 5.
c., 2. helyezett: Csik.ós Viktor 5. C., Dógi Nikoletta 5. c.

- Hajdú-Bihar Megyei TIT Levelezés Baráti Kör Biológia tan
tárgy: 8. helyezett: Barta Mónika 6. a.

- Judo Regionális verseny: l. helyezés: Szabó Zita 3. a.
- Speciális tagozatosok megyei magyar nyelvtan versenye: l.

helyezés: Lakatos Miklós spec. 5. o.
- Kalmár László megyei matematikai verseny: 2. helyezés:

Mészáros Renáta 3. a., 6. helyezés: Pintér Arnold 7. a.
- Scriptores országos irodalmi pályázat: különdij: Smíri

Sándor 7. b.
- Teleki Pál földrajz-földtan megyei verseny: 14. helyezés:

Blaskó Dénes 8. a., 18. helyezés: Smiri Sándor 7. b.
- Az állatok Világa cimü országos rajzpályázaton 10 napos

csillebérci jutalomtáborozást nyertek: Kovásznai Nóra 7. a.,
Mohácsi Erzsébet 7. C., Rácz Sándor 7. C., Túnár Zoltán 7.
C., Túnár Zsanett 7. a., Vaszkó Barbara 7. a.

- Országos francia nyelvű drámafesztiválon vett részt
Mátészalkán a 7. a. osztályból 12 fő.

- Szivárvány heted 7 határon országos matematika döntőjébe

jutott a 4. c. osztály csapata. .
- TITÁSZ Energia Országos rajzpályázat: csoportos 3.

helyezés: Fülöp Betti, Gyetvai A."likó. Kovásznai Nóra,
Tímár Zsanett, Vaszkó Barbara 7. a. o.

- A körzeti atlétika hárompróba és négypróba verseny ered
ményei: 3-4. osztályos lányok és fiúk: 1.. 5-6. osztályos
lányok L, 5-6. osztályos fiúk III. helyezés.

- Fiú hárompróba csapata Diákolimpia l. korcsoport: megyei
döntő 5.

- Lány hárompróba csapata Diákolimpia I. korcsoport:
megyei döntő 7.

- Körzeti atlétika hárompróba: leány egyéni 1. helyezés:
Kmellár Túnea 4. C., leány egyéni 2. helyezés: Kovács Ilona
4. a., leány egyéni 3. helyezés: Rideg Dóra, fiú egyéni 1.
helyezés: Plébán Szabolcs 4. b., fiú egyéni 3. helyezés: Czira
József 4. c.

- Körzeti atlétika négypróba: leány egyéni: 2. helyezés:
Trendl Fanni 6. a., leány egyéni 3. helyezés: Tóth NikoleUa
5. a.

- Körzeti atlétika egyéni összetett: 3. helyezés, kisiab
dadobás: 1. helyezés: Tímár Péter 8. b.

- Megyei atlétika hárompróba összetett: l. helyezés: Varga
Tibor 4. c.

- Országos 60 méteres síkfutás: 9. helyezés: Varga Ti
bor 4. c.

Iskolánk. alapítványa minden tanévzáró ünnepély alkalmával Gergely Ágnes-díjat ad az év legjobb tanulójának. Az
idei tanévben a díj nyertese Kovásznai Nóra 7. a. osztályos tanuló lett. A kitűnő bizonyítvány melletti eredményei:

• Országos Bicinium énekverseny - bronz fokozat
• Fővárosi Pedagógiai Intézet Országos meghívásos

rajzpályázat - kiváló minősítés

• Országos rajzpályázat "Az ember szabadságvágya. ha
zaszeretete" - 4. helyezés

• Orszagos rajzpályázat "Ilyennek képzelem Fran
ciaországot" - különdíj

• Járási közlekedési rajzpályázat - l. helyezés
• Városi mesemondó verseny - 1. helyezés

• Városi Drogellenes rajzpályázat - l. helyezés
• Országos rajzpályázat .. Barátaim az állatok" Magyar

ÚttörőkSzövetsége - 10 napos tábor Csillebércen.
• Vidovszky Béla emlékére kiírt városi ifjúsági rajzpá

lyázat - l. helyezés
• TITÁSZ Energia országos rajzpályázat (csapatverseny) -

3. helyezés.
• Rózsahegyi-nap ..Otthonom. Gyomaendrőd" rajzpá

lyázat - különdij
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Kirándulás Miacsapusztára
az erdei iskolába

(Az 5. b és 5. d. osztályosok beszámolója)

A Cserhátban, Romhánytól 5 km-re van a "Fiatal Sasok
Tábora" nevezetű erdei iskola. ahol májusban osztály
kiránduláson vettünk részt.

Az odautazás kicsit hosszú és fárasztó volt a sok átszál
lás miatt, de a szép élmények hamar elfeledtették ezt
velünk. Megismerkedtünk a tábor környékével. Karcsi
bácsival. a tábor vezetőjével. Tónival a gondnokkal,
Marika nénivel, aki finom ételeket főzött nekünk. a
középiskolás GergőveI. akitől sok dalt és játékot tanul
tunk. Sőt Cselei Laci még a tábor harapós házőrzőjévelis
megbarátkozott.

A programok keretében meteorológiai megfigyeléseket
végeztünk. növényeket. kőzeteket, ehető és mérgező

gombákat tanulmányoztunk. Megismerkedtünk a
tájékozódás rejtelmeivel, és előadást hallgattunk a
Cserhát és környéke történetéből.

Egyik este egy Ákos nevű - a lányok szerint nagyon
jóképű - fiatalember tartott érdekes csillagászati
előadást. Mi végig szorgalmasan jegyzeteltünk, s a
táborozás befejeztével számot adtunk tudásunkról egy.
az osztálytársaink által összeállított feladatsorban.
Kiderült, hogy mindenki eredményesen elvégezte az
"erdei iskolát".

Az előadások mellett persze maradt időnk játékra.
sportolásra. éneklésre is. Rendeztünk divatbemutatót.
és egy szellemi vetélkedőnmegtudhattuk, hogy a "Iibret
to" nem pelenka, a kleptománia pedig nem WC-papir.

A gyakran esős idő sem akadályozott bennünket
abba..l, hogy felfedezzük a környék szép tájait, és az utol
só - már napsütéses - napon még lovagoltunk is.

Sajnos hamar eljött az a nap is. mikor búcsúznunk kel
lett e csodálatos helytől. Fájó sZÍvvel hagytuk el a tábort,
ahol olyan sok szép élményt szereztünk.

Köszönjük osztályfőnökeinknek:Balla Károlyné. Anikó
néninek és Szurovecz Zoltánné, Márta néninek, de nem
utolsósorba..'1 Kónya Márta néninek - aki a tábor gyomai
szervezője-, hogy eljuttattak bennünket ebbe az érdekes
"iskolába" .

Bátra..'1 ajánljuk figyelmetekbe:
Tímár Kitti 5. b, Cser Annamária 5.d

EX LIBRIS (ejtsd: eksz librisz) latin szó, jelentése:
..... könyveiböl". A könyv belsö táblájára ragasztott kis grafika,
amely a tulajdonjog jelzésére szolgál.,Az ex libris általában tar
talmazza a könyvtulajdonos nevét vagy monogramját. esetleg
családi cimerét. de a rajz utalhat foglalkozására. söt érdek1ödési
körére is. A 15. sz. óta alkalmazzák.

Büszkék vagyunk rájuk!
Mivel nemrég ért véget a tanév tiz kemény hónapja. e

számban megjelentetjük azon tanulóink nevét. akik ezt a
tíz hónapot valóban végigdolgozták, és nem is akár
hogyan. Az itt felsorolt gyerekek az 1997/9B-as tanévben
minden osztályozott tantárgyból jelest szereztek, sőt van,
amiből kitűnőt.

1. a: Medve Barbara. Nehéz Tamás
1. b: Botos Zsanett, DáVid Balázs. Márton Attila
1. d: Csordás Ádám, Perei Péter
2. a: Ambrus László, Filimon Miklós
2. b: Molnár Albert, Szurovecz Nóra
2. c: Imre Georgina, Tóth Katalin
2. d: Csík Andrea, Faragó Tamás, Gellai Hajnalka,

Homok Nikolett. Kocsis Attila, Szerető Éva
3. b: Enyedi Zsófia, Uhrin Kinga
3. c: Orovecz Mária
3. d: Paróczai Tímea, Tomasovszky Álmos
4. a: Csordás Edit
4. d: Amótszky György, Koloh Norbert, Kruchió Éva,

Mag Barbara
4. e: Kruchió Gábor
5. b: Tímár Kitti
6. c: Bere Gabriella, Homok Réka
6. d: Baráth Katalin, Gottfried Endre
6. e: Tóth Ágnes
7. c: Szűcs János. Tari SzilVia
7. e: Czafit Adrienn
8. c: Bánki Ágnes, Vaszkó Dóra

l. Kövér sas: Hasas
2. Kutya üzlet: Pincstár
3. Kuvaiti lajhár: Olajhár
4. Lapuló puli: Lapuli
5. Lelkes keselyü: Lelkeselyü
6. Letorkolt mókus: Mókuss!
7. Megkergült gepárd: Kergepárd
8. Nagylábon élő bolha: Lébolha
9. Éjjeli őrök gyógyfürdője: Bakterrnál

10. Fecsegő lány: Dumanci
l l. Apró péksütemény: Embriós
12. PergőnyelvGdarázs: Hadarázs
13. Példamutató tintahal: Minta.h.al
14. Precíz tigris: 'Tü.chtigris
15. Púpos puma: Púpuma
16. Rátarti szöcske: Szöcskevély
17. Zenés hétvége: Szombeat
18. Ökörgyerek orra: Tinózi
19. Kisebb melléfogás: Törpech
20. Utálatos kutya: Undog
21. Lusta cseléd: Unszolga
22. Jómódú agár: Gazdagár
23. Kanári muri: Madáridó
24. Kártyás gácsér: Zsugácsér
25. Kivénhedt kánya: Kányanya

A rendőröket felvételiztetik. Bemegy az első, felteszik
neki a kérdést:

- Mi az? Lábon hordják, nyelve és fűzője van.
- Cipő.

- Gratulálunk. fel van véve. Küldheti a következőt.

Kifelé odasúgja a következőnek:

- Cipő lesz a válasz.
Bemegy a másik. kérdi tőle:

- Mi az? Falon van. mutatója van és ketyeg.
- Van fűzője?

- Nincs.
- Akkor szandál.
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napon volt az eredmény
hirdetés. A gimnáziumi,

szakközépiskolai tanulókat, a szakmunkás iskolába
járókat és a határon túliakat külön értékelték. Minden
egyes kategóriában 15-15 Kazinczy-érmet osztottak ki.
Bár helyezést nem értem el és érmet sem kaptam, de szá
momra maradandó élmény volt."

Bár Adrienn nem említette, az írásbeli feladat meg
oldására a második legtöbb pontot kapta és a pontszáma
alapján 20.-nál nem végezhetett rosszabb helyen.

A tanárnő a vers- és prózamondó versenyre is készített
fel diákokat. Az alapos felkészülés eredményeképpen a
versmondók közül Tóth Katalin harmadik, a próza
mondók második helyezettje Mándi Adrienn lett. Verssel
indultak még: Maráz Aliz (9. a.l, Nász Lilla (9. a.l, Sztanyik
Rita (ll. cl.

Kati: "A mezőny erős volt. mint ahogy azt Hajdú tanár
úr is mondta: a korábbi évek egyik legerősebb mezőnye.

legtehetségesebb diákjai gyűltek itt össze. Itt volt pl.
Balázs Andi. aki Kazinczy-érmes, Papp Lilla, akit ezzel
szinte párhuzamosan láthattunk a Komédiás Kör tag
jaként."

Adrienn: "Először vettem részt prózamondó versenyen
és nagyon örülök, hogy ezt is kipróbálhattam."

Alíz: "Idén nagyon baráti hangulatú volt ez a verseny,
mert a Városi Könyvtárban rendezték meg: A könyvtár
sajátos légkört teremtett a fellépéshez. Szerintem az
összes versenyző jól felkészülten jött és színvonalas
múveket választott. Ezt a végén a zsűri ki is emelte."

Lilla: "Nagyon színvonalas verseny volt. a versenyzők

nagyon lelkesek voltak. Sok időt töltöttünk gyakorlással."
Rita: "Én úgy érzem, az indulók jól szerepeltek. Nem

szívesen lettem volna a zsúri helyében, ugyanis biztosan
nagyon nehéz volt eldönteniük a végeredményt, de sajnos
nem kaphatott mindenki helyezést. Így a majdnem
egyenértékű előadásokat a zsűri szubjektív véleménye
rangsorolta. " - MHRA -

AKner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium
( Magyarosok sikerei)Tímár Marianna tanárnő

tanítványai idén is szép
eredményeket értek el az irodalmi versenyeken. Tóth
Katalin ll. b. osztályos tanuló az "Őrzők vigyázzatok a
strázsán" elnevezésü versmondó verseny országos dön
tőjén vett részt, miután a korábban megrendezett területi
döntő 60 versenyzőjeközül 5 társával továbbjutott.

.,Április 17-én 15 órakor Szüleim, Tanárnő. s végül. de
nem utolsósorban én elindultunk Dunakeszire. Az utazás
míg élünk, felejthetetlen marad mindannyiunk számára.
Apukám tudta az utat, tanárnőnekvolt kocsija, anyukám
vezetni akart. én meg verset mondtam. 19 órára értünk
Dunakeszire a szállodába, ahol virslit kaptunk vacsorára.
Másnap reggel nem voltam olyan izgatott. mint előzö este.
ugyanis akkor nagyon eltúlozva informáltak minket a
verseny körülményeiről.A versenyen 39-en vettünk részt.
akik közül zömmel 19-24 évesek voltak. Csak az első

három helyezettet hirdették ki, ezen kívül néhányan
különdíjat kaptak. Az első helyezett 100 OOO Ft-ot kapott.
Hazafelé egy hatalmas eső okozott némi müszaki prob
lémát a kocsin, de ezt is szerencsésen megoidottuk."

Mándi Adrienn 9. a. osztályos tanuló pedig a Ka
zinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny megyei
fordulóján első helyezést ért el. és így továbbjutott az
országos döntőbe:

.,Nagyon örültem a megyei első helyezésemnek. szá
momra ez hihetetlennek tünL bár igen sokat készültem
rá. Az országos versenyre magyartanárommal utaztam
Győrbe. Az állomáson a szervező gimnázium tanulói
barátságosan fogadtak. majd elkisértek a közeli leánykol
iégiumba, ahol elszállásoltak minket. A verseny 4 napos
volt. A megérkezés utáni napon a választott szöveg bemu
tatására és az írásbeli feladat kidolgozására került sor a
Kazinczy Gimnázium könyvtárában a tíztagú zsúri előtt.

A harmadík napon a kötelező szöveg felolvasása volt.
A hivatalos versenyen kívül részt vettünk egy pannonhal
mi kiránduláson és a Győri Balett előadásán. Az utolsó

Edzésból kupa lett Nyelvvizsgák eredII1.ényei

június 6-án csapataink ismét
részt vettek a Szarvasi sportnapon.
A mezőny résztvevői a környező

városokból érkeztek a helyszínre.
E nap a sportolók és a szurkolók

számára egyaránt izgalmakban
bővelkedően telt el.
Először a sportpályán a Gimi

Fonna l. női focicsapata verseny
zett az MTfSZ által meghirdetett
kupáért. A hőség ellenére is sike
rült dobogós helyre kerülniúk,
nevezetesen harmadikok lettek.
Később a Sportcsamokban foly

tatódott a küzdelem a kézilabdá
sok számára. A lányok kitartó
edzése meghozta a várva várt si
kert. Rengeteg szép gólt lehetett
látni meccseik folyamán, ami
igazán egy jól szervezett csapatra
utalt. Így a dobogó első fokára
léphettek és a nyertes kupával
tértek haza.

Majoros Adrienn 9. c.

Angel nyelv
Alapfokú "A"
Kovács Marian 13. c.. Prjevara Péter
13. c .. Szekeres Edit 13. c., Csák
András 13. c.
Alapfokú "B"
Kincses Magdolna 13. c..
Alapfokú "C"
Barta Imre 13. c.. Czigléczki Ágnes 13.
c.. Sólyom Tímea 13. c.. Szilágyi Er
zsébet 13. c. Felkészítő tanár: Udvariné
Papp Marietta.
Középfokú "C"
Bogdán Gizella 12. b .. Papp Lilla 12. b.
Felkészítő tanár: Hüse Julianna.
Francia nyelv
Alapfokú ,,A"
Bajics Katalin ll. a., Sznyida Hajnalka
13. c.
Alapfokú "C"
Rácz Rita ll. a .. Bucsi Beatrix ll. a.,
Gellai Dóra ll. a., Kónya Richárd ll. a.
Középfokú "A"
Papp Lilla 12. b .. Bán Éva 12. b.,
Knapcsek Andrea 12. b.. Nótári
Krisztina ll. a.
FeUcészítő tanár: Kohn Zita
Német nyelv .
Alapfokú "C"

Bernáth Viktor la. a., Tóth Elvira 10.
a .. Szaniszló András la. a.
Alapfokú "A"
Horvát Éva 10. a.
Alapfokú "B"
Szabó Szabolcs la. a.
Középfokú "C"
Almási Anett ll. a.
Felkészítő tanár: Mériné Fröhner
Mariann.
Középfokú "C"
Varjú Eszter 12. b .. Tímár Sarolta 12.
b., Gecsei Sarolta 12. b .. Iványi Katalin
12. b .. Homok Mária 12. b.
Középfokú ,,A"
Lehóczki Ákos 12. b .. Izsó Gabriella
12. b., Farkas Edina 12. b .. Csikós
János 12. b .. Tóth Mariann 12. b.
Alapfokú "A"
Bayer Anikó 13. c., Szarvas Teréz 13.
c.. Simon Ildikó 13. c .. Sárkány András
13. c.. Váróczi Mária 13. c.
Felkészítő tanár: Pappné Nagy Katalin.
Középfokú ,,A"
Papp Lívia 9. b.
Alapfokú "C"
Dávid Gréta ll. b.. Szetteli Éva
ll. b.
Felkészítő tanár: Tímár Marianna.
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~ör:n.y 1:i ka..1:a..sz1:rófa..
Sokan már beszélni sem mernek

róla! Sokan már rég elfelejtették.
Teljesen és végleg! Akármilyen úton
indulunk el a környezetvédelemröl
beszélve. előbb-utóbb úgy is a
kömyezetszennyezéshez jutuILl<.
vagy inkább írjarn azt, hogy
katasztrófa, mert ugyanazt jelenti.

Mindenért magunkat okolhatjuk.
megköszönhetjük magunknak a
föld, él levegő. a víz (és még sorolhat
nám) tönkretételét.

Nem vesszük észre. hogy az
embenség a saját sírját ássa? Nem
vesszük észre, hogy unokáinkat és
dédunokáinkat pusztitjuk el? Hát
nem! Vajon miért nem?

Azért nem. mert már teljesen

elvakít bennünket a hétköznapok
pénzért való rohanása! Mindent
elfelejtettünk. amit nem lett volna
szabad elfelejteni! Emlékezzünk
arra, mikor még nem kellett a nagy
városok zsúfolt utcáin maszkot hor
dani. hogy ne fulladjon meg az ember
a rengeteg mérgező széndioxidtól!

Régebben a gyerekek játszhattak
úgy a játszótéren. vagy a parkban.
hogy ne találkozzanak szeméttel,
vagy valamilyen fertőzéssel.

Mostanában felvetődik az a kér
dés is, hogy vajon mérgezett-e a
gyümölcs a rengeteg permetező

szertől, vagy a halaknak mennyi
higany rakódott le a szervezetében ,
amit a vízbe juttattak!

Egyszóval katasztrófa! Ébredjünk
már fel! Vegyük észre ezeket, és ha
mindenki észrevette, csak akkor és
csa..l\. együttes erővel tehetünk valamit.

Nem kerülne sok fáradságba.
Megvan a lehetőség hozzá. Bizonyos
mozgalmak lehetövé teszi_l\. azt. hogy
segítsünk. Például: a madarak és fák
napja, a takaritási világnap, a víz
napja és még sorolhatnám.

Elég ha annyit teszünk. hogy egy
szabadnapunkon összefogunk
lakótelepek, óvodák. isl{olák
ültetünk fákat és a környezetünket
"kitakaritjuk". méregtelenítjük.

Ha évente egyszer minden ember
ezt megtenné. sokat segíthetnénk!

Mándoki László 9. a

Beth e Gábor Mezőgazdaságié Ipari SzakképzőIskola

óRszÁaos D VATT RVEZÉS SIKE R L
Iskolánk két tanulója, Vadász

Rita és Nátházi Mónika bejutott az
Ifjúsági Divattervező nagydíj '98.
Országos Verseny döntőjébe. A ve"!'
senyzőknek a budapesti Stefánia
palotában megrendezett divatbemu
tatón kellett bemutatni az általuk
tervezett és kivitelezett ruhát (kb.
175 cm-es modellen).

f\.hhoz, hogy a terveket kivitelez
hessék, anyagi és szakmai támo
gatásra egyaránt szükségük volt.
amit az alai'1t felsorolt szponzorok
biztosítottak számukra.

A Bethlen Gábor Mezőgazdasági

és Ipari Szakképző Iskola biztosítot
ta a tárgyi feltételeket a ruhák elké
szítéséhez és a budapesti utat az
iskola buszával. Anyagilag támogat
ta a Gyomaendrődi Polgármesteri
Hivatal, az Endrődi Szabó Ipari Szö
vetkezet. a Sárosi Bt.. a DossZié Kft..
és Vadász Imréné vállalkozó. Kellé
kekkel szponzorálta..: - cipővel a
Corvo Bianco - ékszerrel az Andi
Butik - a frizurát pedig Katona Éva
női fodrász készítette. Szakmailag
segítette: Pelyva Imréné és Kulik
Györgyné, az iskola szaktanárai.

A lányok 98 versenyző közül az
első harmadban végeztek kiváló mi
nősítéssel, olyan rangos versenyzők

között. mint a Rothschild Klára Ru
hatervezőSzakiskola, és a Budapesti
IparművészetiFőiskola. Eredménye
ikhez gratulálunk és mindenkinek
köszönetet mondunk, akik munká
jukkal, anyagiakkal, kiegészítőkkel

hozzájárultak, hogy ez az eredmény
megszülethessen.

Köszönet a versenyzők, az iskola
tanárai és a szülők nevében.

Nátházi Mónika saját teruezésű ruháját
mutatja be

Kábítószer

Nem mindegy, hogy az élet gyötör,

Vag;y téged a kábítószer megöl.

Kipróbáltad egyszer, eiég,

A halál ette magát beléd.

Az első adag olcsó nagyon.

Később aztá..T'J., egy egész vagyon.

Töröd a fejed, hogy hagyd abba,

Te erőlteted magadba!

Horuáth Ferenc 9. a

Balrót jobbra: Vadász Rita teruező

/civitetező. Gombkötö Judit modeU

Kamasz
Mit csinál a kamasz gyerek?
Tanui Ö, de gyorsan feled.
Tanulni Ö úgysem akar,
Ép elméje rancüt takar.
Jegyein megmutatkozik.
A tanulástól· unatkozik.
Szépítkezik reggel. este,
Azt hiszi hogy szép a teste.
Telik az idő, elmúlt az év.
Megváltozik nemsokára a kamasz.

ne félj!
Horváth Ferenc 9. a
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. Pásztor'~Jano~ '~ml~ke~~'te, "
aLl{otása a Beethoven-fej a marton
vásári parkban. a zsoltárfordító Szenci
Molnár Albert egésza1akos szobra a
debreceni Kossuth Lajos Tudomány
egyetem előtti kertben. a peleskei
nótárius alakját megteremtő Gvadányi
József költő alakja Rudabányán.
valamint Tompa Mihályé a Margit
szigeten. s a történeti hősök közül - az
emlékműszobrászat köréböl - Báthori
Istváné Budapesten. a Hungária kör
úton. II. Rákóczi Ferencé az Országház
előtt. a Kossuth Lajos téren. ide tartozik
a Kazinczy-emlékmű is a budai Várban.
a Bécsi kapunál. s a székesfehérvári és
a makói hősi emlékmű.

Harmad~k nagy területe művésze

tének a női aktábrázolás. Leghiresebb
ezek közül a Najádok kútja (A mosolygó
Balatoll és A haragos Balaton) Szege
den. a budapesti Szent Gellért gyógy
fürdő több szép akttigurája. az Ad astra
("A csillagokba") elnevezésű szobra a
svábhegyi csillagvizsgáló kertjében.
valamint a Zsuzsanna és a Kleopátra
című. amelyekért - llÚután már számos
hazai tekintélyes dijat elnyert - az 1929
i barcelonai világkiállitáson nagydíjat
kapott. Műveinek száma - köztük az
országot gazdagító számos köztéri szob
ra - jóval meghaladja a százat.

A Budapest ostromában tragikusan
- bombataláltat folytán - elhunyt
művész realista ihletésű nemzeti szob
rászatunk kiemelkedő képviselője.

Márványarcmását Kisfaludy Strobl
Zsigmond mintázta meg 1944-ben. alig
egy éwel tragikus halála előtt. (E szobor
a Nemzeti Galériában !átható.) De
márványnál. ércnél maradandóbb
emléket állított ő magának romantikus
realista stílusú népi életképeivel.
portréival. klasszikus szépségideált
megtestesítő nm alakj aival. emlék
műveivel. Gyomai szülőházát. vagy a
róla elnevezett iskolát talán az emlék
táblán a Búcsúzkodás domborművű

másolatával lehetne megjelölni.
Dr. Szilágyi Ferenc

1881. január
29-én látta meg
a napvilágot
Gyomán. ahol
édesapja a
reíonnátus egy
ház kántora
volt. (Talán még
most is áll
szülőháza. vár
va. hogy emlék
táblával jelöljük
meg.) Édes
anyja ugyanitt.
Gyomán óvónő

volt. Nem sokáig éltek a Körös-parti
helységben. llÚvel édesapja a születése
utáni évben. 1882-ben meghalt. s édes
anyja a következő esztendőben a
rokonokhoz Hódmezővásárhelyreköltö
zött. (Pásztor János atyja is vásarhelyi
szánnazású volt.)

A pezsgő képzőművészeti életű alföl
di városban a zarkózott. magába vonuló
gyennekrőlföljegyezték. hogy a tálasok
tól szerzett agyagból apró figurákat
gyúrt. Rajztanára is fölfigyelt ra. egy
Vásárhelyre érkezett olasz szob
rászművészpedig Bécsbe irányitotta. de
ő - a nyelvi nehézségektöl ~--t:va 
tizenöt évesen beiratkozott a budapesti
Iparművészeti Iskolába. Mátrai Lajos
szobrásztanárhoz. Öt évig tanult itt. s
közben két társával eljutott Olasz
országba is: pesti mestere a Szegedre
tervezett Vásárhelyi Pál szobor mel
lékalakjának megmintázását bízta rá
1904-ben. a népéletből megfigyelt két
bronzfigura: az Anya és gyermeke s a
Pihenö kubiJcos jól mutatják tehetsége
jellegét. (Az alföldi kubikosok ábrá
zolásához később is vissza-visszatért.)
1902-ben ösztöndíjjal Párízsba is elju
tott. de hamarosan hazatért Vásárhely
re - Tornyai János. Endre Béla. Rudnay
Gyula körébe -. llÚvel. allÚnt maga írta:
"igazi magyarsagot kifejező művészetet

akart teremteni".
Ez sikerült is neki: 1906-ban állítot

ta ki a Műcsarnokban Búcsúzkodás
cÍInű szobrát. ameliyel mindjárt dijat
nyert. Az idős és fiatal pásztor életből

ellesett kézfogásos búcsúja mély
beleéléssel. lélektani hitelességgel. hig
gadt realízmussal megalkotott kitűnő

életkép. (S e tárgykörbe tartoznak még
Enyelgés. Csárdás. Számadó gulyás.
Mire megvénűlűnkcímű szobra is. s a
késöbbi időkből. 1937 tájáról a balaton
füredi kikötőben ma is álló Halász és
Révész.) 1910-ben megvált Vásár
helytől: Budán kapott műtennet a Vár
bazárban. ezután itt születtek alko
tásai.

Művészeténekmásik nagy területe a
portrészobrászat. országosan a
Munkácsy Mihályról készült kitünő

szoborral hívta fel magára a figyelmet
1906-ban. szobrot mintázott a szob
rászművész Fadrusz Jánosról. a fes
tőművész Rudnay Gyuláról is. és az ő

Tisztelt Polgármester Úr!
A gyomaendrödi Híradóba szánt. mellékelt írásomban is
hivatkozom múlt öszi beszélgetésünkre. amikor fölmerült
egy iskolai névadás gondolata. Akkor ötlött fel bennem is
Pásztor János szobrászművészneve. Most szeretném rész
letesebben bemutatni öt a gyomai közönségnek. versem
(megjelent a Híradó '98. júniusi számában - a szerk.) és
egyik szobrának (Búcsúzkodás) fénymásolata kíséretében.
Örülnék. ha az önkormányzat lapjában közölni tudnák. s
így is hirt adhatnék szúlövárosomnak ragaszkodásomról.
Tisztelettel és szíves barátsággal:

Dr. Szilágyi Ferenc Budapesten. 1998. május 25-én

É,deklődéssel és örömmelolvastam a
Gyomaendrődi Hiradó egyik megjelent
számában (amelyet tiszteletpéldány
ként kapok szülőhelyem önkonnány
zatától) a rövid ismertetést Gyoma
szülöttéről. Pásztor Jánosról. nemzeti
szobrászművészetúnkkiemelkedőalak
járól.

Már 1997. október 23-án. mikor a
város vezetőségének megtisztelő föl
kérésére beszédet mondottam az 1956
os forradalom és szabadságharc évfor
dulóján. a főtéren. a megelőző

beszélgetések közben szóba került.
hogy a helység egyik általános iskolájá
nak névadót keresnek; lehetőleg olyan
valakit. aki itt született. vagy legalábbis
szorosan kötődik a városhoz. Hírtelen
Petőfi jutott eszembe. akinek Gyomán
jártára. s a községházán 1849 nyarán
mondott lelkesitő beszédére magam
hivtam fel a figyelmet. s kezdemé
nyezésemre került dombonnű emlék
tábla - Gyoma jeles képzőművészének.

Honti Antalnak alkotása - a városháza
falára. Abban aztán a kialakult beszél
getés során egyetértettünk. hogy llÚvel
Petőfiről elnevezett iskola. intézmény
számtalan van e kis hazában. inkább
olyan valakiről kellene elnevezni az
iskolát. aki országos nevű. de itt
született. vagy élete. munkássága e
helyhez kapcsolódik.

Már hazafelé utazván eszembe jutott
az országos nevű szobrászművész.

Pásztor János neve. akinek - egy ideig
múzeumként bejegyzett gellérthegyi.
Szüret utca 15. számú műtermes háza
- a lakásommal szomszédos utcában
áll. Gyakran. eltűnődtemaz erkélyen s a
kertben lát..'lató gipsz és kő szobor
alakzatokon. szoborvázlatokon. torzó
kan. (Ma már nincsenek ott: a házat el
adták. közületnek.) A ház s a műterem

annál inkább érdekelt. llÚvel egy
lexikonból megtudtam. hogy a művész

szülőhelyemen. Gyomán született.
Nos. már akkor. 1997 őszén kiván

tam megirni javaslatomat a névadást
illetően az önkonnányzat vezetőinek.de
most már. hogy a helyi lap is fölfedezte
Pásztor Jánost. nem halaszthatom
tovább az irást: a gyomai születésű jeles
szobrászművészről érdemes többet is
tudniuk a helybélieknek.

Pásztor János több mint száz éve.
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KÖZÖSSÉGI HÁZ
Július 10-én, 19 órától a Közös

ségi Ház földszinti termében az
augusztus 20-i Lovasbemutatót
elökészitő megbeszélést tartunk.

Tisztelettel kérem azokat a lóte
nyésztőés lovasfogattal rendelkező
embereket, akik szívesen részt
vennének a bemutatón. jöjjenek el
a fent jelzett időpontbanaz Endrő

di Közösségi Házba a rendezvény
előkészítésének sikere érdekében!

Köszönettel:
Molnár Borbála népművelő

Anna-bál
1998. július 25-én, 19 órától a

Közösségi Ház emeleti nagyter
mében.

Zene! Tánc! Tombola! Táncver
seny!
Belépő: 150 Ft. Jegyek (asztal

foglalás) elövételben kaphatók jú
lius 1O-22-ig, 13 órától 16 óráig a
Közösségi Ház irodájában.

Ezúton is szeretettel köszöntjük
a Gyomaendrődi Híradó minden
Anna nevű hölgyolvasóját!

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 9

~

ELYI JARAT
autóbusz-menetrend

érvényes: 1998. június 15-tól

Öregsz. Déryné MÁV-áll. Szab. tér MÁV-áll. Szab. tér Déryné Öregsz.

5.25 5.30 5.40 5.45 5.50 5.55 6.05 6.10

6.10 6.15 6.25 6.45 6.50 7.00

7.05 7.15 7.20 7.45 7.50 8.00

8.15 8.25 8.30 8.45 8.50 9.00

9.15 9.25 9.30 10.00 10.05 10.15

10.20 10.30 10.35 11.35 11.40 11.50

11.55 12.05 12.10 12.45 12.50 13.00

13.30 13.40 14.00 14.05 14.10 14.20 14.25

14.30 14.35 14.45 14.50 15.10 15.15 15,25

15.35 15.45 16.10 16.15 16.30 16.35

16.45 16.50 17.00 17.05 18.15 18.20 18.30

18.50 19.00 19.05 19.55 20.00 20.10

+ 21.20 21.30 21.35 21.55 22.10 22.20

+ Munkaszüneti napokon nem közlekedik.

Temetői járat: vasárnaponként: MÁV-álL 7.15

Szabadáság tér 7.20

Temetőbölvissza 8.35

-BK-

lecsapódások okozta problémák jelen
lesznek. Ugyanis ezt a 110 km
hosszúságú vezetékrendszert nem
lehet havonta mechanikusan lepucol
ni. Egyébként rendszeres és viszonylag
gyakori a vezeték tisztítása és
mosatása - mondta a Vizművek helyi
vezetője.

Kiállítások. tárlatok. látnivalók.
fürdök nyitva tartása

Honti Galéria. Kisréti u. 19. sz. Naponta 10-17-ig. Tel.: 386
161
Kner Nyomdaipari Múzeum, Kossuth u. 16. Hétfé
kivételével 9-IS-ig. TeL: 386-211
Sóczó Motormúzeum, Hősök útja. Nyitva tartás: Május l-je
és október l-je között minden szombat. vasárnap. ill. ünnep
nap de. 9-18-ig. Csoportok esetében bármikor. Tel.: 283-914
Tájház, jelentkezni Vaszkó !rénnél Dózsa Gy. u. 31. sz. Tel.:
284-914
Városi Képtár, Kossuth u. 9 .. kedd-csütörtök 9-13-ig. szer
da-péntek 13-17-ig. szombat 14-16-ig. Tel.: 283-524
Liget-fürdö és Kemping. Erzsébet liget. Fedett: kedd
szombat lD-l2-ig. vasárnap 8-13-ig. Tel.: 386-039.
Szabadtéri strand nyitva tartása: naponta 9-20-ig. A kem
ping szeptember 30-ig folyamatosan várja vendégeit.
Pájer szabadstrand és kemping, Templom-zugi holtágon a
46-os fó közlekedési út mellett. Tel.: 386-505 és 30/672-741
Ifjúsági és sporttábor: faházak. kemping. Tel.: 386-938
Könyvtárak: Kossuth u. 51.. Blaha út 21. Hétfö-csütörtök
8-12-ig. 12.30-17-ig. pénteken 12.30-1 7-ig. szombaton
14-17-ig.
Tourinform Iroda. Fő út 173-179. sz. (Kolman Itp.l.
Hétfá-péntek 9.30-15.30-ig. szombat 9-12.ig. Tel.: 386-851

-b-

nyezet fenn
tartása. a víz
hez kapcso
lódó természeti
erőforrások

eredményes
mindannyiunk

"csa
vált víz a területen
a megváltozott
áramlási feltételek
miatt megtalál
ható. Kímosatás
kor ettől a szennye
zéstől a víz
megtisztul. de egy
része sajnos vis-
szamarad az előbb

emlitett áramlási víszonyok megvál
tozása miatt.

A lakosságtól azt kérik. hogy ilyen
esetekben azonnal szóljanak a Viz
művek..'1ek. hogy haladéktalan lehes
sen az intézkedés.

Azonban amíg ilyen itt a vízminőség

- tette hozzá Krizsán úr -. addig
Gyomaendrődönezek a csőben történt

a

használata
érdeke...

Számos problémára kell
megoldást találni. Ilyen
például a vízminőség. ár-o
belvíz- és műtárgyi bizton
sági feltételek. települési
hulladék elhelyezés. talaj
szennyezettség

Szomszéd
vizeken

Ha törik
Krizsán Györgyöt. a Bm. Vizművek

gyomaendrődi üzemvezetőjét kérdezte
a Híradó. hogy mi az oka a június
közepén a Nap utca környékén észlelt
vezetékes ivóvíz színének. mínősé

gének változásának?
Krizsán György elmondta. hogy több

oka lehet a barnás színű víz megje
lenésének a szokott "illat" kiséretében.

Például. hogy a környéken hibael
hárítás. javítás folyt avezetéken.
Mostanában ez sajnos elég sűrűn meg
történt. Nem szokatlan. de véletlen
szerű is lehet a mostanihoz hasonló
gyakoriság. Ha bizonyos szakaszolá
sokat. elzárásokat végeznek. akkor
határok közé szorul a piszkos víz.
Azonban. ha bizonyos utcák nincsenek
ilyenkor kizárva. akkor a szenynyessé

A Horto-
bágy-Berettyó
vízgyűjtő víz
gazdálkodási
tervének kö-
zöségtájékoz-
tatóját tartották Mezőtúron

június 18-án.
A konzultáció céljai közt

volt. hogy tájékoztasson az
Alföld vízellátásában fontos
szerepet betöltő vízgyűjtő

állapotáról. a vizkörnyezet
minőségéről. bemutassa a
fejlesztési változatokat.

Az egészséges vízkör-
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Június ll-én az elmúlt tanév folyamán kiemelkedőered
ményt, tanulmányi versenyen sikereket elért diákoknak az
ezért járó jól megérdemelt díjakat a polgármester dr. Dávid
Imre a polgármesteri hivatal nagytermében adta át

Az ünnepségen vehette át az év kiváló pedagógusa
diját Hunya E~ekné, a 2. Sz. Ált. Isk. tanára is.

Részletes eredmény/ista:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola:

Mészáros Renáta 3. a Kalmár László Megyei Matematikai
Verseny 2. helyezett, felkészítőtanár: Mikó Magdolna.

Fekécs Edina 4. c. Kis Vakond Országos Matematikai
Levelező Feladatmegoldó Ver
seny l. helyezett.

Farkas Zoltán 4. c. Kis
Vakond Országos Matema
tikai Levelező Feladatmegoldó
Verseny 6. helyezett.

Rideg Nóra 4. c. Kis
Vakond Országos Matem
atikai Levelező Feiadat
megoldó Verseny ll. helye
zett.

Szurovecz Zsolt 4. c. Kis
Vakond Országos Matema
tikai Levelező Feladatmegoldó
Verseny ll. helyezett.

Szivárvány Hetedhét
Határon Gyermek Folyóirat
Országos Matematikai dön
tőjébe jutott a 4. c. osztály
csapata, felkészítő tanáru.k: Gellai József

Búza Katalin 5. b. Hajdú-Bihar Megyei TIT Levelezős

Verseny német nyelvből l. helyzett.
Csapó László 5. c. Hajdú-Bihar Megyei TIT Levelezős

Verseny német nyelvből 2. helyezett.
Csikós Viktor 5. c. Hajdú-Bihar Megyei TIT Levelezős

Verseny német nyelvből 2. helyezett.
Dógi Gizella 5. c. Hajdú-Bihar Megyei TIT Levelezős

Verseny német nyelvből 3. helyezett. Felkészítő tanáruk:
Benedekné Pázmány Magdolna.

Vaszkó Barbara 7. a. Országos Bicinium Ének Verseny
bronz fokozat.

Kovásznai Nóra 7. a. Országos Bicíniumi Ének Verseny
bronz fokozat.

- a rajzpályázatokon való sikeres részvételéért
- Fővárosi Ped. Intézet Országos meghívásos rajzpályázat

- Kiváló minősítés,

- Országos rajzpályázat "Az ember szabadságvágya" - IV.
- Országos rajzpályázat "Ilyennek képzelem Fran-

ciaországot" - különdíj
- Országos rajzpályázat Magyar Úttörők Szövetsége - la

napos tábor Csillebércen.
Énekversenyre felkészítőtanára: Mészáros Erzsébet, rajz

tanára: Molnámé Pésó Irma-
Lakatos Miklós 5. osztályos tanuló Megyei Speciális

Tagozatok helyesíró versenyén l. helyezést ért el. felkészítő:

Gellamé Nagy Erzsébet.
2. Sz. Általános Iskola:

Bere Gabriella 6. c. Országos Történelem Verseny 2.
helyezett.

Tóth László 5. A Országos Történelem Verseny 3.
helyezett. feUcészítő tanár: Simonné Szmka Zsuzsanna.

Kazár Éva7. d. Országos Rajz Verseny 2. helyezett.
feUcészítő tanár: Hunya Elekné.
A Zrínyi Ilona Matematikai Verseny Megyei Forduló 2.

helyezett 7. osztály csapata: Tari Szilvia, Kovács Katalin,
feUcészítő tanár: Cseh Jánosné.

Czikkely Csilla, felkészítő tanár: Halászné Balogh Erzsébet.
Zrínyi Ilona Matematikai Verseny Megyei Forduló 2.

helyezett 6. osztály csapata: (Bere Gabriella), Kovács
Gábor, Farkas Zsolt, felkészítő tanár: Palícskáné Szegedi
Katalin.

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola:
A Rügyecske 2. Országos Tanulmányi Versenyen

kömyezetismeretbőla 3. osztályos kategóriában Kolozsvári
Levente l. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Kis Pálné.

Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollé
gium:

Czafit Attila 9. a. Gordiusz
Matematika Teszt Verseny
megyei 3. helyezettje. feUcé
szítő tanár: TótrJlé Szakálos
Margit.

Ro Nagy János 9. a. Kitaibel
Pál biológiai tanulmányi
verseny országos döntő 28.
helyezettje, felkészítő tanár:
Kovácsné Dr. Vári Eszter.

Szakács Róbert 8. a. Öveg
es József Országos Fizika
Verseny Megyei Döntőjének l.
helyezettje, feUcészitő tanár:
Homok Tamásné.

Nótári Krisztina ll. a.
"Allons en France '98" vetélkedő dönt6jében a gimnáziumok
kategóriában 3. helyezést ért el. [elkészítő tanár: Kohn Zita.

Kovács Marianna 13. c. Kereskedelmi és Vállalkozási
Ismeretek Országos Szakmai Tanulmátlyi Verseny 8.
helyezettje.

Szarva Teréz~~. 13. c. Keres.kedelmi és Vállalkozási
Ismeretek Országos Szakmai Tanulmányi Verseny ll.
helyezettje.

Sólyom ':'::nea 13. c. Kereskedelmi és Vállalkozási
Ismeretek Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 12.
helyezettje.

Tímár Ferenc 12. c. Országos döntőbe jutott.
Szatmári Lajos 12. c. Országos döntőbe jutott. felkészítő

tanáruk: Ladányi Gábor.
Bethlen Gábor Mezőgazdasági

és Ipari Szakképző Iskola:
Kovács Mónika 12. a. ÁllattenyésztőSzakmában Orszá

gos Szakmai Tanulmányi Verseny l. helyezettje.
Sáfri Attila 12. a. Állattenyésztő Szakmában Országos

Szakmai Tanulmányi Verseny 12. helyezett. felkészítő

tanáraik: Pfeifer György és Gál Imre.
Vadász András 13. a. MezőgazdaságiTechnikus Országos

Szakmai Tanulmányi Verseny 13. helyezettje, felkészítő

tanár: Hunya Elek.
Urbancsok Zsuzsanna Szent György napi Juhász Ver

seny legjobb lány versenyzője l. helyezett. egyéni harmadik.
és mint csapatverseny tagja 4. helyezett.

A csapatverseny további résztvevői: Földesi Márta, Sze
merédi Judit.

Fiú csapatverseny 4. helyezettjei: Majoros Zsolt, Moller
Gyula, Czirják Csaba, felkészítő tanáruk: Fekécs László.

Andódy István ll. c. a könyvkötő szakmában megren
dezett Szakma Kiváló Tanulója versenyen elért eredménye
alapján mentesül az elméleti szakmunkás vizsga letétele
alól. Felkészítő: Andódy György könyvkötőmester.
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Lionne Ajándél< Shop ajánlatai

© Ártalmas-e a napozás? ®

DR. GULYÁS MÁRIA
bőrgyógyász szakorvos

netek megnyugtató kezelésre hamar
szűnnek, de hólyagos. illetve na
gyobb kiterjedésű ..napégés" esetén
feltétlenülorvoshoz (háziorvos. bőr

gyógyászat. sebészet - beutaló nem
szükséges!) kell fordulni. Az ember
könnyen felejt - még a nagyobb. fáj
dalmas hólyagos leégéseket is - a bőr

viszont nem! Még a gyermekkori(!)
hólyagos felégéseknek is szerepük
van bizonyos bőrrákok idősebb kor
ban való megjelenésének! Ezért na
gyon fontos a gyermekek védelme a
..napégéstől" is. A legújabb kutatá
sok szerint a szoláriumozás késői

hatásai a bőrre megegyeznek a nap
fény káros hatásaival, mint a korai
bőröregedés. ráncosodás. gyakoribb
bőrrá...lc.képződés.Egyes szakemberek
egyáltalán nem javasolják (a szolá
riumozást) de az biztos. hogy a túl
zott. pl. naponta szoláliumozott bőr
károsodik előbb vagy utóbb. Sajnos
nagyon kevesen tartjá...k be az ÁNTSZ
javaslatát. amit pedig minden szolá
rium mellett kifüggesztettek a falra!
Javasolom elolvasni!

Nagyon fontos! Akinek nagyszá
mú. illetve furcsa alakú. vagy nagy
anyajegye van. ne napozzon, ne
szoláríumozzon. (Természetesen igen
erős fényvédő hatású krémet hasz
náljon a napon tartózkodáskor is!) Itt
meg kell újra jegyezzem, ha bárkinek
a meglévő anyajegye megváltozott
(alakja. száma. formája) vagy begyul
ladt. viszket, az addig lapos anyajegy
kiemelkedővé vált. újabb anyajegye
keletkezett ne várjon hónapokat. ha
nem bármely munkanapon vagy a
sajtóban meghirdetett anyajegyszű

rési napokon jelenjen meg a bőrgyó

gyászaton - jobb megelőzni a bajt!
(A bőrgyógyászatokra beutaló nem
szükséges!)

Jó nyaralást és nem napozást
kivánok!

AGFA filmek akcióban!
2 film vásárlásakor I karórát kap ajándékba.
AGFA film dobozával OPEL Astrát nyerhet!

Mindenféle film előhívásakor

Fotóalbumot adunk ajándékba!
Fényképezőgépek, fali és karórák, elemek,

audió-, és videókazetták.

~ a Lionne shop-ban AGFA+
AGFA~ Hősök útja 46. • Tel.: 386-424

Sajnos, igen. A nyári időszakban
10 és 15 óra között általában a
legtöbb ártalmas sugárzás éri a
Földet, ekkor senkinek sem ajánlott
a napozás. a napon tartózkodás,
munkavégzés. Akinek ekkor is a
szabad ég alatt kell tartózkodnia.
dolgoznia. jobb ha védekezik a nap
sugárzástól megfelelő fényvédőkrém
mel vagy pedig védőöltözékkel. A
gyógyszertárakban és az illatszer
boltokban is számos. igen jó hatás
fokü fényvédőkrémet lehet kapni. A
sötétebb bőrneki1ek a kisebb fak
torszámú fényvédők is elegendők. de
a világosabb bőrneknek.

anyajegyeseknek. illetve a gyerme
kelmek a legerősebb fényvédelemre
van szükségük.

A bőr számára legkárosabb nap
sugárzási időszak előtti és utáni
órákban is csak fokozatosan aján
latos emelni a napon tartózkodás
idejét. illetve a világosabb bőrnek.

anyajegyesek...májfoltosodásra haj
lamosak". gyermekek ekkor is véde
kezzenek megfelelően fényvédő

krémmel, öltözékkel.
Leggyakrabban a kiálló testrészek

orr, fül. kézfejek. vállak szoktak leég
ni - ezeket a részeket gondosan 
esetleg naponta többször is be kell
kenni. főleg vizparton vagy fürdőben

való hosszas tartózkodás idején. (Ol
vassák el figyelmesen a fény
védőkrémhezcsatolt használati uta
sítást!) Egyes gyógyszerek. vegyi
anyagok. sőt növényi nedvek is fo
kozhatják a napfényhatást és ezzel
súlyos. néha furcsa alakú leégéseket
okoznak. (Olvassák el figyelmesen a
gyógyszerek betegtájékoztatóját is!)
A leégés nagyon kellemetlen égető

viszkető érzéssel, sok esetben erős

fájdalommal, sőt hatalmas hólyag
képződésseI is járhat. A helyi tüne
tek mellett általános rosszullét is ki
alakulhat, főleg ha még napszúrást
is kapott az illető. A kisebb helyi tü-

A Városi Képtár
gyermekrajzpályá

zatának
eredményei

A Képtár gyermek és ifjúsági rajz
pályázatára harmincegy pályázótól
negyvenegy munka érkezett be.

A művész halálának negyedszá
zados és születésének száztizenötö
dik évfordulójára kiirt pályázatra a
mester két kedvenc témakörében
vártunk szabadon választott tech
nikával készült munkákat. Ezen
kivül lehetőségvolt a művészet iránt
érdeklődő. de kevésbé ügyes kezű

fiatalok számára kisesszé benyúj
tására Vidovszky Béla életéről és
munkásságáról.

Sajnos. í:.-ásos pályázat egyál
talán nem ér:·~:,:zett. az elkészült raj
zok. festmények egy része pedig csak
nagy jóakarattal sorolható be a szo
babelső vagy tájkép kategóriájába.

Ezért a Honti Antalból és Hevessy
Nagy AnikóbóJ álló zsűri igen nehéz
helyzetbe került. Végül úgy döntött.
hogy a tematikus bontás helyett a
meghirdetett két korosztályon túl az
5-S. osztályig terjedő korcsoportot
kettébontja. s a beérkezett munká
kat eszerint bírálja el.

Így a díjazottak a következők:

5-6. osztály:
I. Schwalm Anikó. 2. Sz. Ált. Isk.

6. o.
ll. Dancs Tamás. 2. Sz. Ált. Isk.

6. o.
III. Bene Ágnes. 2. Sz. Ált. Isk.

5. o.
7-8. osztály:
I. Kovásznaí Nóra. Rózsahegyi

Ált. Isk. 7. o.
II. Kazár Éva. 2. Sz. Ált. Isk. 7. o.
III. F. Nagy Lajos. 2. Sz. Ált. Isk.

S. o.
Különdíj: Nótári Krisztina. a Kner

Imre Gimnázium ll. osztályos ta
nulója.

A különdíj az idén is. mint a tava
lyi évben. meghívás a nyári művész
táborra, amelyet a rendező Bethlen
Alapítvány ajánlott fel. A díjazottak
díszes oklevelet kaptak. és értékes
könyvjutalomban részesültek.
A könyveket a Kner Nyomda ajándé
kozta erre a célra. A többi résztvevő

a Képtár Corini naptárát és emlék
lapot kapott.

A pályamunkákból összeállított
kiállítást május 23-tól június 6-ig
láthatták az érdeklődők a Képtár
ban.

Bula Teréz
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A Drogellenes Munkacsoport Szervezete "Egészséges Életmód" című irodalmi pályázatán Rávai Lívia 8.
a osztályos tanuló "A boldo~ság lánya" című novellájával a zsűri különdíját érdemelte ki (felkészítöje:
Hunya Jolán). Gratulálunk. Irását most közöljük.

l.
Abban a hitben volt. hogy sikerült

felhagynia a napi tíz tablettával és az
adagot a felére csökkentenie. pedig
éppen a duplájára nőtt a drog mennyi
sége.

.,Szegény lány!" - mondták egyesek
-, mert már nagyon látszott. hogy nem
fogja megérni a következő tavaszt.

- Nem mehet ez így tovább! - gon
dolta magában. - Segítséget kell sze
reznem valakitől.

Azzal elindult a szobája felé, de
ú tközben megállt gondolkozni. kihez is
fordulhatna a problémájával. végúl
úgy döntött elmegy a legjobb barát
nőjéhez - Grétihez.

- Szia. ZSÓfi! - köszönt Gréti és
behívta a lakásba.

- Hello. Gréti! Nagyon fontos do
logról szeretnék veled beszélni. Tu
dom, hogy benned megbízhatok, és
meg fogsz érteni. s remélem nem adod
tovább a titkomat.

- Nyugodtan mondd csak el. mert
már nagyon régóta ismersz, és tényleg
megbízhatsz bennem.

- Nehezen szántam rá magam erre
a beszélgetésre, de muszáj elmon
danom. hiszen már nagyon látszik raj
tam. hogy egy ideje csak drogon élek.
Az emberek megbámulnak az utcán,
és gondolom már te is észrevetted raj
tam a változást. Most a segítségedet
kérem, neked vannak ismerőseid.akik
felvilágosítást tudnának adni olyan
intézményekrőLahol le tudnék szokni
erről a ... - elhallgatott. mert már nem
bírt a könnyeiveL elhagyta minden
ereje. Úgy érezte. ha barátnője nem
segít. végképp elveszett. Gréti hirtelen
kigondolta hogyan tud segíteni barát
nőjének. Bízott abban. hogy sikerülni
fog a terve. ha Zsófi elég erős lesz. és
végíg tudja járni azt a nehéz utat.

- Zsófi. nyugodj meg! Segíteni
fogok, megkérem apát. hogy mondja el
kit ismer a Pest Megyei Drogelvonó
Intézetből. Ígérd meg, hogy akárrneny
nyire szenvedsz is, soha többet nem
nyúlsz a tablettákhozl

- Rendben van, megígérem és
köszönöm. nagyon köszönöm! - csak
ennyit tudott mondani. mert a könnyei
újra előjöttek, de ezek már a boldog
ságtól hullottak. Még hosszú órákat
töltöttek beszélgetésseL Gréti igyeke
zett megnyugtatni Zsófit.

2.
Gréti papája hazaérkezve a mun

kábóL mindig rettenetes hangulatban
van attól a sok szörnyű búnténytől.

amit naponta lát, mint nyomozó. Ezért

a lánya vár még egy kicsit a sorsdöntő

kérdéssel.
- Apa?!
- Tessék. kicsim!
- Szeretnék veled beszélni.

Miről? - érdeklődött az apa ki-
váncsian.

- A barátnőmről. Zsófiról.
- Hallgatlak!
- Ma itt volt és egy hatalmas titkot

bízott rám. arrüt csak neked mond
hatok el. mert egyedül te tudsz neki
segíteni. - Egy pillanatnyi mély csönd.
majd a lány folytatta. - Zsófi szeretne
leszokni a kábítószerről. Kit ismersz a
Pest Megyei Drogelvonó Intézetből?

- Kislányom. tudod jól. hogy nem
szeretem a vicceket!

- De apa! Én ís azt hittem először.

hogy Zsófi csak tréfál. de hidd el ez
nem vicc!!!

- Nos. ha így van. szívesen meg
mondom. mert tudod. hogy mindig
örültem. ha segíthettem másokon.
akár ismertem. akár nem. Azt sze
retném. ha te is ezt tennéd egész éle
tedben. Most látom. hogy helyesen
neveltelek. Nyugtasd meg Zsófit. minél
hamarabb próbálom elintézni. hogy
legyen hely számára az intézetben.

Gréti nagyon hálás volt az apjának.
amiért igyekezett segíteni.

Zsófi éppen a telefonért nyúlt. de
abban a pillanatban megszólalt a
csengő. Kiment. hogy ajtót nyisson.
Gréti volt az. Mind a ketten örültek!

- Ha minden jól megy. nemsokára
már be is fek..rletsz az intézetbe. de sok
időre lesz szúkséged ahhoz. hogy túl
legyél ezen a rémálmon - mondta
Gréti.

3.
Zsófi csomagokkal felpakolva in

dult az intézet felé. Gréti a nyomában.
mindenben segítette elcsigázott barát
nőjét. Zsófiék háza Budán. a Pest
Megyei Drogelvonó Intézet a Duna má
sik partján volt. ezért csak metróval
mehettek. mert a buszt és a villamost
nem szerették. A kapuban egy kedves
ápolónő fogadta őket. aki megmutatta
Zsófi szobáját. Az ablaka egy csodá
latos kertre nyílt. ami tele volt virággal
és temérdek lugassal.

Grétinek lassan menni kellett.
- Megígérem. hogy naponta meg

látogatlak. és ha valami panaszt hal
lok tőled. rájuk szabadítom a rend
őrséget. - Mind a ketten teljes szívből

nevettek ezen. Gréti lágyan magához
húzta barátnőjét és megölelte. Nehe
zen hagyta magára. de nem tehetett

mást. Zsófiban kavarogtak az érzel
mek. mély indulatai kitörőben voltak.
de mégis türtőztette magát. Egyedül
maradt.

4 .
Zsófmak rengeteg akaraterőre volt

szüksége ahhoz. hogy meg ne szökjön.
Nagyon nehéz dolog egyik napról a
másikra leszokni a tabletták szedé
sérő!. Igaz az intézetben rettentően

kedvesek voltak hozzá. és Gréti is
amikor csak tehette meglátogatta. volt
úgy. hogy naponta kétszer is. Zsófi
mégis úgy érezte. egyedül van és bol
dogtalan. sőt úgy gondolta. hogy telje
sen tönkrement és nincs semmi célja
az életének. Amikor ezekre a dolgokra
gondolt. mindig csak egy valamire
vágyott, hogy újra annak a csodálatos
érzésnek kerüljön a hatalmába. ami
felrepíti a csillagok közé. Pedig csak
pár percig tart. mégis élvezi. A lelke
másik fele azonban erősebb volt.
küzdött a drog ellen. és arra is rájött.
hogy bele is halhat abba a pár pil
lanatnyi mámorba. amit úgy szeretett.

Végúl mégís sikerült legyőznie a
kísértést!

Negyedévnyi kezelés után végre el
hagyhatta az intézet épületét. Annyira
megszerette az ott dolgozó ápolókat.
hogy nagyol) nehezen és félve lépett ki
a védőfalai közül.

- Zsófi' Ha úgyis annyira szerettél
itt lenni. miért nem jössz vissza. de
nem úgy. mint beteg. hanem mint
ápoló? - kérdezte Gréti.

- Nem is olyan rossz ötlet. gondo
lod szívesen alkalmaznának?

- Persze. hiszen úgyis kevés ember
vállal el ilyen munkát. Elvégzel egy
képzőt és jelentkezel. biztosan sikerül.

Erről beszéltek hazáig.

5.
Pár hónap eltelte után Zsófi el

nyerte az állást az intézetben. sőt ő lett
a legjobb ápolónő egész Budapesten.
hiszen szívvel-lélekkel végezte a
feladatot. amit rábiztak. Minden
betegének elmesélte történetét, ho
gyan lett "drogosból" életvidám. fiatal
lány. Őszinteségéért a drogfüggő fia
talok megkedvelték és a munkatársai
is szerették.

Zsófi élete végérvényesen rendbe
jött. Úgy érezte - és hitte is -. nemcsak
ő találta meg a b?ldogságot. hanem a
boldogság is karjaiba zárta és tenyerén
hordozta. Ez a kötelék erős volt és fel
bonthatatlan!!!

RávaiUvia
8. a
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Endrődön kis haz nagy alsóépület
tel eladó. Erd.: Sugár u. 132. Tel.:
283-758
98 mi-es ósszkoffifortos. központi
fütéses. kertes családi ház eladó
Gyomaendrőd. Könyves KáJman 9.
sz. alatt. Erd.: a helyszinen. vagy
munkaidőben 386-915. Vinkovics
Attilánál.
Gyoma és Endrőd közótt. közel a
Szakiskolához 300 O-ól zát'tkert
eladó. Erd.: Vórösmarty u. 2/ l.
Endrődön. kövesút mellett csalá
di ház eladó. Erd.: Vörösmarty u.
2/ l.
Szines tévék helyszini javítását váJ
lalom. Ugyanitt Aiwa vídeolejátszó.
3 éves. távirányitós szines tévé
eladó olcsón. Tel.: 283-270
Ház eladó. vagy lakótelepire cserél
hetől Gyomaendrőd. Sugár u. 130.
sz. alatt. 3 szobás. komfortos. ipari
árammal. nagy portával. Erd.:
Bartók B. u. 8/ l. egész nap. vagy
tel.: 06/20/460,268. 06/20/287
173. 285-406
Iskolakezdő liatalok ligyeJeml Bp.
XIII. ker. 2 szobás. összkomfortos.
telefonos. metróközeli lakás kiadó.
Tel.: 350-8247
Gyoma központjában 3 szobás. ve
gyes- és gaztüzelésü. kertes családi
ház alsóépülettel. garázzsal eladó.
Ráfiné Csáki Anna Judit Gyo
maendrőd. Attila u. 32/ l.
Egyszemélyes gyermekbútor lehér.
megkimélt áJlapotban olcsón eladó.
Nem vízparti. dupla telek a Bónom
~ban eladó. Tel.: 06/60/480-641
110"'fi11 új padlószőnyeg sürgősen

eladó. Erd.: 285-633
BOo Im padlófütéscső elado. E'i'Cí.'
285·633
Asztalosmunkát valJalok. Megren-'
delhetők: ajtók. ablakok. bútorok.
épúletüvegezés. PeIIéné Gyoma.
Bánomkerli u. 16/ l. Tel.:
06/20/645-901. 66/282·840 este.
fS~50-es MZera:a:o:-Tel.: 283-745
Paróczai Ottó.
Eladó új békéscsabai cserép 300
db .. használt rombuszpala 40x40
es. konektorok és víllanykapcsolók.
Erd.: 285-905
Újszerü allapotban nemet össze
csukható sportkocsi. valamint 3
hónapig használt Hajdú keverőtárc

sás mosóg~p eladó. Erd.:
Gyomaendrőd. Gárdonyi u. 2. Tel.:
285·503

Rekamié eladó. Erdeklődni: este
06/66/264-785
fürdőhöz közel téliesitett nyaralót
megvételre keresek! Telefon:
06/30/631-703
Moszkvics 2140 (1993) 35000 km
rel kitünö állapotban eladó. Tel.:
284-150. Erd.: 7-8 Ó. este.
b'5000 km·t Jutott Trabant
Hykomat 1999. szept.-ig érvényes
müszak.ival eladó. Erd.: 284·709
Eladó jó állapotban levo kemping
kerékpár és .2 éves parabolaanten
na. 2 fejes. Erd.: Vásártéri ltp. 30.
A/2. Tel.: 283-872
Kötőgépeket - Passap. Empisal.
Diamant - cserélnék cserép. desz·
ka. ablakokra. tetötérhezl Erd.:
Gyomaendrőd.Mikszáth u. 32. Tel.:
06/29/335-345
Simson Swalbe lelújitotl állapotban
eladó. Erd.: Petőfi u. 40/ l. Tel.:
386-014
Gyomaendrődön. frekventált he
lyen. a Fő úton. saroktelken házas
ingatlan eladó. Erd: Okt. 6. ltp.
I/C/l2. Tel.: 284-149
Gyomán a Lehel úton két csaia:cI
részére alkalmas komfortos családi
ház ipari árammal eladó. l.ár: 3.5
millió Ft. Erd.: 66/285-489
Szarvason kertes házak sürgősen
eladók! Irányárak: 2.8-3.8 millió Ft.
Erd.: 06/20/206-593
t:lOnevelt csirke. kacsa eladó.
Szeleiné. Fő út 4 .. és Hídfő út 6.
Tel.: 386-077. 386-971
Gyomaendrőd Budai Nagy Antal u.
4. sz. alatti ház eladó. Erdeklődni a
szemben lévő háznál Rák
GyulanénáJ lehet.

Az l. Sz. Önálló
Napköziotthonos
Ovoda eladásra
meghirdet: 3 db.
Mobil telepíthelő

medence l melynek
álmerője 3.6 m.
Egysegár: 35 OOO
Fl/db. Azonnal
vihető. Erd.: Szabó
Istvánné 5502
Gyomaendrőd.

Sugár u. 53/ l. Tel.:
284-381

.Á.LL.Á.S.A..J.Á.NL.A..T<>~
Gyomaendrőd

l. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa. Szigeti major. Tel.:
(60)307-980 - cipőfelsőrész-készítő 10 fő.

2. Városi CsaládsegítőSzolgálat Gyomaendröd. Fö út
2. (66)386-230 Pál Jánosné -logopédus l fő.

3. Hungária Bizt. Szarvasi Fiók Szarvas. Szabadság u.
30. Nagy Péter. Tel.: (30)681-956 - képviselő 5 fő (a
munkavégzés helyei: Gye. és körzete).

4. Generali Budapest Biztosító Rt. Szarvasi
Képviselete Szarvas. Kossuth L. út 60. Tel.: (66)312
106 Bulla Ottó- 3 fő üzletkötő.

5. Kajtor és Győri Kft. Mezöberény. Gyár utca ll. Tel.:
(66)421-164. Kajtor Márton - kárpitos faipari
betanított m.

6. Budapest Céginformációs és Cégmutató Kft.
Budapest. Kalász út 2. III. ker. Tel.: (30)221-644
Orgován Lászlóné - céginformációs szervező l fő.

7. Szujó Kft. Gyomaendröd. Fö út 33. Tel.: (66)386-047
Szujó Zoltán - mezőgazdasági (gépszerelő, állat
tartó. növénytermesztő,traktorvezetó1 l fő.

8. Paróczainé Feuerwerker Zsuzsanna GyomaendrÖd.
Erzsébet liget 4. (Pavilon Fogadó). Tel.: 30/439-576 
felszolgáló l fő.

9. Polgármesteri Hivatal Gyomaendrőd, Szabadság
tér l. Tel.: 66/386: 122. Mucsi Lajosné
munkavezető 5 fő, kőműves 5 fő, betanitott
munkás 50 fő, segédmunkás (kubikus) 43 fő.

10. Fundy Kft. Gyomaendrőd. Kossuth u. 66. Tel.:
66/386-557 Botos Lajosné - betanított édesipari
tennékgyártó 3 fő.

Bővebb jelvilágosításértjorduijon a Kirendeltség dolgozóihoz.

Tisztelt Városlakó!
Az ásott kutak vize két generációval ezelőtt még a fő viz

nyerő forrásnak sZámitott. de mára a fokozott mútrágyázas. a
növényvédő szerek alkalmazása. és a belteruleteken a szeny
nyviz szikkasztása miatt emberi fogyasztásra alkalmatla.."1I1á
vált.

Megdöbbentő az adat. de igaz: Gyomaendrődőn naponta
l millió liter szennyvíz szivárog a talajba, és onnan a
talajvízbe!

Aki az akció alatt. tehát 1998. július 15. és december 15.
között ráköt a csatornára. az a bekötés időpontjától az akció
végéig

fél árat fizet a csatornahasználatért!
Akciónk során havonta (összesen 5 alkalommal) a kam

pányban résztvevő fogyasztók között kisorsolunk egy egyéves
ingyenes csatornahasznalatot biztositó kedvezményt!

Ne késlekedj en. a nyerésre akkor van nagyobb esélye. ha
már az akció elején reagál felhívásunkra.

Az akció végén a szerencsés fogyasztónk 3 évre szóló
ingyenes csatornaszolgáltatást nyer!

Vigyázzunk együtt utódaink jövöjére!
GYOMAENROD VÁRos POLGÁRMESTERI HIVATALA

BEKÉS MEGYE! ViZMÚVEK
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Feladó neve: .
Címe: .
Cserebere (apró-) hirdetés siö~ege (max. 20 szó): ..

Gyomaendrődi Híradó szerkesztösége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122. fax: 386-320
"-----------------------------------------------------------------------------------*
j INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS)'

: .
: . (oluasható irássaU) ,L. -1

Anyakönyvi változások
Házasságkötések: Dienes Zoltán és Bartil<. Emma. Rose Oren
és Tímár Tímea. Szmola Sándor és Papai Krisztina. Csontos
Kálmán Attila és Dávid Eszter Ilona.
Akik eltávoztak közülünk: Debreczeni Géza 87. Péteri Gábor
49. Dajkó Józsefné Erdélyi Erzsébet 72. Gombos Sándor 61.
Mrsan Mátyás 57 éves korában.

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak. akik
feledhetetlen édesanyánk és nagymamánk, Porub
csánszki Lajosné Szakálas Margit temetésén velünk
együttéreztek és gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család
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~ ) Jegyezzen C~P
CÉLRÉSZJEGYET

a Gyomaendrőd és Vidéke
ÁFÉSZ-nél

Rendkívül kedvezőkamatfeltételek!
A kamat mértéke a jegybanki alapkamatot

5%-kal meghaladó kamat. ami ~~lenleg

21%
AcÉLRÉSZJEGYjegyzés helye:

GYOMAENDRŐD,KOSSUTH U. 33.
AZ ÁFÉSZ KÖZPONTI IRODÁJA

INTEr-'\ ANGOL, NÉME ,
.b<. FRANCIA, OROSZ

NYELVTANFOLYAMOK
KEzDőről ANYELVVIZSGÁIG"""M=IN=OE=NSZINTEN ~
5-10 fős csoportok
30 óra 7500 Ft, 50 óra 12 OOO Ft '
Korrepetálás, íelzárkóztatás 3-5 fős csoportokban.
A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk, a csoportok inditása a létszám
határ elérésekor folyamatosan történik.
Jelentkezés, tájékoztatás: Vállalkozók Háza Gyomaendrőd, Hősök útja 56. Tel.:
83-436. Ügyvédi Iroda, Endrődi u. 11. Tel: 386-930. Róza Vendel, Farkas
Margit, Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1. TeIJfaxfÜzenetr.:.385-736.

Fordítás, levelezés, tolmácsolás, idegBnvezelés, angol, német, francia,
orosz, ukrán, román, arab, svéd nye/ven.

PRÓBAVIZSGA angol, német, orosz, francia nyelvből az állami vizsga fel
tételei szerint:
ianfo/yamainktó/ függetlenül bárkinek, akinyelwizsga előtt szeretné fel·
mérni tudását.

(lJ írásbeli: július 17., 18. és augusztus 21., 22. 1200,- Ft
Szóbeli: július 24., 25. és augusztus 28., 29.
Jelentkezés: július 15-ig, ill. augusztus 15.ig
Róza Vendel Gyomaendrőd, Hársfa u. 811. TeIJfaxfÜzenetr.: 386-736.

r----------------------------
I K6RNYEZETV~DELMI OGYINT~Z~S

társaságoknak, vállalkozásoknak
RÁCZ MÁRIA

környezetvédelmi szakelöadó
Cyomaendröd, Tamas i Áron LL 31. sz. Tel.: 66/284-505 I

----------------------------~

HITELAKCIÓ!

..Thomas"

Gyomaendrődi lakosok részére
a Dinya Imre Vas-műszaki boltjában!
3-12 havi kedvező részletfizetési lehetőség

bármely műszakivagy egyéb árucikkre.

Érdeklődni:

Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 98.

Telefon: 0660/388-953 0660/484-690

:~~~d~R~~~~~!~
Ajánlatunk:

tJ~· pólók, kertészbermudák, íngek

...e~. szoknyák, b/úzok, ruhák

PRÓBÁLD FEL ES
HORDD EL MAGAD TERMEKEINKET

TOTÁL VEGYESÁRUK ÜZLETHÁZA
Endrődi u. 1. sz. (Háztartási bolt)

Tel.: 386-637, 06/20/254-663 Este: 386-507
Áruajánlata: Kávé gyári áron, olcsó ár, jó íz!
Walter 250 gr 216 Ft
Walter 1000 gr 760 Ft
Santa 250 gr 220 Ft
Santa 500 gr 440 Ft
Santa 1000 gr 860 Ft
Santa-Prim 1000 gr 650 Ft

Vénus étolaj 220.- Ft/liter
Csemege uborka~ 75,- Ft

Burgonya állandóan a legolcsóbban!
A fenti árak az áfát tartalmazzák!

Keresse üz/etünket!

THERNI
Építőipari Szövetkezet
5500 Gyomaendröd. Ipartelep u. 3. TeI./Fax': 661386-614, 386-226

TEVÉKENYSÉGEIIKET PIACKÉPES ÁROI KílÁLJUK
aE Magas- és mélyépítési munkák generál

kivitelezése tervezése
aE Transzportbeton értékesítés, szállítás
aE Egyedi asztalos termékek gyártása
aE Interspan bútorlapértékesítés
aE Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása

(toronydaru, keretes állvány, útpanel. .. )
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"\UTI Nyári cipők. ruhák
~ és,fürd?ruhák
~ VAS Al
, Uo \ GéPrOnaY fo~amat~san kapható

" NYitva tartas:
Gyomaendrőd Hétfőn: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,
Főút 230. szombaton: 8-12-ig

GYOML\SIOLG KFTA
, Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269
Allunk a lakosság és a közűletek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel :

l:
-magas- és mélyépítóipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás.

Vállaljuk sírkő készítését és műkövesmunkákat.

Lionne Ajándék Sho ajánlatai
e aranv és ezüst ékszerek órusítósa. javítósa

" • tört aranvból ékszerkészítés, "
~ • Bionett termékek! ~
LiÖiiiNE ~ pólók, rövidnadrógok. dzsekik uoma
SHOP Ego, Speedo. Arena SHOP

• Kosaras kórtvók, kosaras albumok, -betétek
O lionne shop-ban Hősök útja 46. • Tel.: 386-424

r~--------------------,
I Gépjármű-tulajdonosok figyelem! I
I Vállalkozásom keretén belül: I
I Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-, teher-, mg.-igépjárművekhez, I
I valamint targoncához. ..I

Továbbá vállalom:
: Személy", teher-, mg.-j gépjármű és targonca gumiköpeny :

szerelését, javítását, centírozását 1F.Cl!

I Érdeklődni: Katona György gumiiavitó I
I 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. új 107. I
I Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-ll-ig, SZD.: 8-12-ig. IL _

Másolástechníkai és Irodatechnikai Bt.
Új és használt fényrnásológépek adása-vétele

Másolópapír, jaxpapír, leporeUó
Nyomtatókazetta, festékszalag

HP. OLIVETTI. CANON INKJET patronok újratöltése
HP 4L, 5L. 6P Cartridge újratöLtés

RICOH, SHARP, CANON másológépek
kazettáinak felújítása

ADÁS-VÉTEL-SZERVIZ

5500 Gyomaendrőd,Zrinyi u. 26.
Tel.: 66/284-788, 20/439-172

a=én~más()lás~szi5veS!sze..-k.esztés!

Kedves vásárlóim!
Új, tágasabb, szebb helyen,

bővülő árukészletiel váram Önöket.

Az üzletem átköltözött
a Fő út 15. sz. alá (volt Jóbarát bisztra).
Vegyszerek, virágföld, fűnyíró,

kézi szerszámok, állati eledelek,
fólia, műanyagáruk,szegek,

csavarok, stb.

Tisztelettel Farkas Máté
Tel.: 06/20/432-170, 66/386-274

,
VILT

lY ,.

RUHAl-AGRA

o N L I Számítás- és irodatechnika

Számítógépek adása-vétele
Monitor, színes tv-, videojavitás

GYOMAENDRŐD.FŐ ÚT 181/1. • TEL.: 06/66/284-559

Nyitva: hétjőtólpéntekig 9-17-ig. szombaton 9-12-ig

Cipőipari gépek és alkatrészek
forgalmazása Eurotechnik Kft.

Gyomaendrőd. Hidfő ut 12. (az endrődi Körös-hidnáJ) TeL: 66/386-827

- gépjavitás. gépfelújítás, műszaki ta.l"1ácsadás
- alkatrész, tű, harangkés, szalagkés forgalmazása
- pfaff, Minerva, Adler, Textima, KAEV, ~

=;l~:=e;~i:~:~~:::~~~ ~
Nyitva tartás: hétfő-péntek7.30-15.00

~
Körösi Weekend Horgász-9 ~ ~

.'.J., . hobbY-, kempingszaküzlet ~~..
~ . . .... ~
.;:.:Y_ . Horgaszfelszerelesek - teljes markakinalat ~ 'l1

... estikek - nagy rilasztik, kedYezi ir ~
Ajándéktárgyak

DÍSZNÖVÉNY- ÉS GYüMÖLCSFALERAKAT
• Széles választék •

1. Bolt: Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827
2. Bolt: Gyoma központjában - Fő út 173-179

(Kolrnan ltp.)
Nyitva: minden nap 8-18 óráig

Megnyitottuk Gyomán a Körös-parton
- a Hősök út végén -

SZABADSTRANDUNKAT ÉS KEMPINGÜNKET
Büfé - kempingcikkek - csónak, sátor bérlése - egyéb szolgáltatások!

Szeretettel uáljuk Önöket;
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Az 1. Sz. Önálló Napköziotthonos Óvoda életéból

Búcsú az ovitól

Ez év tavaszán két tagóvodával 
Blaha és Selyem úti - sikeruJt
alapítványt létrehoznunk a Szülői

Munkaközösséggel karöltve.
Az Endrődi Takarékszövetkezet

nél nyitottak számlát.
Várjuk minden jószándékú, segí

teni tudó vállalkozó, szülő, magán
személy pénzbeli támogatását.

Már történt alapítványunkra be
fizetés, melyet hálásan megkö
szönünk.

Mint minden évben. ebben az
évben is május első hete az anyák
napjának megÜJU1eplésével telt el.

Minden tagóvoda másképpen
ünnepelt, volt, aki nyilt nap for
májában délelőtt. volt aki délután
tartalmas, sZÍP..vonalas műsorral

kedveskedett az igen nagy szám
ban megjelent édesanyáknak és
nagymamák!:lak.

A műsoron és a gyennekek által
készített ajáJ.ldékon kivül süte
ménnyel és üdítővelkinálták meg a
csoportok vendégeiket. Igen sok
anyukának és nagymamának a
meghatottság könnyétől csillogott
a szeme.

Tagóvodáink minden évben tar
tanak nyílt napot. amikor a szülők

betekinthetnek a csoportok éle
tébe, délelőtti tevékenységeikbe.

Nem csak az iskolában, hanem
az óvodában is varl tehetséges
gyennek. Óvónőink nagy gondot
fordítanak ezen gyennekek tehet
ségének továbbfejlesztésére.

Igen szép eredményt értünk el a
különböző rajzpályázatokon, me
semondó versenyen. A városi ered
ményekrőlmár beszámolt a könyv
tár vezetője, de a városon kívüli
pályázatokon is születtek helye
zések. Bótos Bence. Bogdán Fanni
középső csoportos óvodások L
helyezést. Szurovecz Kitti és Me
gyeri Viktória nagycsoportos óvo
dások szintén l. helyezést értek el
az orosházi és a békéscsabai rajz
pályázatokon. Büszkék vagyunk
óvodásainkra.

Pályázaton nyert pénzből óvo
dánkban gyógytorna-foglalkozás
működikheti 2 alkalommal, mely
nek célja: tartásjavítás és izom
erősítés. Ez a foglalkozás a nyár
folyamán is működik a Szabadság
úti óvodában.

Három tagóvodánk a gyennek
nap alkalmából kirándulást szer
vezett Budapestre, Szegedre és

Debrecenbe a gyennekek részére.
Felejthetetlen élményt nyújtott a
közös kirándulás.

Május utolsó hetében minden
tagóvoda megtartotta a búcsúün
nepélyét. A megjelent vendégeknek
az egész évben tanultakból (versek.
mesék, dalok. körjátékok) mutat
tak be egy csokorra valót. A Selyem
úti óvodában a műsort a kis tor
nászok bemutatója tette még szín
vonalasabbá.

A tombolából származó bevételt
az óvoda szebbé tételére kívánjuk
fordítani.

1998. június 15-től augusztus
23-ig tart az óvodánk nyári szü-

neteltetése. Ezen idő alatt a Sza
badság úti óvoda van nyitva.
A szüneteltetés ideje alatt a tag
óvodákban a következő munkála
tok folynak: - Öregsző!ői óvoda:
gázbekötés (önkormányzati pénz
ből). - Blaha úti óvoda: fertőtlenítő

meszelés. és egy csoportszoba bú
torainak átfestése (Sz. M. K. pénz
ből). - Selyem úti óvoda: az eső

csatorna cseréje már megtörtént
(önkonnányzati pénzből) a szél
deszka javítására. cseréjére ezután
kerul sor (önkormányzati pénzből).
az épület körbemeszelése, kerítés
és udvari játékok festése (Sz. M. K.
pénzből). - A Szabadság úti óvo
dában: fertőtlenítőmeszelést és az
éves nagytakaritást végezzük el
augusztus 24-től augusztus 30-ig.

Az év elején elrendelt létszám-

leépítés ellenére is igyekszünk az
elvégzésre váró feladatokat meg
oldani az óvoda dolgoZÓival (kar
bantartók. óvónők, dajkák).

Örömmel vettük a Családsegítő

felkérését a játszóház megszerve
zésére és lebonyolítására.

E rendezvényre várunk szeretet
tel minden érdeklődöt.

Óvodáink augusztus 24-én nyit
nak. Sok szeretettel várják az
óvoda dolgozói a régi és leendő új
óvodásainkat.

Addig is mindenkinek jó egész
séget. jó pihenést kívánok - mond
ta lapunknak Szabó Istvánné óvo
davezető.

Selyem úti óvoda - tomászok
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A leletmentés nem késleltet semmit
L egutóbb. aHiradó

lapzártáját követően

jelentős eredmények mu
tatkoztak aMezőberény

felől. az országút mentén
Gyomaendrődre veze
tendő ivóvizberuházást
megelőző régészeti lelet
mentési illunkálatok

közben. Talán szerencsésebb helyzetbe is kerültünk igy.
mivel június ! 7-re teljesebb. gazdagabb kép állt össze a
feltárás során. Erről az ásatás vezetője dr. Havassy Péter.
a gyulai múzeum igazgatója tájékoztatta a Hiradót és
olvasóit.

- Hogy ne gátoljuk a vizvezeték épitését. kibővitett lét
számban végezzük a 19.6 km-en húzódó leletfeltáró
munkákat Csárdaszállás közelében. - jelentette ki dr.
Havassy Péter. - Eddig késő bronzkori. a Káva kultúra
anyagai jöttek elő a föld alól. Krisztus előtti 11.-9. század
ból. Ezt követte a kora vaskorból a szkita leletanyag.
Amit a megyei újság megírt. agyerekpáros megtalálása
rendkivilli volt. Ugyanis az eltemetés körü.lményeiben
hasonlót még nem találtunk Magyarországon. Nagyon
jelentős a minderu'101 talált szarmata anyag is a 3.-4. sZ.
ból. Ök akkor éltek itt az Alföldön. mikor a Dunántúlon a
rómaiak.

Késő avar. 8. sZ.-i leletanyagon dolgozunk most. egy
temetőben. ahol különleges módon. ún. fülkesirokba let
tek behelyezve a halottak. Ezeken kivül Árpád-kori
agyagot is találtunk a csárdaszáilási bekötőút

környezetében. Itt terült ei Csárdaszállás elődje.

Szentjános nevű falu a középkorban. Ennek temetője

kiesik most a vizvezeték nyomvonalából.
- Szeretném. ha most sokakat megnyugtatna dr.

Havassy Péter. Azokat ugyanis. akik úgy vélik. hogy ez a
leletfeltárási dolog pusztán azért van. hogy a jó.
egészséges ivóviz Gyomaendrődre történő vezeté,se
késedeh-net szenvedjen... .

- Meg kell nyugtatni mindenkit. ugyanis sokkal
előbbre vagyunk a feltárásokkal. mint azt terveztük.

Viszo:1ylag nagy erőkkel szálItuk meg ezt a területet. hogy
ne gátoljuk a beruházást.

A 19. lelőhelyig jutottunk. tehát több. mint a tervezett
34 ielőhely felét már feltártuk. A kivitelező már 2 hete
nyugodtan csináihatná a vezetékfektetést. Október volt a
határidőnk. de ezt biztos. hogy hamarabb teljesitjük.
f-l1iattunk a beruházás egyetlen másodpercet sem állt.
vagy áll...

- Lehet-e valamilyen különleges. ritka lelettel számol
ni a feltárás során?

- Az előzetes bejárás alkalmával kijelöltük a feltárás
lehetséges helyeit. Eddig a várakozásnak megfelelő

anyago t ástunk elő. Itt tehát nincs meglepetés.
Meglepetés az lehet. hogy minden egyes sirban új megis
merés. új lelet fogadhat bennünket. A szkit2. gyerekpáros
is ilyen Újdonságnak számitott. Minden egyes [eltárt
objektum - ház. kemence. sír. stb. adhat új megfigyelést.
mint ahogy adott is. Ezért szakmailag sikeresnek számit
a leletInentés.

A sírokban a csontok mellett a késő avar általános
leletanyaggal találkozunk itt is. Gyöngyök. fülbevalók.
gyűrűk. fegyverek - mint tőr. használati tárgyak. övrés
zletek stb. kerültek elő. A leletek a területileg illetékes
múzeumba kerülnek - Békéscsabára. A csontok a szege
di József Attila Tudományegyetem antropológiai
intézetébe. illetve a budapesti embertani tárba.

A feltárás. restaurálás. a dokumentációk elkészítése
után esetleg még a gyomaendrődi régészeti gyűjteménybe
is kerülhetnek leletek.

A régészek köszönettel tartoznak a Gyomaendrődi

Önkormányzatnak azért. mert hasonló nagy beru
házásokhoz kapcsolódó feltárások során nem volt még
lehetőség arra. hogy kézzel ásták volna ki előttünk a
régészetileg érzékeny lelőhelyeket. A Gyomaendrődi

Önkormányzat ezt megtette.
Cerovszky Pálnak szintén köszönetet kell mondjunk.

"aki nagy hozzáértéssel irányitja a gyomaendrődi köz
munkásokat - fejezte be dr. Havassy Péter.

Honfoglaló magyarok sirjait találták meg június 26-
áTl. utolsó értesülésünk szerint. - BK

A tagság
Az Endrődi Szabó Ipari

Szövetkezet tagsága az alábbi
akban szeretne válaszolni az
1~98. júniusi Gyomaendrődi

Híradóban megjelent Nyakó
Lajos a szöv. elnöke által adott
interjúra.

L Az elnök úr szerint a sza.k
munkások flZetése 40-45 ezer Ft. de
ez nem igy igaz. mert valóban van
akinek ezt az összeget eléri. de a
többségnek 20-25 ezer Ft körüi van
és van 8000 Ft is.

2. Továbbá azt sem hisszük el.
hogyatermelők bére 310/0-kal
növekedett. ezt nem vettük észre.
viszont azt igen. hogy olyan model
leknél. amit évek óta gyártunk. le
vették a bért. kevesebbet flZetnek a
reszortokért.

3. Az elnök úr azt nyilatkozta.
hogy morálísan feljavult a helyzet. a
dolgozók bizalma megerősödött.

Sajnos ezt is meg kell cáfolni. mert a
dolgozók bizalmatlanok. hiszen a
májUSi hónapban megtartott köz-

--gy látja
gyűléseI':. résztvevők száma alig érte
el az 51 %-ot. Nagy a tagság érdekte
lensége. mert folyamatosan becsap-
va érzi magát. .

Szeretnénk tudni. hogy az elnök
úrnak a fizetése - amely január óta
foiyamatosan rejtélyes módon
gyarapodik - hogyan emelkedett. ki
szavazta azt meg. mert a májusba...l1
megtartott közgyűlés nem.
Tudomásunk szerint az elnök
fizetésemelésének a jóváhagyása
közgyűlés feladata, hiszen az elnök
munkáltatója a közgyűlés. Milyen
jogcimen lett részére több bér
~iDzetve titokban. ki engedélyezte. a
főkönyvelő. vagy ő magának? Aki
szimpatikus. annak emelik a bérét,
a többi meg dolgozzon többet. ha
több pénzt akar. Hogy legyen így
bizalom? Mindenhol csak az
igazságtalanságot és szabálytalan
ságot látjuk és tapasztaljuk. Nem
ezt váL--tuk az elnökválasztástól, és
nem is ezt ígérte Nyakó úr.

EndrődiSzabó íp. Szöu. Tagsága

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Képviselő

testülete értékesitésre meghirdeti
a tulajdonát képező 2356/30
hrsz.-ú 1319 m 2 területű

Gyomaendrőd (Kocsorhegy)
Tanya V. ker. 76. szám alatt talál
ható iskolaépületet a hozzátartozó
udvarral további hasznositás
céljából pályázati kiírás útján
értékesítésre meghirdeti.

A pályázat elkészitéséhez szük
séges információk 1000 F~

befizetése mellett a polgármesteri
hivatalban átvehetők.

A pályázatot zárt boritékban. 5
példányban Gyomaendrőd város
polgármesterének címezve.
.. Kocsorhegy" jeligével ellátva kell
benyújtani a meghirdetést követő

30 napon belül személyesen. vagy
előző napon kell postai úton
feladni 5500 Gyomaendrőd.

Szabadság tér l. címre.
A fenti határidő elmu

lasztása jogvesztő!
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Újabb fejezet

A Kner NY0Inda beruházása
A Kner Nyomda a múltban is a változtatással. újítá

sok bevezetésével és természetesen az elérhető leg
modernebb technikával. de nem utolsósorban a
minőségi munkával ért el síkereket és hímevet.

A nagyhírű Gyomai Kner Nyomda 1998. júniusában
is egy jelképes. ám jelentőségteljes mérföldkőletétel

ünnepélyes pillanataival lépett a XXI. századba. bár
naptár szerint ez még nem időszerű...

Az OCÉ-rendszerre épülő új szolgáltatás a digitális
könyvnyomtatás. a PoD (igény szerinti nyomtatás).
A legújabb piaci követelményeknek megfelelő tech
nológiát ezután az OCÉ-csoport által produkált
DEAMSTREAM SOOO-es berendezés nyújtja a Gyomai
Kner Nyomda Rt-ben. Számtalan előnye van. Például
kimarad a fi1mkészítés. formakészítés költsége és
müvelete. illetve az előforduló hibalehetőségeksora...
Ezek mellett nagyon gyorsan dolgozik.

A nyomtatni kivánt anyagot akár az Internetről.

vagy mágneses adathordozóról is fogadhatják kidol
gozásra.

A késztermék leporellóról. vagy tekercsről történik.
amit a nyomtatás után ívre vágnak. vagy leporellóba
hajtanak. Még pár száz darabos példányszámig is gaz
daságos a berendezés müködtetése különböző köny
vek. kiadványok stb. esetén.

A Katona József Müvelődési Központban tartott

szimpózium dr. Erdős Ákos. a Gyomai Kner Nyomda
Rt. igazgatóságának elnöke megnyitójával indult,
majd Papp Lajos. a nyomda vezérigazgatója ismertette
a 130 milliós költséggel beállított gépsor technikai
részleteit. Végül az OCE Hungária Kft. ügyvezetőigaz
gatója Jean-Pierre Pelé mutatta be a nemzetközi OCÉ
céget és tevékenységét.

-BK-

. - . _.- ----_._--

Beiskolázási segély 5. ALKALOlVIlVIAL...

Idén az 5. Vita Agricolae

Felhivjuk Tisztelt Ügyfeleink figyeimét.
hogy a beiskolázási segélyt 1998.
június 15-töl 1998. július 15-ig
kérhetik.
A határidö elmulasztása JOG
VESZTÖ!
Beiskolázási segélyt az általános-o kö
zépfokú-. feisöfokú oktatási intézmény
ben tanulók részére lehet igényelni. Az
általános és középfokú oktatási intéz
ményben tanu!ók vásárlási utalvány. a
felsöfokú oktatási intézményben tanu
lók készpénz formájában kapnak segit
séget.
A vásárlási utalványt a Kner Imre Szak
középiskola és Gimnázium Szociális
Tanboltjában. vagy az adott okutási
intézményben lehet beváltani.
A kérelemhez csatolni kell:
aj a család jövedelmi viszonyait igazoló
dokumentumokat.
bJ 14 év feletti gyermek. vagy fiatal fel
nött esetében a tanulói. hallgatói
jogviszonyáról szóló igazolást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket. hogy a be
iskolázási segélyt a 15/l998.jIV.33.j
KT sz. rendelet jövedelmi viswnyokhoz
köti az alábbi módon:
aj rendszeres gyermekuédelmi támo·
gatásban részesülö család esetében az
egy töre esö jövedelem nem haladhatja
meg az öregségi nyugdij legkisebb
összegének 80%-át.
bJ rendszeres gyermekuédelmi támo
gatásban nem részesülö család
esetében az egy töre esö jövedelem nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 120%-át.

Humánpolitikai Csoport

Az 5. Országos Diákszinjátszó Tábor
az idén július 3-Il-ig tart aSZAKE
szp0I)Zorálásával és a gyomaendrődi

Komédiás Kör szervezésében.
Júliusban a tábor időtartamaalatt 3

napon Nyári Színházi Esték cimmel
kombinált bérlettel előadásokat is ter
veznek a Katona József Múvelődési

Központban.
Július 6-án 21 órakor a Komédiás

Kör a Körmagyar C. darabot. július 8
án 21 órakor a Csabai Stúdió
Gulyas-Szente Pizzafutár c. musicalt
adja elő.

1Q-én 21 órakor az Országos Szín
jatszó Tábor résztvevői közös produk
cióval mutatkoznak be a közönségnek.

A Bethlen G. Mezőgazdasági és Ipari
Szakképző Iskola és a gyomaendrődi

Bethlen Alapítvány idei rendezvény
sorozata augusztus 2D-21-22-én lesz
Gyomaendrődön a szokott helyen. a
Sportcsarnokban és környékén.

Minden olyan hazai és külföldi cég
nek lehetőséget kivánunk biztositani.
amelyik termelői, feldolgozói, szolgál
tatói tevékenységét be kivánja mutat
ni. Tervezünk nemzetközi üzletember
találkozót. agrárfórumot. halászléföző

versenyt. vadgazdálkodási tanácsko
zást is.

Utána Csepürágóbál - LiLiMaZoLa
együttes és a DIXON zenekar músora.
A Katona József Múvelődési Központ
udvarán ekkor SÖR-sátor lesz felállít
va. ahol csabai kolbászt is lehet kóstol
ni.

Aki az előadásokate!öző napokon is
megtekintette. annak ingyenes kol
baszadag jár!

Tombola is kiegészíti a programot.
Födija 3 napos őszi kirándulás a
szlovák "paradicsomba" - a Fátrába.
A Hernád-áttörés - bátraknak való
túrájával. teljes ellátással.

Az előadásokat külön-külön is meg
lehet tekinteni természetesen.

A kombinált bérlet ára 600 Ft. - B -

Egyéb zenés. táncos músorral is szó
rakozást kiv;ánunk nyújtani a közön
ségnek. a résztvevőknek.

A Vita Agricolae idei diszvendége
egyelőre a kormányalakítás miatt nem
ismert. de vagy a területfejlesztési.
vagy a gazdasági minisztériumból vá
runk prominens résztvevőt- nyilatkoz
ta lapunknak Gubucz József. az iskola
igazgatója.

A jelentkezőket és érdeklődőkettisz
telettel várja a Bethlen Gábor Mezőgaz
dasagi Szakiskola személyesen. vagy
telefonon: 66/386-028. -b-
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Az NB III-as GyomaendrődiBarátság SE a második
lett, a GYFC a megyei labdarúgó bajnokságban
szintén hasonló helyezéssel fejezte be a 97-9S-as
bajnoki szezont.

Rövid értékelést csapata eredményéról Kovács
Lajos Barátság SE, és Vass Ignác GYFC ad a Hír
adónak.

Kouács Lajos:
A csapatban nem csalódtam. a labdarúgó közegben 

felfelé irányulóan - bizony igen... a Bírói Testületben.
MLSZ ügyíntézőkben...

A csapatunkban benne volt a bajnokság megnyerése.
és csak a külső tényezők játszottak közre. - ezért viszont
szomorú vagyok!

A fellebbezésünknek igaz még nincs eredménye. de
úgy néz ki. hogy abba is hagyjuk a folyamatot. mert befe
jeződött közben a bajnokság. Lehetne még tovább lépni
polgári peres útra. és valószínűleg igazunk is lenne. de
nem akarunk foglalkozni ezek után vele.

Újonc létünkre az ezüstérem azt hiszem. hogy komoly
elismerésre méltó teljesítményt takar. Ha ehhez hoz
záveszem a külső körülményeket. amelyek közrejátszot
tak. amikor 4-5 meccset elveszítettünk amiatt az egy
bíró miatt.. .. akkor szépen csillog az ezüst is. Arról a
mélypontróL úgy is mondhatnám. hogy mélyütés után
mégis felállt a csapat és a bajnokság vége felé megint
hozta a formáját. 9 ponttal vezetett Gyula előttünk.

mostanra csak 3-mal. Ha még lenne 2 forduló. biztos
vagyok benne. hogy befognánk őket...

A külső hatások miatt felvetődik a kérdés. hogy
érdemes-e ezek után is folytatni? Szinte akkor voltunk
nyugodtak. ha megyei bíró működött közre mérkőzé

seinken.
Utálatosan alacsony szinvonalon. rosszindulatúan

vezettek a csongrádiak. a budapestiek. Szinte azt is
érezni lehetett. hogy például a Pest megyei bírókat
mintha befolyásolná valaki ...

Ebben az MLSZ megújulása sem játszott szerepet.
mert a bírói testület teljesen különálló. elszigetelt
szervezet. azt csinálnak amit akarnak. Ha egy 19 éves
ember. egy bíró leír valamit. azzal szemben hiába van
egy egész városrésznek véleménye. szemtanúk példáuL
meg se hallgatnak. módunk sincs komolyan véleményt
formálni velük szemben. A rossz még az ebben. hogy
akik a fegyelmi bizottságban ülnek. azok is mind volt
labdarúgóbírók. Egymás kezét fogják.

A játékvezetőkre pedig az a jellemző. hogy nem pusz
tán a játékot vezetik. hanem mindig az ellenőmekkíván
nak megfelelni. Ezt be is vallják.

- Hogyan touább a kőuetkező bajnokságban?
- Ezt döntően befolyásolja a polgármesteri hivatal

hozzáállása. Ugyanis építkezésünk támogatása után öt
évig szünetel a támogatás tőlük. Ha pedig nem kapunk
pénzt. akkor komoly gondjaink lesznek. A szponzori kör
támogatása is a polgármesteri hivataltól függ.
Szponzorálás hiányában azért még becsülettel befejez
zük a sportpálya építését. de meglehet. hogy ezt
követően bekövetkezeik a mélyzuhanás... !

(Folytatás a 20. oldalon)

:~:OIÓ~Yomae~d~~~ENB2@ Foci @
eredményeiről

A Gyomaendrőd-Dévaványa SE csapata az NB II-ben
a 7. helyet szerezte meg 12 csapatból. Az első évadban
elért eredményt elfogadhatónak tekintem. de kisebb
szerencsével akár feljebb is végezhettünk volna.

l. Kiskunhalas 94.5 pont: eredmény 2.5 - 9.5
2. Budalakk Szeged SE 87 pont: eredmény 4 - 8
3. Hódmezővásárhely84.5 pont: eredmény 6 - 6
4. Békéscsabai Építők 70 pont: eredmény 8 - 4
5. Kecskemét Széchenyi SE 68.5 pont: eredmény 5 - 7
6. TÁKISZ SE Kecskemét 67 pont: eredmény 6.5 - 5.5
7. Gyomaendrőd-DévaványaSE 65 pont
8. Orosháza 64 pont: eredmény 3 - 8
9. Baja SVSC 60.5 pont: eredmény 5 - 7
10. Portál SE II. 56 pont: eredmény 8 - 4
ll. Battonya 41.5 pont: eredmény 7.5 - 4.5
12. Makói SVSE II. 30 pont: eredmény 9.5 - 2.5
A csapatból éves szinten kiemelkedő teljesítményt

nyújtott: Csomós Roland. Csomós János. Polyák István.
Az elmúlt hónapban megrendezték az osztályzó

mérkőzéseketis:
A Portál SE II. legénysége a Szolnok II. csapatát győzte

le mindkét mérkőzésen magabiztosan. míg a Makó II.
csapata a Békés megyei bajnok Mozgáskorlátozottak SE
Szarvas csapatát fektette két vállra.

A uáltozások: csoportunkból három szakosztálytól kel
lett megválni:

- Kiskunhalas a következő évet eggyel magasabb
osztályban folytatja

- Battonya csapatát az utolsó fordulóban produkált
magatartása miatt kizárták az NB II-ből

- Baja csapatát. távolsági okok miatt más csoportba
tették át.

Új csapatok:
- Nádudvar (megyei feljutó)
- Karcag (az előbb említett távolsági okok miatt áthe-

lyezésre került más NB II-es csoportból)
- Mozgáskorlátozottak SE Szarvas (Lám: a tavalyi

eset újból megismétlődött. Szövetségúnk a csoport
feitöltése céljából szakmai elvek alapján a Békés megyei
bajnokot hívta meg az NB II-be.)

1998. június 13-án kisorsolták az 1998199-es NB II
es bajnokság rajtszámait:

l. Békéscsabai Építők (1998. november 08. Déva-
ványa)

2. Budalakk Titán SE (1998. november 15. Szeged)
3. Gyomaendrőd-DévaványaSe
4. Karcag (1998. december 06. Dévaványa)
5. Szarvas (1999. február 14. Szarvas)
6. Portál SE II. (1999. február 28. Dévaványa)
7. Makói SVSE II. (1999. március 07. Makó)
8. Nádudvar (r999. április ll. Dévaványa)
9. TÁ.KISZ Kecskemét (1999. április 25. Kecskemét)

10. Hódmezővásárhely (1999. szeptember 13. Dé
vaványa)

ll. Orosháza (1999. szeptember 20. Orosháza)
12. Széchenyi Kecskemét (1999. november 08. Dé

vaványa)
(Zárójelben a fordulók időpontjai. illetve a mérkőzés

helye.)
Csapatunkból eligazolt: Gombos János (Gyula) és

Palicska János (Szarvas).
Erősítésekről tárgyalások folynak. amint biztos lesz

valami. azt megosztom a kedves olvasókkal.
Tóth Péter sz. uezető
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[ • Rendőrségi hírek .]
Megkezdődötta lassú járművekátrendszámozása.
A hatályba lépett 48/l997./VI-II.26./BM rendelet értelmében a
lassli járművel és e jármű által vontatott pótkocsival közúti for
galomban csak akkor lehet részt venni. ha nyilvántartásba vet
ték, forgalmi engedéllyel (ami igazolólap minőségű) rendelkezik.
törzskönyvvel látták el és rendszámtáblája van.
Ezt az adminisztrációt 1998. december 3l-ig kell elvégezni.
A következőket kell a tulajdonosnak magával vinnie: KF által
kiállított igazolólap. 1000 Ft illetékbélyeg, személyi igazolvány.
kötelező felelősségbiztosítás.készpénz a rendszámtáblák meg
vásárolásához. régi tipusú háromszög alakú rendszámtábla.
Érdeklődni lehet a gyomendrődi Rendőrőrsön Kossuth u.l. sz.
Tel: 66/386-633.
Júliustól lép életbe a KRESZ módosítása. miszerint segédmo
toros kerék'pár vezetőjére. utasára is vonatkozik abecsatolt
bukósisak viselése.
• l-jén feltörték a Hídfő éttermet. Cigarettát. húsárut.
készpénzt. italárut stb. vittek el kb. 200 ezer Ft értékben.
• Aszeméttelep lánctalpas traktorából 80 liter gázolajat
engedtek le ismeretlen tettesek.
• A Sóczó-. a Bónom-, a Kecsegés-. a Torzsás-zug víkendházai
ból jó néhányat törtek föl és vittek el horgászfelszereléseket.
edényeket. italokat, légpuskákat. egyéb értékes holmikat.
A feltört házak száma meghaladja a 20-at.
• 7-én a Hanyecz-kocsmában játékgépeket törtek fel pénzt
keresvén. de csokoládét, édességet is elvittek.
• 12-én az endrődi Közösségi Ház udvarában az erőemelők ter
meibe hatolt be ismeretlen tettes. ahonnan vasakat. súlyokat
vitt el 200 ezer Ft értékben.
• A Volán-bisztróból cigarettát. édességet és ajátékgépbőlpénzt
szerzett a rabló 13-án éjjel.
• 13-án éjszaka minden bizonnyal a telihold és a vonuló fron
tok összetett hatása miatt több helyen verekedés kerekedett.
Például a Zöldpokol kocsmában. a Makk-7-esben, a Pavilonban
két alkalommal is ...
• 15-én ismét felkeresték a Hídfő éttermet a betörők. Ekkor 30
ezer Ft értékű édességet és dohányárut vittek el.
• Az endrődi fOCipálya mintegy 100 m keritésdrótja bánta IS-án
garázdák látogatását. amit magukkal vittek.
• A Vadász bisztróba is betörtek 19-én lakatlefeszités mód
szerével. Az ismeretlenek a játékgépből tették zsebre a benne
talált aprót.
• 22-én a ZSORT Áruházba is megkíséreltek behatolni. de a fel
szerelt riasztó hangja kedVÚket szegte ...

(Folytatás ct 19. o[dalTól)

Vass Ignác
A körúlményekhez képest maximálisan teljesítették azokat az

elvárásokat. amelyeket ilyen amatőr szinten játszó csapat
nyújthat.

Meg kell dicsérni az ifjúsági játékosokat. akik szintén jól
szerepeltek. Közülúk többen már a felnőtt csapatban is szóhoz
jutottak.

A serdülő gárda is jó úton halad, amin, ha tovább lépnek.
akkor hosszú távon megoldhatjuk a helyi labdarúgás prob
lémáit...

Változatlanul nagy gond a három csapat bajnokságban való
részvétele - szerelés vásárlására, utaztatásra. egyéb költségekre
gondolok.

Bizom benne. hogy a következő költségvetési évben talán a
város is többet áldoz majd erre a népszerű sportra. Ha a helyi
vállalkozók is hasonlóan állnak hozzá. mint ebben a szezonban
tették. akkor remélhetőleg a következő bajnokságban is jól
szerepelünk... - Biró -

növényvédő szerek
savanyító edények
kerti eszközök
fűnyírógépek

füszegélynyírók

Továbbá:
állati eledelek, pórázok, szájkosarak

és sok egyéb, ami a háznál kell
.. ~~

FIGYELJE KOVETKEZO
HIRDETÉSÜNKETI

AKCIÓ IND.UL!
Várjuk kedves vásárlóinkat
A Penny Market mellett

VáTfiné Szmola fldikó és Várfi András
Tel.: 66/386-359

A Gyomaendrődi Judo Klub versenyzőinekeredményei
199B. május 2. Debrecen Országos Nemzetközi Verseny
l. Tóth Tamara 44 kg,
2.· Szabó Mariann 48 kg.
3. Balog Zoltán 63 kg.
Május 30-31. Baja SerdülőNemzetközi Verseny
2. Vetró Péter 55 kg, 5. Dananaj István 60 kg.
5. Schwalm Gergő 73 kg. 3. Balog Zoltán 63 kg.
5. Gózon Gábor 36 kg. .
Június 6. Százhalombatta Országos Diákolimpia
l. Mészáros Renáta
Június végén Győrbe készülnek a gyomaendrődiek az
Ifjúsági Világkupa összecsapásaira. 18 nemzet részvétele
várható. köztük japánok is. Gyomaendrődről neveztek
indulnak: Kónya Katalin. Schwalm Gergő, Dananaj István.
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Helyhatósági
választások '98

PÁRTOK, DELEGÁLÓK,JELÖLTEK
FIGYELMÉBE!

A közelgő helyhatósági választások (OKTÓBER
18.) alkalmából a következő, októberi "rendes" Híradó
mellett, az eseményt megelőzőenegy ingyenes Válasz
tási Híradót tervezünk kiadni a jelöltek bemutat
kozásával, a négy évvel korábbihoz hasonlóan.

Kérjük, hogy a választásokon szerepelni kívánó
polgárrnesterjelöltek. képviselőjelöltek és a támoga
tókjdelegálók a megjelenést azzal segítsék. hogy a
Híradó szerkesztőségébeHA1'ÁRlDŐREjuttassák el a
lehetőleg fényképes. rövid, maximum 20 soros. gépelt
bemutatkozást - jelöltenként.

Polgárrnesterjelöltek ennek háromszorosát (60 sor)
adhatják le.

Bekmdési határidő- kézhezvétel: 1998. szeptem
ber 29. GYOMAENDRŐD,Szabadság tér l. sz. alatti
címre postán. vagy személyesen a Híradó
szerkesztőségébe.

ADÓZÓKI
A helyi adók és gépjármüadó

II. félévi részének kamatmentes
fizetési határideje

SZEPTEMBER 15-én jár le.
Saját érdekükben

szíveskedjenek
a fenti határidőtbetartani!

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ADÓHATÓSÁGA

Folyamatos irtás
A Békés Megyei Növényegészségügyi és
Talajvédelmi Állomás felhívása folya
matosan érvényben van a termőföldi

hörcsögök ellen. Az irtás kötelező.

Bővebb felvilágosítás a polgármesteri
hivatalban kapható.

Vezetö
cser

ll. old.

Sikeres
kajakosaink

10. old.

A TARTALOMBÓL:
V KIKRE SZAVAZHATUNK

A VÁLASZTÁS INFÓJA •••..... 4., 12-15. old.

V Olvasói levél :..................... 4. old.

V A ThermiX Ép. Szöv.-ről- 6. old.

V Szóvá tesszük 7. old.

V Vita Agricolae 17. old.

V Majorettes elismerés 12. old.

V Adósságterhek enyhítése; V Mezőőri szolgálat;

V Temetőgondozás; Egyéb hírek 2-3. old.
A 40 éves talállcozá diálgainak egy ile padsora
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A szociálisan hátrányos hely

zetben lévők, önhibájukon kívüli
közüzemi díj tartozása, közösköltség
hátraIéka, lakbérhátraIéka és lakás
célú kö1csönszerződésből fennálló
tartozása enyhítésére, lakhatási
körülményeinek javitására ren
deletet hozott a testület.
Elsősorban az Endrőd és Vidéke

Takarékszövetkezettel kötendő meg
állapodás kb. 40 főt/családot érint.
(Az OTP-vel egyelőre nem sikerült a
tárgyalásokat kedvezően befejezni.
ahol pedig kb. 80 főt/családot érin
tett). A rendelet néhány lényeges
pontja többek között, hogy a lakás
célú kölcsönök önkormányzati
adósságkezelése azokra a pénzin
tézeti hitelekre szorítkozik. amelyek
esetében az intézmény 40%-os
engedményt tesz.

A pénzintézet - az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezet - aján
latát erre vonatkozóan megtette.

Az adósságkezelési eljárás meg
indítását az adós személy akkor
jogosult kérni az önkormányzattól.
amennyiben az önk. és a hitelin
tézrnény (Takszöv.) között létrejön a
keretmegáltapodás, amelyben a
felek meghatározzák az együttmű

ködés feltételeit.
Az önk. a fennálló lakáshitelt

átvállalja. A hitelintézettel történt
egyezség alapján az adóssal szem
ben kényszerintézkedés nem tör
ténik. Időtartama az aláirást köve
tően 60 napnál kevesebb nem lehet.

Az adós a pénzintézeti értesitést
követő 15 napon belül kérheti az
önk. segítségét (Humánpolitikai
Csoport).

A támogatás formája nem vissza
térítendő. vagy visszatéritendőlehet.

Ez utóbbi esetben a kamatmentes
hitel a pénzintézeti kedvezménnyel
csökkentett hitel 14%-a. Ezt 24
hónap alatt kell megfIZetni az adós-

nak. A részletek havi mértéke 2000
Ft-nál nem lehet kevesebb.
Amennyiben az adós a tényleges
hitelének 14%-át egy összegben
megflZeti 30 napon belül. úgy jogo
sult a 14%-ot kitevő összegből 20%
os kedvezményre.

Az ünk. az adósnak nyújtható
támogatása az adóst terhelő tartozá
sok együttes összegének 70%-át
nem haladhatja meg.

Az önk. pénzbeli támogatást
nyújthat adósság átvállalással és
megvásárolhatja a lakástulajdont.
az adós tartozásának kiegyenlitése
mellett...

A Takszövtől igy átvételre kerülö
hitel mintegy II millió Ft. Az OTP
nél az összes ilyen jellegű tartozás
45616 OOO Ft lenne.

A Békés Megyei Vízművek V.-nál
pl. 231 gyomaendrödi lakos
5805 OOO Ft, plusz járuléki hátralék
gyűlt össze...

Mezőőri Szolgálat
A 4 fös szolgálat beindítása megtörtént a mezőőri állá

sok pályáztatását követően szeptember l-jétől.

A szolgálatot teljesítő őröknekmeg kell felelni néhány
feltételnek, mint pl.: büntetlen előélet, fegyverviselési
engedéllyel kell bírnia. és a szükséges vizsgákat letette...

A mezőőrJogosult és köteles pl.:
a vagyont veszélyeztető, vagy károsító cselekményen

tetten ért személyt igazoltatni és felszólitani a cselek
mény abbahagyására és a terület elhagyására.

Az elkövetőtől a jogellenesen szerLett dolgokat elvenni
és azokat a rendőri szenrnek átadni.

Azt a gyanúsítható járművet. amin a területről jogel
lenesen szerzett szá1lítmányt talá1já.l(, fel kell tartóztatni,
a jármű vezetőjét és utasait igazoltatni. Gyanú esetén a
rendőri szenrhez bekísérni...

Az őrszolgálatkialakitásához és működtetéséhezálla
mi támogatás igényelhető 5()Q/o-ban.

Végeredményben az önkormánY7..atot a '98-as költ
ségvetési évre 607 ezer Ft. a '99-es évre 2 millió 703 ezer
457 Ft terheli a tervek szerint.

Az önk. bevétele pedig vadászati haszonbér figyelembe
vételével '98-ban 2724000 Ft (lao Ft/ha). '99-ben ez
váltoZni fog az infláció mértékével. A szolgálat területe
ezek szerint 27240 hektár.

Az őrzött terület bérlője, vagy tulajdonosa köteles a
mezei őrszolgálat költségeihez hozzájárulni a mezőőri

járulék megfizetésével. Ennek mértéke '98-ban 45
Ft/ha. 1999-töl az önk. minden év március l-jéig köte
les közzétenni a mezőőr! járulék l ha-ra eső összegét.

Az érdekeltek ennek megfizetését 98-ban november 1
Jéig, 99-tól a tárgyév szeptenwer 15-ig teljesíthetik az
önk. 1173312015346614 számú számlájára. Ellenkező

esetben behajtásra kerül sor.

1-. V Á L A S Z T Á S I B I Z O T T S Á G •
A helyi választási bizottság tagjaira javasolt személyeket - dr.
Debreczeni Gizella, Homok Béláné, Gyetvai Jánosné - elfogadta
a testület

Tankönyvvásárlási támogatás
Lefektették a tankönyvvásárlási támogatás alapelveit.
Az 5/1998. (II. 18.) MKl\1 rendelet új helyzetet te

remt.
Az oktatási intézményeknek differenciáltan: a tanuló};:

szociális helyzetének figyelembevételével kell szétosztani
a támogatási összeget. Az iskola a támogatási pénz
legalább 25%-át tartós könyv és segédkönyv vásárlására
kell, hogy költse.

Felmérések történtek iskoláinkban a tanulók szociális
helyzetéről. Ebből kiderült. hogy a támogatásra szomló];:
aránya legkisebb a Kner 1. Gimnáziumban (510/0), leg
magasabb a Rózsahegyi K. Általános Iskolában (76,2%).

Az 1998-as központi tankönyvvásárlási támogatás
összegéböl 30%-ot az intézmények közötti differenciált,
a tanulók szociális rászomltságának arányában osz
tanak szét.

Credo Közösség
Közös. EU Phare-programra pályázati kérelmet ad be

a. határmenti régiók projektjének keretében a romániai
Zimándújfalu és Nagyenyed településekkel Gyoma
endröd. Ez utóbbi lenne a föpartner 60%-ban, Zimánd
újfalu 30%, Nagyenyed lO%-ban lenne részes.

A Credo-programnak nevezett pályázat célkitűzései:

- jószomszédi viszony
- társadalmi stabilitás
- gazdasági fejlödés a határ mindkét oldalán érezhető

módon a résztvevőkre vonatkoztatva...
A program várható teljes költsége 40 ezer ECU

(9600 OOO Ft). Az igényelt támogatás 8640 OOO Ft, saját
erő összesen 960 OOO Ft.

KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉS
Az önkormányzat megbízásából középtávú fejlesztési tervezetet
készített a Oél-Alfö!cli Regionális Fejlesztési Rt. Békéscsaba.
A lakossági \1tafórumokon is megvitatott tervezet kIsebb-nagyobb
hiányosságai ellenére. módosító Javaslatokkal. elfogadásra került.
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A július 30-i testületi ülés napirendi pontjainak tár

gyalása elótt hangzottak el egyebek között.
- Határszemlén vett részt a polgármester a Takszöv.

képviselőivel az itteni gabonaprobléma megoldása
érdekében.

- A Békés Megyei Közgyúlésben való részvételünk
feltételeiről történt megbeszélés a helyi gazdakörökke].

- A polgármester dr. Dávid Imre bejelentette. hogya
közelgő helyhatósági választáson függetlenként indul a
polgármesteri címért a pártok támogatásávaJ.

- A leg1öbb képviselö szóvá tette az idei nagyméretü
szúnyoginváziót. Az irtás. vagy inkább ritkítás hatásta
lanságát. a vegyszeres kezelés elégtelenségét kon
statálták. Egyik legnagyobb hátráltató körülmény e
területen. hogy a Körös-ártér természetvédelmi terület és
ezért a vegyszeres kezelés ott korlátozott. esetenként
tiltott ... !

Tény viszont, hogy városW1k lakossága és a nyári ide
genek, a nyaralók felháborodottan élik meg. hogy a
vérszívók nagymértékben zavarják a munkát, a pihenést
és egyéb programokat.

Elhangzott. hogy aki az irtást tiltja. azt egy rövid időre

ki kellene kötözni ruhátlanul egy Holt-Körös menti
füz[ához ...

( Temetőgondozás )
A Szent Imre Rómal Katolikus Plébánia. valamint a

Gyomaendrődi Református Lelkészi Hivatal pályázatol
nyújtott be a Soros-Alapítványhoz közhasznú fog
lalkoztatás támogatására.

A települési zárt temetők rendbetételét kivánják
megoldani. Erre 2 millió 500 ezer Ft vissza nem térítendő

összeget kaptak.
Felhasználni azonban csak az önkormányzat köz

reműködésével tudják. továbbá. ha az önk. további 6
hónapon keresztül biztosítja 14 fő közhasznú fog
1alkoztatását.

Egyébként a lezárt temetők gondozása a tulajdonos
egyházak kötelessége. Ezen temetőkbena sírok. krípták
gondozottsága sok hi<inyosságot mutat. gondozaL-
lanságuk rontja a városképet. .

Állaguk feljavítására kél alkalommal lesz lehetőség a
pályázati összegből. valamint a pályázók és az önk. ezen
felüli finanszírozásával. A Munkaügyi Központ támo
gatási mértéke még bizonytalan.

A '99-es költségvetésben biztosítani kel! a szükséges
többletkiadásokat - szól az egy' ellenszavazatta! elfo
gadott határozat.

LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSEK
. A képviselő-testület által '98. elsőjélévébenelrendelt lét
számleépít~sek:

2. Sz. Altalános Iskolánál - 4 fő teljes munkaidös
pedagógus. 1 fő korengedményes nyugdíjazáss<'11. 1 fö eJöre
hozott nyugdijazással. 2 fő más oktatási intczményhcz
kerüll.

2. Sz. Óvoda - 4 tO teljes munkaidős dajka. l fö óvo
dapedagógus elbo~sátásapedig tervezett.

Rózsahegyi K. Alt. Isk. - 2 fö teljes munkaidős. 2 fő tech
nikai dolgozó.

l. Sz. Ovoda - 3 fO 4 órás. J fő teljes munkaidős.
Kner I. Gimnázium - 4 fő teljes munkaidős. l fő karban-

tartó. l fö kisegítő. l fő kollégiumi nevelő. l fő tanár.
Városi Gondozási Központ - 4 10 teljes munkaidös.
Polgármesteri Hivatal- 3 la.
Apolló Mozi - 2 fö (szerLÖdéses üzemeltetés rebruár 1

jetüL!).

Utcanévcsere
Augusztus 1-jétöl az endrődI városrész Gorkij utcáJat

ezentúl VASZKÓ MIHÁLY utcának nevezik.
3 ellenszavazattal. négy tartózkodással fogadták el él

javaslatot. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
helyi szenrezetének. az Endrődiek Baráti Köre
Egyesü1etének és a Honismereti Egyesülel
kezdeményezésére történt a változtatás.

• • •
Ki volt Vaszkó Mihály?
1887-ben született. 1975-ben halt meg.
A Független Kisgazdapárt alapító tagja volt az endrődi

középparaszti családból származó Vaszkó Mihály.
1944 végén Debrecenben az Ideiglenes Nemzetgyülés

tagja. l 945-ben országgyülési képviselőnekválasztottál·\..
A Rákosi-korszak üldözte. Börtönbe. internáló

táborokba került. 1956-ban szerepe volt. hogy az endrő

di események vérontás nélkül végzödtek.

ÁLLÁ8AJÁNLATDK:

l. Budapest Céginfonnációs és Cégmutató Kft.
Budapest. Kalász út 2. Ill. ker. Tel. (30)221-644. Orgovall
Lászlóné - céginfonnációs szervező l fő.

2. GENERALI Budapest Biztosító Rt. Szarvasi
Képviselete Szarvas. Kossuth L. út 60. Tel. (66)312-106.
Bulla Ottó - üzletkötő 3 fő.

3. Gyomaszolg Kft. Gyomaendrőd. Ipartelep úL 2.
Tel.: (66)386-233. Somogyi Mária - segédmunkás 5 fő,

kőműves 3 fő.

4. Hungária Biztosító Rt. Szanras. Szabadság út 30.
Te!.: (66)313-192. Tusjak Tamás - üzletkötő l fő.

5. Hungária Biztosító Rt. Szarvasi Fiók Szarvas.
Szabadság u. 30. Tel.: (301681-950 Nagy Péter 
képviselő 5 fő. (A munkavégzések helyei: Gyoe. és
körzete.)

6. Kajtor és Győri Kft. Mezöberény. Gyár utca ll.
TeL: (66)421-164. Kajtor Márton - kárpitos faipari
betanított m.

7. Körömi Zoltán vállalkozó Dévaványa. SágVári u.
21. Te!.: (66)483-661. Körömi Zoltán - pultos (vendégl.
ip. eladó) l fő.

8. Laki Istvánné Gyomaendrőd.Pásztor János u. Te!.:
(66)386-596. Lal.j István - kőműves l fő.

9. MÉLY-FÚR '98 Bt. Mezőtúr. Korsós u. 58. Tel.:
(30)897-573. Kovácsné Novák Margit - park. kert,
dísznövény gondozó l fő.

10. Polgármesteri Hivatal Gyomaendrőd, Gyoe.
Szabadság tér 1. Tel.: (66)386-122. Mucsi Lajosné 
segédmunkás (kubikus) 15 fő.

ll. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa. Szigeti major Tel.:
(60)307-980. - cipőfelsőrész-készítő 10 fő.

12. Turul Contakt Kft. Kamut. Petőfi út 41. Tel.:
(66)386-687. (66)283-383. Dr. Hanyecz Károly - cipőfel

sőrész-készítő 10 fő.

13. Városi Családsegítő Szolgálat Gyomaendrőd. Fő

út 2. Tel.: (66)386-230. Pál Jánosné - logopédus l fő.

14. Vaszkó és Társa Kft. Gyomaendrőd. Zöldra út l .
Tel.: (60)301-186. Vaszkó Lajos-műszakibolti-eladó l
fő, kisgépszerelő l fő (mg. kisgép, motorkerékpár,
stb.).
15. Videoton Holding Rt. (1MB gyára) Székesfehén'ár.
Berényi út 71-JOO. TeL: (22)319-026. Csapó Andrásné
operátor - ci számítógép mágneses merevlemez
meghajtójának összeszerelésére - (nagy létszám
ban).
16. Hegedűs Tibor váll. Gyomaendrőd. Szabadság út
4/1. - l fő kőműves.

17. Országos Mentő Szolgálat Gyomaendrőd. HŐSÖK

útja. Szujó Vincéné - l fő IIlentőgépkocsi-vezető (PAV
I. szükséges).
Bővebb jelvHágosításérl jordulJon Q Kirendeltség dolgo·
zó/hoz.
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KÜtÖNÖSEN FONTOS FIG ELMEI ET'S

Az 199B-as helyhatósági választások első

megbeszélése nyár elején zajlott a városházán.
A 12 megjelent érintett érkeklődő megVitatta az egyil<

legfontosabb felvetést. nevezetesen a szavazókörök új
besorolásáról szóló indítványt.

Ez inkább az endrődi városrészt érinti. ahol nagyobb
változás várható.

Az egyik javaslat volt. hogya külterületek - Öregszőlő.

Nagylapos és Kocsorhegy - egy szavazókörzetet alkos
sanak. Azonban a megegyezés szerint Végül a 10. Sz.
egyéní választókerületbe ÖregszőJő és Nagylapos kerül
tek. 19. és 20. Sz. szavazókör beosztással.

Kocsorhegy pedig a 8. Sz. egyéni választókerületbe a
16. Sz. szavazókörbe került.

Minden szülőnek!!!

Egy "BLUE STAR" nevű tetoválásmatricát kezdtek
el árusítani iskolás gyerekeknek.

Ez egy papírdarab. melyen egy kék csillag van. Kb.
radír nagyságú. és minden csillag LSD-vel van átitat
va. A kábítószer a bőrön keresztül szívódik fel egy
szeruen azáltal. hogy megfogják a papírt.

Vannak postai bélyegre emlékeztető. színes papírte
toválások is az alábbi figurál<kal:

SUPERMAN. MICKEY EGÉR. DISNEY-FIGURÁK.
BOHÓCOK. BART SIMPSON. PILLANGÓK.

Ezek is kábítószerekkel vannak kezeive. Ha gyer
mekük a fentiek bármelyikéből kap. ne fogja meg a
papírt. A szerek rendkívül gyorsan hatnak és van
köztük olyan matrica ís. melyet sztrichninnel kezeI
tek.

TÜNETEK: hallucinációk. erős hányás. kontrollál
hatatlan nevetés. hangulatváltozások. testhőmérsék
let-változás.

Az információ a J.O. Donnel-Danbury Hospiatal
vegyi anyag függőség elleni járóbeteg-kezelés szol
gálatától származik.

A probléma rendkívül súlyos. már több fiatal életet
követelt!!!

KÉRJÜK. ADJÁK TOVÁBB!!! TERJESSZÉK!!!

r--------------------.
I 10/0 felhasználása IL _

A Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
Természetba rá tainak Köre 1997-ben az 1996. evi CXXVl.
tv. alapján bejelentette igényét a magánszemélyek jövede
lemadója 10/0-ból való j'észesedésre. Egyben kérte az
egyesülettel és annak céljaival szimpatizáló személyeket.
hogy tegyék meg felajánlásukat.

Egyesületünk igazolta. hogy· a törvényben leírt
kötelezettségeknek megfelel. a támogatasra jogosu lt. Az
APEH 1997. október IS-én 6zámlánkra átutalta az
összeget. ez 15298.- Ft.

Ennek felhasználásáról a Közgyü]es döntött. melynek
megfelelöen azt teljes egészében a bükl<szentkereszti
pihenöház berendezésének l<ürszerüsitésére kell fordítani.
Az Elnökség e határozat alapján 25 db kiselejtezett
vasvázas szék felújítására adott megrendelést. Az anyag és
munkadíj összege 32 OOO Ft volt. ezt 1998. március la-én
kitlzettük. A teljes összegnek felét l<épezte a felajánlás.

A CXXVI. tv. 6. § (3) értelmében fennálló köte
lezettségünknek e közzététellel teszünk eleget.

Egyben köszönjük támogatóink segítségét. melyet a
jövöben is tisztelettel kérünk.

Olvasói levél
a gyomaendrődi nyárról

Levél érkezett a nyár folyamán a szerkesztőségbe.

Meglehet. hogy álnéven íródott a rövid. velős közlendő.

hiszen Forgács János Szúnyogvárosból. a Tré..gárok
teréről volt a feladó ...

A Sóczó-zugban hírt adónk szerint hatástalanul irtják
a szúnyogokat (mások szerint nemcsak ott ... Az irtás
nem megfelelő. csak ritkításról van szó ... mondják).

Már nyáron is. a szezonban is feltörik a nyaralókat 
írja a levélirónk. A rendőrség még hetente egyszer sem
autózik végig errefelé az aszfaltúton felügyeletét gyal<o
rolni ...

Nincsenek következetes fejlesztési elképzelések a
fürdővárosról. ..

Két betörés között az üdülőterületeken(is! - a szerk.)
trágár szavú kölyökbandák hallatják üvöltö hangjukat...

Mit tervez a rendőrség a biztonságért?
Ezeken kívűl leírja Forgács úr. hogy túl sok a

Híradóban az iskolai írás. a suli-hirek...
A választ kezdjük a végén.
A ..suli-oldalak". mint tudott. egy pályázat követ

kezménye a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa
l<iírásában. Ennek eredménye. hogy év végéig folytatni
kell (az egyébként érdekes és szines), a gyermekek tol
laiból származó írások közlését. Az igény azonban azt is
mutatja. hogy talán határtdön túl is megmaradhat...

A rendörség reagálása: a 20. oldalon.
Fürdővárosi témára feleletet lásd alább.

Köszönjük levelét T Forgács úr'

A polgármester úr a fenti témában szívesen megin
vitálja Forgács urat egy személyes megbeszélésre a pol
gármesteri hivatalba.

Itt megvitathatnák. hogy milyen sok összetevőjevan a
komplex fürdővárosi státusznak.

Például a folyamatos téli-nyári strandszolgáltatás
mellett egyéb programok biztosítása - vízben. szára
zon ...

Vagy a természetvédelem és környezetünk tisztán
tartása is ide tartozik - szúnyogostul. ..

A holtága.1< vizminöségét is biztosítani kell. hasonlóan
biztositani szükséges a vikendházak infrastrukturális
ellátottságát. ..

Ezek megteremtésének kezdetén vagyunk. de még
rengeteg pénz kellene...

Valamint elengedhetetlen az itt lakók. idelátogatók
(vikendháztulajdonosok) szemléletváltása is ... !

Sőt, Forgács úr kézzelfogható ötleteit. javaslatait fel is
használhatjuk adott esetben ...

JUDO eredmény k
Augusztus 22-én Szentesen. Szent István Kupa
Országos Nemzetközí Verseny gyomaendrődi sikerei.
(Legalább 3 induló volt ennek több. mint fele külföl
di. A mieink 9 föt indítottak. mindannyian díjjal
tértek haza.)
Lányole 36 kg - l. Mészáros Renáta: 48 kg - 3. Szabó
Mariann; 44 kg - 5. Tóth Tamara.
Fiúlc 36 kg - 2. Gózon Gábor: 45 kg - 2. Molnár
Gábor: 73 kg - 3. Schwalm Gergő: 70 kg - 3. Balog
Zoltán: 32 kg - 5. Molnár Zoltán; 60 kg - 5. Vetró
Péter.

Vá asztá • indító
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Gabonagondok égetés nélkül
Az országossá szított Békés

megyei gabonaügy kapcsán a helyi
viszonyokról Kertes Imre gazda
jegyzőt kérdezte a Híradó.

Elmondta. hogy Gyomaendrő

dön minden embernék más-más
jellegű problémája van.

Az aratást követően a gabona
jelentős része nincs még eladva.
tárolókba kerültek.

A termelők nem jutnak pén
zükhöz, aminek következménye.
hogy a jövő évi talajelőkészítés,
energiautánpótlás nagyon vonta
tottan halad.

Nagyon nagy gond a takarmány
búza eladása is. Minőségileg is
hagy kívánnivalót maga után.
például az idei belvízi helyzet
miatt.

A 17 mázsástól a 67 mázsás ter
mésig előfordult minden, a javi
tóminőségű búzától a 20-as sikér
tartalomig.

A termelők egy része szerződött

a Hidasháti Rt. -vel. egy részük a
Szolnok megyei Mezőtúrra. vagy a
békési Gabona Rt.-hez szállítja
termését, de igen sok búza került
helyi tárolókba is.

Sokaknak nem volt leadási
szerződése. Ők aratás után vala
hol tárolóba helyezték a terményt,
ahol helyet találtak. (Az AGRIMIL
lal nagyon kevés felvásárlási
szerződést kötöttek.)
Gyomaendrődön kb. 2000

fő / család él mezőgazdasági vál
lalkozásból vagy őstermelői iga
zolvánnyal rendelkezik. Hogy

hányukat érinti a gabonaproblé
ma. azt pontosan nem tudni.
Gyomaendrőd területén kb.

7200 hektáron történt búzater
mesztés tavaly.

A gond a többi kalászossal is
hasonló képet fest. A fénymag sem
ad olyan termést most. mint amit
a gazdák beterveztek. Fő ok a
belvíz.

A napraforgó termése elég jóna..k
mutatkozik. Abelvizsújtotta
területeken persze kiesések van
nak. A kukorica viszont nagy
"bajban van", mert a jelenlegi
aszály visszavetette a fejlődését.

jó termés sajnos ebből sem vár
ható.
Augusztus 18.

- BK-

Bankautomata
Bankkártyával történő vásárlás és készpénz

felvételre szolgáló automaták telepítése és használata
tendencia. és városunkban is terjedőben van. Az
OTP-bar>jc után az Endrőd és Vidéke Takarékszö
vetkezet is egyre bőviti ezen szolgáltatásait.

Vásárláskor és pénzkivételkor azonban néha apró
hátrányaival is találkozunk.
Előfordult már, hogy településünkön az említett

műveleteket végző automaták hibája folytán a kár
tyatulajdonos nem juthatott pénzhez, vagy az üzlet
ben vásárláskor a pénzleemelés nem funkcionált.
Készpénz hiányában aztán se pénz. se vásárlás ...

Automatahiba ügyében néhány olvasónk jelezte
panaszát. Ezt továbbítottuk a Takszöv. illetékeséhez,
mivel az adott panasz a Takszöv. által üzemeltetett
géppel. vagy kezelt számlával kapcsolatos.

Megtudtuk, hogy a pénzkiadó automata munka
szüneti napon esetleg bekövetkezett "csendjét" si
került a közelmúltban elhárítani. Ígérik. hogy ezután
a készpénzkiadás problémás esetei lecsökkennek.

A kereskedelmi egységekben kihelyezett pénz
leemelő/számlaterhelőműszer esetenkénti hibáiért a
Takszöv. keveset tehet.

Ezek problémáit a bérlő, pédául az ÁFÉSZ jelent
heti az automata kezelőjénél. amit követően aztán a
hibát elháríthatják. .. -bik-

Gabonamoly-, zsizsikgázosítás

MAGTÁRFERTŐTLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-120, 386-203

Elnökségi ülés
A Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetsége

Gyomaendrődöntartotta. elnökségi ülését. augusztus
7-én. az ezt követő sajtótájékoztatón Jakab István
társelnök és Kozma Huba elnök. valamint a
gyomaendrődi dr. Kulcsár László megyei vezető

foglalta össze a tanácskozás lényegét.
"Nem a pártok ellen, nem a pártokkal, azonban mi

a saját magunk útját kivánjuk járni... " - mondta az
elnök Kozma Huba.

Viszont a közelgő választásokat figyelembe véve a
pártokkal együtt kivánnak tevékenykedni a termelők

érdekeinek érvényesítése érdekében.
Az EU-csatlakozással kapcsolatban elhangzott.

hogy jelen pillanatban - ha ez megtörténne -. akkor
a mezőgazdaságban dolgozók lennének ennek legna
gyobb kárvallottjai. Egyébként a szükséges feltételek.
a színvonal elérése érdekében a svédországi testvér
szervezet támogatásáról biztosítja a honiakat.

A MAGOSZ egyébként az egyszerű. világos.
legalább 4 évre előremutató, a családi gazdaságok
felzárkózását. versenyképességét elősegítő agrártá
mogatási rendszert szorgalmaz...

Változást szeretnének a gazdák beszerző, érté
kesítő, feldolgozó szövetkezeteinek dotálási gyakor
latában. Hosszú távú, állami garanciával biztosított
hitelek segítsék a gazdákat. gazdálkodókat egyebek
mellett - hangzott el a beszédekben.

Az aktuális. országos (Békés megyében felszínre
hozott - a szerk.) gabonaügy is szóba került. Erről

elmondták: azért dolgoznak, hogy ilyen esetek elke
rülhetők legyenek. A tisztességtelen módszerekkel
dolgozó kereskedőket a földművelési tárca vegye
feketelistára és a jövőben ne vonja be őket az
ügyletek lebonyolításába...

-b-
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Szerényebb jövedelem... ,
E Z alkalommal a Thermix

Építőipari Szövetkezetet mu
tatjuk be. Knapcsek Béla ügy
vezető elnökkel beszélgettünk. aki
egyébként önkormányzati képVi
selő is.

A cég létrejöttéről. működési

területükről kérdeztük először

Knapcsek urat.
Elmondta. hogy 1992-ben a Fa

és Építőipari Szövetkezet építő

iparosainak 80%-a úgy döntött.
hogy a törvény adta lehetőséggel

élve kiválik a szövetkezetből és
újraalakul. elsősorban építőipari

profillal. valamint asztalos-o be
ton-, és lakatostermékek gyártá
sára.

Ezek általában egyedi termékek,
nem tömegáruk.

Megbízásokat 100 km sugarú
körben igyekszünk találni. Alkal
mazotti. tulajdonosi létszámunk
50 fővel indult, mostanra ez 43-45
főt tesz ki.

- VáLtozott-e tevékenységi profil
juk?

- Mindenféle építőipari tevé
kenységet végzünk, de felső határt
szabtunk 100 milliós értékig a be
ruházások vállalásánál. Azonban
inkább az ennél alacsonyabbak 
15-20 milliósak a legkézenfekvőb

bek számunkra.
- A bérezésseL eLégedettek doLgo

zói/c, tagjaiJc?
- Úgy tapasztaljuk. hogy azok

kal az órabérekkel, amiket fIzetni
tudunk. munkatársaink meg van
nak elégedve. A maximális 248 Ft.
a legalacsonyabb azért a minimál
bér fölött található. Nagyjából fe
szültségmentesen sikerül besorol
ni a béreket.

A három hónapos próbaidő után
egyeztetünk bérügyben is az új
d olgozóinkkal, sőt az évi bérbeso
rolások megbeszélés tárgyát képe
zik.

- Milyen gondok. probLémák
okozzák a Legtöbb fejtörést?

- Elsődleges az. hogy a piacot
állandóan fel kell kutatnunk. Pá
lyázunk mondjuk 10 munkára,
abból lehet, hogy kettő bejön...
Megpróbáljuk árszintünket úgy
kialakítani, hogy valamennyi nye
reség is képződjön. de ne legyen
árbeli akadálya a szerződésnek.

amit a tapasztalat szerint sikerül is
..hozni".

Viszonylag szerényebb jövedelem
a cégnek, Viszont állandó mun
kaellátottság a tagságnak...

- Az eLmúLt évek gazdáUcodása
mit mutat?

- Elmondhatjuk, hogy szeren
csére nyereséget könyvelhetünk el
minden évben. Tavaly például ter
melésünk 173 millió Ft-ot. ered
ményünk 10 200 OOO Ft-ot ért el.
Ez a stabilnak mondható trend az
egész cég törekvéseit. hozzáállását
fejeZi ki.

- Mennyire eLégedettek a meg
rendelők a szövetkezet munkájá
vaL? JeLenLeg aktuáLis téma péLdáuL
a Sportcsarnok burkolathibája. az
ebbőL adódó pereskedés...

- Az önkormányzati követelés a
jogutódlásunkból fakad. Letelt a
garanciális idő. az öt év. Azt. hogy
milyen problémák adódtak a
burkolattal, ezt majd a szakértők

elemzik. Sajnáljuk. hogy igy
történt. Eddig jelentősebbminősé

gi reklamáció a Sikér Gmk. - end
rődi boltja előtti betonburkolata 
kivételével" nem volt. Ez az ügy is
lezártnak tekinthető.

- Mennyire érezhető a Thermix
és más heLyi cégek közti konkuren
cia?

- Hogy ki nyer egy munkát, a mi
értelmezésünk szerint úgy kellene
eldönteni. hogy a beárazatlan költ
ségvetést. ami meghatározza a
feladatot. minden pályázó kitölti.
Ezután egyértelművé válik. hogy
melyik ajánlat a legelfogadhatóbb.
Szempontunkból egyértelmű fel
adat a világos pályázati feltételek
beárazása úgy. hogy az részünkre
nyerő legyen.

- Ilyen irányban. mint képviselő

könnyebben tud Lobbizni egy-egy
páLyázat érdekében...?

- Ez irányban eddig nem volt
sikeres próbálkozásom. Egy ön
kormányzati rendelet alapján most
már érvényesíthetik az árazatlan
költségvetés alapján kiválasztható
ajánlatot a pályázók. Ez lenne a
normális körülmény. ha ennek a
rendje kialakulna.

- Milcént tervezUc a Thermix
jövéjjét?

- Elhatároztuk. hogy túlságosan
nem akarunk terjeszkedni, bővül

ni. A meglévő technikai eszközök
kel. apparátussal ugyanis jelenlegi
létszámunkat úgymond jól ki tud
juk szolgálni. Azonban bizonyos új
beszerzések. létesitések tervben
va...Tlllak.

- Knapcsek BéLa tervezi-e a heLy
hatósági választásoIcon a ringbe
száLlást képviseLői helyért, vagy
polgármesterségért?

- Már összesen három ciklus
ban - a tanácsi időben tanács
tagként. majd az önkormányzatnál
két periódusban képviselő voltam.
vagyok. Ha valaki megkeres ezzel
kapcsolatban. akkor vállalom a
megbízatást. Polgánnester-jelölt
ség fel sem merült.

A vasúttól az Enciig terjedő

terület sok tennivalót adott eddig
is. Ha kis lépésekkel is. de halad
tunk előre. fejlődik e terület is.
Egyébként nagy eredménynek tar
tom. hogy itt mindenütt van
szennyvizcsatomázás.

Utak építésében, jaVitásában
még van kis hiányosság a Beseny
szegi részen és az Október 6.
lakótelepen. de azért egyéb javitani
való is akad ...

Úgy látom. hogy sokat tudok
tenni a következő 4 évben is. ha a
bizalmat megkapom.

- B K-

Irodahelyiségek
kiadókl

Kossuth u. 18. alatt.

Érdeklődnia
helyszínen, illetve a

386-522-es telefonon
lehet.
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Vidovszky Béla
emlékkiállítás a Képtárban
Szept. 3-án délután 4-kor Vi

dovszky-emlékkiállítás nyílik a Vá
rosi Képtárban a Mester születé
sének 115., halálának 25. évfor
dulója alkalmából.

A kiállítás saját g;iijteményünk
legszebb darabjait és a békéscsa
bai Munkácsy Mihály Múzeumtól
kölcsönzött képeket. valamint szá
mos életrajzi dokumentumot.
fotót. korabeli prospektusokat és
sajtóvisszhangokat mutat be.

A rendezés Banner Zoltán mű

vészettörténész munkája, a meg
nyitásra szintén őt kértük fel.

A kiállítás szept. 22-ig tekinthető

meg.
Okt. 3-án a Vidovszky-örökösök

családi kiállitást rendeznek a fővá

rosi Bank Centerben. A nálunk be
mutatott alkotások egy része ott is
látható lesz.

Mindkét kiállítást szíves figyel
mükbe ajánlom.

Bula Teréz gyűjteménylcezelő

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

Többen panaszkodnak. hogy
kiskertjükben. veteményesükben
- ami nem mindig a lakóhely
közelében van - gyakorivá válik.
hogy növekvő. érésben lévő. vagy a
betakaritásra váró zöldséget. gyü
mölcsöt. tennényeket letarolják.
de gyakrabban megdézsmálják.
Hovatovább már nem csak néhány
szemet "kóstolnak" meg. hanem
több tiz kilót. esetleg mázsányit
szállítanak el, amihez már na
gyobb, komolyabb szállítójármű is
szükségeltetik. ..

Tennészetes. hogy a tulajdono
sok el vannak keseredve. Ugyanis
ők azok. akik pénzt. időt. munkát.
fáradságot. gondosságot fektetnek
kisebb-nagyobb birtokuk felvirá
goztatására. művelésére.

Sajnos a hasznot ezen esetekben
más aratja, szedi. viszi el. Ezek az
egyének minden befektetés nélkül
csak elrabolják a készet. amiért
más verejtékezett. A tolvajok nem

7

tesznek mást. mint kivárják "rab
szolgájuk" munkájának gyümöl
csét. Számukra ennyi jelenti az
agrokultúrát és gazdálkodást. ..

Elkapni. rajtacsípni az elkövetőt

nagyon nehéz. A rendőrség is csak
utólag léphet. hiszen nem gyakori
a tettenérés.

Talán némi vigasz a károsultak
nak az lehet, hogy hamarosan
munkához lát közigazgazási hatá
rainkon belül a mezőőri szolgálat.
amely ilyen esetek megelőzését.

korlátozását lenne hivatott elérni...
Ha akiskerttulajdonosok ön

szerveződő védőszolgálata. figyelő

szolgálata nem működik, talán
fektessük reményeinket a mezőőri

szolgálatba.
Egyelőre nem tudunk mást

tenni. mint hogy ökölbe szorított
kézzel állunk az eset mellett és
elítéljük az orvgazdákat és tolva
jokat!

-B-

ENDRŐDI SZABÓK ÜGYE
azítás -

A JunIUSI es a július-augusztusi Híradóban olvashattak
olvasóink az Endrődi Szabó Ipari Szövetkezetről Nyakó Lajos
elnök interjúján keresztül, majd a ..Tagság nem így látja" címmel
egy nyilvánvaJóan aJkalmazotti réteg reagálását. ..

Az elnök úr ezt követöen felháborodott hangú levélben ítélte el
a Híradó szerkesztőjét.

Az érintettek, Nyakó Lajos elnök úr és a cégvezetés elnézését
kérjük l A szerkesztő valóban nem kereste meg a névtelen level
íróját, sem az elnök urat az írománnyal kapcsolatban ...

NYakó Lajos levelét most változtatás nélkü! közreadjuk egyfele
helyreígazításként. A magunk részéről ezzel lezártnak tekintjük az
ügyet.

Tisztelt Polgármester Úr!
Mint a Gyomaendrődi Híradó felelős kiadóját keresem meg Önt

levelemmel.
A Híradó 1998. július-augusztus havi számában .A tagság nem

így látja" cím alatt egy cikk jelent meg. amely tartalmában sérti
úgy a magam mint a szövetkezet dolgozóinak többségét.

Mindenekelőtt számomra érthetetlen, hogy Bíró Károly
Szerkesztő Úr a cikket megjelentette minden kontroll nélkül, ezzel
durván sértve az újságírói etikát.

Először is a Szerkesztő Úr nem ellenőrizte. hogy a nyilatkozók
valóban a szövetkezet tagjai-e, ennek tényszeru megállapítása
elengedhetetlen. különösen egyszerú lett volna az ellenőrzés.

mivel a tagság egy szúk csoportjáról van szó.
A nyilatkozókat különféle vélt sérelem hajtja.
A szúk csoport semmiképpen sem nyilatkozhat a tagság

egészének nevében. erről a Szerkesztő Úrnak megfelelő rálátással
kellett volna lennie.

A cikket pontonként elemezve:
l. A kérdéses ponthoz nincs mit hozzáfüzni. mivel a nyi

latkozók tényként elismerik a valóságot.
2. A második pont tényével nincs mit vitatkozni l.n. évi mér

legadat.
3. A cikk harmadik pontjának első bekezdését azzal tudtuk

volna megválaszolni a Szerkesztő Úrnak. hogy nehézségeink
ellenére alla fős létszámot 113 főben meg tudtuk tartani.

Ezen pont második bekezdése az elnök fizetésére vonatkozik.
Úgy a fizetés megállapitása, mint annak emelése a szövetkezet
19/1997. évi közgyülési határozat alapján van rögzítve és végre
hajtva.

Ennek tényét a Szerkesztő Úrnak szívesen bemutattuk volna.
ha vette volna a fáradságot és nem adott volna helyt a
rosszhiszemü vádaskodásnak.

Tehát a cikkben közzétett állitás hazug, csak a lejáratásra aJ
kalmas.

Ez a cikk megjelentetése személyes jogaimban durván sértő. De
sértő a szövetkezet vezetőségének vonatkozásában is. mivel a
cikkben azt állítják. hogy mindenhol csak az igazságtalanság és
szabálytalanság érvényesül.

Számunkra érthetetlen, hogy egy ilyen cikk kontroll nélkül a
nyilvánosság előtt megjelenhetett.

Tisztelt Polgármester Úr!
A Gyomaendrődi Híradó 1998. júniusi számában tett nyi

latkozatomat a szövetkezet helyzetének bemutatására szántam.
abban a hiszemben. hogy Gyomaendrődvárosa vájaszt kapjon a
volt területi országgyúlési képviselőnő nyilvános felvetésére. ami
a szövetkezet problémáit jelentette.

Lényegében erre alapozottan kért nyilatkozatot Biró Károly
Szerkesztő Úr.

A következtetésem. hogy a szövetkezet épülése is lehet sértő egy
szük csoport számára. a végkifejlet ezt bizonyítja.

fentiek alapján a következők re kérem fel a Tisztelt Pol
gármester Urat.

Először is állásfoglalásra, hogy a Gyomaendrődi Híradó 1998.
július-augusztusi számában az ismert rosszindulatú cikk hogyan
jelenhetett meg.

Második kérésem arra lehetőség. hogy helyreigazításként a
Hiradó soron következő számában a tényeknek megfelelő állás
foglalás lásson napvilágot. Tisztelettel: Nyalcó Lajos elnőle
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• KERTBARÁT KÖR KIÁLLÍTÁS

ndrődöNemezverés
Az Életfa Alapítvány és a Közösségi Ház közös ren

dezésében jött össze a tábor immár 5. alkalommal.
A résztvevők fiatal pedagógusok és fiatalok az ország

minden tájáról. Elmondható - számolt be Szonda István
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola nevelője.

táborvezető -, hogy tagjaink SO%-ban visszatérők évek
óta. Társvezető Koszecz Sándor volt.

A kézműves program idén csal< a nemez és a sátor
készítését tervezte a táborban augusztus 3-8-ig.

Szonda István a keze alatt formálódó, szinte remek
műről azt mondta, hogy ez egy kis jurtának az alaple
meze. Ezzel takarták a jurta alját és erre ültek az
emberek.

A tervben az volt. hogy elkészítenek a nemezlaphoz
egy hozzátartozó jurtát is. de ez az alacsony létszám
miatt meghiúsult.

A nemezlap úgy készül ~ magyarázta -. hogy a
megtisztított, megkártolt gyapjút újra összegubancoljuk
a megfelelő módon.

Szappanos vízzel hosszasan Simogatják az anyagot.
nyomkodják a végső kinézet elérése érdekében.

Díszítése egy honfoglaláskori öv/csat illusztráciÓS
mintázata színben és formában is.

HonfoglaláskOri jurta kicsinyített mása a jövő évben
valósul meg - reméli Szonda István.

Az elkészítése sátorral együtt 20 ember 10 napos
munkáját igényli. - BK -

A helyi kiskerttulajdonosok két évtizede mutatják be
terméseiket a lakosságnak. Az itt szerzett tapasztalatok.
ötletek. no és némi szervezői segítség hatására fogal
mazódott meg az a gondolat. hogy alakítsák meg a
Kertbarát Kört.

Az eltelt 9 év alatt a körnek közel 60 főre emelkedett a
taglétszáma. akik havonta egy alkalommal rendszeresen
összeülnek. hogy megbeszéljék az épp aktuális kerti
munkákat, ötleteket, tapasztalatokat csen':ljenek.

A kör .,életében" meghatározó szerepe van a két vidé
ki, szarvasi. illetve kondorosi Kertbarát Körnek is.
Hagyománnyá vált, hogy az őszi kiállításon a három
település közösen mutatja be a nehéz fizikai munka
gyümölcsét. Idén Gyomaendrőd a házigazdája a
Kertbarát Körök kiállításának. mely kibővúlt a helyi
Bethlen Gábor Mezőgazdaságiés Ipari Szakképző Iskola.
illetve Várfi András mg. vállalkozó termékbemutatójá
vaL valamint az általános iskolálmak meghirdetett ter
másbáb-készítőversenyeredményhirdetésével.

A kiállítás szeptember 17-én 14 órától tel<inthető meg
szeptember 19-én 13 óráig.

Várjuk a tisztelt érdeklődőket!

ej
lj
c:
o
N

CI)

KUKA

Megkezdték az
új. utcai sze
métgyűjtőket

ki helyezni.
A 20 db. mint

egy 20 OOO Ft
egységárú
kukák a város
tisztaságát lesz
nek hivatottak
szolgálni. rend
szeres üritéssel.
Bízzunk

hosszú életük
ben, helyeseb
ben szolgálatuk
ban ... !

A Katona JózsefVárosi MűvelődésiKözpont a "Négy
évszak" cimű rendezvénysorozat 3. programjára ir ki
pályázatot .,Érik a sző[ő... " címmel. 6-14 éves korig.

A helyi és vidéki Kertbarát Kör szeptember
17-18-19-én állítja ki a kiskertek őszi terméseit.
Ebből az alkalomból várjuk az ötletgazdag, ügyes

kezű csoportok - osztályok - termésbáb munkáit
kiállítás céUából. A kis alkotásokat szeptember 16-án
15 óráig kérjük iskola, osztály megjelölésével behozni
a Művelődési Központba!

A háromtagú zsűri eredményhirdetése szeptember
17-én. 14 órakor a Kertbarát Körök kiállítás megnyi
tóján lesz!

Várjuk a minél ötletesebb , fantáziadúsabb mun
kátokat!

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Kissné Dávid Ágnes

szervező

Segítettek, hogy segíthessünk!

Kedves Gyerekek!

A Városi Családsegítőszolgálat bútorgyűjtésiakciót
hirdetett 1998. májusában.

Az akcióra több felajánlás is érkezett. Bár kicsit
szkeptikusak voltunk az akció sikerével kapcsolat
ban. de nagy örömünkre szolgált nekünk és a
támogatott családoknak is, hogy nagyon sok, még
használható bútort ajánlottak fel.

A bútorokat szociálisan rászoruló, kisgyermekes
családoknak osztottuk szét.

Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatott
családok nevében is a felajánIóknak. név szerint
Bogya Lajosnak. valamint az anonimitást
kéró'knek a nemes gesztust.

Sajnos a Családsegítő Szolgálat helyhiány miatt a
bútorok raktározását nem tudja megoldani. így
egyelőre nincs módunk több felajánlást elfogadni.

Amennyiben viszont újabb igény merül fel rászo
rulók részéről. ismételten meghirdetjük az akciót.

A Városi Csa[ádsegítőSzo[gá[at munkatársai
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e lenorzés
Az ÁNTsz Szarvas Városi

Intézetének munkatársai ez évben
már május l-jétől megkezdték az
élelmezés-egészségügyi egységek
fokozott nyári ellenőrzését.

A szakemberek június 29-ig
összesen 122 helyen végeztek
helyszíni szemlét. s összességében
114 OOO Ft bírságot szabtak ki. Az
ellenőrzések során működés

felfüggesztésére nem került sor.
azonban igen gyakori hibaként
szerepelt a lejárt tárolás. szak
hatósági hozzájárulás nélküli for
galmazás. készételek nem megfelelő

kezelése. tárolása. a fagylaltforgal
mazás szabályainak megszegése.

Pozitív tényként megállapítható
azonban a hibák ellenére, hogy a
vállalkozók. üzletvezetők az észlelt
hiányosságok megszüntetésére az
intézkedést azonnal megtették és
segítő szándékúnak fogadták a
szakemberek észrevételeit.

Az intézet munkatársai szeptem
ber végéig folyamatosan. ismételten
ellenőrzik az idegenforgalmi szem
pontból is kiemelt élelmezés
egészségügyi egységeket valameny
nyiünk érdekében.

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

ALLERGIA FENYEGET

Európában az Európai Unió ál
tal 1997-ben végzett felmérés
szerint mind a szűréseken felis
mert. mind a regisztrált allergiás
betegek száma fokozatosan növe
kedett.

Az allergiás megbetegedések
közül a virágpor okozta allergiák
3-féle formában jelentkezhetnek:

- asztma.
- szénanátha.
- allergiás kötőhártya-gyulla-

dás.
Ezen megbetegedések legfőbb

kiváltója a parlagfű.

E gyomnövény júliustól október
végéig virágzik. Irtása leghatáso
sabb tavaszi megjelenésétől

kezdve korai gyomlálással. illetve
tömegesebb előfordulása esetén a
virágzás előtt végzett rendszeres
kaszálással.

A parlagfű nemcsak szán
tóföldön. hanem városi gyomként
is ismert. rendezetlen építési
területeken, elhanyagolt kertek
ben. árokparton, utak szélén is
megtalálható.

Kérjük az allergiás megbete
gedésben szenvedők és a ma
még egészségesek védelme
érdekében Ön is irtsa a par
lagfüvet!

ÁNTSZ VároSt Intézete Szarvas
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A gyomaendrődi Katona József
Városi Művelődési Központ 1998.
október 12-től megrendezi az L
Gyomaendrődi Őszi Tárlatot. ame
lyen gyomaendrődi alkotók mUD
kái tekinthetőkmeg.

A kiállításra mindazok a gyoma
endrődi alkotók jelentkezhetnek.
akik képzőművészeti alkotása
ikkal szeretnének közönség előtt

bemutatkozni.
A jelentkezés feltétele: a 18.

életév betöltése.
Maximálisan 3 alkotás adható

be, műfaji megkötöttség nincs.
A munkákat kiállitásra kész
állapotban kérjük. (A festmé
nyeket keretezve. a grafikákat
50x70 cm-es méretre paszpar
túrázva).

A kiállításra kerülő munkákat
szakmai zsűri válogatja ki. A zsű

rlzést követően szakmai konzultá
ciót tervezünk.

Nevezési dij: 300.- Ft/fő.

Az alkotásokat a Katona József
Városi Művelődési Központba
(Gyomaendrőd.Kossuth u. 9.) kell
behozni o!<tóber 5-6-7-én 8 és 16
óra között.
Bővebb felvilágosítás kérhető az

intézményben, illetve a 66/386
777-es telefonszámon.

Gyomaendrödön második alkalommal került
megrendezésre a Volkswagen bogarak nemzetközi
összejöveteie.

Az eseménysor az augusztus 7-i esti bogárbállal
incult. Másnap kerültek sorra a járművek és vezetőik

szá.iTIára kiirt verseny-vetélkedők.
Az idén valamivel több autós résztvevő érkezett.

mint az elmúlt évi első találkozóra. már ami a fizetett
nevezői számot illeti - most 33-an álltak rajthoz.

A következő kategóriákban vihettek el díjakat.
jutalma.1<at az erre érdemesek:

A legszebb. a legszakadtabb, a legalacsonyabb. a
legmagasabb. a legötletesebb. a legöregebb (1953-as
kiadású \/VIr bogár Uve Schröder Németország).
A legmesszebbről érkezett (szintén Uve Schröder).

Összemérték tudásukat még a vezetők és autóik
lassulási és ügyességi versenyben is. Kerék
pumpálásban Szilágyi Ferenc helyi versenyző

bizonyult a legeredményesebbnek. A háromtusa
versenyt Szilágyi László és Szigeti Csaba nyerte.

A rendezvényről el kell mondani. hogy nagyon jÓ és
nagyon kell a városnak természetesen az ilyen és
hasonló kínálat. de azt ís szóvá kell tenni. hogy igen
sokan kifogásolták és szóvá is tették. hogy hiba

belépti díjat szedni. s főleg ilyen magas összeget.
Ezért nem egy népesebb család hátat fordított az ese
ménynek... -BK-
Fő támogatók voltak: Németh Dezső vállalkozó.

Print 2000 Kecskemét. Autó Körös Kft. Békéscsaba.

Barátságos arcokat kérünlc. .. !
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toborzó
A rövid múltra visszatekintő

Körös Kajak Sportegyesület
életében máris sikerek jelent
keztek.

Augusztus 15-i evezős ver
seny rendezésével és az ott
mutatott eredményekkel mint
egy bemutatkoztak a hazai
közönség előtt is.

Az egyesület eddigi - idei
eredményéi:

Gyermek ll. korcsoportban
Scherk Ádám 4.. Rác Anikó 4.
lett a július 12-13-i szarvasi
Körös Kupán.

A Simon Viala Emlékver
senyen Békésszentandráson
július 25-26-án. ahol igen erős

mezőny jött össze országos baj
nokokkal tűzdelve. gyermek II.
csop. Scherk Ádám 5.. Rác
Anikó 4. helyet ért el.

Augusztus IS-én Gyomaend
rődön:

MK. l. előkészítő fiú 1. Lövei
Tibor.

MK. l. ll. cs. lány 4. Rác
Anikó.

MK. 1. fiú Il. évf. 3. Scherk
Ádám.

K. l. serdülő lány 1000 m 2.
Maráz Aliz. 3. Timár CsiHa.

K. 1. serd. lány 500 m 2.
Székács Beáta, 3. Maráz Aliz

K. 1. ifi lány 500 és 1000 m 
mindkét számban 2. Fülöp
Emese.

Öregfiúk 500 m 1. Scherk
László.

A pontverseny eredményei: l.
Szarvas. 2. Tiszafüred. 3. Bé-

kés. 4. Békésszentandrás. 5.
Gyomaendrőd, 6. Csongrád, 7.
Szeged. 8. Miskolc. 9. Bé
kés-Mezőgép.

A futamok között rendezett
tombolasorsoláson sok értékes
ajándék lelt gazdára. A jegyek
bőI befolyt összeg 41800 Ft
volt. Ezt az egyesület csónakok
vásárlására fordítja. Köszönetet
mond a Körös Kajak Sport
egyesület a tombolatárgyak
felajánlóinak.

A jövőben a gyomaendrődi

szabadstrandon tartandó ver
seny Viharsarok Kupa néven is
métlődík majd.

Az idei. további programok
közt találjuk. hogy a gyerekek
szeptember 9-én. a döntök
napján megtekintik a szegedi
evezős világbajnokság futamait.

A gyomaendrődi rendezvény
támogatóinak köszönetet mond
az egyesület: Varjú István vál
lalkozó. Farkas Máté vállalkozó.
dr. Farkas Zoltán. dr. Katona
Piroska. Gyuricza Sándor vál
lalkozó. Kucsmik István vál
lalkozó.

Ugyanilyen köszönet jár
Gombkötőnénekés aszülőknek

is.
A Körös Kajak Sportegyesület

folytatja toborzóját olyan 8-12
éves gyerekek számára. akik
kedvet éreznek az evezős

sporthoz. Jelentkezni a
Vizitelepen. Fő út 110.. vagy
telefonon 285-033' Scherk
Lászlónál. Biró

Tiszafl1reden tartott uerseny eredményei:

Lövei Tibor előkész. l. hely. Bucsi Tamás
l kcsp. 3. 4 .. Scherk Ádám 2. kcsp.l. h.
Országos bajnokokat győztek le!
Csapatban 3. helyezést értünk el.

Kajakgyőzőink egy csoportja

TOTÁL VEGYESÁRUK
•• I

UZLETHAZA
Endrődi u. 1. sz. (Háztartási bolt)

Tel.: 386-637, 06/20/254-663 Este: 386-507

Legolcsóbban hozzájuthat
nálunk: étolajhoz, hypóhoz,

burgonyához, almához és sok
más egyéb fontos árucikkhez.

Keresse üzletünket!

NKÉNTE8TOBORZÓ!
Tisztelt fiatalok!

A Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődi Területi
Szervezete elsősegélynyújtócsoportot szervez!

A csoport feladata: civilizációs veszély- illetve katasztró
fahelyzetben a felderítési. egészségügyi elsősegélynyújtási
és mentési feladatok végrehajtása. Ehhez az önként je
lentkező 18. életévét betöltött helyi lakosokat a Vöröske
reszt felkészíti és a folyamatos képzésükrőlgondoskodik.

A felkészített elsősegélynyújtóknak - a csoport tag
jainak - az esetleges veszélyhelyzetben 4 órán belül a
feladatok ellátására készen kell állnia.

Ezúton kérem azokat a személyeket. akik a fel
tételeknek megfelelnek. és a Vöröskereszt önkénteseként
az ilyen jellegü humanitárius feladatok ellátására kedvet
éreznek. 1998. szeptember ll-ig személyesen jelent
kezzenek a Vöröskereszt irodájában (Gyomaendrőd.

Szabadság u. 6. Óvoda) munkanapokon 8-16 óra között.
Értesítés: A Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődi

Területi Szervezete ezúton értesíti tagságát és a lakossá
goto hogy alakcíme megváltozott.

Az új cim: Gyomaendrőd. Szabadság u. 6. (Szabadság
úti óvoda).

Tel.: 386-995

Társastánc-tanfolyam
1998. szeptemberétől 4 hónapos társastánc-tan
folyam indul 7-12 éves gyerekek részére a Katona
József Városi MüvelődésiKözpontban.
Foglalkozások: hetente kedden, 17-18 óráig lesznek.
Beiratkozás: 1998. szeptember 8-án 17 órakor.
Tandíj: 900,- Ft/hó.
Táncpedagógus: Megyeri László

Lionne Ajándék Shop ajánlatai
• Iskolo-. utozótóskók. zsebszómológépek.

11
menedzserkolkulótorok nogl,l vólosztéko 11

l> bosebollsopkóvol okciól l>
• Hőmérők. órók. kerómiók.

LIONNE bőr- és egl,léb ojóndéktórgl,lok LIONNE

SHOP • Audio- és videokozettók SHOP
--- • Agfo filmek. 0Jóndékcsomog. fotóolbum---'

• Aronl,l. ezüst ékszerek: SPEEDO. EGO sportruhózotl

a Lionne shop-ban Hősök útjo 46.· Tel.' 386-424



Jud : vezetöváltás
1998. SZEPTEMBER

A Gyomaendrődi Judo Klub
elnöke a márciustól lemondott
Károlyi Antal helyett Tóth
Mihály rendőrfőhadnagy.

- Miért történt a csere? - kér
deztük Tóth Mihályt.

- Azért, mert Károlyi szá
mos, egyéb elfoglaltsága mel
lett ugyan vezeti az edzéseket.
de az elnöki feladatok, egyéb
szervezési, adminisztratív el
foglaltságokat nem tudta kel
lőképpen megoldani. A tagok
általában gyerekek, ezért is
nagy kedwel vettem át a
vezetést. A legidősebb is csak
16 éves. Gyerekekkel fog
lalkozni érdekes és hálás feladat szá
momra. Aztán saját lányom is a
tagok között van...

- Milyen teruekkel, elgondolások
kal indult? Hogyan touább?

- A versenyeken a minél jobb
eredmények elérése, és hogy minél
több ilyen összecsapásra el tudjunk
jutni. Ugyanis a küzdősportokban az
edzés csak a felkészülés, igazi erő

próba a verseny. Ez ad választ, hogy
milyen munkát végzett a sportoló ...

Valamint ekként jutnak a gye
rekek további motivációhoz saját és
társaik eredményének tudatában.

- Anyagi helyzetük?
- Sok pénzt emésztenek fel a ver-

senyekre történő utazások, hiszen
ezek az ország különböző pontjain
lehetnek.

GYOMAENDRŐDIHíRADÓ

- Eredményeik?
- Szerénytelenség nélkül állítha-

tom. hogy a cselgáncsozóink Károlyi
Antal eredményes munkájának kö
szönhetően Békés megyében a
legjobbaknak számítanak, de a
régióban sem mindig találnak
legyőzöre versenyzőink.

Kiemelkedő eredményeink 1998
ban:

Mészáros Renáta diák C. korcsop.
Százhalombattán diákolimpiai baj
nok, Vetró Péter ifi A. korcsop.
Magyar Köztársasági Kupagyőztes.

Persze említhetném a többieket is:
Szabó Zita. Szabó Mariann. Tóth
Tamara, Kónya Katalin, Schwalm
Gergő, Balog Zoltán, Oláh Zoltán,
Gózon Gábor, Stranszki Mihály...
akik országos szinten bizonyitották,

II

hogy nagyon komoly felké
szülés áll mögöttük. Szinte
minden versenyről dobogós
helyezéssel tértek haza.

El kell még mondanom,
hogy a csel gáncs nemcsak
a fizikai fejlődést, de a szelle
mi. lelki alakulást is pozitívan
segiti elő, hiszen a tanulásban
is jó eredmé
nyeket érnek el. Az akaraterő

magas szinten kifejlődhet.

mert a tatamin csak saját
magára számíthat mindenki...

- Touábbi terveik?
- 1998 őszén rendezik a

magyar bajnokságot, ami a
legrangosabb hazai verseny a
sportágban. Bízom benne. hogy
fiataljaink ekkor is kitesznek majd
magukért.

Az 1999-2000-es tanévtől a Gim
názium rendőri osztályában szeret
nénk a judooktatást még hangsúlyo
sabbá tenni, több óraszámmal.

Végezetül szeretnénk megkö-
szönni támogatóinknak, hogy segítik
müködésünket, lehetőségeikhez

képest támogatják a klubot. Ezek: a
város önkormányzata, az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezet, Sikér
Gmk., Mar-Zol Kft., Thermi>c
Németh Kft., Raichle Sport Kft., Kner
Nyomda Rt., Pavilon fogadó.
Dabatter Kft., Borsi Lajos, Ágoston
Lajos és még sokan mások.

BK

Játszóház Endrődon
Az 1. Sz. Napköziotthonos Óvoda és a

Városi Családsegitö Szolgálat játszóházat
szenrezett 1998. július 20-24-ig, a Szabadság
úti óvodában. A programok délelőtt 9-12
óráig. délután 14-16.30-jg tartottak.

A hétfő délelőtt origami hajtogatással telt,
ismerkedtek egymással a gyennekek és a fel
nőttek. Délután tomafoglalkozás volt.
labdajátékokkal.

Kedden kirándulást szenreztünk az
Endrődi Tájházba. ahol Vaszkó frénke néni
érdekes és élvezetes előadasaban ismertetett
meg minket a múltban élő emberek életével.
szokásaival. Délután a gyermekek só-liszt
gyunnából készítettek szép formákat.
melyeket az óvoda sütőjében kiégettünk. igy
haza is vihették.

Szerda délelőttre újabb kirándulást
szenreztünk. ezúttal a Bethlen Gábor
Szakközépiskola tangazdaságába. Itt egy
nagyon kedves fiatalember mutatta meg
nekünk az állatokat. birkákat. tyúkokat.
sertéseket. A gyermekeknek a legnagyobb
élményt az adta, hogy egy éppen akkor
krotáliázott kis bikát megsimogathattak.
Ezen kivül az otthoni élménybeszámolókból

nem hiányzott a több mint 4 mázsás sertés
bemutatása sem. Szerda délutánra szintén
tomát szerveztünk. valamint festés és gyur
mázas között válogathattak a gyermekek.

Csütörtök délelőtlre átköltöztünk a Blaha
úti óvodába. ahol a gyermekek a Macs
kaarisztokraták cimü fIlmet látták. ami na
gyon tetszett nekik. A délután szintén festés
sel. gyurmázással. hajtogatással telt.

Az utolsó nap dé1előttjén zacskóbábot
készitettek a gyermekek. Volt itt oroszlán.
királylány. mackó. nyuszi. ló és egyéb bábok.
A bábkészítés után a gyermekek kitalált
meséket játszottak el a bábokkal. amit tár
saik és a felnőttek hallgattak nagy figyelem
mel.

Összességében elmondható. hogy jól sike
rült ez a program. A létszám változó volt a
héten, 20 és 40 fő között. Többségében
óvodások vettek részt a proglamban. de eljött
néhány kisiskolás, és egy-két szülő is velünk
töltötte a délelőttöt. Valószinü. ha kicsit
hüvösebb az idő. még többen eljöttek volna.

Úgy tenrezzük. hogy jövőre is lesz ját
szóház. amiben még gazdagabb programot
kinálunk a gyermekekn.ek.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani:
- az l. Sz. Napköziotthonos Óvodának,

hogy helyet biztositottak nekünk a
Szabadság úti óvodában.

- az l. Sz. Napköziotthonos Óvoda
lelkes óvónőinek, név szerint Bukva
Anikónak, Giricz Klárának, Hunya Krisz
tinának, Paróczai Péternének, Szabó
Istvánnénak, valamint Szemireiné Cse
renyecz Évának, akik szabadidejüket felál
dozva eljöttek. és programokat szenreztek a
gyermekeknek.

- a Sikér Gmk.-nak, akik minden napra
friss péksüteményeket biztositottak nekünk.

- a Bethlen Gábor Mezőgazdasági

Szakközépiskolának, akik engedélyeztek.
hogy megnézzük a tangazdaságot. és saját
buszukkal ingyen kivittek és visszahoztak
minket.

- a Color Shopnak, akik biztositottak szá
munkra szines papirokat ragasztót. gyurmát,
és egyéb eszközöket,

- a Gyomai Kner Nyomda Rt.-nek, akik
sok papírt és bőrhulladékot ajánlotta!< feJ.
amire a gyermekek rajzolhattak. festhettek

A Városi CsaládsegítőSzolgálat l11l.lft!catársai
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Ismét dobogós helyet ért el városunk majorette cso
portja.

Az Országos Majorette Táncversenyt és Fesztivált
aug. l-jén rendezték meg a Komárom-Esztergom
megyei Kömlődön.

A gyomaendrődi Színfolt Majorette Csoport színpa
di tánc kategóIiában III. helyezett lett. a húsz
vetélkedő majorette csoport közül - nyilatkozta a
Hiradónak Hunya Jolán. az együttes vezetője.

Választási megbeszélés II.

Anyakönyvi változások
Házasságkötése/c:
Szakálos Máté (Kecskemét) és Lakatos Brigitta
(Kecskemét), Rácz Lajos Mihály és Dávid Katalin.
Gecsei Lajos és Veres Éva. Lehoczky Péter László
(Békéscsaba) és Wolf Tünde Edit. Cseh Tamás
Béla (Budapest) és Kruchió Edit, Nagy József
István (Szeged) és Uhrin Erika. Szilágyi Sándor és
Sesztakova Szvetlana Alekszejevna (Oroszország.
Tolgiatti) .

Alci/c eltávoztaic közülün/c:
Dékány Mihály 90. Szendrei Jánosné 87. Szmola
Jánosné Farkas Magdolna 69. SzatmáIi József 57.
Timár Ede 91. Forrai Lajos 73. Balog Vincéné
Píntér Anna 84. Joó Lászlóné Molnár Eszter 83.
Uhrin Péterné Tímár Etelka 81. Kelemen Károly
45. Ricsei Balázs 72 éves korában.

Szeptemberben ünnepélyes keretek között
emlékeznek meg a II. Sz. Nyugdíjasklub 15 évéről.

Gellai András vezető elmondta a Híradónak. hogy
1983-ban alakultak 130 taggal. Ez mára 170-re
bővült, folyamatos cserék mellett...

Céljuk az idős emberek szabadidős programjaiban
segíteni.

Kulturális. társadalmi rendezvényeken. ünnep
ségeken való részvétellel. egyéni foglalkozásokkal.
tájékoztató jellegű. politikai összejövetelekkel. egye
bekkel.

Gyakoriak az utazások. kirándulások az ország
teruletén. ezen kívül barátsági. ismerkedési estékkel
tarkitott még az életük. - B -

ZE EISKOLAI HÍREK

A választási bizottság elnöke dr. Debreczeni Gizella.
alelnöke Homok Béláné lett.

2 kisebbség - a cigány és a német - kezdeményezte a
választáson való részvételüket.

A választási iroda vezetője a jegyző dr. Csorba Csaba.
helyettese az aljegyző lViegyeri László.

A választási értesítők postázása a választópolgárok
részére megtörtént.

Augusztus 24-töl történhet az ajánlás szeptember 25
ig.

A választási kampány július 31-én indult és ok(óber
16-án 24 óráig tart. 2 jelölt állítása után kompenzációs
listát állíthat a jelölő.

Plakátokat közhivatalokra elhelyezni nem lehet.
Máshol a tulajdonos hozzájárulása szükséges.

A választást követően ezeket 30 napon belül el kell
távolítani!

( A Nyugdíjasklub 15 éves)

-b-

A. • • .:,.

."/ ",'" ~.t. }" .... 'I' iPszt!
Mások azt mondták. miért vagyok úgy oda...?!

Csalillogy én lelkizős típus vagyok és mindent. amí alap
talan. vagy igazságtalan nagyon mellre szívok - mondta
ismerősöm.

Megállapodtunk. hogy esetét közreadjuk azzal a céllal.
hogy mások is le tudják vonni a kellő következtetéseket
és felkészülten - amennyiben lehet - tudnak cselekedni
az adott időben. szituácíóban.

A történet lényege. hogy egyszer csak felbukkant két
mogorva - az is lehet. hogy marcona - kinézetü ember
formájú lény.

Ezek felkeresték a férj feltételezett munkahelyét. Ott 
minő véletlen - rövid érdeklődésükreegy arra haladótól
megtud ták. hogy ott tényleg dolgozott egy X. Y. nevű

ember. Egy kapott cím birtokában a komoly fekete
ruhás megbízottak hamarosan már ott folytattál<
tevékenységüket.

Nyersen közölték, hogy X. Y. hatalmas (több százezer
Ft) köztartozással bír nevezetesen egy létező jóléti
ügyeket intéző intézménnyel szemben. A családtagok X.
Y. távollétében az összes lehető idegességi. szorongási
stb. rohamokat átélték a behajtók távozása után
következő 48 órában.

A feleség nem nyugodott és nem kis telefonköltséget
termelve megtudta erőszakosságánakköszönhetően az
illetékes főosztályvezetőtől,hogy mi az ábra...

Tisztázódott végül. hogy X. Y. nem az az X. y.. bár a
név azonos. A születési dátum és egyéb megkülön
böztető adat sem egyeZik (ezeket a morózusok nem is fir
tatták) . A főosztályvezető lehengerlő módon közölte a
telefonban. hogy ilyen ügyben nem szoktak akasztani. .. !
Az inkognitóban ügyködő emberek pedig csak a dol
gukat végezték... Azt hajtogatták. hogy X. Y. bizonyára
hamis adatokat adott meg rég leállított vállalkozásáról.
hogy kibújhasson az esetleges számonkérés elő!. .. (?)

Udvariatlan. pökhendi ügyfélkezelés. durva. faragat
lan végrahajtási forma jellemzi hát a megyei aliroda
müködését?

A történet szerint - igen.
Ja. még elnézést sem kértek azóta sem a tévedésért.

Kártéritésről. udvarias hangnemről pedig nem is hallot
tak (az Európába vezető úton).

Köszönöm a verseny zenei anyagának elké
szítésében nyújtott segítségét a következő szemé
lyeknek:

- Kónya Márta tanárnő - Poharelecz László vál
lalkozó - Fülöp Tamás - Pálfi Sándor vállalkozó
Békés. a Toronyrádió munkatársa.

Szeptember 3-án. csütörtökön 17 órai kezdettel
pótfelvételit tartunk (Gyoma).
Szeptember 4-én pénteken tanévnyitó ünnepély
lesz 17 órakor a Művelődési Központban.
Szeptember 2-án. szerdán 17 órai kezdettel pót
felvételit tartunk (Endrőd).

Hunya Jolán
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Gyomaendrőd Város Onkormányzati Egyéni Választókerületei

és szavazóköreinek új besorolása 1998. július 10-től

1. szÁMú EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
1. számú szavazókör
Helye: Liget-fürdő. Erzsébet liget
Terület[ leirás: Csokonai Vitéz Mihály. Erkel Ferenc. Erzsébet

liget. Fáy András. Hársfa. Kiss Lajos üdülőtelep. Kölcsey Ferenc.
Körös-sor. Móricz Zsigmond. Munkácsy Mihály. Radnóti Miklós.
Semmelweis Ignác. Székely Bertalan. Vidovszky Béla. Vizmú-sor.

2. számú szavazókör
Helye: Gimnázium. Hősök útja 43.
Terület[ leírás: Áchim L. András. Bacsó Béla. Bercsényi Miklós.

Esze Tamás. Hantoskerti. Hősök útja 2-től 48/ l-ig. Kőrösi Csoma
Sándor. Pósa Lajos. Somogyi Béla. Szabadság tér. Szondy György.
Tanya vrI.. Zrinyi Ilona Űdülőtelep. Hősök útja l-től 45-ig.

2. szÁMú EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
3. számú szavazókör
Helye: Általános iskola, Fő út 181.
Területi leirás: Attila. Álmos. Árpád. Berzsenyi Dániel. Fegyvernek.

Mátyás király. Szabó Dezső.

4. számú szavazókör
Helye: Általános iskola. Sallai utca 2.
Területi leírás: Bajcsy-Zsilinszky út 2-től 40-ig. Bocskai István u.

2-től 34j1-ig. SalJai Imre. Ságvári Endre. Zrinyi Miklós u. 2-től 26
ig. Bocskai István u. l-től 35-ig. Fő út 160-tóI228-ig. Pásztor János
ll. 2-től 14-ig. Pásztor János ll. I-től 13-ig. Zrínyi Miklós ll. I-től

27/ l-ig. Bajcsy-Zsilinszky út l-től 43-ig. Fő út 135-től 185-ig.

3. SZÁlVIÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
5. számú szavazókör
Helye: Katona József MűvelődésiKözpont. Kossuth u. 9.
Terület[ leírás: Botond. Fürst Sándor. Jókai Mór. Petőfi Sándor.

Tompa Mihály. Bajcsy-Zsilinszl-.:y út 44-től 50-ig. Bocskai István ll.

36-tól 62-ig. Bocskai István u. 37-től 57-ig. Pásztor János u. 16-tól
38-ig. Zrínyi Miklós u. 28-tól 58-ig. Zrinyi Miklós ll. 29-től 61-ig.
Bajcsy·Zsilinsz":y út 45-től 061-ig. Pásztor János ll. IS-től 35/2-ig.

6. számú szavazókör
Helye: Óvoda. Vásá..'"1érí Lakótelep. Vásártéri Lakótelep végig.

4. szÁMú EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
7. számú szavazókör
Helye: Zeneiskola. Rákóczi u. 19.
Területi leirás: Arany János. Batthyány Lajos. Béke. Dobó István.

Hunyadi János u. 2-től 18j1-ig. Kisréti u. 2-től 34-ig. Kner. Kossuth
Lajos u. 4-től 40-ig. Liszt Ferenc. Mirhóháti. Rákóczi Ferenc. Hősök
útja 52-től 76-ig. Hunyadi János u. I-től 27-ig. Kossuth Lajos ll. S
től 29-ig. Kisréti u. I-től 29-ig. Hősök útja 51-től 91-ig.

8. számú szavazókö.
Helye: Általános iskola. Kisréti u. 27.
Területi leírás: Bessenyei György. Budai Nagy Antal u. 2-től 18-ig.

Hámán Kató. Kazinczy Ferenc. Kálvin János u. 2-től 36-ig. Keleti.
Kiss Bálint. Körgát. Mikszáth Kálmán u. 2-től 20-ig. Vörösmarty
Mihály li. 2-től 32-ig. Hősök útja 78-tól 100-ig. Hunyadi János u.
20-tól 32j1-ig. Hunyadi János u. 27/ l-től 61-ig. Budai Nagy Antal
u. l-től 3] / l-ig. Kálvin János \t. l-től 75-ig. Vörösmarty Mihály u.
l-től 29-ig. Mikszáth Kálmán u. l-től 25-ig. Hősök útja 93-tól 111
ig.

5. szÁMú EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
9. számú szavazókör
Helye: Városi Könyvtár. Kossuth utca 50.
Területi leirás: Damjanich János tér. Eötvös József. Gárdonyi

Géza u. 2-től 12-ig. Gyóni Géza. Kató József. Kisfaludy. Lehel u. 2
től 10/ l-ig. Lévai. Nagy Sándor. Wesselényi Miklós. Bajcsy
Zsilinszky út 52-től 98-ig. Kossuth Lajos u. 42-től 70-ig. Kossuth
Lajos u. 35-től 63-ig. Kálvin János u. 38-tól 50-ig. Kálvin János u.
77-től 85-ig. Kisréti u. 34/ l-től 44-ig. Vörösmarty Mihály u. 34-től

34-ig. Vörösmarty Mihály tI. 31-től 47-ig. Kisréti u. 31-től 37-ig.
Bajcsy-Zsilinszky út 67-től 121-ig. Gárdonyi Gha u. l-től 39j1-ig.
Lehel u. l-től 13-ig.

10. számú szavazókör
Helye: KözútkezelőKHT. Iroda. Bánomkerti u. l.
Területi leírás: Bánomkerti. Katona József. Losonczi István. Rózsa

Ferenc. Széchenyi István. Tanya vr .. Tokai Ferenc. Toldi Miklós
Bajcsy-Zsilinszky út 102-től liO-ig. Budai Nagy Antal u. 20-tól 40
ig. Budai Nagy Antal u. 33-tól 51-ig. Mikszáth Kálmán u. 22-től 56-

ig. Mikszáth Kálmán u. 27j1-től 55-ig. Bajcsy-ZsUinszky út 123-tól
143-ig. Gárdonyi Géza u. 14-től 18-ig. Gárdonyi Géza u. 41-tőI85

ig. Lehel u. 12-től 192-ig. Lehel u. IS-től 27-ig.

6. szÁMú EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
ll. számú szavazókör
Helye: Óvoda, Fő út 85.
Területi leirás: Ady Endre. B. Molnár Imre. Balassi Bálint.

Besenyszegi. Madách Imre. Németzugi sor. Tanács. Zalka Máté. Fő
út liO-től 156j1-ig. Fő út lll-től 133-ig.

12. számú szavazókör
Helye: Ipari Szakképző Iskola. Selyem út 124.
Területi leirás: Bethlen Gábor. Gutenberg. Ipartelep. Keresztúri.

Kós Károly. Kulich Gyula. Magtárlaposi. Móra Ferenc. Nyárszegi.
Október 6. lakótelep. Rácz Lajos. Sebes György. Selyem út végig.
Újkert sor. Selyem út 124-től 124-ig.

7. szÁMú EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
13. számú szavazókör
Helye: Óvoda. Selyem út 101.
Területi leirás: Babits Mihály. Bartók Béla. Honvéd. József Attila.

Mohácsi. Napkeleti.Tamási Áron. Polányi Máté u. 52-től 78-ig.
Selyem út 98-tól 122-ig. Sugár út 106/8-tól 136-ig. Selyem út 95
től 129-ig. Sugár út 97-től 1l7-ig. Polányi Máté u. 51-től 59-ig.

14. számú szavazókör
Helye: Óvoda, Szabadság u. 6.
Területi leírás: Baross Gábor. Csillagos. Juhász Gyula. Kodaly

Zoltán. Mirhói. Szabó Ervin. Toronyi. Tulipán. Zsák. Polányi Máté u.
38-tól SO/8-ig. Selyem út 56-tól 96-ig. Selyem út 55-től 93-ig. Sugár
út 64-től 106-ig. Sugár út 57-től 95-ig. Polányi Máté u. 39-től 49-ig.

8. szÁMú EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
15. számú szavazókör
Helye: Idősek Klubja. Fő út 66.
Területi leírás: Bányász. Bem. Dankó Pista. Dobi István. Halász.

IOúsági lakótelep. Kántorkert sor. Kárász. Kossuth tér. Körös. Martos
Flóra. Nap. Vadász. Fő út 54-től 96-ig. Fő út 41-től 109-ig. Fő út 80
tól 108-ig. Fő út 65-től 109-ig.

16. számú szavazókör
Helye: Speciális iskola. Fő út 5.
Területi leírás: Fő út 4-től 32-ig. Fő út 4-től 76/ l-ig. I-latház. Hidfő.

Hősök tere. Kilián tér. Kinizsi Pál. Könyves Kálmán. Kürt. Liliom.
Micsurín. Mikes Kelemen. Tanya V. 2-től lIO-ig. Táncsics Mihály.
Templomzug. Fő út l-től 35-ig. Fő út l-től 63/2-ig. Tanya V. l-től

109-ig.

9. szÁMú EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
17. számú szavazókör
Helye: Rózsahegyi Kálmán Ált. Isola. Népliget u. 2.
Területí leirás: Alkotmány. Apponyi u. 2-től 22/A-ig, Blaha Lujza u.

4-töII6-ig, Csurgó. Damjanich. Deák Ferenc. Décsi. Endrődi. Gorkij.
Kacsóh Pongrác. Köztársaság. Lábas. Népliget. Rózsahegyi Kálmán.
Szabadság. Zöldfa. Zrínyi Ilona. Apponyi u. l-től 23-ig. Blaha Lujza
u. l-től 19-ig.

18. számú szavazókör
Helye: Közösségi Ház, Blaha L. út 21.
Területi leirás: Akác. Dózsa György. Egressy Béni. Fazekasi. Gábor

Áron. Kenderáztató. Kisfok. Korányi Frigyes. Orgona. Polányi Máté
2-től 36-ig. Selyem út 2-től 54-ig. Sugár út 2-től 62-ig. Szent Antal.
Szélmalom. Temető. Vasvári Pál. Apponyi 24-től 40/2-ig. Apponyi
25-től 45-ig. Selyem út l-től 53-ig. Sugár út l-töI55-ig. Blaha Lujza
18-tól 24-ig. Blaha Lujza 23-tól 37-ig. Polányi Máté l-től 37-ig.

10. szÁMú EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
19. számú szavazókör
Helye: Öregszólői Idősek Klubja. Kondorosi u. l.
Területi leiras: Álmosdomb. Bacsalaposi. Diófa. Fazekaszugi 5-ös

gátőrház.Határ. Iskola. Kis. Kondorosi. Kör. Páskumi. Polyákhalmi.
Szarvasi. Szőlőskert.Tanya ll.. Tanya Ill.. Ugari út.

20. számú szavazókör
Helye: Nagylaposi Idősek Klubja. Mester u. 19.
Területi leirás: Csejti. Korvin Ottó. Mester. Nagylaposi

Vasútállomás. Nagylaposi MÁV-lakás. Simai. Tanya IV. Tóth Árpád.
Vasúti őrházak. Vasútsor. Tanya V. 114-től 2398j1-ig. Tanya V.
117-tőI9619/2-ig.. Dr. Csorba CsaIJajegyz6
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A közelgő helyhatósági választásokat megelőző lázas
tevékenységek, készülődések immár teljes erővel

zajlanak.
A pártok, delegálók, vagyis a jelölő szervezetek

egyeztetnek. gyüléseket. összejöveteleket tartanak,
keresik a legmegfelelőbbnek látszó/ígérkező jelöltet.
jelölteket.. .

A Híradó egy áttekintést igyekszik nyújtani kedves
olvasóinak a lapzárta - '98. aug. 26-i - idején fellelhető

helyzetről.

Az alant közöltek természetesen képlékeny adatok,
hiszen szeptember 25-ig, a jelölés lezárásáig még vál
tozhatnak ezek a részleges információk.

Megkérdeztük a jelenlegi önkormányzati képvise
lőket, hogy vállalják-e az újabb megmérettetést kör
zetükben?

Katona Lajos és Várfi András kivételével erre igent
mondott Balázs Imre, Bátori Gyula, Knapcsek Béla.
Tótka Sándor, Czibulka György, Garai János,
Hanyecz Margit (most függetlenkéntJ, dr. Kovács Béla,

Nagy Pál, dr. Valach Béla, R. Nagy János. Hangya
Lajosné (most függetlenkéntl, Kovács Kálmán, Dávid
István, dr. Szendrei Éva (még bizonytalan).

Jelenlegi polgármesterünk dr. Dávid Imre is újból
indul a polgármesteri székért. Pillanatnyilag kérdé
ses. hogy lesz-e ellenfele, ugyanis a kósza hírek sze
rint polgármesterjelölt vonatkozásban eddig felmerült
nevek közül:

GONDA KÁROLY - ..nem vállalom, nem vágyom ebbe a
pozícióba.....

DR. KOLBUSZ JUTKA - nem kíván indulni.
DR. SZENDREI ÉVA - "még korai erről nyilatkozni. l\z

SZDSZ még nem tisztázta a jelöltek névsorát. sem a
polgármesterjelölt esetleges kilétét. .. "

JENEI BÁLINT - nem indul polgármesterjelöltként.

A lapzártáig beérkezett legfrissebb információk a
jelölőszervezetek eddigi képviselőjelöltjeire, polgár
mesterjelöltjeire. listás indulóira. valamint a megyei
közgyülésbe delegálandó jelöltjeíről:

FIDESZ - :MKDSZ - MDF
l. k. Putnoki Lajos támogatott,
2. k. Kertes Imre támogatott.
3. k. R. Nagy Tibor FIDESZ-tag,
4. k. Dezső Zoltán FIDESZ-tag,
5. k. Bátori Gyula MDF,
6. k. Bótos László támogatott,
7. k. Véháné SzedIák Ildikó

MKDSZ.
8. k. Kovács Attila FIDESZ-tag,
9. k. Putnoki Lajos támogatott.

la. k. Ungvölgyi János MKDSZ.
Közösen ámtott komp. lista:
1. Dezső Zoltán.
2. Ungvölgyi János,
3. Bátori Gyula,
4. Kovács Attila.
5. R. Nagy Tibor.
6. Kertes Imre.
7. Putnoki Lajos.
Polgármesterjelölt: dr. Dávid Imre.
Megyei lista: l. Domokos László
6. Dezső Zoltán.
A MKDSZ a la ezer alatti lakosú
települések listáján 6. helyen
Császárné Gyuricza Évát jelöli..
Bátori Gyula FIDESZ - MKDSZ 
MDF koalícióban induló MDF-es
jelölt elmondta, hogy a 6. sz. v.k.
ben Márton Gábor MDF is indulni
kiván.

MSZP
képviselőjelöltjei:

1. k. Vass Ignác.
2. k. dr. Kovács Béla.
3. k. Babos László,
4. k. R. Nagy János,

5. k. Jenei Bálint MSZDP jelölt.
MSZP által támogatott,

6. k. Knapcsek Béla.
7. k. Gubucz György,
8. k. Kovács Vince,
9. k. Koloh Imre,

10. k. Rácz Béla.
A komp. listáról nincs még döntés.
Polgármesterjelölt: dr. Dávid Imre.
Megyei lista: dr. Kovács Béla a 8.
helyen jelölt.

MIÉP
Marsi János elmondta, hogy még
korai az időpont. a jelöltek névsora
nem eldöntött, legkorábban két
hét múlva készül el.

SZDSZ
Dr. Szendrei Éva jelezte. hogy
végleges döntés még nincs egyik
kérdésben sem.

ÚJ SZÖVETSÉG
Varjú Elek kijelentette. hogy nincs
kialakult jelöltnévsor. de a 6. sz.
szavazókörzetben Varjú Elek indul.

FÜGGETLEN
KISGAZDAPÁRT

gyomai szervezetétőlTótka Sándor
ismertette jelöltjeiket:

l. k. Tótka Sándor FKGP,
2. k. dr. Kulcsár László - függet

len
3. k. Iványi Lajos FKGP,
4. k. Forgó Frigyes FKGP,

5. k. Horváth Gáborné FKGP.
A FKGP endrődi szervezete - Cellai
Imre adatai:

6. k. ???
7. k. Elek Miklósné,
8. k. Gellai Imre,
9. k. Ladányi Gábor,

10. k. Timár Miklós.
Polgármesterjelölt: dr. Dávid Imre
Megyei listán: dr. Kulcsár Lászlót
támogatják a pártlistán keresz
tül... FKGP-KDNP

MAGYAR
SZOCIÁLDEMOKRATA

PÁRT
(MSZDP)

Jenei Bálint közölte az alábbiakat:
Területi képviselőjelöltek:

l. k. Nagy Pál,
2. k. dr. Kovács Béla MSZP 

ugyanakkor a MUNKÁS
PÁRT jelöltje is.

3. k. Garai János - MUNKÁS
PÁRT jelöltje is.

4. k. Kovács Kálmán.
5. k. Jenei Bálint - MSZP és

MUNKÁSPÁRT jelöltje is,
6. k. SzaJ;lados Ferenc - MUN-

KÁSPÁRT jelöltje is.
7. k. Békési Béla,
8. k. Gellai Máté.
9. k. - még bizonytalan,

la. k. - még bizonytalan.
Polgármesterjelöltjük: Dr. Dávid
Imre.
Egyéb jelöltlista még nincs.

• VÁLASZTÁSI INFO • VÁLASZTÁSI INFO • VÁLASZTÁSI INFO •



1998. SZEPTEMBER GYOMAENDRŐDIHíRADÓ 15

• VÁLASZTÁSI INFO • VÁLASZTÁSI INFO • VÁLASZTÁSI INFO •

Német nemzetiség a választáson

Babos László
MSZP Városi Szervezetének elnöke

erősödött. Gyomai viszonylatban is a
németség összeolvadt a magyarsággal.
magyarul gondolkodik és érez. Ezért
minden politikai és gazdasági kérdés
ben úgy viselkedik mint a magyarság és
nem állítható szembe vele.

Politikailag a magyarsághoz igazodik
és úgy is viselkedik. Most amikor a
németségről beszélünk a németség
oldalán is le kell győzni azt a gátlást
vagy félelmet. hogyha ennek eleget
teszünk akkor mi rosszat teszünk.
megsértjük a magyarokat. Ez nem sérti
a magyar érdekeket. hanem előrevivő

erő lesz. ha okosan kezeljük mindkét
oldalon. Mi ugyanolyan magyarok
vagyunk mint ők. csak származásunk
eltérő.

Viszont azok az emberek. akik megis
merik a német kultÚrát. a német nyel
vet. azok meglátják azt. hogy ennek
órási értékei vannak. Ez párosulva a
németek részéről megnyilvánuló segí
tőkészséggel. e segitőkészséget kihasz
nálva tovább viheti előre és segitheti
városunk lakosságát. Azok a telepü
lések: amelyek német nemzetiségűek.

sok esetben már hamarabb elindultak
ezen az úton. előnyükre tudták fordí
tani ezt a helyzetet és elöbbre tartanak.
Ha sikerül nekünk is a kinálkozó
lehetőségeket kihasználni. mi is előbb

re léphetünk. Dr. Weigert József

önszerveződésén alapul. A polgár
mester. az önkormányzati testület
együttműködvea lakossággal. a pár
tokl{al. a civil szerződésekkel kép
viselik - s ha kell. védelmezik - az
állampogárok és természetesen a
közösségeik érdekeit.

Az önkormányzatok erejét. tekin
télyét. hatékonyságát az adott tele
pülés lakosságának támogatása
adja. Így van ez nálunk is.

Legyen erős. hatékony. ugyan
akkor gondoskodó. szolidáris önkor
mányzatunk. Egy ilyen önkor
mányzat megválasztása érdekében
mi gyomaendrődi szocialisták az
önkormányzati választásokon a
pártpolitikai szempontok elé helyez
zük városunk érdekeit.

Készek vagyunk összefogni mind
azokkal, akik a helyi társadalmat
akarják szolgálni.

Olyan polgármesterjelöltet és
képviselŐjelöltet- támogatunk. akik
városunkért. az itt élőkért akarnak
és képesek tenni.

Az 1998. évi választásokon részt vesz a
német kisebbség is. Kérjük mindenkinek
a szíves támogatását. Feltétlenül számí
tunk azokra. akilmek felmenői vagy
valamelyik felmenő szülője német szár
mazású. De számítunk mindenkire. az
értelmes és segítőkész. itt élő emberekre.
hogy támogatnak bennünket.

Köszönettel és jó érzéssel tölt el az a
segítőkészség amelyet a helyi nem
német származású lakosság részéről

mindenfelől tapasztalok. Elismeréssel
és szavakkal bátoritanak bennünket.
A magyarországi kisebbségek önálló
sítása politikai tényző lett. A magyar
országi kisebbségek erősitése azáltal.
hogy kiszakitották a magyarságból.
alkalomadtán szembe is állithatók és
felhasználhatók arra is. hogy ezáltal
gyengítsék - fontos politikai játszma
részeseivé tették. De a mindennapi élet
ben ez nem vonatkozik anémetségre.
Az itt élő németségröl nem lehet a
rádióban, televízióban. újságban ilyen
híreket haJlani. olvasni.

A magyarországi németek esetében ez
nem áll fent. mert a németség üldözése
idején nagyrészt összeházasodott a
magyarokkal. Teljesen magyarul gon
dolkodunk. A nem ápolt német oldal
fejletlenné vált és a magyar oldal tel
jesedett ki. Ez pedig a háború után
született generációkban méginkább fel-

Szocialista vélemény
Október IS-án j;lhetünk alkot·

mányunk által biztositott jogunkkal.
Megválaszthatjuk városunk polgár
mesterét. képviselőinket. Szavaz
hatunk a megyei listára és a kisebb
ségi önkormányzatokra is.

Sokan tudatosan készülődnek a
választásra. Mérlegelik a polgár
mester. a képviselők tevékenységét.
értékelik a végzett munkát és a
kialaJrJtott összkép alapján döntenek
egy-egy képviselŐjelöltmellett.

Többen hangoztatják. hogy nem
érdemes elmenni szavazni. Ezt a
véleményüket különböző módon
indokolják. Mi szocialisták ezt nem
tartjuk helyesnek. Azokkal értünk
egyet. akik értékelve a helyi önkor
mányzat elmúlt ciklusban végzett
munkáját. tudatosan készülnek a
választásokra.

Véleményünk szerint ez nagyon
fontos.

Mi szocialisták a demokratikus
jogálIam egyik alapvető intézmé
nyének tekintjük a helyi önkor
mányzatokat. Az igazi önkormányzat
ugyanis az adott településen élők

A FETT PRINT nyomda soron
kívül elkészíti a helyhat6sági

választásokhoz szükséges
nyomtatványait:

• plakátok
• szórólapok

• választási programfüzetek stb.
FETI PRINT BT.

GYOMAENDR6D. KOSSUTl-J u. 34.
TEL.: 66/386·503/1,60/305-076

MUNKÁSPÁRT
gyomai szervezete Homok László
ínfonnált arról. hogy jelöltjeik név
sora egyezík az MSZDP első 6 v.k.
ének jelöltjeível.
Dr. Dávid Imrét jelölik polgár
mesternek.
Dávid István az endrődi szerve
zettől beszámolt jelöltjeíkről:

7. k. Mészáros Lajos.
8. k. Botos János.
9. k. Gyuricza Lajos.

10. k Dávid István.
A megyei közgyűlésbe: Homok
Lászlót jelölik a 7. helyen.
Polgármesterjelöltjük: nmcs.

GYOMAKÖREGYESÜLET
Jenei László:
Feltehetőleg a jelenlegi polgár
mestert - dr. Dávid Imre - támo
gatják. a megyei közgyűlésbea pol
gármester mellett· valószínűleg

más jelöltjük ís lesz.
Egyebekben még nmcs Végleges
döntés.

CIGÁNY KISEBBSÉG
Dógi János tudatta jelöttjeilcet a
kisebbségi listán:
id. Dógi János.
ifj. Dógi János.
Dógi Józsefné.
Ráczné Dógi Piroska.
Szécsi Dezső.
Szeretnék ifj. Dógi Jánost a rendes
választási rendszerben is mdítani.

Gyomaendrőd. 1998. 08. 26.

NÉMET KISEBBSÉG
Dr. Weigert József elmondta. hogy
5 személyt terveznek a kisebbségi
listfu, és 5 főt a rendes választási
rendszerben. Nevek még nincse
nek.

• VÁLASZTÁSI INFO • VÁLASZTÁS INFO· VÁL SZT SI INFO •
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Fogathajtás
Az augusztus 20-i fogathajtóver

seny eredményei.
Lovashajtó: l. Izsó József Gyoma

endrőd. 2. Medvegy Zoltán Kon
doros. 3. Kékesi Mátyás Kondoros.

Pónifogatok: l. If}. Gurin László
Gyomaendrőd. 2. Munkácsi Mihály
Mártély. 3. Gurin László Gyo
maendrőd.

Gyomaendrőd város különdija:
legjobb fogathajtónak Wajgel Mihály
kondorosi hajtónak járt.

Közönségdij a legszebb fogatnak:
ezt Panyicza Mihály foga ta. Dinya
Imre hajtóval nyerte.

A 19 résztvevőbőla többi is kapott
emléklapot és egy nemzeti szalaggal
átkötött kis cipócskát, valamint egy
érmét.

ÚJ KÖTET
Megjelent Fehér József úJsagrro

szerkesztésében a Falukönyv Kö
röstarcsai tanyáktól Csárdaszállásig
címmel. A helytörténeti témákkal
foglalkozó kötet Fehér József
másodikként megjelent könyve. Első

a Sérhajó kiadásában Gyoma
endrődi Olvasókönyv Madár
távlatból. Emberközelből a Város
címet viselte.

találkozón, sajnos úgyszintén

40 a tanárok létszáma is le
csökkent.

Dr. Csókási Béla. Tömös
várt Balázsné. Balog Bálint
és Biró Terézia sírját meg

emlékezéssel keresték feL ..
A rendezést vállalta Jenei

László. Nagy Pál és Galarnbosné
Cselei Piroska.

Még számtalan találkozót kívá-
nunk! - b-

~eve

A Gyomai Gimnáziumban
az első érettségizettek 40
éve kapták meg okleve
lüket.

A jubileumi eseményt
augusztus 20-án tartották
a gimnáziumban. ahol az
ötévente talákozó diákok és
tanáraik közül a legtöbben szives
örömest megjelentek.

A 31 fős osztálylétszámból már
ketten nem lehetnek többé jelen a

Tanári lear egy karéja

KIÁLLÍTÓ
A gyomaendrődi Raichle Sport Kft.
által készített nemzetközi újdonsá
got mutatott be a gyártó az V. Vita
Agricolae-n.
A motoroscsizmák és túracipők 3
árfekvésü változatban készülnek.
1999. január l-jétől lesznek az
üzletekben elérhetőek.Legdrágább
kivitel a motoroscsizma. amit
speciálisan fejlesztenek ki. kb 60
ezer Ft-ért lesz majd kapható.

IV. Herter József
sakk-emlékverseny

KÖSZÖNETNYILvÁNírÁs

Köszönetet
mondunk

azoknak. akik
édesapánk,
apósunk.

nagytatánk és
déditatánk

Dékány Mihály

bácsi temetésén
részt vettek

és osztoztak a
fájdalmunkban.

A gyászoló
család:

Dr. Dávid Imre szavaival. Ambrus
Zoltán a Magyar Sakk Szövetség
főtitkára. Petró József megyei
szövetségi főtitkára jelenlétében
kezdetét vette augusztus 24-én az
egy héten át folyó nemzetközi
versenysorozat a Körös Hotelben.
A 9 fordulós. svájci rendszerű

viadal A csoportjában 28. B cso
portjában 20 sakkozó foglalt helyet
a táblák előtt.

GYOML\SIOLG KFT.
Gyomael1drőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269

Állunk a lakosság és a köziiletek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:

I:
-= magas- és mélyépítőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,

betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
teljes körű temetkezési szolgáltatás.
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V. Vita Agricolae - (Éljen a vidéki agrárium!)

A megnyitóbeszéd

A kiállítás. Középen Dr. Dávid Imre polgármester

A nemzetközi
halfözöverseny

eredményei:
A 18 tagú zsűri végül mind a 26

nevezett versenyzőtdíjazta ... 33 féle
halétel készült. amit a közönség is
megkóstolhatott. A hazai indulók
mellett német. holland. román és
jugoszláV halföző is a bográcsok
mellett bizonyított.

A kb. l mázsa halból dunai,
tiszai-körösi halételeket készitet
tek, de egyéb ételeket is főztek.

A tiszai-körösi halászlé győztese

Varga Zoltán, 2. Horváth Gáborné
helybéli versenyzők lettek.

Egyéb kategóriában l. Kovács
László, 2. Horváth Gáborné gyoma
endrődi versenyzők.

Timár Attila gyomaendrődi

halfőző különdíjat kapott.
A legifjabb résztvevő a 8 éves

zahorán Ádám volt.
A harmadik nap külön programja

a fácántenyésztési tanácskozás és
gyakorlati jellegű bemutató volt.

"Sikeres és gazdag rendezvény
volt" - summázta a kiállítást és
vásárt Gubucz József a Bethlen
iskola igazgatója. "Azonban nagyon
fárasztó feladatot is jelentett.
Elgondolkodunk majd azon. hogya
jövőben talán érdemes lesz csak 2
évenként rendezni.

Egyébként a városban jobban
kellene összehangolni a rendezvé
nyeket. főleg azért. hogy ne ütköz
zenek." BK

képviseletében értékes előadást

tartott a folyamatban lévő és
készülő intézkedésekról, tervekről.

Ezek az agrárium minden ágát érin
tik. Mint Tamás Károly elmondta.
az ország jövőjéről van szó. A ma
gyar mezőgazdaságfejlődése nélkül
nincs országos gazdasági fejlődés

sem. Tisztességes megélhetést a
mezőgazdaságban is!

Jakab István a Gazdakörök
Országos Szövetségének elnöke is,
dr. Kulcsár László a BM. Gaz
dakörök Szövetségének elnöke, dr.
Szántosi Antal a Megyei Agrárka
mara elnöke is értékes hozzá
szólásával gazdagította az előadást

a fórumot megelőzően.

Az ezen a néven futó 5. nem
zetközi kiállítás és vásár. amelyet
az idén augusztus 20-22. között
rendezett a Gyomaendrődi Bethlen
Alapitvány, a Bethlen Gábor Szak
képző Iskola és Kollégium, a Békés
Megyei Gazdakörök Szövetsége, a
Gyomaendrőd Város Önkonnány
zata. hasonlóan az előző éviekhez,
szintén nagy sikert hozott. 44 ki
állitó. és 8 társkiállitó vett részt
rajta.

Az esemény három napja bőven

kínált lehetőséget a szak- és
üzletemberek számára találkozók
ra, megbeszélésekre, vitákra...

A Vita Agricolae - Bethlen-napok
megnyító beszédét Pallag László a
FKgP alelnöke. országgyűlési kép
viselő tartotta.

A megnyitón jelen volt Domokos
László országgyűlési képviselőnk.

Nagyenyed testvérvárosunk polgár
mestere Josan Mihai Horatiu.
Kishegyes, Vajdaság polgármestere
Sipos Béla, városunk és az islwla
vezetői...

E napon a Sportcsarnokban be
mutatásra került az V. Gyoma
endrődi Nemzetközi Művésztábor

alkotásaiból és a Békés Megyei
Vadászkamara által összeállított
kiállítás anyaga is.

A második nap fontos eseménye
volt az Agrárfórum a Földművelés

és Vidékfejlesztési Minisztérium. a
Gazdakörök Országos Szövetsége
és a Békés Megyei Agrárkamara
szakemberei részvételével.

Tamás Károly államtitkár a FMV
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-TY".A.R.. N .A.P
'98 aug. l6-án került megren

dezésre a Gyomaendrődi Nyár
programsorozat keretén belül az
első Betyárnap.

A programon részt vett:
játszóháZ,
citerazenekar,

- majorett,
- Komédiás Kör,
- EVK zenekar,

Gyomika és Topelec Tánc"
együttes.

- Vadvirág Táncegyüttes,
- Körösmenti Táncegyüttes.

kiknek műsoraitköszönjük.
A programot a malacsült. a bir

kapörkölt és a műbika színesí"
tette.

A strandolókon és a turistákon
kivül több mint félezer ember
látogatott ki a rendezvényre.

A Körösmenti Táncegyüttes kö
szönetet mond mindazoknak. akik
támogatták rendezvényünket. és

bízik abban. hogy a jövőben is
számithat segítségükre.

Támogatók:
Agro-Dual Kft .. Sikér Gmk.. Ma

dízol Kft.. Gyomafa Kft.. Gyefa Kft..
Endrőd és Vidéke Takarékszö
vetkezet. Lénia Asztalos Gmk..
Zöld-Fehér Pettyes Bt., Fish-Coop
Bt.. Biafollpress Bt.. Furák Imréné
váll.. Szabó Kft.. Liget-Fürdö. Sör
kert. Poharalecz László. Bethlen
Gábor MezőgazdaságiIskola.

• APRÓHIRDETÉSEK • : .'.'

L . .__ .r?!:'~~.':~~!:~_~':~!.._

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122, fax: 386-320
,--------_.._-------------------------------------,---------_._------------------------*

INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i
Feladó neve: .
Címe: .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): .

Eladó újszerü állapotú gyer
mekágy és villanytüzhely. Tel.:
283-270
5"kg-=os -turista gázpaiack' éS
14-tagos panel radiátor eladó.
Érd.: 443-296-os telefonon.
Skoda 120/Lsierriél)iépk~ési

eladó. Tel.: 483-841
._- -- _.. __..- .- --_..._ .._~.

Körösladányi úton tanya eladó.
Kövesút mellett. 2 szoba. für
dőszoba. alsóépület. nagy kert.
Körös-part közel. Érd.: Ma
tyelka Istvánné Gyomaendrőd.

Vörösmarty u. 21.
UjszerŰ . állapotban lévő

Neumann 15 programos var
rógép. KD-160-as termény
daráló és oxigénpalack eladó.
Érd.: Gyomaendrőd.Rákóczi u.
31/1. Tel.: 284-277
Ta'l"Iya"eladÓ~Érd.-:-i5őbÓü-:--6:

és Széchenyi 25. sz. alatt.
Labrad"ör'- retriever- kölykök

kaphatók fekete és sárga szin
ben. Homokszínü angol masztif
kölykök kaphatók Érd.:
Gyomaendrőd. Rákóczi u. 12.
Tel.: 06/30/795-822
suziikiszgk.-mOtorháztetőel
adó. Tel.: 282-579
70' mZ--rÍlOhazo-'l'"'d'---p-a-"-d'-ló'"'s-z-"-őn-y-e-g

áron alul eladó. Tel.: 282-579
j'5 m2:es kerte~-csal§.di-hiZ

eladó. Érd.: az esti órákban a
285-454-es telefonszámon.
EiadÓ-kon:!bináJt szekrény. asz
tal. szék. fotel. tükör. szőnyeg.

gáztüzhely. vegyes tüzelésü
kályha. függönytartó. telefon
asztal. Tel.: 386-713
A Kecsegési holtágnál vízparti
telek eladó. Tel.: 3 l l-878
AI1~ány~~Singer varrógép (kÖr
hajtós). 5 literes elektromos fali
vizmelegítő eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Zalka M. 39.
Tel.: 284-757
Jó jö-vecielmü. 7"7 éves vallá
sos férD eltartásí szerződést

kötne endrődi egyedülálló

személlyel. Endrődre költözne.
Bula András Gyoma. Áchim u.
12-14.-- ._---------
Magtárlaposi u. 37. sz. alatti
tetőtér beépítéses társasházi
lakás eladó. Érdeklődni a
helyszínen.
EladÓ 300-db-t1j piros' b~kés:

csabai tetőcserép. 40x40-es
bontott rombuszpala. Tel.:
285-905
N~metjuhá,sZkiskutYák."8 he~

tesek eladók. Tel.: 06/66/285
881
412-es Moszkvics 1973-as
évjáratú. újabb típusú egyben
eladó. Tel.: 06/66/285-881
Eladó' egy-'Ql;ad-40S" tíPllS(l

erösitő. Érd.: Gyomaendrőd.

Zrinyi Ilona u. 32.. vagy a 284
760-as telefonszámon lehet.

------- ----------- .,-,
Kiskutyák ingyen elvihetők.

Anya: argentín dog. apa: ke
verék. Tel.: 20(645-901.
66/282-840. este vagy délben.
eim: Pelle András Gyoma
endrőd. Bánomkerti u. 16/1.. a
KPM mögött.
Eladó -egy---;rgynemŰtartós

ifjúsági heverő. valamint egy 2
személyes kihúzhatós heverő 2
fotellal. Érd.: Gyomaendrőd.

Vidovszky u. 6. Tel.: 284-583
Gyom{,nkétsZlntes,-gá.zf1}iéses
családi ház lakható mellék
épülettel eladó. vagy érték
különbözettel lakótelepi lakás
ra cserélhető Gyomán. Érd.:
Gyomaendrőd.Gárdonyi u. -16.
Garázs eladó a Vásár tér i ltp.-n.
Érd.: Gyomaendrőd. Tompa ll.
10. Tel.: 285-401
Endrődön:2 szobÁs. gázfütéses
családi ház eladó. nagy telek
kel. Érd.: Endrőd. Mohácsi u.
9. 18 óra után.
B"é"késcs'3:bána Vécsey utcán
57 m 2 -es. felújított. teher
mentes lakás sürgősen eladó.
Tel.: 68/422-320. 66/448-461

Kitünő állapotú fehér kombi
gyerekágy. 75x160-as. ágyne
mütartós gyerekágy és 100 db.
l m-es kerítésléc eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Pásztor J. u.
2 J. Tel.: 386-734
_._--_••• _--~-~-_. - -. o ----

Kertes családi ház eladó. nagy
portával Sugár u. 77. sz. alatt .
Érd.: Gyomaendrőd. Sugár u.
69/1. sz.
Gyomii1- ;;--rorzsásf holtágnái

900 rn2 -es kert bekerítve.
közvetlen vizparton eladó.
Faház. villany. stég és fúrott
kút. Tel.: 283-529
VillanytüzheIy. olajkályha. 5
ágú csillár. l személyes
rekamié eladó. Tel.: 284-142-- _. -
Gyomán a Lehel úton két
család részére alkalmas. kom
fortos családi ház. ipari áram
mal eladó. Irányár: 3.5 millió
Ft. Tel.: 66/285-489
GyQ"mán,G-árclo-ny;"--u."-53~

számú ház. 2 szobás. össz
komfortos. alsó épületekkel.
garázzsal. 300 D-öl portával
eladó. Érd.: Gyomaendrőd.

Gárdonyi u. 53. szám.
Endrőciö;;:~LiÜöm'u~-~-szám

alatt konvektoros. 2 szobás ház
eladó. Tel.: 30/741-749
EndrődÖn.-R6zsai;égyi K. ~ 9-:
sz. alatti 3 szobás. összkomfor-

tos ház és egy rotakapa eladó.
Érd.: 66/386-362-es telefonon.
vagy a helyszínen.
s~zu"ki-'Eko r-obögóújszer;'i

állapotban eladó. Gyoma
endrőd. Árpád u. 2/a. Tel.:
386-043
Elélmiszerboltba ";aló álló" és
falra akaszthatós polcok és
eladópult 2.5 m-es 1 fiókos
kenyértartó polcokkal eladó.
Érd.: Bíró Péter Gyomaendrőd.
Ady u. 18. Tel.: 60/481-432____.._ •.__ -_o--
Budapest Vll .. Rózsa utcában
2 szoba összkomfortos. l. e.
lakás eladó. Érd.: Pésó Béláné
Gyomaendrőd. Szőlőskert 10.
Öregszőlő.

5611 ZETOR 3.5 tpótkocs;~ai.

2 fejes eke. borona eladó. Érd.:
66/284-131.
KÜltéri" rrílik-Ő";á,"z§'k'- -n"agy és

kisméretü virágtartó. faragott
mükő (terasz) korlát rövid
határidővel. Vásártéri ltp. 30.
A/2. Tel,: 06/66/283-872.
06/30/659-485
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AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró).

A;ánfataink:
• Virághagymák, rózsatövek,

csávázószerek, virágföld, virágcserepek.
• Cefréshordók, fólia, üstházak, szegek,

csavarok, gumicsizma.
• Kutya-, macska-, díszmadáreledel. ..

Farkas Máté
Tel.: 06/20/432-170, 66/386-274

r---------------------------,
I KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYINTÉZÉS I
II társaságoknak. vállalkozásoknak I

- - II RAC Z MARIA környezetvédelmi szakelőadó I
I Gyomaendrőd, Tamási Áron LL 31. sz. Tel.: 66/284-505 IL ~

ÜVEGEZÉS
Megkezdtük Gyomaendrődöna lakosság

és a közületek részére az üvegezési munkákat.
Kérésére a helyszínre való kiszállással,

nagy üvegválasztékkal várjuk
kedves vásárlóinkat, megrendelőinket.

• 3. 4. 5, 6 mm-es síküvegek • MTZ és Zetor üvegek
• fehér és szines ornament • biztonsági üvegek

üvegek • családi házak komplett
• parsol üvegek üvegezése
• hőszigetelő üvegek gyártása • kirakatüvegezés

o N L I N E Számítás- és irodatechnika

Számítógépek adása-vétele
Monitor, színes tv-, videojavítás

GYOMAENORÖO. FÖ ÚT 181/1. • TEL.: 06166/284-559
Nyitva: hét[öt61 péntekig 9-1 7-ig, szombaton 9-l2-ig

BBB-GLAS KFT.
Gyomaendrőd.Fő út 81/l.

Telefon: 06 20/579-340

I ENell I
BBB-Glas ~
__ I'-----__--J

ScJYi,;m ut

A műhely megtalálható az ENCl cipőgyármögötti
uduarban. bejárat a Selyem út [elől.

Mr.::zőtúr", ~ UékéscSllb;)

r--------------------,I Gépjármű-tulajdonosok figyelem! I
I Vállalkozásom keretén belül: I
I Gyári, úi gumiobroncsok árusítása személy-~ leher·, mg.-igépjármüvekhez, I
I valaminllargoncahaz... I
I Továbbá vállalom:
I Szemé,ly;, I~h~r:, ~g,-i g~piá:~ü és targonca gumiköpeny II

szerelesel, lOVItosol, centlrozosol 'Il!Of

: Érdeklődni: Katona György gumiiaví/ó I
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 107, I

IL Te!.: 66/285-127 Nyi/va: H-P: 8-ll-ig, SZD,: 8-12-ig. I

---------.-----------~

Géprom!y folyamatosan kapható
Nyitva tartás:

Hétfőn: 8-18-ig, keddtől péntekig: 8.30-18-ig,
szombaton: 8-12-ig

Gyomaendröd
Fö út 230.

'\UTI Átmeneti
~ kabátok
~VÁSÁRA!
'UR'

~
Körösi Weekend Horgász-. 's ~

.'. . hobbY-o kempingszaküzlet ~~

. '\JIj o·? .!:CI Horgászfelszerelések - teljes márkakinálat~ ~
Festékek - nagy választék, kedvező ár ~ .:::>

Ajándéktárgyak

MEGINDULT A GYÜMÖLCSFÁK
BESZERZÉSÉNEK IDEJE.

VÁLOGASSON SZÉLES VÁLASZTÉKUNKBÓU
1. Bolt: Endrőd. Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827

2. Bolt: Gyoma központjában
Fő út 173-179. (Kolman ltp.)

Nvitva: minden naD 8-18 órái~

Másolástechnikai és Irodatechnikai Bt.
Új és használt fénymásológépek adása-vétele

Másolópapír, [axpapir, LeporeUó
Nyomtatókazetta. festékszalag

HP OLIVE7TI. CANON lNK.JET patronok újratöltése
HP 4L, 5L. 6P Cartridge újratöLtés

RICOH, SHARP, CANON másológépek kazettáinak felújítása

ADÁS-VÉTEL-SZER7IZ
5500 Gyomaendröd. Zrinyi u. 26. o Tel.: 66/284-788.20/439-172

f'énYmás()lás~ szi5ve!!SZerk.esztés~

Cipőipari gépek és alkatrészek
forgalmazása Eurotechnik Kft.

Gyornaendröd. Hidra út 12. (az endrödi Körös-hidnalj Tel.: 66/386-827

- gépjavítás, gépfelújítás. müszakí tanácsadás
- alkatrész. tü, harangkés. szalagkés forgalmazása

- Plafr. MInma. Adi". T"tlma. MEV. &S:;r
Fort~na,_ S~t felú jított gép~k el~dása 'Sr'!:: ~I

- szabasztokek mmden kemenysegben L~ \
- gyári új Pfaff és Minerva gépek - __, '

Nyitva tartás: hétfő-péntek7.30-15.00

X 5500 Gyomaendröd,
Ipartelep u. 3.
Tel./Fax: 66/386-614,

Építőjpari Szövetkezet 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
•Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése tervezése
· Transzportbeton értékesítés, szállítás
· Egyedi asztalos termékek gyártása
.Interspan bútorlapértékesítés
· Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,
keretes állvány, útpanel ... )
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[~===§=-=-=-=R=e=D=d=ő=r=s=ég=l=·=h=ír=e=k=-=-=-=§====::!J)
• Előszeretettel tört be kocsmákba. italboltokba az a
renitens személy akit sorozatosan el is fogtak. majd
kiengedtek. Egy újabb cselekménynél bukott le l-jén.
• 2-án közlekedési baleset történt a Fő út és Pásztor J. utca
kereszteződésében.Személygépkocsi segédmotorossal ütkö
zött. aki S napon túli sérülést szenvedett.
• 3-án éjszaka állampolgári bejelentés nyomán tetten értek
a Kecsegésben 2 helyi lakost akik éppen hétvégi házat törtek
fel. A náluk később tartott házkutatás alkalmával több
teherautónyi rabolt. hétvégi ház betöréséből és egyéb bűn

cselekményekbőlszarmazó holmit sikerült lefoglalni. Alapos
a gyanú. hogy legalább SO ilyen elkövetést irhatnak az
apa. aki előzetes letartóztatásban van. és nevelt fia szam
lájára...
• 6-án hét gyomaendrődi lakost előállítottak bűncselek

mény elkövetésének alapos gyanúja miatt. később kiderült.
hogy még négy személy tartozik a bandához. A zömében
fiatalkorúakból és gyerek-korúakból álló csapat kocsmákat.
vikendházakat és más betöréseket. lopásokat követett el.
Ketten előzetes letartóztatásban vannak. Többek között a
Kord áruházból többször legalább fél.millió Ft értékű ruha
neműt vittek el. ..

• ll-én Gyomaendrőd külterületén. a vizvezeték építése
során valószínűlegII.v.h-s robbanószerkezetet találtak.
• A hónap során több betörés történt a Bónom-. a Templom
zugban is. ahonnan a víkendportákról horgászfelszere
léseket tulajdonítottak el.
• További közlekedési balesetek: IS-án a Pálma söröző előtt

gyermeket ütött el egy személygépkocsi. S napon túli.
lábtöréses sérülést okozva.
• 26-án egy mentőkocsi a Fő úton kerékpárost ütött. aki
könnyebb sérüléssel megúszta.

Ugyanezen a napon lovaskocsi fordult a kubikgödörbe a
vasúti sorompónál. de személyi sérülés nem történt.

Rendőrparancsnokválasza az olvasói levélhez:
A rendőrség sürun járőrözikarra is. De a közrend védelme

a 14 holtágat övező területen. ahol 2000 víkendtelek talál
ható. túl nagy feladat. Segitségünkre van a halőrök.

vadőrök. vadászok. polgárőrök tevékenysége is. de nem
elhanyagolható a külterületi felügyelő munkája sem...

A beinduló mezőőri szolgálat is javitani fog ezen a körül
ményen. A helyi rendőrőrs pályázott egy külterületi körzeti
megbízotti státuszra is. aki hamarosan szolgálatba is lép ...

GAZDA KISÁRUHÁZ Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet
• alapítva 1957. május 18. •

Tisztelt Ügyfelünk!
Az immár több mint 40 éves pénzintézeti

múlttal rendelkezőEndrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatásai

közül az alábbiakra hívjuk fel figyeimét

• SZÁMLAVEZETÉS •
magánszemélyek és vállalkozások részére

egyaránt ajánljuk kedvező kamat és költség
kondíciók alkalmazása mellett. rendszeres

és eseti megbízások teljesítését.
Munkabér számlák vezetése.

Lakossági számlákhoz BANKKÁRTYA
szolgáltatás. Számlavezetés devizában is!

• BETÉT •
megtakaritott pénzének elhelyezésére

kináljuk takarékszövetkezetünk
betétkonstrukcióinak számos változatát.

Az elhelyezett pénzét kedvező kamatozás
mellett kettős biztonsággal kezeljük..

Új xnegtakarítási fonnákat kínálunk az
ÉLETCIKLUS betétcsoxnagon keresztül

:;l Tanulmányi előtakarékosságibetét
:> Családalapítási betét

:> Kegyeleti betét
Nálunk fontos az érték.

Különleges érték a kamatérték.
Magánszemélyek részére VALUTAFORGALMAZÁS.

BÖVEBB FELVlLAGOsiTAsÉRT KERESSE FEL KIRENDELTSÉGE

INKET GYOMAENDRÖDÖN. KOSSUTH U. 30. ÉS Fö ÚT 1/1.

RÓZA VENDEL

Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1.

Tel./Fax/ü.rögz.: 66/386-736

Tel.: 66/282-686

INTEQ
, ,

NYELV8TUDIO
Folyamatosan indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK
angol, német, francia, orosz nyelvből,

kezdőtől a nyelvvizsga szintig,
valamint korrepetáló
és felzárkóztató csoportok 30 órás: 7500 Ft
• 50 órás: 12 OOO Ft

Próbavizsga az állami nyelvvizsga feltételei szerint
Alapfokú: 500,- + 300,- Ft
Középfokú: 800,- + 500,- Ft
Fordítás, tolmácsolás:
angol, német, francia, orosz, ukrán, román, arab, norvég nyelven.

Felvilágosítás, ielelltkezés:
Vállalkozók Háza Gyomaendr6d. H6sök útja 56. Tel.: 283-436
Ügyvédi Iroda Gyomaendr6d. Enclr6di u. Il. Tel.: 386-930
RÓlA Vendel Gyomaendröd. Hársfa u. 811.

Tel./fax/üzenetr.: 386-736. Tel.: 282-686

A PENNY MARKET MELLETT

r AJÁNLATAI:

I csavazoszerek. mutragyák.gumlcslzmak.
I o fóliák. virághagymák és gumók

..~. ÚJ TERMÉKEINK:
~~'

szarvasi konyhai csillárok és kávéfőzők...
nagy választékban!

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Várfiné Szmola Ildikó és Vám András

Tel.: 66/386-359



GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Torgyánnal találkoztunk... (9. old.)

r-------~------------,Tartalomból:
Kábeltévé : 3. old.

A parlagfűirtásról 3. old.

Öszikék 4. old.

Erkölcs 3. old.

Áramszünet 5. old.

Festészet 10. old.

RekIámfJ1m a városról 3. old.

Csaba-street 7. old.
L ~

LOMTALANíTÁS
Október 5-én kezdődően az endrődi, október

6-án a gyomai.városrészben lomtalanítást tart a
Gyomaszolg Kft., mikor is a lakosság felgyülem
lett, használaton kívüli limlomjait elszállítják.

Kérik, hogy zsákokban, .kötegekben helyezzék
ki - esős, sáros időjárás esetén a szilárd burko

.Iatú utakra, vagy azok mentén. Hígtrágyát, trá
gyát és különösen fertőző dolgokat természete
sen nem visznek el.

ll-.

KÖZMEGHALLGATÁS
A képviselő-testület,

a város vezetősége

"falugyülést" rendez
október l-jén Gyomán,

a Katona J. MűvelődésiKözpontban,
október 6-án Endrődön

a Blaha úti Közösségi Házban
egységesen 17 órától.

Mindenkit tisztelettel várnak!

A Gyorsreagálású Projekt lezárása. a túraútvonal átadása.
Az amerikai projekt-menedzser megtekin te tte. lJégigjárta az
út egy részét.
A pónifogaton Juhász Attila megyei főépítész mellett a
tolmács. valamint Gurin László fogattulQjdonos - a pol
gármesteri hilJatal alkalmazottja - mellett Maria T. He id
kamp USDOL menedzser. Szeptember 16-án a Hármas
Körös túraútvonalán...

Közvéleménykutatás 8. oldal

Kulturális egyesület 12. oldal

Hamarosan megjelenik
a Híradó választási különszáma bemutatkozásokkal.

Keresse a boltokban!
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
- Az Alkotmánybíróság ítélete alapján az önkor

mányzatokat illeti meg a gázközmű teljes értéke. Hogyan
érinti ez Gyomaendrődöt?

- Nehéz ezt ma még pontosan megmondani. Figye
lembe véve az arányokat. kb. 60-80 millió Ft plusz va
gyont jelentene. Azt még nem tudjuk, hogy pénzben.
részvényben, vagy csak tulajdonrészben kapjuk. Nem
valószinű. hogy ezzel a mostani gazdasági lehetőségek

miatt hamarosan találkozunk majd.
- A körforgalom, mint a közlekedési biztonság modem

fonnája. több helyen is jó szolgálatot tenne Gyoma
endrődön. Van ilyen elképzelés?

- Gyomaendrőd úthálózatának korszerusítése várható
inkább a 46-os ill. 443-as útra vonatkozóan 1999-2000
ben. A körforgalmi feltételeknek megfelelne a Bajcsy-Fő

út kereszteződés.de teruletrendezéssel járna és tetemes
költségekkel.

- Sokan. ha az önkonnányzatról beszélnek a munka
helyteremtést. mint annak fő feladatát említik. Mi ebben
az igazság?

- Az önkormányzat egy költségvetésből gazdálkodó
szervezet. Nem vállalkozó. nem új terméket előállitó. nem
f0glalkoztatást gerjesztő vállalkozás. Hozzánk tartoznak
viszont az intézmények, óvodák, iskolák, egészségügyi.
müvelődésügyi intézmények. ezért végül is nagyon sok
embert foglalkoztatunk. A jövőben a bővítés nem ezek
ben az ágakban történik majd. Inkább a termelő üze
mekben kellene a foglalkoztatást fejleszteni. A városnak
közvetlen szerepe nincs ebben és a közeljövőben sem
várható jelentős mértékben ez. Azonban a vállal
kozóbarát tevékenységével olyan lehetőséget teremtsen.
hogy ide befektetők jöjjenek. új munkahelyet teremt
senek - mindegy. hogy ipari park. vállalkozói övezet. vagy
csak egyszeruen vállalkozói terület névvel illetjük. A
városnak mindenképpen le kell raknia ennek alapjait.

(VANDALIZMUS)
Van aki bunkóizmusnak is nevezi.
A várostmkban történő esztelen rongálások listája

igen gazdag. Említhetnénk például a kis fák szokásos
kitördelését utcáinkon, tereinken; vagy a Szabadság téri
pad sikeres lerombolását; vagy telefonfülkék otromba
szétverését...; vagy legújabban a nyáron átadott
túraútvonalon elhelyezett ismeretterjesztőtábláknak. a
píhenő nádtetőjének, szerkezetének alapos. pimasz
megrongálását...

Az útvonal. a kihelyezett szerkezetek. táblák felügye
lője kétségbeesetten keresi a tetteseket - nem biztos.
hogy helybeli -, a faragatlan. ember formájÚ lényeket.

Sok ember antiviselkedésnek bélyegzi az efféle men
talitást és nem tűrhető, hogy néhány szellemileg vissza
maradott, minimális inteligenciával is alig rendelkező

egyén a rongálásban lelje örömét, kielégülését.
Amennyiben a bunkót tetten érjük. vagy bizonyitható

az antiszociális cselekvése. akkor nyilvánvalóvá kell
számára tenni, hogy rá nincs itt (sem) szükség!

A város, a polgárok zöme egybecsengőena fejlődést, a
szépülést. a városiasodást támogatja. ezzel szemben
néhány alak a megszerzett. előállított javak tönkre
tételében jeleskedik.

Ne váljon ez folyamattá, és ne teremtsen a továbbiak
ban a bunkóság precedenst!

úgy gondolom. hogy a következő 4 évben ez lesz a leg
fontosabb feladata a városnak. tudniillik teremtsük meg
az alapfeltételeit annak. hogy infrastruktúrával ellátott
telkeket tudjunk ajánlani a munkahelyteremtő vál
lalkozási beruházásoknak. Ebben természetesen szere
pet kell vállalnunk

Mintegy 400-500 embemek kellene a fog!alkoztatását
megoldani ezen időszak alatt.

- Milyen l..!árakozással tekint a közelgő helyhatósági
választások elé, különösen, mint polgánnesterje1öU és
mint ilyen, egyelőre (szept. 23.) eUenje1öU nélkül?

- Én azt vallom, hogy választani csak úgy lehet, ha
megvan a választási lehetőség. Számomra ez a helyzet.
amennyiben egyedül leszek. mint jelölt, nem igazán
kellemes.

Másrészt úgy gondolom. hogy a jó másfél év alatt
végzett munkámat a város lakossága ilyen formában
ismeri el - bár lehet. hogy jobb híján nem tudnak más
jelöltet állítani.

Ha ez így van. ez számomra megnyugtató és a
következő időszakban olyan önbizalmat ad. amely
alapján remélhetőleghasonló szinten és akarattal tudom
folytatni a munkámat.

A képviselőválasztásnál úgy érzem. hogy a személyek
fognak dönteni. nem igazán a pártérdekek. Nagyon
bízom abban - figyelve a jelöltek listáját -. hogy az új
testület a következő időszakban a munkahely
teremtésért. a város fejlődéséért fog dolgozni. és nem
parttalan politikai viták zajlanak majd az üléseken.
Egyébként nem eléggé voltak vállalkozók a polgárok sem
a polgármester-o sem a képviselő-jelölés terén. tehát
kevés új arcot látunk a választásra készülődőben.

Nem vagyok elégedett típusú ember. de bizakodó igen.
Bízom benne. hogy a következő testülettel is jól együtt
lehet majd működnia település és a lakosság érdekében.

Ellenörzések
Az idegenforgalmi fOsz=nban az ÁNTSz szarvas Városi

Intézetének munkatársai az intézkedési területükön - felölelve
Gyomaendrödöt is - 233 élelmezésegészségúgyi egységben összesen
265 alkalommal végeztek közegészségügyi ellenórzést Egység
végleges bezárására nem. ÜZemelés felfuggesztésére 2 alkalommal
került sor.

Helyszini bírságot 54 alkalommal - 134 OOO Ft összegben.
minöségvédelrni bírságot 8 esetben 244 142 Ft összegben szabtak ki
azellenárök

Élelmezésegészségúgyi szabálysértést folytattak le 4 esetben. a
kiszabott bírság összege 48 OOO Ft volt.

Tapasztalatok szerint - az ellenöI7Ött egységek vezetöi
egyiittmüködtek az ÁNTSZ munkatársaival. az észlelt hiányossá
gokat a megadott határidőre megsztíntették

Tüzép telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren
Építő- és Mindenféle utalványt

tüzelőanyag beváltunk.
nagy Építőanyagokrövid

választékban! szállítási határidővel!
Tel.: 0660/454-991, 66/284-812 (este)
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Lejárt a mandátum
Az 1990 utáni második szabadon

választott testület működése. man
dátuma lejárt országosan. így Gyo
maendrődön is. 1998. szeptember
17-én gyűltek össze utoljára "rende
sen" a városatyák és hölgyek ebben
az összeállitásban.

E nap még egy nevezetes ese
ménnyel lesz emlékezetes a város
történetében. ugyanis az alakuló
városi kábeltelevízió első alkalommal
egyenes adásban közvetítette az
eseménysort annak a néhány ház
tartásnak, ahová ez be van vezetve
(kb 250).

MOTORMÚZEUM
Megállapodott a Motormúzeum

- Sóczó Elek - és az önkormány
zat. hogy a múzeum fenntartási
és működési költségeihez a város
hozzájárul. 1999-töl ez az összeg
500 OOO Ft évente.

TŰZOLTÓSÁG
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület

támogatásként a szertára bővíté

séhez további 500 OOO Ft-ot kap.
A gépjárműpark és egyéb beren

dezések tárolásához. elhelyezéséhez
szükséges a bővítés. építés.

GYOMAENDRŐDIHíRADÓ

Mint közismert tényt szögezhetjük
le. hogy egyre terjedöben vannak
világszerte és igy hazánkban. sőt

területünkön is az allergiás és abból
eredő megbetegedések különböző

fajtái. Az emberek tehát egyre inkább
áldozataivá válnak a természetnek.
vagyis a füvek. fák. virágok pollen
jeinek. poraiknak. az atkáknak és igy
tovább ...

Az allergén betegségeket okozó
- egyik fő ludas -. a parlagfű elleni
védekezés most már rendelettel is
szabályozott Gyomaendrődön.

Ezután a gyomaendrődi jogi és
magánszemélyek. egyéb szervezetek.
tulajdonosok a kezelésükben. hasz
nálatukban. haszonbérletükben stb.
lévő területeket kötelesek parlagfűtől

mentesen tartani.

A pedagógusok mínőségi bérezése
mellett a törvény lehetőségetad a ma
gasabb vezetők minőségi munkavégzé
sének elísmerésére is. Az intézmény
vezetők feladatvégzésének kvalifikálá
sára a Humánpolitikai Bizottság elő

terjesztett egy javaslatot ennek az
értékelését segitően.

A vezetési. szakmai és pénzügyi

3

Az irtást mindentől függetlenül a
virágzás alatt kell elkezdeni és folya
matosan végezni.

Az irtás vonatkozik az ingatlan előt

ti járdaszakasz és az úttest közötti te
rületre. árkokra is. Kapálással. kaszá
lással. vegyszeres irtással történhet.

A végrehajtást a hatóság ellen
őrzi!

Az irtás elmulasztása miatt 2000
Ft-ig terjedő. ismétlődő helyszíni
bírsággal sújtható az érintett. Aki a 8
napon belül végrehajtandó másod
szori felszólításnak sem tesz eleget. az
10 OOO Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható. Végül. ha egyáltalán nem
tesz eleget az irtásnak, akkor az
aUergén növény mentesítési mun
kálataít a hatóság elvégeztetheti az
érintett költségére.

feladatok sora (7 pont) mellett Hanyecz
Margit képviselő - módosítást nyújtott
be (8. pont). Ebben a vezető feladata a
tanulók erkölcsi és hazafias neve
lésének az ellenőrzése és szá
monkérése is.

(A javaslatot. amely módositotta a
rendeletet 3 ellen. 10 igen szavazattal.
5 tartózkodással fogadták el.)

FELÚJÍTJÁK A VÁROSHÁZÁT
A munkálatokat az ÉPFE vál

lalkozás végzi bruttó 4.887 M Ft-ért.
A nyílászárók cseréjét a Németh Kft.
oldja meg 3.441 M Ft értékben. Az
átadási határidő ez év december 30.
4 ellenszavazattal. 3 tartózkodás
sal. II igennel vette tudomásul a
testület.

Köszönet
Az ülés végén Gubucz József a

Bethlen iskola igazgatója az intéz
mények nevében megköszönte a tes
tület 4 éves működését és irányí
tását.

HIhNY
Az év végére a polgármesteri

hivatal illetékes pénzügyi szakem
berei és a pénzügyi bizottság csak
mintegy 6.3 M Ft-os hiánnyal számol
a város gazdasági tevékenységének
értékelése során. ami "pénzügyi
eszközökkel kezelhető...

Emlékplakett
A 2. Sz. Nyugdíjas Klubnak te

vékenysége elismeréseképpen a vá
ros "Gyomaendrődért"emJékplaket
tet adományoz. A 15 éve működő

klub a település társadalmi életében.
művészeti. kulturális tevékenységé
veI érdemelte ki a testület kitün
tetését.

Kicsit vontatottan halad a mező- (Ezen kérések zöme valószinűleg

berényi vállalkozó erőfeszitése. tudniil- nyitott kapukat dönget. mivel Gyo-
lik. hogy antennazsinórjaival terv- maendrődön alig képzelhető el bár-
szerűen és gyorsan bekábelezi a milyen műsor akár tévében. akár
várost... Szűcs Imre szerint a (ha lenne) rádióban. egyéb sajtóter-
szándékot nagyban hátráltatja ~ e mékben. amiben önkormány-
a lakosság passzivitása.. ~ zattal kapcsolatos hirt el le-

Eddig jó. ha 250 csa- ~~ J ~ het hagyni. Annál is inkább
lád/ház élvezi a kábeltévé '\" mivel "igazi" esemény eze-
által nyújtott szolgáltatást. __ ken kívül gyéren található

Aképviselő-testület mind- '~1. I "" szűkebb hazánkban. Azon-
ennek dacára Optimistának\.~ y kívül a város történései evi-
mutatkozik... Rekline Stú- ~~ densek a médiumok számá-
dió - Homok Ernő - tévé- ... 4~ ra. és általában kötődik a
stúdió szervezési törekvéseit is J legtöbb rendezvényhez a város
támogatni. serkenteni próbálja. igaz önkormányzata... - A szer/c. meg·
nem kífejezetten önzetlenül. hiszen jegyzése.)
feltételeket is szab a leendő műsorszol- 4 tartózkodással fogadták el a
gáltatóval szemben. javaslatot. miszerint 800 OOO Ft-os

Például közvetíteni kell a testületi vissza nem téritendő támogatást biz-
üléseket. vagy erről adjon félórás tositanak a helyi kábeltelevíziós stúdió
összefoglalót: a közmeghallgatást éló- kíalakitásához. Műsorát a stúdió
ben közvetítse; közzéteszi az önkor- 1998. október l-ig megkezdi és 1999.
mányzat hirdetéseit: Munkaügyi Köz- július l-ig 800 ingatlant meghaladó
pont álláshirdetéseit adja közre; ön- bekötést produkál a kábeltévé ká-
kormányzat által rendezett műsorokat belező... Ellenkező esetben a pénzt vis-
közvetítse. adjon róluk összefoglalót.. . szakövetelhetik.

REKLÁMFILM A VÁROSRÓL
A Rekline Stúdió felvállalta egy Gyomaendrődöt bemutatö ún. reklámfilm
elkészitését. 250 ezer Ft-ért az ökormányzat támogatásában bemutatják a video
fiImen Gyomaendrőd idegenforgalmi nevezetességeit. amelynek műsortartaImát

végül egy bizottsági elnökökből álló munkacsoport véleményezi majd 1998.
december 3 l. előtt. A Végleges fiJmról a város 40 db - magyar. német. angol
nyelvű - másolatot kap.
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Elkészült a város két könyvtárá
nak a könyvtárhasználati szabály
zata.

Néhány tudnivaló:
Nyitva tartás Gyomán: hétfő

csütörtök 8-12. 13-17-ig. péntek.
szombat 13-1 7-ig.
Endrődön:hétfő-esütörtök9-12.

13-17-ig. Pénteken 13-17-ig,
szombaton 14-1 7-ig.

Beiratkozási és egyéb díja1c:
Gyomán és Endrődön aktiv

keresők 200 Ft. kedvezményes díj
100 Ft.

Gyomán 16 éven aluliaknak. 70
éven felülieknek. mozgássérültek
nek ingyenes a tagság.

Késedelmi díjak:
Gyomán 2 Ft/db/nap + pos-

"Oszikék
Úgy tűnik. hogy a Városi Gon

dozási Központ vezetöi és lakói meg
elégelték - talán jogosan - a száraz.
túlságosan hivatalias megnevezést
és ezért kérte nevének - Városi
Gondozási Központ r. Számú Idősek

Otthona - megváltoztatását.
Az ötletet Arany János szolgálta

verseivel. A névváltoztatást a testület
támogatta azzal az optimizmussal.
hogy a jövőben más intézmény is él
ezen a jogával és szép, találó nevet ad
magának.

Ezután a Mirhóháti u. 3-5 sz. alatt
élők az Őszikék Idősek Otthonában
laknak majd.

A Gyomaendrődi Híradó szer
kesztőjeezúton is felhívja városunk
lakosságának. választópolgárai
nak. a Híradó olvasóinak figyelmét
arra a súlyos sajtóhibára, amelyik a
Híradó szeptemberi számában a
14. oldalon történt.

A FIDES2-MKDS2-MDF jelölt
listája nem tudatos névelírással
jelent meg.

A 9. vk. képviselőjelöltje helyesen
CSÁSzÁRNÉ GYURICZA ÉVA 
MKDSZ.

Császárné Gyuricza Éva elné
zését és megértését kérjük.

Császárné Gyuricza Éva nevének
kimaradása a nevezett listából
abszolút véletlen volt. és sajtóhibá-

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

taköltség 16 éven aluliak esetén
felszólításonként 50 Ft + posta
költség.
Endrődön 1 Ft/db/nap. felszó

lítás után 50 Ft/db/+1 Ft/db/nap
+ 30 Ft postaköltség.

A testület javaslata szerint az
elveszett dokumentum pótlása és
helyreállítási költségeit meg kell
téríteni mindkét könyvtárban
egységesen.

Fénymásolat készitése:
Gyomán A/410Ft oldalanként.

A/315 Ft/oldal.
EndrődönA/4 egy. vagy két oldal

10 Ft. A/320 Ft. két oldalon 30 Ft.
Videokölcsönzés:
Gyomán 50 Ft/24 óra. Endrődön

50-80 Ft/24 óra.

Kistérség
Gyomaendrőd. Hunya. Csárda

szállás. valamint Békés megye ön
kormányzatai között 1997 áprilisá
ban létrejött a Hármas-Körös Kis
térségi Területfejlesztési Társulás.
amelyről kiderült. hogy életrekeltése
nem volt felesleges.

Az együttműködés során megmu
tatkoztak előnyei is pl. a vizberu
házás, fejlesztési koncepció elkészí
tése, a regionális hulladéklerakó
hely terveinek kialakítása során ...

A jövőben is szükség van a kis
térségi társulásra. ezért az időköz

ben megjelent törvény szabályaihoz
kell e szerződéseket igazítani.

nak minősülannak ellenére. hogy a
kézirat helyes volt. mégis a több
ször ellenőrzöttújságanyag végül is
hibásan jelent meg.

A szerkesztő és a nyomdai dolgo
zók viszont visszautasítanak min
den olyan belemagyarázást, hova
tovább vádaskodást, miszerint ez
eltervezett politikai "húzás" volt
valaki. vagy valamilyen politikai
csoportosulás részéről. amihez a
szerkesztő. vagy a nyomdai szedő

és tördelő segédkezett volna, ergo
részese lenne a tudatos névki
hagyásnak Császámé Gyuricza
Éva rovására. más érdekeiért.

Gye. 1998. szeptember 3 ..
Biró Károly a Gye. Híradó felelős

szerkesztője.

1998. OKTÓBER

A HOLTÁGAK HASZNOSÍTÁSA

Mint ismert. az önkormányzat a
tulajdonában lévő holtágakra az
azokra vonatkozó halászati jog meg
szerzéséért jogkeresetet nyújtott be.
Az ítélet még várat magára. viszont a
halászati jog gyakorlásáért. amit a
Körösi Halász Szövetkezet bír. a
megállapodást a két félnek (önkor
mányzat - KHSZ) meg kell kötni. E
megállapodás egyik pontja szerint a
KHSZ az önkormányzat fermtartási
költségeihez 460 ezer Ft-tal járuljon
hozzá...

Dr. Csoma Antal a KHSZ vezetője a
készpénzfIZetés helyett ugyanilyen
értékű amurbetelepítést javasolt a
holtágak vizeinek rendbentartásá
ra ...

A testület inkább a megállapodás
tervezett szövegéhez ragaszkodott,
amit l tartózkodással elfogadtak.

Mezöörség
3 hónapos próbaidővel az alábbi

személyeket nevezték ki szeptember
l-től a mezőőri szolgálathoz. Mun
kácsi Gergelyt. Tóth Lajost. Szőke

Lajost. Bari Bálintot, Vince Emőt.

A 3 hónapos tevékenységet a gaz
dakörök és a gazdajegyző is értékeli
majd. Ettől függenek a további intéz
kedések a mezőőri szolgálattal kap
csolatban.

ÚJABB BENZINKÚT TELEPÜL?
Az endrődi Vásártér 5159/8. hr.

számú 5000 m 2 nagyságú terüle
tét értékesítené az önkormányzat
üzemanyagtöltő állomás telepítésé
hez.

A megbízott - az RT FAKTOR nevű

budapesti cég - az ingatlant legalább
600 Ft/m2 áron. az általa felkutatott
befektetőnek, jutalék fejében adhat
ja el a fenti céllal.

KÖSZÖNET
A TÁMOGATÁSÉRT

A Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesület Gyomaendrődi

csoportjának vezetősége és tagsága
ezúttal köszöní meg mindazon tá
mogatóinak. akik az 1998. augusz
tus 29-i Évadzáró nagyvacsoráju
kat tombolatárgyaikkal támogatták.
Ezen támogatásukkal nagyon sokat
segítettek a Gyomaendrődi csoport
nak.

Tisztelettel a Vezetőség és tagság
nevében

CsőkeJános csoportvezető
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Aram.szünet - légkábel FIGYELEM!

KERTBARÁTOK

Áramszolgáltatással kapcsolatos
lakossági problémát továbbított
szerkesztőségünk a TITÁSZ mező

túri kírendeltségéhez. Nevezetesen
az előfordulónyáridei viharok alkal
mával néhol és időnként fellépő
áramszünetekre vonatkozóan.

Miért történhetnek áramkíesések
oly gyakran - például az Áchim
utcában -. miért telik el olykor vi
szonylag hosszú idő a hibák
kíjavitásáig? ...?

A kérdések megválaszolását Kele
men Zoltántól a Mezötúri TITÁSZ
Kirendeltség vezetöjétöl kértük.

Kelemen úr elmondta. hogy
amennyiben Mezötúrról vonulnak
kí az elhárítás érdekében. az nem
biztos. hogy az üzemzavar elhári
tásának hosszabbadását jelenti idö
ben.

Konkrétan az Áchim utcára
vonatkozóan több ok is szerepelhet
a gondokra. Ha fúj a szél. és ráadá
sul esik az eső is. akkor - mivel a

A Gyomaendrődi Kertbarát Kör
látta vendégül kíálIításán a
szarvasi. a kondorosi testvérszer
vezeteket a Katona J. Műv. Központ
segítségével. A Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és Ipari Szakképző

Iskola is és a Gazda Kisáruház is
részt vett még termékeivel.

Az alpolgármester Várfi András
megnyitója után megcsodálhattuk a
természet. na és természetesen a
gazdák besegítésével megtermesz
tett zöldéségeket. gyümölcsöket. ..

Az alkalmat megragadva az
óvodák és általános iskolák ötlet
gazdag. és rendkívül ügyes tanulói
is csatlakoztak a látvány előte

remtéséhez termésbáb figuráikkal.
A természet által biztosított nyers
anyagokat kreativitásukkal alakítva

vezeték az Áchim utcában erősen

belekerült már a fák lombozatába 
a gallyak összenyomják a veze
téket. ..

Ha Gyomaendrődön fúj a szél.
akkor többnyire fúj Mezőtúron is.
vagy máshol a környéken. Ilyenkor
a bejelentésre. attól f.:iggően. hogy
hol vannak. indulnak majd el a
szerelők. Ha éppen Túrkevéről kell
érkezni. akkor természetesen több
időt igényel. mintha adott telepü
lésen belülről.

Tervezzük a gyomaendrődi önkor
mányzattal közösen. hogy például
az Áchim utcában is más. végleges
megoldást találjunk. A tervek
szerint a légvezetéket szigetelt
kábelre cserélnénk kí. Ez biztonsá
gosabb és olcsóbb. de megfelelőbbis
a földkábelnél. mert ott a fa
gyökérzete okozhat sérülést és ezzel
üzemzavart - fejezte be Kelemen
Zoltán.

Biró

kedves csudabogarakká. A 3 óvo
dai. 15 alsótagozatos. 5 felsőtago

zatos csoport kompozíciói az alábbi
díjakra szolgáltak rá.

Óvodák:
l. Jókai úti. 2. Fő úti. 3. Kossuth

utcai.
Általános iSkolák alsó csoportjai:
Különdíj: 2. Sz. Ált. Isk. II/B

osztály. Szent Gellért Ált. Isk. 3. sz.
napközis csoport.

1. 2. Sz. ,ÁJt. Isk. IV/B. 2.
Rózsahegyi K. Ált. Isk. különleges
tagozat. 3. Szent Gellért Ált. Isk. II.
oszt.. 4. 2. Sz. Ált. Isk. III/B oszt.
Felső tagozat: 1. 2. Sz. Ált. Isk.

6/B oszt.. 2. 2. Sz. Ált. Isk. 7/C
oszt.. 3. 2. Sz. Ált. Isk. 6/C oszt..
4. Rózsahegyi K. Ált. Isk. 5. oszt.
munkacsoportja.

A TITÁSZ Rt. Mezötúri Üzem
vezetősége kéri a Tisztelt Fogyasz
tókat. hogy 1998. október 10-11
én a Gyomaendrőd térségében lévő

hobbitelkek. nyaralók. kertek fo-
o gyasztásmérőinek leolvasását te

gyék lehetővé. v~oy a mérőállá

sokat közöljék az alábbi tele
fonszámokon: 56/350-015 vagy
56/350-069.

Leolvasási térségek:
Dan-zug külső. belső - Bónom

zug külsö. belső - Sóczó-zug 
Templom-zug - Fűzfás-zug - Peres
- Sirató - Harcsás - Kocsorhegy 
Bacsalapos.

Köszönettel:
TITÁSZ Rt. Üzemvezetösége
Mezötúr. Szabadság tér 16.

Meghívó
Szeretettel és tisztelettel meg

hívjuk Önt és kedves családját az
1998. október 16-án (pénteken) 18
órai kezdettel tartandó Zeneí VíIág
napi megemlékezésünkre. ami a
Református templomban kerül
megrendezésre.
Műsoron:

Pergolesi: Stabat Mater,
barokk orgonamüvek.
Jegyek elövételben 200.- Ft-ért

kaphatók a református egyháznál,
ílletve a helyszínen.
Szervezők: Erdeiné Mucsi Márta

és Holubné Hunya Anikó.

1998. évi vásárok
időpontjaiGyomaendrőd

helységben

AváSár ideje állandó .napon 199B·ban Avásár jellege
Október elsó vasárnapja Oklóber 04. oamg.
Október második vasárnapja Október ll. oák.
November első vasárnapja November Ol. oamg.
November második vasárnapja November 08. oák.
December második I'asárnapja December 13. oák.

Jelmagyarázat:
oák.: országos ál1at- és kirako
dóvásár, meiy c Szarvasi út,
Kondorosi út, a külterület és a
Polányi Máté u. által határolt vá
sártéren kerül megrendezésre.
oamg.: országos !1utó- és mezögaz
daságigép-vásár. amely a lJásztor J.

utcai piactéren kerül megrendezésre.



Körösmenti Táncegyüttes

Köszönet a segítségért
A júniusban Gyomán rendezett középkori táborban a következő felnőt

tek és diákok segítették a rendezvények lebonyolítását:
Oláh Gizella. Molnár Albert. Kovács Károly. Szonda István. Homokné

onár Mária. Gyalog Irén. Kárpátiné Temesvári Ilona. 2akariné Józsa Ida.
Kovácsné Szabó Mária. Véha Emese. Dusa Katalin. Farkas Viktória.
Kovács Katalin. Molnár Zsuzsa.

Köszönöm lelkes munkájukat.
Anyagi támogatást az önkormányzat Ifjúsági alapjától nyertünk.
Egyéb formába..l volt segítségünkre a Sikér Gmk., Gyomai Kner Nyomda

Rt., 2. Sz. Ált. Iskola gazdasági vezetése és napközi konyhája. Liget-fürdő

és Kemping.
Köszönöm szíves támogatásukat. Kovácsné Nagy Katalin tanító
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Az egy év
A Vállalkozók Háza egy éve indítot

ta településünkön a szolgálatait.
Molnámé Vajó Katalin összeg
zi az elmúlt év tapasztalatait.

Úgy érzem, hogy hasznos volt ez az
egy év. Egyik nagy előnyt azzal jelen
tettük ügyfeleinknek, hogy sokuk
nak nem kellett egy s más ügyben
Békéscsabára elfáradnia. Például a
vállalkozóvá válás feltételeiről. aztán
adótanácsokat kaphattak, de mikro
hitelek ügyében is tudtunk taná
csokat osztani. bár mi nem vállalunk
általában mikrohitel ügyeket.

Nagy probléma például. hogy hitel
hez azok nem tudnak jutni, akiknek
nincs tőkéje, saját forrása. s ebben
alig tudunk segítségül lenni. Aztán
próbálkoztunk. hogy teljes körű ügy-.
intézést nyújtson a Ház. de sajnos a
tb-t nem tudtuk még idehozni oly
módon, mint az APEH-et sikerült.

Az agrárkamarán kívül a többi
kamara sem települt még ide.

Hely lenne hozzá, sőt még egyéb
iroda, mint pl. könyvelési is létjogo
sult lenne...

A megyei központtal egyébként
kissé lazult az együttműködésünk,

úgy érezzük, kissé magunkra hagy
nak minket. bár ebben lehet. hogy;én
is ludas vagyok...

Továbbra is az APEH és a tb-ta
nácsadás. a gazdajegyző található a
Békés Megyéért Vállalkozásfejlesz
tési Alapítvány helyi irodájánál a
Hősök útja 56. sz. épületben.

Hirdessen a Híradóban!
Igénye szerinti nagyság és külalak!

Folyamatosan hirdetííknek árengedmény!
Szerkesztöség: Szabadság tér 1. sz.

Tel.: 386-122 • Fax: 386-320

KIÁLLÍT ...
.. .Diószegi Bíró (i)Lona Budapesten
a Hotel Mercure Koronában október
3-3D-ig. A kiállítás címe Kávéhází
pillanatok.
Ez Lona 14-ik önálló kiállítása.

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

A táncegyüttes aug. 31-ével zárja
le a 97198-as évadot. mely esemé
nyekben gazdag. mozgalmas év volt.

Csoportjaink több mint 100
műsort teljesítettek mind váro
sunkban, hazánkban és külföldön
egyaránt.

Hosszú idő óta az első olyan év
volt. mikor mind a gyermek és mind
a felnőtt táncosok igen neves fesz
tiválokon vettek részt:

- Balatonboglár: Méta Gyermek
fesztivál.

- Pápa: Első Ifjúsági Néptánc
fesztivál.

- Nagykáló: Kállai Kettős Nép
táncfesztivál.

- Békéscsaba: Országos Minősítő

Fesztivál.
valamint meghívást kaptunk Gyu

lára a Verbunkfesztiválra. melynek
rendeZŐje Novák Ferenc Kossuth
díjas koreográfus volt.

A felnőtt táncegyüttes az U]

minősítő rendszerben is megméret
tette magát, ahol sikerült minő

sítését megtartania.
Az évad legjelentősebbeseménye a

30 éves jubileumi műsor. melyen az
elmúlt 3 évtized táncosai újra meg
jelentek. találkoztak. A rendezvény
tiszteletére egy könyv jelent meg az
együttes életéről.

A felnőtt tánccsoport ez évben

1998. OKTÓBER

meghívást kapott Görögországba.
New-Peramos városába. ahol szintén
öregbítette városunk nevét. A nagy
sikert aratott műsort követően

Drama város képviselői keresték
meg együttesünket egy újabb
meghívással.

Szeptemberben új évadot kezd az
együttes, mely legnagyobb örö
münkre két "új" csoporttal bővül:

- az egyik az idősebb generációból
álló. a Gyalog László által vezetett
csoport.

- a másik pedig az a fiatal tár
saság, akik elkerültek Gyoma
endrődről. de nem igazán tudnak
elszakadni a néptánctól.

Külön öröm. hogy az együttest
több éven át kisérő citerazenekar
újra összeálIt, és már több műsoron

újra megmutatták tudásukat.
Bál nov. 20-án lesz.
Reméljük, hogy szeptembertől

lesznek új jelentkezők, akik sze
retnének megismerkedni a néptánc
hagyományaival. Őket az Alapitvány
sok szeretettel várja.

A Körösmenti Táncegyüttes Ala
pítvány megköszöni mindazok támo
gatását, akik az elmúlt évadban
mind erkölcsileg. mind anyagilag
segítették a táncegyüttest.

Külön köszönet mindenkinek. aki
SZJA-ja l %-át együttesünknek adta.

1% felhasználása
A Rózsahegyi Kálmán Iskolai és Közkönyvtár az

1996. évi cxxvr. tv. alapján a magánszemélyek
1% jövedelemadójának a felajánlásából 1997. évben
13524.- Ft összegű támogatást kapott.

A támogatás összege 1997. október 29-én lett jóváir
va számlánkon.

A kapott összeget szünetmentes táp vásárlására
fordítottuk a könyvtári számitógép zavartalan mű

ködéséhez.
A teljes összeg 55%-át fedezte a felajánlott összeg.
Köszönjük támogatóink segitségét.

1O/o felhasználása
A dr. Farkas János Tanulmányí Ösztöndij A1apilvány az

1996. évi CXXVI. tv. alapján a magánszemélyek 1% jövede
lemadójának a felajánlásábal 1997. évben 205184.- Fl
összegű támogatást kapott.

Az APEH ezt az összeget 1997. október I 6-án átutalta szám
lánkra.

Az összeg az alapitó okiratban foglaltaknak megfelelően az
alapitvány tőkéjét növeli. A tőke kamatát endrődi születésű

hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának támoga
tására használtuk fel.

A CXXVI. tv. 6. § (3) értelmében fennálló kötelezettsé
günknek a közzétételével teszünk eleget.

Ezúton is köszönjük támogatóink segítségét
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Új igazgató
A 2. Sz. Általános Iskola igazgatója

a lemondott Giriczné Varga Erzsébet
helyett. az egy évre megbízott Fülöp
Istvánné lett.

A tavasz folyamán igen nyugtalan
iskolai légkör volt érzékelhető. ami-
nek következménye az akkori vezető távozása lett.

Az akkoriban sürgetővé vált pedagógiai program
egyszeriben szinte pillanatok alatt elfogadásra került.
Ettől kezdve úgy tűn,ik csillapodnak a hangulati hul
lámok.

Fülöp Istvánné így jellemezte a jelenlegi helyzetet.
..A kinevezésemmel. megbízásommal kapcsolatban

elmondhatom. hogy erre tudatosan nem készültem.
Mivel a helyettesi teendőkről is már korábban lemond
tam. a megnövekedett szabadidőmetcsaládomnak szán
tam.

A kollégák biztatására és a bennem talán megbúvó
bizonyítási, megmérettetési vágy hatására mégis bele
vágtam.

Ami a korábbi időszakot jellemezte az iskolában.
mára már átalakulóban van. Pedagógusaink a pályának.
a munkának szentelik magukat. amit eredményeLl\:

Sajtónyilatkozat
Az Önkonnányzatok és Civil Kezdeményezések Inno

vációs Központja megbízásából az Amerikai Egyesült
Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) támo
gatásával elkészült A MI TELEHÁZUNK című doku
mentumfilm. melyben megszólalnak a teleházak
kitalálói, létrehozói. és felhasználók mondják. el tapasz
talataikat. mesélnek arról, hogyan segíti mindennap
jainkat a teleház. A film bemutatja. hogy 1998 nyarán
Magyarországon mi a teleházak szerepe a kis
településeken. és a teleházmozgalomban rejlő lehe
tőségeket.

A teleház az a helyakistelepülésen. ahol ren
delkezésre állnak olyan technikai feltételek. amelyek a
különböző infonnációk megszerzéséhez, használásához
szükségesek. beleértve a telefont. telefaxot. számitó
gépet. internetes hozzáférést. fénymásoló ... , és a mind
ezekhez értők hatékony segítségét. A teleházban
oktatást. rendezvényeket lehet szervezni. melyek össze
hoznak egy közösséget. és eddig nem tapasztalt
lehetőségeketnyújtanak.

A filmből megtudhatjuk. hogy mi a teleház. mi a tele
ház szerepe. hogyan lehet ma Magyarországon tele
házat építeni. milyen támogatásokat szerezhet meg egy
közösség ahhoz. hogy teleházat működtethessen. és
milyen harcokat kell megvívni.

Az USAID támogatása révén az érdeklődök ingyene
sen 30 perces VHS kazettát rendelhetnek. illetve helyi
televíziók számára SVHS. illetve BETA kazettát tudunk
sugárzásra köIcsönadni.

Megrendelhetö: 0680200746 (zöld szám)

Gyászoló családom nevében eZúton mondok köszö
netet mindazoknak. akik édesapám SCHUBKÉGEL
ÁDÁM végső búcsúztatásán tiszteletből megjelen
tek. személyesen. vagy táviratban részvétüket fejez

ték ki. illetve elküldték sírjára a kegyelet vi,ágait.

Lánya Schubkégel Erzsébet

is mutatnak. Ez a NAT-program
indulása révén is középpontba ke
rült.

Mivel pénzügyileg hozzánk tartozik
a Városi Művészeti Iskola és az
Óvoda is. ezért bizonyos fmanciális

gondok általában adódhatnak. Energiaárak. 13. havi
bérek stb. jelentik ezeket. amelyek azonban általában
szeptember. október hónapra úgymond kiegyenlítőd

nek."
- Egy év elteltével majd szivesen folytatná tovább mint

igazgató?
- Még ezen nem gondolkodtam. Elképzelhető. ha a

kollégák is úgy akarják...
- Az összevonás okozta hullámok már teljesen elültek?
- Én korábban sem érzékeltem ebből semmit. annál is

inkább. mivel alsó tagozatban tanitottam.
Valószínű. hogy valamermyire marad belőle kis riva

lizálásféle. de úgy gondolom. hogy ez nem jelent sem
miféle problémát.

Fontosabb viszont. hogy mivel épületeink nagyon
elavultak. a következő év költségvetésében szeretnénk
némi fejlesztést. felújítást véghezvinni.

CSABASTREET
1998. szeptember 6-án az Adidas. a McDonald's, és más hasonló

nagy cégek által szponzorált utcai kosárlabda fesztiválon vettünk
részt 7 csapattal.

A rendezvényre kb. 140 csapat nevezett be. Kitartó zuhé volt.
mégis elmentünk. Bár a Rizsa nevű csapatunk névadója nem jött el.
mégis szép eredménnyel jöttünk haza.

Kisebbfajta káosz fogadott bennünket a nem tervezett eső miatt.
A szervezó1< azonban jól megoldották a helyzetet, így a főiskolára

irányítottak bennünket. ahol fedett pályán játszhattuk a meccsekel. A
nevezés fejéberi ígért feliratos pólót. szendvicset és üdítőt itt vehet
tük ál. A mérkőzések négy pályán zajlottak. Csapataink viszonylag
későn kerültek pályára. viszont ez nem akadályozott meg minket
abban. hogy jó eredményeket érjünk el. Két ezüstérmes csapatunk is
lett: a Rizsa és az Ex-rémek. A Rizsa csapat tagjai: Toldi Balázs.
Kónya Richárd. Szurovecz Károly. Ex-rémeink: Czafit Attila, Binges
István, Szabó Gábor. Kalmár Zsolt. Érmeink mellé egy Adidas pólót
kaptak. Negyedik helyezést értek el a McDobálsz nevű lánycsapat
tagjai: Giricz Krisztina. Farkas Zsuzsanna. Schwalm Anikó. Tóth
Ágnes. A Bunda-banda tagjai a 28 csapat közül a legjobb 8-ba kerül
tek be. Ők voltak Gottfried Sándor. Cs. Nagy Balázs. Farkas Zoltán
és Takács Bálint. A nyolc közé kerültek még a Top Secret és a Gyoma
Sarok. A titokzatos lányok: Cs. Nagy Ágnes. Kocsis Krisztina. Sárosi
Éva. Nemes Anikó. A Gyoma Sarok tagjai: Molnár Péter. Erdős

Dániel. Bóczér Bálint. Bóczér Dániel. Pudingjaink: Takács András.
Farkas Gergő. Ágoston Nándor. Tímár Tamás. nem értek el
helyezést.

A záróünnepséget is elmosta az eső. így a díjkiosztás a városháza
kapualjában történt.

Szeretnénk megköszönni még Szujó Zoltánnak (volt gimis
kosaras). hogy értesített bennünket erról a rendezvényról. Végül. de
nem utolsósorban szeretnénk megköszönni edzőnknek. Giriczné
Darázsi Annának. hogy felkészített minket.

Giricz Krisztina, Cs. Nagy Ágnes

Irodahelyiségek kiadók!
ossuth u. 18. sz. alatt.

Érdeklődnia helyszínen (fDLMELL üzem) illetve
a 386-522-es telefonon lehet.
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KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS
A közvéleménykutatásról már sokan és sok helyen

elmondták véleményüket. A legtöbben megegyeznek
abban. hogy ezek eredménye mindig a megrendelő

szája íie szertnt készül. illetve azt igyekszik vissza
tükrözni.

Churchill elmondta erről. hogy ő csak annak a
közvéleménykutatásnak hisz. amelyet ő hamisított
meg...

A mi esetünkben egyikről sincs szó. mindössze

objektívan szeretnénk néhány kérdésben látni. és
eredményhamisítás is távol áll tőlünk. Az októberi
helyhatósági választások adták tulajdonképpen az
alapötletet. Szeretnénk. ha minél többen élnének e
lehetőséggel és beküldenék a válaszlapot.

A beérkező adatokat. ezek elemzését pedig a
következő Híradó számában tesszük közzé. Bekül
dési határidő ezért 1998. október 16. (Gyomaendrődi
Híradó - Szabadság tér l. sz.)

1. Mennyire elégedett Ön a város
intézményeinek munkájával?

A Önkormányzat/polgármesteri
hivatal

B Közművelődés (művelődési há
zak)

C Városi egészségellátás
D Oktatási/nevelési ellátás

- óvodák. általános- és közép-
iskolák

E Áramszolgáltatás
F Vízművek

G Gázszolgáltatás
H Tűzoltóság

I Könyvtárak
J Szemétszállítás
K Munkaügyi központ helyi ki

rendeltsége
L Posta
M Bankok

2. Elégedett Ön területi (önkor
mányzati) képviselője tevékenysé
gével?
(Lakossági kapcsolattartás.
ügyek-bajok képviselete. a körzet
fejlesztése stb ... )

3. Mire fordítaná Ön a legnagyobb

KÉRDÉSEK
figyelmet a közpénzek felhasz
nálásakor?
A Infrastruktúra (út. csatorna.

közművesítés... )
B Sport
C Kultúra
D Városszépítés
E Egészségügy további fejlesz-

tése
F Közbiztonság javitása
G Oktatás
H Munkahelyteremtő beruházá

sok feltételeinek megteremtése
l Szociális ellátás
J Egyéb. mégpedig...

4. A közrend érdekében hogyan
értékeli Ön:
A közterület-felügyelők

B rendőrség

C polgárőrség munkáját?

5. Be van-e kötve háztartásába a
helyi kábeltelevízió?

6. Tervezí-e ennek bekötését a
közeljövőben?

7. Honnan szerzi információít az

önkormányzat. a testület munká
járól?

8. Olvassa Ön a Hfradót?

9. Milyen témákról olvasna Ön
szivesen a Hiradóban?
A Önkormányzati hírek
B Szakmai jellegű cikkek
C Kulturális jellegű témák
D Interjúkat vállalkozókkal
E Híres emberekkel
F Helyi politikusokkal
G Sportról. egyéb ...

10. Kötödik-e Ön szerint a Híradó
valamilyen politikai párthoz. egyéb
írányzathoz (természetesen az
önkormányzaton kívül)?

11. Emelkedett-e az Ön családjá
nak havi nettó bevétele az elmúlt
12 hónapban?

12. Ön szerint mennyi pénzből

élhet meg egy átlagos gyoma
endrődi család kényelmesen 
luxus nélkül - egy főre vetítve?

Köszönjük együttműködését.

------~-------~----~------------------------------~
~

VALASZOK
1. (Osztályozza 1-1 O-ig!)

A F K
B G L
C H M
D I
E J

2. (Húzza alá. vagy keretezze be
a megfelelő választJ)
A teljes mértékben
B megfelelő

C lehetne jobb
D nem
3. (Írja a pontozásra a megfelelő

válasz betűjét. vagy kiegészitésétJ)

4. (Osztályozza 1-10-ig!)
A B C

5. (Húzza alá, vagy keretezze be
a megfelelő választ!)

Igen Nem
6. (Húzza alá. vagy keretezze be
a megfelelő választJ)

Igen Nem
7. (Húzza alá a megfelelő választ!)

A városi méáiumok: Híradó.
Szó-Beszéd. Városunk. hal-
lomásból. egyéb .

8. (Keretezze be a megfelelő vá
laszt!)

mindig általában
ritkán nem

9. Írja ide a megfelelő betűt. vagy
ötletétf)

10. (Keretezze be a megfelelő vá
laszt, vagy jelezze megjegy
zését!)
Igen Nem

11. (Keretezze be a megfelelő vá
laszt)

Igen Nem
12. (Írja le a megfelelő összeget!)

..................... H/hó
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Szent Iván-napi kirándulás
Azt mondják. az ember két dolog miatt megy el

kirándulni: hogy készülhessen rá. és hogy utána
beszélhessen róla. Mi most az utóbbit tesszük.
visszaemlékezünk egy közös nyári kirándu
lásra.

Június 24-én hajnalban gyönyörű busz kanyaro
dott a kirándulásra várakozó klubtagok elé. Kényel
mesen elhelyezkedtünk. elindultunk. Van Abonynál
egy presszó. annak az udvarára szabadtéri kemencét
építettek. Amikor ott megálltunk. éppen akkor szed
ték ki a parazsat belőle. és tették be a pogácsákat.
Olyan illata volt a sülő pogácsának. hogy nem lehetett
ellenállni. egy egész tepsivel megvettünk. - J ól
kezdődik. mondogattuk az úton tovább. És az út
további része sem volt rosszabb. de az már inkább
szellemi jelleget öltött.

A busz egészen a Nemzeti Múzeumig vitt bennün
ket. ahol a magyar koronát és a palástot néztük meg.
Ott láttunk még egy magyarságtörténeti kiállítást is.
majd elindultunk az Országházhoz.

Hogy milyen az Országház? Talán nem szentség
törés. ha azt mondjuk róla: a magyarság temploma.
Mindenütt aranyozott. többféle márvány. hatalmas
lépcsőházak.süppedő szőnyegek. gyönyörű csillárok.
díszes ablakok. és szobrok mindenütt. a magyar nép
nagy alakjainak szobr~. Ez a hatalmas épület kívül
ről mégis kecses. és a sok-sok csipkézett díszítése
miatt nag-yon finom. Úgy mesélte az idegenvezetőnk.

hogy az épületre fordított pénzből felépíthettek volna
egy negyvenezer lakosú várost is. Az építkezésh ez
csak magyar szakembereket kértek fel. és az építő

anyag is csak magyarországi lehetett. Emiatt aztán
előfordult. hogy új iparágak jöttek létre. Az építkezés.
amelyet 1902-ben fejeztek be. tizenhét éven át tartott.
és naponta átlagosan ezer ember dolgozott az Ország
házon. Azóta is folyamatosan vigyázzák szépségét.
gazdagítják a berendezést. Büszkén kihúztuk ma
gunkat. amikor a társalgók szőnyegeikerültek szóba.
Ezek a szőnyegek ugyanis. amelyek nemcsak az
országban. hanem egész Európában kuriózumnak
száwjtanak. az endrődi asszonyok keze munkáját is
dicsérik. Ugyanis a tanácskozókban lévő kék és piros
szőnyegeket a békésszentandrási szőnyegszövőben

készítették. ahová igen sok endrődi asszony is bedol
gozott. A szőnyegek kézi csomózásúak. a hosszuk 21
méter 35 centiméter. a szélességük pedig 7 méter 43
centiméter. és gyönyörű a mintázatuk. A kupo
laterem. és az ülésterem szépségét semmilyen jelzővel

nem lehet leírni. azt látní kell. (Vigyázat. a látogatás
szándékát előre kell jelezni.)

Délután a busz felvitt minket a Halászbástyához. és
onnan gyönyörködhettünk fővárosunk szépségében.
majd megnéztük a Mátyás-templomot. Végígsétál
tunk az oidalfolyosókon. megnéztük az altemplomban
lévő kiállitást. Nagy szerencsénk volt. mert éppen kez
dődött egy gyönyörű mise: a magyarországi francia
nagykövetet búcsúztatták. A mise alatt megszólalt az
orgona. és hallhattuk az énekkart is. amely gregorián

dallamokat adott elő - mindezt a középkori templom
ban - igazán nagy élmény volt.

Ezután a Nemzeti Galéria következett. ahol olyan
festményeket láttunk eredetiben. mint például
Szinyei Merse Pál Lila ruhás hölgy c. képét. és még
sok más képet és műalkotást.Akik nem mentek el a
Galériába. hanem a tér gyönyörűparkját választották
pihenésképpen. azok sem panaszkodhattak. mert a
parkban Torgyán Józseffel találkozhattak. A miniszter
úr éppen az unokájával sétálgatott a parkban. Közü
lünk néhányan odamentek hozzá. beszédbe ele
gyedtek.

Beszélgetés közben Torgyán úr megígérte. hogy oda
fog figyelni Gyomaendrődfejlődésére. Úgy legyen.

Ezután a busz a kirándulókkal a Ferihegy Ir-n lan
dolt. Nem azért. hogy repülővel folytassuk utunkat.
ott még azért nem tartunk. csak éppen kicsit körül
akartunk nézni ott is. Nagyon érdekes volt látni. hogy
az indulásra teljesen felkészített. utasokkal teli
repülőgépeket egy egészen kicsi teherhordó jármű

után akasztották. és az húzta ki a hatalmas gépeket
a kífutópályára. Mintha egy tacskó kutya húzott volna
maga után egy elefántot.
Indulá~haza! De útban hazafelé. Abonyban ismét

megálltunk egy ..pillanatra".
Ugyanis időközben eszünkbe jutott. hogy most van

Szent Iván éjjele. és ha jövőre valaki férjhez akar
menni, annak ma éjjel feltétlen tüzet kell ugrania.

Úgyhogy a mi kis reggeli éttermünk udvarán rak
tunk egy kis tüzet. és a társaságból akinek férjhez
meneteli szándéka volt. annak rendje és módja szerint
szépen átugrotta a tüzet.

Szép nap volt. Több lépcsőt megjártunk. mint az
eddigi életünkben összesen. de megérte. mert a látni
való bőségesen kárpótolt mindenért.

CUKORBETEGEK KLUBJA

A Cukorbetegek Klubja minden hónap második szer
dáján du. 5 órakor taláLkozik az endrődi Közösségi
Házban. Minden érdeklődőtszeretettel várnak.
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Hevesi Nagy Anikó: Keringő

Gól-Suli Alapítvány

Diák B
29 kg Molnár Zoltán l.
45 kg Molnár Gábor l.

Serdülő lány
44 kg Tóth Tamara l.
48 kg Szabó Marianna 3.

Serdülő fiú
36 kg Gózon Gábor 3.
Stranszki Mihály 2.
63 kg Balog Zoltán l.

Ifjúsági leány
44 kg Tóth Tamara l.

Ifjúsági fiú
55 kg Vetró Péter l.
60 kg Dananaj István 2.
73 kg Schwalm Gergö 2.

Az érmeket DR. DÁVID IMRE
polgármester és DR. KOVÁCS
BÉLA a Kner L Gimnázium igaz
gatója adta át.

Az OTSH által felajánlott kü
löndíjakat Kovács Gábor - a felnött
válogatott 'szövetségi kapitánya 
nyújtotta át Tóth Tamarának és
Schwalm Gergönek a legtech
nikásabb versenyzésért.

92 venenyzö vett részt. a hazai
utánpótlás szine-java. az L Kner
Kupa küzdelmeken Gyomaend
rödön szeptember 6-án. amit a
Városi Sportcsamokban rendez
tek.

JUDO
A Nemzetközi I. Kner Kupa

judoverseny eredményei

BK

Egyébként Gál Istvánt bizták meg e
korcsoport válogatottjának vezetőedzői

teend~vel.

A Gól-Suli anyagi helyzetét a
Polgármesteri Hivatal és más támo
gatók: a Barátság SE. a GYFC. a
MarZol. a Corvo Bianco. Vilma Cipő.

Kovács Lajos. Városi Sportcsarnok. a
HŐTERM. Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet. Bútoripari Szö
vetkezet biztosítja. Jelenleg éppen 4 db
gyermekkapu készül támogatá
sukkal ...

Úgy néz ki. hogy a Kispest
Honvéddal távlatokba nyúló kapcsolat
indult el.

A megyénkben pedig a Kondoros. a
GYFC. a Barátság és a Gól-Suli csa
patainak csoportbeosztásával bajnok
ság ís indul. Ez is azért. hogy biztosít
sák a megfelelő versenyszereplést az
ifjú játékosoknak. viszonylag rövid
távú utazás mellett ... Karácsony táján
egy ún. "szalonctikor"-kupát terveznek
a Sportcsarnokban legalább 8 csapat
részvételével.

FESTÉSZET
Most zárult az a Vadászati és Ter

mészetvédelmi kiállítás-sorozat. amit
Csorváson. Sopronban és Bükön mutattak
be. s amelyen három gyomaendrődialkotó
nak is beválogatták munkáit: Diószegi Biró
(ilLonának. Nagyné Veres Rózának és
Hevesi-Nagy Anikónak. A kiállítás meg
nyitásakor Csorvás Önkormányzatának
díját Hevesi-Nagy Anikó festőmüvész

kapta.
Nyáron zajlott a Táblaképfestészeti

Biennálé. a hazai kortárs képzőrnüvészet

kétévenként megrendezésre kerülő tárlata
Szegeden. a Móra Ferenc Múzeum Kép
tárában. amire gyomai müvész. Hevesi
Nagy Anikó festményét is beválasztotta a
zsüri. Az alkotó Nagyenyed Önkormányza
tátó!, a testuéroárosok közötti kulturális
kapcsolatok keretében kapott kiállitási
meglúvást az ottani Történeti Múzeumba.
A Nagyenyeden tavasszal bemutatásra
kerülő anyag azt követően Kolozsváron és
Csíkszeredán lesz kiállítva. V.R.

Az idei nyáron Gál István fiatallab
darúgói a Balástyai Országos Lab
darúgótornán a 86-os születésüek
korcsoportjában a HARMADIK helyen
végeztek a Kispest Honvéd A. a Csa
nádpalota után.

Szentesen azonban a 2. alkalommal
megtartott Gardino Aranykalász Ku
pán az ELSŐK lettek augusztusban.

- Ezek a tornák arra valók - vallja
Gál István -. hogy a megfelelő fel
mérést. a munka eredményét lúvebben
tükrözzék. másrészt játékrutint gaz
dagitson a srácoknál.

- Három év után közel 70 gyerek fo
cizik. tanul már a Gól-Suliban - mond
ja Písta bá'. ahogy a "fiai" nevezik.

- Egyre jobban válnak képzettebbé
és ügyesebbekké. Ez is a további
munkára inspirál bennünket.

- A 86-osok közül a jövőre induló
országos. ún. Puskás-válogatottba
eddig 4 fiatalt szemeltekki Gyoma
endrődről a Gól-Suliból: Tóth Csabát.
Timár AtWát. Gellei Imrét és Csere
nyecz Gábort Kovács Ferenc mes
teredző válogatásával.
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Timár Zsanett

Vaszkó Barbara: Csillebérc

Kovásznai Nóra: Nyári hangulat

egy-egy rövidre szabott éjszaka meglátogattuk a konyha
hűtőszekrényeitis. A tábor utolsó napján bemutatót tar
tottunk aszüleinknek - természetesen francia nyelven.
Igazán jól éreztük magunkat. ez a néhány nap kellemes
része volt a nyárnak. VARYI PETER. KOMÓCZI ATTILA

A nyelvtanulás előtt álló diáktársainkat bátoritjuk. a
francia nyelv választására.

Iskolánkból 6 tanuló sikeres rajzpályázat jutalmául
csillebérci táborozást nyert. A tábor a Budai-hegyekben
idillikus környezetben helyezkedik el. Nagyon sok diák
töltötte itt a nyári szünetének 10 napját. Ez a környék a
középkorban a királyok kedvelt vadászterülete volt. 50
éve építették ki úttörőtábornak.A táborban 4 és 6 szemé
lyes házakban helyezték el a diákokat, amelyek a
központi épület körül helyezkednek el. A programok szí
nesek és változatosak voltak. A megnyítás zászló
felvonással történt. A táborozókat raj okra osztották és
minden csapatnak más-más neve és programja volt: pl.
képzőművészek, életmódosok. sportoló úttörők. A kötött
programok mellett (rajzolás, sportverseny) szórakozással
és kirándulással teltek a napok. Nagyon sok barátság
szövődött. ezért nehéz volt a búcsúzás. de nagyon sok
emlékkel és élménnyel térhettünk haza. Az új tanévben
törekszünk arra, hogy rajzainkkal újra kiérdemeljük ezt
a felejthetetlen csillebérci tábort.

A csillebérci táborban voltunk

KULIK MARJANNA

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

GyomaendrődNépliget u. 2.

TI\NUlJUK
NVE:llJE:T

SZílJE:~€N
1\ f-RI\NCII\

Iskolánkban az angol és a német nyelv mellett franciát
is választhatnak a tanulók. 24 nyolcadikos diák 6 éven
át emelt óraszámban. bontott csoportban tanulta ezt a
nyelvet és igen meg is szerették szépsége. dallamossága
miatt. Elsajátított nyelvismeretük révén két alkalommal
Országos Francia Nyelvű Drámafesztiválon műsorral

szerepeltek. az idei nyáron pedig 8 tanuló nyelvi tábor
ban gyarapította tudását. Az alábbiakban ők emlékeznek
vissza élményeikre.

Az idén április 30-tól május 2-ig ismét megrendezték
Mátészalkán az Országos Francia Nyelvű Dráma
fesztivált. Már ismerősként utaztunk a helyszínre.
Rengeteg csomagunk volt. hiszen az "Orvosná],' című

francia nyelvű bemutatónk sok kelléket kívánt. Így
bizony a vonatok peronrésze. állóhelyei is szűknek

bizonyultak. de a jókedv a kellemetlenséget is oldja. és az
megvolt. Kollégiumban kaptunk szállást. de ott
tartózkodtunk a legkevesebbet. hiszen reggeltől estig a
színházban néztük a francia nyelvű előadásokat,kedves
francia emberekkel. gyerekekkel ismerkedtünk. A szín
ház aulájában pedig egyik osztálytársunk rajza volt a
középpontban, ő különdíjat kapott gyönyörű mun
kájáért. A nagyszerű szervezésnek köszönhetőentényleg
nem volt egy unalmas percünk sem. és fmom nyírségi
ételekkel is jóllakhattunk. A fesztivál számunkra is ered
ményesen zárult. s Hanyecz Lászlóné. Jutka nénivel
elterveztük. hogy jövőre egy zenés darabbal készül az
osztály.

Francia nyelvi táborban voltunk Aszódon augusztus
3-12-ig. Igazán családiasan érezhettük magunkat.
hiszen osztálytársak és barátok együtt voltunk. Naponta
hat órában a nyelvet tanultuk. verseket. dalokat.
párbeszédeket. a hétköznapi élettel kapcsolatos kife
jezéseket. ami igen megterhelővolt. hiszen a nagy hőség

ben időnként magyarul sem tudtunk. nemhogy fran
ciául. Tanárok és egyetemista diákok foglalkoztak velünk

kitűnő szabadidős programokat is biztosítva.
Sportolhattunk, úszhattunk, ismerkedhettünk a vá
rossal. Az ellátás egy kicsit lehetett volna jobb is - de
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ÁLLÁSAJÁNLATOK
l. ASP Gépgyártó Kft. Tatabánya. Mészáros út 4. TeJ.:

34 316-822 Majoros Tamás - CNC Megmunkálóközpont
kezelő 5 fő, horizontál és karusszel esztergályos 20 fő.

2. GENERALI Budapest Biztosító Rt. Szarvasi Képviselete
Szarvas. Kossuth L. út 60. Tel.: 66 312-106 Bulla Ottó 
üzletkötő 3 fő.

3. Gyomaszolg Kft. Gyomaendrőd. Ipartelep út 2. Tel.:
66386-233 Somogyi Mária - kőműves 2 fő.

4. Hungária Biztosító Rt. Szarvas. Szabadság út 30. Tel.:
66313-192 Tusjak Tamás - üzletkötő 1 fő.

5. Hungária Szarvasi Fiók Szarvas. Szabadság út 30. Tel.:
30 681-950 Nagy Péter - képviselő 5 fő (a munkavégzések
helyei: Gyomaendrőd és körzete).

6. Kajtor és Győri Kft. Mezőberény. Gyár utca ll. Tel.:
66 421-164 Kajtor Márton - kárpitos faipari betanított
munkás.

7. OTP Garancia Biztosító Rt. Dévaványa. Kert u. 16. Tel.:
66 483-829 Medgyesi Lőrinc - területi képviselő6 fő.

8. Pápai Gábor váll. Gyomaendrőd. Táncsics út 13. Tel.:
66 283-084 Pápai Gábor - kőműves 2 fő, ács-állványozó 2 fő.

9. Polgármesteri Hivatal Gyomaendrőd, Gyomaendrőd.

Szabadság tér l. Tel.: 66386-122 Mucsi Lajosné - kubikos 20
fő, köztisztasági. segédmunkás 25 fő.

10. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa. Szigeti major Tel.:
60307-980 - cipőfelsőrész-készítő 10 fő.

ll. Vaszkó és Társai Kft. Gyomaendrőd. Zöldfa út 1. Tel.:
60301-186 Vaszkó Lajos - műszaki bolti eladó 1 fő, kisgép
szerelő 1 fő (mg-i kisgép. motorkeréh-pár. stb.).
12. Videoton Holding Rt. (IBM gyára) Székesfehérvár.
Berényi út 71-100. Tel.: 22319-026 Csapó Andrásné - oper§.
tor (a számítógép mágneses merevlemez meghajtójának
összeszerelésére) na.,<>y létszámban.
Bővebb felvilágositásért forduljon a Kirendeltség dolgozóihoz!

DÁVID BÚTORBOLT
Blaha L. u. 1. sz.
Tel.: 66 386-262

Pl.: ÜlögarnitÚTa 3-1-1-es 99 OOO Ft-tól...
Kárpitos felújitási
munkákat vállalunk.

A helyhatósági vá asztásokról III.
Október IS-án a polgármestert közvetlenül

választjuk meg. Polgármesterjelölt az lehet. akit a
település választópolgárainak (vp.) 2%-a. de legalább
300 vp. jelöltnek ajánlott - Gyomaendrödön.

TÍZ képviselőt egyéni választókerületben közvetlenül.
hét képviselőt pedig a jelöltet állító szervezetek által
készített kompenzációs listákról juttathatunk a városi
testületbe. A töredékszavazatok tehát a Iístát állító
szervezetet még mandátumhoz juttathatják.

Képviselőjelöltpedig a vp.-ok l %-ának ajánlása után
lehet valaki Gyomaendrődön.Ez a szám kb. 130.

Kisebbségi önkormányzatot akkor választhatnak. ha
öt. azonos kisebbséghez tartozó vp. ezt kezdeményezte.
Gyomaendrődön a cigány. és a német kisebbség élt a
lehetöséggel. Kisebbségi önkormányzatot úgy alakíthat
nak. ha a jelöltjeikre legalább 100 vp. érvényesen szava
zott. - o -

Dávid Bútorbolt
Engedményes kárpitosbútor-vásár
Endrődön a Dávid Bútorboltban

"HAZAI VIZEKEN"
Egyesületünk szeptember 10-én tartotta első őszi

összejövetelét állandó székhelyén. a Városi Könyvtárban
18 fő részvételével. Az alábbiakról döntöttünk:

- 1998. szeptember 25-én. 26-án a Városi Könyvtárban
Könyv és Hanglemez antikváriumot rendezünk. melynek
bevétele gazdagítaná az eddigi tőkénket (tagdíjból befolyt
összeg 9600 Ft). Az eladásra kerülő kulturális értéket a
tagok saját könyvtárukból ajánlották fel.

- Az alapítók vállalták, hogy toborzót tartanak a
"kultúrával meg{ertőzöttek" körében. kihangsúlyoztuk.
hogy nem csak diplomások legyenek az egyesület tagjai.

- Mivel civil fórumunk hivatalosan bejegyzett jogi
szervezet. a pályázatok lehetősége nagy mértékben
gazdagodott. Ezt a lehetőséget minél jobban ki szeretnénk
használni. A "Pályázatfigyelőben" (1998. 9. számában) a
Müvészetí és Szabadmüvelési Alapítvány által kiírt
KÖZMŰVELÖDÉSIÉS MŰVÉSZETICIVIL SZERVEZETEK
támogatása fejezetben szereplő feltételek alapján már dol
gozunk egy pályázat elkészítésén.

1999. évi terveink:
- A ,,10 éves a városunk" szellemi vetélkedő megren

dezése. (A kiírás részletei a novemberi Híradóban megje
lennek.)

- A Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium által
rendezendő Országos Diákszínjátszó Fesztivál partneri
támogatása.

- Nagy élő zsenink. Határ Győző Kossuth-díjas iro
dalomtudósunk 85. születésnapjának rangos megün
neplése. (Ünnepi Könyvhéten találkozó az íróval. ..Határ
Győző" versmondó verseny középiskolásoknak.)

A Kulturális Egyesület egyszeri anyagi támogatásának
odaítélése egy anyagilag hátrányos helyzetü. tehetséges
gyomaendrődi diáknak az 1999-2000. tanév
megkezdéséhez. (A feltételek kiírása a decemberi
"Hírlevelünkben" olvasható lesz.)

Egyesületi összejövetelünk 1998. november 26-án 17.30
órakor lesz a Városi Könyvtárban.

Szeretettel várjuk az új tagokat!

Kulturális Egyesület,
Gyomaendrőd

1. számú hírlevele
1998. október

Egyesületünk 1998. augusztus 28-án a Föld
müvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium díszter
mében a Vidék Parlamentjének tagja lett. Az 1200 civil
szervezetbőllétrejöttnagy közösség feladata. hogy a vidék
fejlesztéssei foglalkozó egyesületek. alapítványok. klubok.
körök stb. véleményét. javaslatát tapasztalatát ösz
szegezve. közös állásfoglalás kialakitásával közvetítse a
tájegységek érdekét a döntéshozó hatalmi szervek felé.
illetve eljuttassa a megfelelő információkat a központtól a
helyi szervek felé.

A Vidék Parlamentjének küldetése:
- előmozdítsák a vidéki Magyarországon élők párbeszé

dét. összefogását.
- hangot adjanak a vidéken élők eredményeinek és

gondjainak.
- a vidéki polgárosodásban kiemelkedő szerepet játszó

civil kezdeményezések létrejöttét a már meglevő

szerveződésekkelpedig összefogják.
Az alakulás napjától számítva az ország legnagyobb

civil fóruma megszavazott Alapszabállyal. hivatalosan be
jegyzett jogi szervezet.

A Kulturális Egyesület. Gyomaendrőd elnöke Hajdü
László a ..Helyi tudás. közmüvelődés"szekciójának a tagja
lett.
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400 q búza eladó kisebb tétel
ben is. vagy mezőgazdasági

gépre (MTZ. pótkocsi. munka
gép) cserélhető! Érd.: Endrőd.
Polányi út 25. Tel.: 66 284
204
Hár=-:oc-:m:c-.:h'""'óC-:n-=a-=p-=o--=-s--=-v=-e=-m"hC-:e-=s-'k--=-o:O-:ca-=-.
2 db fejős kecske eladó. Pósa
u.22.
GyomaendrőcrToronyiu:3T:
sz. alatt. beépíthető telek.
bontásra váró épülettel eladó.
(össz. közmű van) Érd.:
Gyomaendrőd.Toronyi u. 7.
GyorTiá-i<6Zpontjában--:-PetŐfl

u. 31. sz. alatt 2 szoba
összkomfortos. kertes ház
eladó. Érd.: 66 386-410
Gyomán----a-forzsási-holtágőö
6000 m'-es vizparti telek. több
részre oszthatóan eladó. Erd.:
06 20 9743-071
Padlószőnyeg6j-:-mohazöld
színű kb. 60 m' eladó. Ár: 380
Ft/m2 Tel.: 282-579
Két-részben kíhú=-z·h-a·to....· -re-
kamié eladó. Erd.: 66 284
785
GyománaFűzfás:zugban300
D-öl kert eladó. Érd.: 66284
969
Október 6 ltp-en 4 szobás
lakás eladó. Minden megoldás
érdekel. Érd.: 283-646 du. és
este.
Gyomán a Vásártéri ltp-en
kétszobás. erkélyes. III.
emeleti lakás eladó. Érd.:
29/B/9 ajtó. hétköznap 5 óra
l1,~án ~ hét~~c:~en. _
B. Molnár Imre u. 21. sz. alat
ti ház sürgősen eladó. Köz
művesített. külön bejárattal.
2 család részére is megfelelő.

Érd.: a helyszínen. Tel.: 66
285-070.0654441-044
Gyomán a Lehel úton két
család részére alkalmas.
kOIIÚortos családí ház. ipari
árammal eladó. Irányár: 3.5
millíó Ft. Érd.: 66285-489
GyománS szObás'- összkom
fortos. kertes családí ház
sürgősen eladó. Érd.: Mátyás
kir. u. 36.
Gyomaendrődön 98 m 2-es.
kertes. összkoIIÚortos. köz
ponti fűtéses csládi ház eladó.
Érd.: Könyves Kálmán u. 9 ..
vagy munkaidőben: 386-915
Vinkovics Attilánál.

Endrődön a kondorosi kö
vesút mellett tanya eladó. Víz.
villany van. Érd.: 283-862 18h

után.
Gyomán 2 szoba. konyha~

melléképület 300 D porta
Ságvári E u. l. sz. alatt eladó.
Irányár: 1.5 millió Ft Érd.:
este 06 34 372-425
Gyomaendrőd. Na-pi:!:" 8~ 'sz-:
alatti ház eladó (gáz. viz van).
Érd.: 66283-134 vagy 0668
416-371
Asztalosmunkát vállalok.
Megrendelhetők: ajtók. ab
lakok. bútorok. épületüvege
zés. Gyoma. Bánomkertí u.
16/1. Tel.: 06 20 645-901.
este: 282-840
Színes 'tv-k helyszíni favitásáf.
áthangolást vállalok. Ugyanitt
eladó 2 db német szines tv
olcsón. Tel.: 283-270
ASzoli Stúdió új turbó
csövekkel a régi helyen ismét
várja kedves Vendégeit. Nyitva
tartás: hétköznap 15-18-ig.
szombat 14-16-i .
Gítároktatás kezdoknek!Ter.:
285-503
Otödik osztályos gyermeknek
német nyelvből korrepetáló t
keresek. Tel.: 285-051
Kültéri műkővázák. nagy és
kisméretű virágtartó. faragott
műkő (terasz) korlát rövid
határidővel. Vásártéri ltp. 30.
A/2. Tel.: 06 60 283-872. 06
30659-485
öl'ajkályhaes6zonrresh Cég:
frissítő eladó. Érd.: 284-383
Kombinált szekrény. asztal. '2
szék. 2 fotel. rekamié. füg
gönytartó eladó. Érd.: 386
713
Magas francia pálma óriási

. levéllel és autó-gyermekülés
eladó. Tel.: 285-637
Pelenkazós kiságy. két:
funkciós babakocsi. etető

szék. kerékpárra szerelhető

kisülés megkiméit áJlapotban
eladó. Érd.: Véháné 284-743
1.6 l-es 88-as piros Opel
Kadett eladó. Tel.: 386
633/ l 7-es mellék
Uzlethelyiség kiadó. Erd.:
Endrőd. Gorkij u. 14. 8-15-ig
Gyomán~-Gárdonyiü: 29. sz:
alatti kertes ház eladó. Érd.:
Gye. Gárdonyi u. 31.

Judoeredmények (folytatás)
Eleken szeptember 19-én regíonális versenyen elért

gyomaendrődieredmények:
89-90 korcsop. - Molnár Albert 2. 28 kg-ban; Trendl
Péter 3. 28 kg-ban; Kocsís Attila 3. 45 kg-ban
Diák C - Mészáros Renáta L 36 kg-ban; Vinkovics
Norbert 3. 32 kg-ban.
Diák B - Molnár Zoltán l. 32 kg-ban; Molnár Gábor 2.
45 kg-ban.
Serdülő'- Gózon Gábor l. 36 kg-ban: Polányi Gábor 3.
36 kg-ban: Stranszki Mihály 2. 52 kg-ban: Balog Zoltán
l. +66 kg-ban: Szabó Mariann l. 48 kg-ban.

Győrben szeptember 20-án nemzetközi versenyen 12
magyar, 7 külföldi csapat indult, míntegy 250
versenyzővel. Csapatban Gyomaendrőd a 3. helyen
végzett.
Lányok 81-85 korcsop. Tóth Tamara L 44 kg-ban;
Szabó Mariann 5. 48 kg-ban; Mészáros Renáta l. 36 kg
ban.
Fiú 84-86 korcsop. Balog Zoltán 1. +70 kg-ban:
Stranszki Mihály 2. 52 kg-ban; Gózon Gábor 3. 36 kg
ban.
81-83 korcsop. Dananaj István 3. 60 kg-ban.

A gyomaendrődiek összességében eredményes
szerepléseikkel rászolgáltak egy október végí Felső

Ausztriai nemzetközi versenyen való meghivásra.
részvételre.

Október 4-én a Városi Sportcsarnokban régióbajnok
ságot rendeznek. Erre mindenkit szeretettel vár a ren
dezőség!

Szeptember 18-20-a között rendezték Gyoma
endrődön a Körös Hotelben a IX. Kner Kupa Bridzs
versenyt. Az eseményre 47 pár. 23 csapat jött össze.
A gyomaendrődiek párosban négyen. és egy csapat
ban vettek részt. ..

Anyakönyvi változások
Házasságkötések:

Szigetvári Béla és Orovecz Andrea. Tóth Árpád
(Budapest) és Erdősi Anita Ilona (Halásztelek),
Molnár Sándor és Losonczi Gabriella. Szabó
Szilárd Elek és Kiss Anikó.
Akik eltávoztak közülünk:

Hunya Béláné Varju Viktória 77. Harnos
Jánosné Gellai Terézia 61. Szurovecz Elekné 70.
Hunya István 82. Babos János 66. Vékony István
62 éves korában.

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122. fax: 386-320
,---------------------------------------------------------------------------------------*

, ~;:;~~~~~.CS~RE8ERE .HIRDEIESIAP~Ó~IRDETÉ~1 !

Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): .......
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

l .. . .. .. .. J9.~~_S.~9..(~!~~~_s..~~}_~J

GYOML\SIOLG KFT"
Gyomaendrőd. Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269
Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi

I:
-magas- és mélyépílőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás•
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történo kiszállítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás.
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lionne Ajandek Shop ajanlatai
Exkluzív ajándékokhoz dísztasak is jár.

Kosoras-kórtvók. apróbb ajándéktárgvak.
Fénvképezők, Filmek, audió-

" és videókazetták, hőmérők, távcsövek "
~ Aranv-, ezüst ékszerek ~
~~~. Pulóverek, széldzsekik ~~~

Számológépek menedzserkalkulátorok
nagv választékban

O lionne Shop-ban Hősök útja 46 ... Tel.' 386-424

TOTÁL VEGYESÁRUK ÜZLETHÁZA
Endrődi u. 1. sz. (Háztartási bolt)

Tel.: 386-637, 06/20/254-663 Este: 386-507

Legolcsóbban hozzájuthat
nálunk: étolajhoz, hypóhoz,

burgonyához, almához és sok más
egyéb fontos árucikkhez.

Keresse üz/etünket!

Másolástechnikai és Irodatechnikai Bt.
Új és használt fénymásológépek adása-vétele

Másolópapír, faxpapír, leporelló
Nyorntatókazetta, festékszalag

HP. OLIVETTI. CANON INK.JET patronok újratöltése
HP 4L, 5L, 6P Cartridge újratöltés

RICOH, SHARP, CANON másológépek kazettáinak felújítása

ADÁ8-VÉTEL-SZERVIZ
5500 Gyomaendröd. Zrínyi u. 26.• Tel.: 66/284-788,20/439-172

f'énY,"ás()láS~szi5veasze..-k.esztés!

r--------------------,
TUNERT L

Híradástechnikai szaküzlet

Akció október 25-ig
Nokia 5110 + Pannon GSM előfizetés

bruttó 21 500 Ft
+ előlap ajándék

Nokia 6110 + Pannon GSM előfizetés
bruttó 49 500 Ft

PANNON Praktikum alapcsomag
+ Panasonic G 450 moblltelefon
bruttó 44 500 Ft + ajándék
(Panasonic sétálómagnó
+ 16200 Ft értékű beszélgetés)
GYOMAENDRŐD

Bajcsy·Zs. út 45. sz.
Telefon: 06 20/230·146, 20/223.110
Telefon: 66/282·230L ~_~ ~

[~ lAz ÁFÉSZ IC~pl
,. ,. ,,#' - ,.

ERTESITI VASARLOIT,
hogy újra megnyitotta
Lakberendezési boltját

a régi helyen
(Gyomaendrőd,Fő út 230.)

Az üzlet
a ..BÉTEX TEXTIL OTTHON"

rendszer teljes lakástextil
választékával várja vásárlóit.

Nagy választékban, kedvező
áron kapható függönyök,
ágyneműk, bútorszövetek,
szőnyegek, szőnyegpadlók

és egyéb lakástextiliák.
Bútorválasztékunkban
megtalálhatók a háló-,

lakószoba és konyhabútorok,
valamint kiegészítőbútorok.

Tekintse meg választékunkat
és vásároljon nálunk, megéri!

Dinya Imre Vas-müszakiboltja
Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 98.

Telefon: 0660/388-953 0660/484-690

Továbbra is tart

a kedvezményes HITELAKCIÓ!
Mérsékelt áron:

szőgvasak. zártszelvények, fűtés-kőzpontifűtés

berendezései, szerelvények. ..

Várjuk üzietünkben!

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK BOLTJA
,

UJ HELYEN
Gyomaendrőd, Fő IJt 214. sz.

Telefon: 66/282-822
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 9-12 óráig

Orvosi vények beváltása.

Kibővültválasztékkal várjuk kedves vásárláinkatf
Jőjjön el és tájékozádjon!
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THERNI
A műhely megtal.álható az ENe! cipőgyármögötti

udvarban, bejárat a Selyem út felől.

Mczőtúr ~ .. B~késl:saba

r---------------------------,
I KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYINTÉZÉS I
I társaságoknak, vállalkozásoknak I
I. • I
I RACZ MARIA környezetvédelmi szakelőadó I
I Gyomaendrőd, Tamási Áron LL 31. sz. Tel.: 66/284-505 IL ~

BBB-GLAS KFT.
Gyomaendrőd.Fő út 81/1.

Telefon: 0620/579-340

EZÉSÜVE

I ENCI I I
BBB-GJas ~
_ 1'--__-'

Selyem út

Megkezdtük Gyomaendrődöna lakosság
és a közületek részére az üvegezés i munkákat.

Kérésére a helyszínre való kiszállással,
nagy üvegválasztékkal várjuk

kedves vásárlóinkat, megrendelőinket.

• 3, 4, 5, 6 mm-es siküvegek • MTZ és Zetor üvegek
• fehér és színes ornament • biztonsági üvegek

üvegek • családi házak komplett
• parsol üvegek üvegezése
• hőszigetelő üvegek gyártása • kirakatüvegezés

r--------------------,I Gépjármű-tulajdonosok figyelem! I
I Vállalkozásom keretén belül: I
I Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-, teher-, mg.-igépjárművekhez, I
I valamint targoncához. .. I
I Továbbá vállalom:
I Szemé,ly:, I~h~r:, ~g. -i g~piár~ű és targonca gumiköpeny :

szereleset, lavlfosot; cenhrozasat 'lttlI

: Érdeklődni: Katona György gumiiavító I
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 107. I

I Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-ll-ig, SZD.: 8-12-ig. IL ~~ ~

Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró).

A;ánlataink:
• Virághagymák, rózsatövek,

csávázószerek, virágfö:d, virágcserepek.
• Cefréshordók, fólia, üstházak, szegek,

csavarok, gumicsizma.
• Kutya-, macska-, díszmadáreledel. ..

• ruhaszárítók, alulétrák

Farkas Máté
Tel.: 06/20/527-032, 66/386-274

, ,
AGRO ARUHAZ

o N L I N E Számítás- és irodatechnika

Számítógépek adása-vétele
Monitor, színes tv-, videojavítás

GYOMAENDRÖD. FÖ ÚT 181/1. • TEL.: 06/66/284-559
NyittJa: hétföt6! péntekig 9-17-ig. szombaton 9-12-ig

5500 Gyomaendröd,
Ipartelep u. 3.
Tel/Fax: 66/386-614,

Építőipari Szövetkezet 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
•Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése tervezése
· Transzportbeton értékesítés, szállítás
· Egyedi asztalos termpkek gyártása
.Interspan bútorlapértékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,
keretes állvány, útpanel. .. )

~
Körösi Weekend Horgász-. ~ ~

'. . hobbY-o kempingszaküzlet ~~
~._ ~.. Horgászfelszerelések - teljes márkakinálat~~

Festékek - nagy választék, kedvező ár ~-=:>
Ajándéktárgyak

MEGINOULT A GYÜMÖLCSFÁK
ÉS OíSZNÖVÉNYEK BfSZfRZÉSÉNfK lOfJf.

VÁLOGASSON SZÉLES VÁLASZTÉKUNKBÓU
1. Bolt: Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827

2. Bolt: Gyoma központjában
Fő út 173-179. (Kolman ltp.)

Nyitva: minden nap 8-18 óráig

~~oJ0NENJ
ÉPÍTŐIPARIÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
5500 GYOMAENDRó[),Tompa M. u. 22. Tel./fa.x: 66/386-186

• út, leállÓsáv, vIz, szennyvIzbekötés tervezése, kivitelezése
• épitőmesteri munkák elvégzése
• homok, homokos kavics, kőzúzalék, cement szál1ftása

., ..~ .~~qr;fJ'}~~'ílZf;la.f761~~á~d.e.rr~/, ..f!.t.h.e(!g'!r[el .

• döngölés, élvágás, betonbontás

lIl~@j~c2íü@n@G®llilg @@ @@ff~®~'o~§®

~ ~
Cipőipari gépek és alkatrészek
forgalmazása Eurotechnik Kft.

Gyomaendröd, Hidfö út 12. (az endrédi Körös-hidnál) Tel.: 66/386-827

- gépjavitás, gépfelújítás, müsza.ki tanácsadás
- alkatrész. tü, harangkés, szalagkés forgalmazása

- Pfaff, Min""., Adi" Textima, KAEV, !fj~
fortuna, Svit felújított gépek eladása (9 ~

- szabásztőkék minden keménységben r---:---=J~, I
- gyári új Pfaff és Minerva gépek L--__.J /

Nyitva tartás: hétfő-péntek7.30-15.00

"\ UTI Átmeneti
~ kabátok és blézerek
~ V' SÁRA!
, U~\ Géprongy folyamatosan kapható

Nyitva tartás: Október 5-tőf

Gyomaendröd Hétfőn: 8-H-ig, keddtö! .péntekig: 8.30-17-ig,
Fö út 230. szombaton: 8-12-ig
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Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet
• alapítva 1957. május 18 .•

a Penny Market mellett
AJÁNLATAI:",rv,

<::::;r.....-"'lzzf zsákos laskagomba-alapanyag •
~ Béres-féle takarmánykiegészítök
~ • virághagymák. viIágföldek.

~_ I I cserepek· esőkabátok. kétrészes
-----.J esőruhák.

gumicsÍZmák
búzavetömag. csávázószerek •

kávéfözök, húsdarálók.
kolbásztöltök • konyhai

csillárok· nagy teljesítményű

körfürész· láncfűrészek

Tisztelt Ügyfelünk!
Az immár több mint 40 éves pénzintézeti

múlttal rendelkezőEndrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatásai

közül az alábbiakra hívjuk fel figyeimét

• SZÁMLAVEZETÉS •
Magánszemélyek és vállalkozások részére egyaránt
ajánljuk kedvező kamat- és költségkondiciók alkal
mazása mellett, rendszeres és eseti megbízások tel
jesítését. Munkabérszámlák vezetése. Lakossági
számlákhoz BANKKÁRTYA-szolgáltatás. Számla
vezetés devizában is!

• BETÉT •
Megtakaritott pénzének ellielyezésére kínáljuk taka-
rékszövetkezetünk betétkonstrukcióinak számos vál
tozatát. Az elhelyezett pénzét kedvező kamatozás
mellett kettős biztonsággal kezeljük.

Új megtakarításí formákat is kínálunk az
ÉLETCIKLUS betétcsomagon keresztül

• Tanulmányi elötakarékossági betét •
Családalapítási betét • Kegyeleti betét

NE FELEDJE OKTÓBER HÓNAPBAN ISMÉT

TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP!

1998. október 29-3D-án. (csütörtök-péntek) Ünnepi
nyitva tartással várjuk Tagjainkat es Ügyfeleinket!

Pénzügyeinek bonyolításában

a Takarékszövetkezetre mindig számithat!
Mi is számítunk az Ön bizalmára!

BÖVEBB FELVlLAGOsiTAsÉRT KÉRJÜK KERESSE FEL KIRENDELTSÉGE

INKET GVOMAENDRODON. KOSSUTH U. 30. ÉS Fo OT 1/1.

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Várfiné Szmola fldikó & Várfi András

Tel.: 66/386-359

GAZDA KISÁRUHÁZ

Sebők &Sebők Kereskedel
Épület- és Ipari Villa

Érintésvédelmi, tüzvédelmi

\Jt\NYSZEREL ~
4,\Y SZAKÜZLET 11S1

. S Szolgáltató Kft.
Villanyszerelés

védelmi felülvizsgálatok

Szórakozta lektronika
Nyitva: Hétfőtől- Pénteki' 0- 7-ig Szombaton: 7.30-12-ig

Gyomaendrö ajcsy-Zs. út 82.
Tel.: 66/386-118 Fax: 283-238

• Szeptember elején egy Öregszőlőbenlévő szórakozóhe
lyen verekedés tört ki biliárdozók között. Az egyik játékos
a Vita hevében elnáspágolta ellenfelét. aki könnyebb
sérülésekkel megúszta. de a veréshez használt dákó
maradandó állapotváltozáson ment át - eltört.
• 17-én egy lakásban körözött személyt fogtak el a
rendőrök. Az illető nemi erkölcs elleni cselekmény miatt
állt körözés alatt.
• Súlyos. a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncse
lekményt sorozatban. 8-9 alkalommal követtek el eddig
ismeretlen elkövetők. A fényjelző berendezés megrongá
lása nagyon komoly bűntétellel fenyegetett cselekmény.
Az elkövetö(k) elfogás után igen nyomatékos itéletre
számíthat(nak) .
c A Dobó utcában egy hétvégi házat törtek fel. onnan
műszaki cikkeket. gázpalackot vittek el. A kár kb. 100
ezer Ft.
• Egy gyulai intézetből szökött fiatal lány került elő (nem
önszántából) 21-én Gyomaendrődön feltételezett rejtőz

ködési helyéről.

• 21-én közlekedési balesethez riasztottáÍ< a rendőröket.

Egy körösladányi lakos gépkocsijával a Glória bútorbolt
előtt elsodort egy kerékpáron közlekedő diákot. aki
szerencsére nem szenvedett sérülést. Az elkövetö azon
ban nem várta meg. hogy a helyszínre érkezzen a rendőr.

hanem elhajtott Endrőd felé. Szerencsétlenségére a
vasúti sorompó épp ekkor tilosat jelzett és várakozott is
ott két gépjármű.Az elkövetö valamilyen ok folytán azon
ban nem fékezett. így a várakozókba rohant. Járrnűve

olyan sérülést szenvedett. hogy innen már nem tudott
olajra lépni. ..
• 21-én éjszaka ismeretlen elkövető behatolt a Hídfő

étterembe, hogy onnan valami értékeset raboljon.
Vesztére megszólalt a riasztócsengő, ami megzavarta.
Siettében csak néhány doboz cigarettát tudott zsák
mányolni. majd elmenekült. Paradoxon. hogy a riasztó a
polgárőrségnél jelzett. akik tovább értesítették a rendőr

séget. ..

[ • Rendőrségi hírek .]
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VÁLASZTÁSI K Ü'LÖ N SZ ÁM
Polgármesterjelölt és képviselöjelöltek bemutatásával

Tisztelt választópolgárok!A szavazás 1998. október
18·án 6 órától 19 óráig tart.

A választópolgárok érvé
nyes személyazonosító igazolványuk felmutatásával sza
vazhatnak.

Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén,
vagy - a lakóhelyén kiállított igazolással - e választás kitüzése
előtt bejelentett érvényes tartózkodási helyen (ideiglenes
lakóhelyen) lehet.

Igazolást a Polgármesteri Hivatalban 1998. október 16
án 16 óráig lehet k§mi.

A helyi önkormányzati képviselők jelölése és
választása

Aválasztópolgárok a képviselők több mint a felét választják
meg közvetlenül egyéni választókerületekben.

Képviselőjelölt az lesz, akit az egyéni választókerület
választópolgárainak legalább I %-a jelöltnek ajánlott.

Csak egy jelölt választható. Megválasztott képviselő az a je
lölt lesz aki a választókerületben a legtöbb szavazatot kapta. A
képviselői helyek mintegy 40%-át - 7 képviselőt - a pártok által
összeállított úgynevezett kompenzációs listák között osztják
fel. Ez úgy történik, hogy a választókerületekben vesztes jelöl
tek szavazatait összesítik az őket állító párt listájára. Az egyes
pártlisták az így gyújtött szavazatok megoszlásának megfe!elő

arányban kapnak képviselői helyeket. Így tehát annak a
választópolgárnak a szavazata sem vész el, aki vesztes jelöltre
szavazott, hiszen ez a szavazat a listát állító szervezetet még
mandátumhoz juttathatja.

A polgármester jelölése és választása
Polgármesterjelölt az lehet. akit a 100 ezernél kevesebb

lakosú település választópolgárainak 2%-a, de legalább három-

száz választópolgár jelöltnek
ajánlott.

A megyei közgyűlés tagjainak választása
A megyei közgyúlés tagjainak a választása a pártok, tár

sadalmi szervezetek által összeállított listák alapján történik.
A megye két választókeriiletre van {elosztva. Külön

listákra szavaznak a 10 OOO-nél kevesebb, és külön
listákra szavaznak a 10 OOO-nél több lakosú települések.

Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak
mandátumhoz, feltéve, hogy az összes érvényes szavazat több
mint 4%-át elérték.

A kisebbségi önkormányzat választása
A település választópolgárai helyi kisebbségi ön

kormányzatot akkor választhatnak, ha azt öt, magát azonos
kisebbséghez tartozónak valló választópolgár 1998. augusztus
lO-ig kezdeményezte.

Egy településen több kisebbség is kezdeményezhet helyi
kisebbségi választást. Gyomaendrődön a német és a cigány.

Helyi kisebbségi önkormányzati képviselőjelölt az lehet.
akit a település választópolgárai közül legalább öten kisebbsé
gi jelöltnek ajánlottak.

A szavazáskor a helyi kisebbségi önkormányzat
választásában - meggyőződése szerint - a település valamennyi
választópolgára részt vehet.

A településen kisebbségenként megválasztható képviselők

száma öt fő.

A választás alapján az a kisebbség alakíthat helyi kisebb
ségi önkormányzatot, amelynek jelöltjeire legalább 100
választópolgár érvényesen szavazott.

Országos Választási Iroda

ÁLLAlVIPO L AR.I JO UNK.
Ebben az évben az ország lakosságának,
Gyomaendrőd polgárainak második közfeJ
adata a helyi képviselő-testület tagjainak, a
település polgármesterének megválasztása.

Van ez az esemény olyan súlyú, hogy
remélhetjük. mindenki érdekeltnek érzi
magát a részvételben.

Kíváncsiak az emberek az életüket, sor
sukat nagyban befolyásoló eseményekre, a
város vezetőségének. a testületnek mun
kájára?! Bizonyára igen, hiszen az önkor
mányzatiság tulajdonképpen alakosságért,
illetve közvetlenül a települési gondok
bajok legjobb megoldásáért jött létre. ami
ben az egyén hangja, kivánalma, jó ötlete

meghallgatásra kell, hogy találjon. A de
mokrácia valaho! a vélemények széles tár
házának összessége...

Mindenfelé azt hangoztatják, hogy a
most megválasztandók vezetnek bennünket
át a következő évszázadba, évezredbe.

Bár ennek az eszmei mérföldkőnek

nálunk is nagy jelentősége lenne? I - mond
hatják sokán. Bizony, hogy van. Jól
behatárolhatá településünk is ugrasra kész.
Fej!ődni, gyarapodni akar. Feltétele. hogy
ezért tenni kész, agilis józan. és megfontolt
lokálpatrióták kerüljenek a megfelelő

helyre.
Ha élünk jogunkkal és elmegyünk

szavazni. akkor majd a "mi emberüIl.."" jut a
testületbe, akitől számon is kérhetjük,
vajon megfelelően dolgozott-e, tett-e értünk
eleget, nem felejtette-e igéreteit. miket bizal
munk odaitélésekor mintegy elfogad
tunk? ...

A demokrácia sokrétü. Mindenre oda
kell figyelni. Figyeljünk hát oda ez alkalom
mal...1

Legutóbb 1994. decemberében valami
ve! többen, mint aválasztójogosultak
38%-a, járultak Gyomaendr5dön az úmák
hoz.

Kíváncsian várjuk, hogy ez a szám '98-
bari milyen arányt mutat majd... BK
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., Polgármesterjelölt: Dr. Dávid Imre - független ~

Avárost és az embereket akarom szolgálni
~ "

Tisztelt gyomaendrődiválasztópolgárok!
1997. március 9-én időközi vá-

lasztáson, Gyomaendrőd válasz
tópolgárainak döntő többsége bi
zalmából polgármesterré válasz
tottak.

Választásom előtt és után fo
lyamatosságot. törvényességet.
biztonságot és változást ígértem.
De nem akartam elérhetetlenül
szép. hamis jövőképet festeni.
Most. anú1mr számvetést készítek
az elmúlt 19-20 hónapról, az
elvégzett munkáról. és készülök a
következő 4 évre, megállapítha
tom, hogy ígéreteimet döntő több
ségben igyekeztem betartani, és
ma sem kell új koncepciókkal.
elképzelésekkel és ígéretekkel jön
nöm, az elindult úton szeretnék
tovább haladni.

Változatlanul a városunkban élö embereket és ér
dekeiket kell, és akarom szolgálni. Legfontosabb fela
datnaka következő 4 évben a gazdaság élénkítését
tartom. Az élénkítés alapja a munkahelyteremtés. a
város életében a következő években 300--400 új
munkahely létesítése elengedhetetlenül szükséges.
Ez nem közvetlenül a város feladata, viszont az önko
rmányzat kezdeményezése, a vállalkozók segítése, a
polgárok kezdeményezőkészségénekkihasználásával
e téren eredményeket lehet és kell elérni.

A gazdaság fejlődésének alapja az infrastruktúra
fejlesztése, megfelelő szintü biztosítása. Legfontosab
bak egyike az ivóVÍZ-beruházás, mely folyamatosan, a
tervek szerint halad. 1999 nyarára Gyomaendrőd

lakosainak a jó minőségü ivóVÍZ fogyaszthatóvá válik.
A városban fontos feladat a szennyvizhálózat teljes
kíépítése, szilárd burkolatú utak építése, felújítása,
valamint a járdák javítása.

A következő időszak feladata, sorrendben a leg
fontosabb, a szennyvizhálózat bővítése. Tudom, hogy
ezek a fejlesztések csak pályázat útján, önkormány
zati támogatásokkal, részvények értékének befor
gatása mellett. lakossági hozzájárulásokkal valósít
hatók meg. Ezek a városra, az itt élő családokra igen
nagy terhet jelentenek. De jövőnk, értékeink megőr

zése, a fiatalok itthon tartása érdekében ezeket az
áldozatokat szükségesnek tartom.

Városunk segiti a beruházás megvalósítását. Az
eddigi adókedvezmények mellett törekszünk a továb
biakban az arányosabb közteherviselésre.

Adottságaink jobb kihasználásának feltételei javul
tak, de városunk híres gyógyvizeinek bővülő kihasz
nálását csak további beruházásokkal és fej lesz
tésekkellehet elérni.
Megfelelő számú és minőségü szálláshely - étkezés

- biztosítása mellett kell Gyo
maendrődöt a bel- és külföldi tu
risták számára vonzóbbá tenni.

Oktatási intézményeink. azok
müködőképessége. az oktatás
technikai feltételeinek javítása
halaszthatatlan feladat.

A pedagógusok életkörülményei
nek. anyagi megbecsülésének javí
tását gyermekeink érdekében meg
kell tenni. E feladat megoldását
önkormányzatunk mellett én az
országos szaktárca nagyobb ará
nyú költségátvállalásával együtt
látom biztosítottnak.

A lakosságról való gondosko
dás keretében a szociális érzé
kenység, fiatalok megtartása, az
első lakáshoz jutás támogatása, az
oktatás fejlesztése mellett az idős,

beteg emberekről való gondoskodás a jövőben is
fontos feladat.

A gyomai részen a Gondozási Központ bővítése 1998
végére befejeződik, l 999j2000-ben az endrődi részen
is meg kell oldani az idősek elhelyezését.

A biztonság egyik alapeleme a közbiztonság. Ennek
javítása érdekében a rendőrség létszámának növe
lését lakástámogatással, szolgálati lakással segítjük.

Külterületen a mezőőri szolgálatot megszerveztük.
1999-től a polgárőrség nagyobb arányú támogatásá
val segítjük a lakosság biztonságát.

Feladat a jövőben is adott. céljaink reálisak, a város
számottevő hitellel nem rendelkezik. a fejlesztéshez
szükséges saját pénzeszköz biztosítva van.
Gyomaendrődegységéért, fejlődéséért,fejlesztéséért

dolgoznék a következő években is. A polgármester
választáson független jelöltként kívánok indulni.

A város érdekében. politikai nézetkülönbségeinktől
függetlenül. jelölésemet támogatták. amelyet ezúton
köszönök meg:

Fidesz-Magyar Polgári Párt,
Magyar Demokrata Fórum.
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség,
Magyar Szocialista Párt,
Magyarországi Szociáldemokrata Párt.
Munkáspárt Gyomai Alapszervezete
Független Kisgazdapárt,
a gyomaendrődi vállalkozók többsége.
Köszönöm az ajánlószelvényeket. köszönöm a jelö

lést.
Kérem, hogy október 18-án jöjjenek el szavazni. és

szavazatukkal segítsék városunkat a célkitüzések és
a feladatok megvalósítása és fejlődése érdekében.

DR. DÁVID IMRE polgánnesterjelölt
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A 1O egyéni választókerület jelöltjei
1.SZ.EVK ) ( 6.SZ_EVK )

C 2_-_S_Z_-_E_V_K )

c 7_-_S_Z_-_E_V_K__~)

NagyPál

Putnoki Lajos
Schwalm Márton
Dr. Szendrei Éva
Szilágyi Sándor
Tótka Sándor
Vass Ignác

Hajdú László
Kertes Imre
Dr. Kovács Béla
Dr. Kulcsár László
Dr. Weigert József

MSZDP - Munkáspárt
gyomai alapszervezete is
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF
f. Német Kisebbség
SZDSZ
független
FKgP
MSZP

független
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF
MSZP - MSZDP is támogatja
FKgP
f. - Német Kisebbség

Boecker Margit
Bótos László
Knapcsek Béla
Szabados Ferenc
Varjú Elek
Zrak Imréné

Balázs Imre
Békési Béla
Elek Miklósné
Gubucz György
Mészáros Lajos
Véha Lászlóné

f. - Német Kisebbség
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF
MSZP
MSZDP - Munkp. gy-i. a. sz. is
független
Munkáspárt

független
MSZDP
FKgP
MSZP
Munkáspárt
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF

Munkáspárt
Lungo Drom
FKgP
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF
független
MSZP
független

MSZP
független
MSZDP - Munkp. gy-i. a. sz. is
FKgP
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF
f. - Német Kisebbség

Babos László
Czibulka György
Garai János
Iványi Lajos
R. Nagy Tibor
Ifj. Weidmann József

( 3 _ Z. EVK ) C S_._S_ Z_-_E_V_K__~)
~------------------- Ifj. Botos János

Ifj. Dógi János
Gellai Imre
Kovács Attila
Kovács Vince
Kulcsár István
Dr. Valach Béla

C 4_-_S_Z_._E_V_K ~) ( 9_._S_Z~.~E="",V"""","K ~)

C 5 S_Z E_V_K )

c 1_O_._S_Z_.---,,-_V_K__~)

Dezső Zoltán
Forgó Frigyes
Hack Mária
Kovács Kálmán
R. Nagy János

Bátori Gyula
Hangya Lajosné
Horváth Gáborné
Jenei Bálint

Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF
FKgP
f. - Német Kisebbség
MSZDP - Munkp. gy-i. a. sz. is
MSZP

Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF
független
FKgP
MSZDP - MSZP 
Munkáspárt gyomai alap
szervezete is

Császámé Gyuricza Éva
Gyuricza Lajos
Hanyecz Margit
Hegedüs Elek
Kiszely István

'Koloh Imre
Kovács Lászlóné
Ladányi Gábor

Dávid István
Jakus Imre
Rácz Béla
Timár Miklós
Ungvölgyi János

Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF
Munkáspárt
független
független
független
MSZP
független
FKgP

Munkáspárt
független
MSZP
FKgP
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF

C~__N_é_:Dl._e_t:_Ki__s_e_b_b_s_é_g_'____~) C~__C_ig=--á_n_y=___Ki_s_e_b_=b~é_g=___ )

Boecker Margit
Hack Mária
Schwalm Márton
Ifj. Weidmann József
Dr. Weigert József

Dógi János
Ifj. Dógi János
Dógi Józsefné
Ráczné Dógi Piroska
Szécsi Dezső
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A 10 Egyéni Vá asztókerület jelöltjei
ÖVIDÍTÉSEK:

MSZDP
MSZP
MKDSZ
MDF

EVK
f.
FKgP
Fidesz-MPP

Egyéni VaJasztókerület
független
Független Kisgazda Párt
Fidesz-Magyar Polgári Párt

Magyarországi SzociaJdemokrata Párt
Magyar Szocialista Párt
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
Magyar Demokrata Fórum

DR. SZENDREI ÉVA
SZDSZ

Ismét választas elött állunk. amit valószinűleg
sokan közömbösen, vagy csalódottan fogad
nak. Hiszem. ök vannak kevesebben. Úgy
gondolom, ma már azok vagyunk többen. akik
tudjuk. a demokráciaról nem beszélni kell.
hanem csinálni. Ennek a folyamatnak egyik
fontos mozzanata az önkormányzati
választás. amely lehetöséget ad, hogy kivá
lasszuk az elképzeléseink megvalós~tásara

alkalmas személyt.
Az elmúlt négy évben az Önök akaratából tagja voltam a képI1selö-testület

nek. azonban nem egyéni. hanem listás képviselöként. Ez azt jelentette, hogy
nem volt olyan egyéni választókörzetem, amelyért elsödlegesen ki kellett volna
allnom. Most arra kérem Önöket, tegyék lehetövé, hogy a város e csücskének
egyedi problémái megoldásában járhassak el.

Mivel mindig itt éltem, a városnak ezt a részét ismerem igazán. Tudom. hogy
igen nehéz az itt felmeriilö igényeket összehangolni, hiszen elsösorban korunk
követelményeinek megfelelő szintű lakóhellyé kellene fejleszteni. E mellett jelen
leg ez a város igazgatási és Gyoma történelmi központja. Afürdö, a kemping, a
gyomai szabadstrand és a múzeumok elhelyezkedése miatt pedig a város ide
genforgalmának jelentös része koncentrálódik ide. amire szükségünk van, de
amivel nehéz egyiitt élni.

Szeretném, ha városrészűnk mindezen funkciónak úgy tudna megfelelni.
hogy abban mindannyian otthon érezzük magunkat.

A választókörzet további specialitása az. hogy a VU. kerületi tanyákon élő

lakosság is ide tartozik. Úgy gondolom, ők egy kicsit mostohagyerekeknek
számitanak, róluk szeretünk megfeledkezni. Öket is a varos részeseivé kell ten
nünk úgy, hogy lakóhelyeiket ne kelljen feladniuk.

Azért, hogy e rÖl1den rajzolt problémák megoldásában változás történjék.
kérem. hogy rám szavazzanak.

Szililgy1 Sándornak hívnak (40 éves). nös. 2
gyermek édesapja, gyomaendrödi lakos.
Munkahelyem: Bivi. Polgári Védelmi
Kirendeltség. beosztasom kirendeltségvezető.

Jelenleg Békéscsaban a Gábor Dénes Föiskola
III. éves hallgatója vagyok múszaki menedzs
er szakon.

Vezetö pártnak, nem vezetö pártoknak
tagja nem vagyok, a képl1se!öséget csakis
FÜGGETLENKÉNT tudnám elképzelni! A
képl1selö-jelöltséget szomszédaim, kedves ismeröseim, barátaim felkérésére
vállaltam el, itt szeretném kijelenteni. hogy nem öncélú saját érdekböl vállalom
a megmérettetést!

Ha én önkormányzati képviselő lennék... Számomra elsödleges helyet foglal
na el a választópolgárokkal a napi segitö jellegü, közvetlen. emberi, baráti kap
csolattartás!

Meggyözödéssel vallom. hogy mindennek acsaladi hátt.ér a meghatározója.
ezért a családok életvitele. életköriilményei nagyban befolyasolják adott
közösségek létét. Egy képviselönek ismemie kell a váJasztókeriiletében élö
családok napi problémáit, és minden töle telhetö segitséget meg kell adni szá
mukra.

VálasztókerüJetemben igen sok helyen problémát jelent a kövesutak, a
szennyvizelvezetés hiánya, a járdák állapota. a nem megfelelö köZ\1Iagitás. amit
a közeljöváben meg kelléne oldani. amely tudom nem kis gondot, problémát
jelent az itt élö lakosságnak.

Úgy látom több odaadast. figyelmet, szépitést érdemelne a választóke
riiletemben találhatö Erzsébet liget. ahol sajnos még a mai napig is az a gyer
mekhinta található (igen rossz állapotban). amin gyermekkoromban is hintaz-

SZILÁGYI SÁN OR
FUggetlen

••••• e~e ••••••••••••••••• a ••• Q •••••••••• ~.

NAGY PÁL
MSZOP - Munkáspárt gyomaenc!rödi
szervezete

1960. február 9-én születtem Gyomaend
rödön. Útépitö technikusként Gyomaend
rödön élek. 1978-tól a Békéscsabai Közúti
Igazgatóságál dolgoztaill 19 éven keresztül.
l éve útépitö vállalkozóként tevékenykedem.
Az 1. sz. választókörzetben 10 éve lakom a
Munkácsy utcában, de ebben a körzetben is
nöttem fel.

Az eltelt 10 év alatt aktiv részem volt a
körzet közmúvesitésében.

Megválasztásom esetén szándékomban áll a körzetem problé
mamegoldásának maximális segítése. de remélem, hogy szakmai tudasom
mal a város fejlödését is tudom gyarapítani.

Független jelöltként Lrldulok a választáson.
Támogatóim: Fidesz-MPP - MKDSZ - MOF.
Bizalmukat elöre is megköszönöm.

1940. szeptember 12-én születtem Túrkevén. Vasutas családból származom.
Szüleim 1946-ban költöztek Gyomára. azóta itt élek. Az általános iskolai és
gimnáziumi tanulmányalmat helyben folytattam. majd később munka mel
lett végeztem el a föiskolát. Munkahelyeim: Gyoma és I{ömyéke Épitöipari
Szövetkezet. a tanacs. majd késöbb a polgármesteri hivatal Múszaki Osztálya
és Gyomaszolg Kft. Nös vagyok. feleségem az egészségügyben dolgozott. két
gyermekem és egy unokám van. A közéletben is tevékenyen részt vettem. az
elmúlt önkormányzati ciklusban területi képviselö voltam.

Újraválasztásom esetén tovabbra is szeretnék egy olyan testületben dol
gozni. amely azon fáradozik. hogy a település fejlödjön. az itt élö emberek job
ban érezzék magukat. Választókörzetemben felvállalom a választópolgárok
jogos problémáinak rendezését. törekszem arra, hogy a településrész a
lehetöségekhez mérten részesüljön azokból a fejlesztésekböl. amely a ter
vezett városfejlesztési elképzelésekböj. programokból ránk esik.

Párton kívüliként az 1998. évi önkormányzati választáson az MSZDP
jelöltjeként indulok.

SCHWALM MÁRTON
f. - Német Kisebbség

1957-ben születtem Gyomán. Az általános
iskola befejezése után Békéscsabán a Vásár
helyi Pál Útépítési-Földmérési és Vizügyi
Szakközépiskola földmérö szakán folytattam
tanulmányaimat.

Érettségi után egy évig a Geodéziai
Vállalatnál dolgoztam, s igy részt vehettem
Gyoma és Endröd újbóli feltérképezésén.
1977-ben ez a munka befejezödött. elhe-
lyezkedtem a Fa- és Épitöipari Szövet-
kezetnél. Ettöl kezdve az épitöiparban dolgozom. 1984-ben Pécsen technikusi
vizsgát tettem. Nös vagyok és két gyermek büszke édesapja. Édesapám révén
német származású vagyok.

PUTNOKI LAJOS
Fidesz-MPP - MKDSZ - MOF

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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rendelkezö Gyomaendrödöt. Olyanokat viszont nem képviselek, akik
széthúzásra. megosztottságra, ellenségeskedésre, békétlenségre buzdi
tanak, Szeretnék képviselöként is .beleszólrú" a település közmü
velödésébe, A már emlitett Vidék Parlamentjében nyilvánosságra hozom
helyi kezdeményezéseinket. információinkat. ugyanakkor informálom váro
sun...k lakóit az ott elhangzottakról. Megválasztásom esetén választó
körzetem aktualitásai élveznének elsöbbséget.

Közéleti ténykedésem vezérgondolata a nemrég elhunyt kiváló szocioló
gus és parlamenti képviselö Solt Ottilia tanulmánykötetének címe:

MÉLTÓSÁGOT MINDENKINEK!
Kérem Önöket. hogy október 18-án rám szavazzanak!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KERTES IMRE
Független

Endrödön születtem 1939-ben. szüleim is
endrödiek voltak, Nös vagyok. két felnött
gyermekem van. Mindig Gyomaendrőd

településhez kötödtem. csak egyetemi
éveim alatt éltem máshol. de a nyári
hónapokban ekkor is édesapám pékségé
ben dolgoztam.

Mezögazdasági gépészmérnöki végzett
ségem 1966-ban szereztem meg, Gyomán
1969 óta élek családommal. azóta dolgozom mezögazdasági szakterületen,
Elöször mezögazdasági szövetkezetben. majd vizügyi munkaterületen
tevékenykedtem.

Jelenleg a Békés Megyei Agrárkamara alkalmazottjaként Gyomaendröd
gazdajegyzöi munkáját látom el. Ebböl adódóan jól ismerem e térség és
település vállalkozóinak. termelöL'1ek problémáit. a helyi sajátosságokat. A
magántulajdon - a tisztességes érdekviszonyokon alapuló egyéni érdek - a
döntö ott. ahol a termelés. mint érték a meghatározó. Elll1ek segítése a hit
vallásom egyik alappillére.

A képviselö-testületben történö megválasztásom esetén azon szeretnék
munkálkodni, hogy Gyomaendröd gazdasági élete fejlödjön. a Körösök-völ
gye, mint természeti kincs is épüljön, szépüljön.

Szeretném elérni. hogy az ipari munkahelyek megteremtése mellett a
mezögazdaság is sok új munkalehetöséget teremtsen. igy a feldolgozóip2!
idetelepülését segiteném.

Amióta dolgozom, mindíg az új. a jobb. a hasznosabb megteremtése volt
a célom. hiszen az új dolgok megvalósitása mindalll1yiunk számara élmény.

Köszönöm, hogy elolvasta bemutatkozásom. Tisztelettel kérem, hog;.; a
választáson mindannyiunk érdekében vegyen részt.
..•.•....••.. ~ .................•..........

VK.2.

VASS IGNÁC
MSZP

TÓTKA SÁN OR
FKgP

Választókörzetemben nagyon sokan ismer
nek. mégís szeretnék röviden bemutat
kozni,

1949-ben születtem Dévaványán. 1951
óta élek GYOlllán, illetve Gyomaendrödön.

Alapvégzettségem pénzügyi technikus, '"
1982-ben Baján vízgazdálkodási üzem
mérnöki diplomát szereztem. Nös vagyok.
van két felnött gyermekem, 1971 óta dolgo
zom a városban. 1988-ig a Regionális Vizmü Vállalat Üzemegység vezetö
jeként, majd 1988-tól a Liget-fürdö vezetöjeként.

Szeretem a labdarúgást és a horgászatot. 1983 óta a Gyoma FC.
vezetésében társadalmi megbizatás alapján tevékenykedek.

Aválasztáson az MSZP szineiben és támogatásával indulok.
Azért vállaltam a jelöltséget, mert azt szeretném ha városunk továbbra

is töretlenül fejlödne és szépülne. Ha a választók megtisztelnek bizal
mukkal. az önkormányzatban ezért fogok dolgozni.

tunk. Nem is beszélve efS-eg;.; hétvégi hajnalig tartó diszkórendezvény utáni
állapotról...

Mindenkepp sokkal több segítseget, támogatást kell megadni a városunkban
található kis- és közepvállalkozásoknak. hisz a jövőt illetően ha eredményesen
müködnek, munkahelyteremtő szerepet töltenének be, mivel térségünkben igen
nagyszámú a munkanélküliség. Városunk fejlődesét az idegenforgalom
növelésével, ezen belül a falusi turizmus fejlesztésében látom.

TiszteLt Választópolgár!
Afent megfogalmazott elképzeléseimhez talán még annyit füznék hozzá, hog;.;

"Én mint jelölt adott vag;.;ok. a választás is adott. a döntes joga az öne, ami
kiderül október 18-án!"

Addig is ne feledje. ha Ön meg ezek után is kiván egy "JÓ", netán eg;.; "ROSSZ"
döntésben szerepet vállalni, ha IGEN, akkor mindenképp tiszteljen meg
bizalmával. és szavazzon rám!

••••••••.•..•..............•.•.•.•• ~ .

HAJDÚ LÁSZLÓ
Független

Az idén. decemberben leszek 52 esztendös.
feleségem Kliment Márla a Kner Nyomda
Rt. csoportvezetöje. gyermekeim: Róbert
agrármérnök. Áron fogtechnikus. Helga
nyolcadikos tanuló, Jelenleg a Városi
Könyvtár vezetöje és a Bethlen Gábor
Szakképzö Iskola és Kollégium óraadó
tanára vagyok. A januárba..T1 megalakult
Kulturális Egyesület Gyomaendröd (jogi
bejegyzett civil szervezet) elnökeként az ez év augusztus 28-án a
Földmüvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban létrejött Vidék
Parlamentjében Gyomaendrödöt képviselem. 8 éve vezetem az immáron
országos hirü Komédiás Kört, melynek tagjai diákok és felnöltek. (Legutóbb
Kazincbarcikán a XIV, Ifj. Horváth István Nemzeti és Nemzetközi Amatör
Szinjátszó Fesztiválon nyújtott müvészi teljesitményért kaptunk diplomát.)
TaIÚtványaim különbözö országos anyanyelvi versenyeken többen
Kazinczy-érmet. különdijakat nyertek.

Tisztelt 2. számú szavazókörben élö Lakótársaim!
Elöször. is nagyon köszönöm az elölegezett bizalmat. akik ajánló

szelvényeiJ<..kel indulásomat lehetöve tették.
Avékonypénzü. havi flZetésböl keservesen elö. a szó szoros értelmében

vett civileket képviselem. Továbbá azokat. akik tetteikkel! igazán vonzó.
kulturált kisvárossá változtatjak a mérhetetlenül ragyogó adottságokkal

R. KOVÁCS BÉLA
MSZP-lv!SZDP

1948-ban születtem Endrödön. Gyomán
jártam gimnáziumba. majd Szegeden
végeztem el a Tanárképzö Föiskolát és a
József Attila Tudományegyetemet.

-1975 óta tanítok a (Kiss Lajos) Kner Imre
Gimnáziumban, mely intézménynek 1990
óta igazgatója vagyok. Feleségemmel és két

. gyermekemmel a Hantoskerti utcában
lakunk,

A rendszerváltás óta mindkét ciklusban tagja voltam a képviselő

testületnek. Mindig kiálltam amellett az értékrend mellett. mellyel azono
sulni tudok. Hiszem. hogy az önkormányzatiság az itt élö emberek
körülményeinek javítását. a nagyobb társadalmi csoportok érdekeinek
képviseletét kell. hogy jelentse. Termeszetesen a földrajzi adottságok, illetve
a pénzügyi lehetöségek gyakran határt szabnak a jogos igényeknek is. Az
elmúlt 250 évben minden ösöm itt. a Körös partján látta meg a napvilágot
és élte le az életét. Arra törekszem, hogy agyerekeim. - a gyerekeink se
kényszerüljenek innen elvándorolni a jelenleg nagyon is valós okok miatt.
Ezen gondolatok bövebb kifejtésére itt nincs lehetöségem, Vallom. hogy aki
saját háza táján. vagy munkájában ném tart rendet. az nem alkalmas
~'\lások érdekeinek képviseletére sem,

Ha személyesen nem találkozná...'1k, tanitványaim. ismeröseim az itt
,öltött negyedszázad alapján igazolhatnak,
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3. SZ. EVK.

CZIBULKA GYÖRGY
Független

Azért hangsúlyozom ki a független kife
jezést. mert sem a múltban. sem a jelen
ben egyetlen pártnak sem voltam a tagja.
pontosan úgy. mint városunk legtöbb
lakója. Úgy gondolom. hogy nem a pártok
határozzák meg mindennapjaink életét.
hanem a lehetőségek. az egymás iránti
tisztelet és a tolerancia. Városunk mintegy
16 OOO lakója közül a párttagok szama
néhany. százra tehető. mégis a város irányitasat szeretnék magukén~k

tudni! Eppen ezért tartom fucsanak azt a helyzetet. hogy az egyenként
néhany tíz tagot számláló pártok a képviselő testület 17 tagjából 6 főt

delegálhatnak. Független képviselőként - mivel nem kötelez semmiféle
pártfegyelem - a józan ész által diktált elvek alapján próbálom meg
képviseImi a választókerület lakóinak érdekeit.
Ígérgetni nem akarok! A mindenkori anyagi helyzet dönti el. hogy a város
arculata milyen módon változik. mit lehet. kell és hol megva1ósítani.
Azt viszont igérhetem, hogy mindenben az Önök rendelkezésére állok. akár
telefonon. akár személyes találkozások alkalmával!
Telefonszámom: 386-524. lakcímem: Vásártéri lakótelep 4/3.
Keressenek. hogy segitsenek és segithessek közös céljaink meg
valósításában!
Köszönöm, hogy megtisztelnek bizalmukkal és szavazataíkkal
megerősítenek mindabban, amit eddig tettem és amit ezutan tenni
szeretnék! Tisztelettel: Czibulka György

BABOS LÁSZLÓ
MSZP

51 éve születtem, közel 50 éve lakom
Gyoman. ill. Gyomaendrődön. Nős vagyok,
két nagykorü gyermekem van. akik már
önálló életet élnek. Nejem a Városi
Sportcsarnok igazgatója. Iskoláimat
Gyomán. Tokajban és Békéscsabán
végeztem. Végzettségem: közgazdasági
szakközépiskolai érettségi és felsőfokú sza-
kvízsga kereskedelmi szakon. 33 évig dol-
goztam első munkahelyemen. a helyi ÁFÉSZ-nél. Jelenleg a Dél-Békési
Sütő- és Edesipari Rt.-nél. mint kereskedelmi vezető dolgozom.
A közéletben való tevékenységem többé-kevésbé folyamatos volt. Jelenleg
is tagja vagyok az Önkormanyzat Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottsaganak. Vezetője vagyok a Magyar Szocialista Párt Városi
Szervezetének Gyomaendrődön. Akörzetet igen jól ismerem. hiszen 25 éve
lakom. lakunk itt. Többé-kevésbé ismerem az itt élő emberek problémáit
is. Ezek részletes kifejtésére itt nincs lehetőségem, de meggyőződésem.

hogy Önökkel együttmúködve mielőbb megoldást találunk azokra.
A városnak és a körzetnek együtt. egyforman fejlődnie kell. Ehhez erős.

hatékony. ugyanakkor gondoskodó. szolidáris önkormanyzatot kell válasz
tanunk. Kérem. így szavazzanak...........................................

Weigert József vagyok. Apai ágon vagyok
német származású. Gyoman születtem. itt
jártam általanos iskoláim. Görögálláson
tanyán laktunk. Középiskolába Békés
csaban a Közgazdasági technikumba jár
tam. Két év munka utan kerültem be az
egyetemre. 1972-ben végeztem el nappali
tagozaton az Agrártudomanyi Egyetemet
Debrecenben jeles eredménnyel. Mindvégig
jeles tanuló voltam és ennek elismeréseként népköztarsasági ösztöndijat
kaptam minden évben. Termelőszövetkezetben kezdtem dolgozni. Doktori
értekezésem növénytermesztés témakörben készítettem. Elváltam, két
gyermek apja vagyok. Evangélikus vallású vagyok. Egyházi tisztségeim
vannak. egyházi felügyelő. a megyeí számvevőszék tagja vagyok. Később

felsőfokú üzletkötő és mérlegképes oklevelet is szereztem. Életem a könyv.
amelyből az igazság megismerhetö. A hamisítatlan történelem ismeretét
tartom fontosnak. A történelmi vonatkozasú könyvek olvasásaval.
önképzéssel képeztem magam. 1994-ben indultam nemzetiségi
képviselökénl igy lettem kisebbségi szószóló. Felemeltem szavam amikor
az adókat emelték. amikor a rászoruló lakosokat nem segitették. amikor a
városi ingatlanokat eladták. illetve amikor áron alul adták el. amikor a
részvényeket. gázrészvényeket eladták.

DR. WEIGERT JÓZSEF
Független - Német Kisebbség

1948. augusztus 2-an születtem. ez idő óta
Gyoman élek.
Általanos iskolai tanulmanyaimat 1962
ben. középiskolai tanulmanyaimat 1966
ban fejeztem be Gyoman.
1975-ben a szegedi József Attila
Tudományegyetem Állam- és Jogtudo
manyi Karan jogi diplomát szereztem.
1977. november l-jétől Gyoman ügyvéd
ként dolgozom.
Nagyon szeretem hivatásomat. külön örömömre szolgai. hogy édesapám.
néhai dr. Kulcsár László ügyvéd pályáját folytathatom.
Nős vagyok. házastársam Zöld Györgyi. Egy 16 éves lany-. és egy 19 éves
fiúgyermekünk van.
A Független Kisgazdapárt felkérésére vállaltam a jelölést a város 2. szamú
választási körzetében. Politikai pártnak tagja nem vagyok. Szeretem a
várost. ezért szakmai felkészültségemet - és az emberek gondjai
orvoslásában szerzett tapasztalataimat képviselővé választásom esetén
szívesen hasznosítanám a város fejlesztése - a lakosság életkörül
ményeinek javitása érdekében.

DR. KULCSÁR LÁSZLÓ
FKgP

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GARAI JÁNOS
MSZDP

Garai Janos vagyok, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja. a 3.
számú választökörzet jelöltje. 1942·ben születtem Gyoman és azóta is itt
élek. Általanos és középiskolát is Gyoman végeztem. majd mechanikai mú
szerész szakrnunkás lettem. Könnyúípari üzemekben dolgoztam. 1979
ben územmérnöki képesítést szereztem a Könnyúipari Múszaki Főiskola

Textiltechnológiai szakán. Jelenleg a Bethlen Gábor Szakképző Iskola Ipari
tanmúhelyének vezetője vagyok. Feleségem szintén gyomai születésú,
védőnőként dolgozik. Két lanyunk van. az idősebbik egyetemista, 4 éves
szociológus hallgatö az ELTE-n. a kisebbik francia nyelvtanár a Bethlen
Gábor Szakképző Iskolában. Szabadidőmben a Gyomaendrődi JUDO Club
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zájáruljak egy emberi normák szerint egyúttmúködö testület
kialakitasához. mert csak egy ilyen testület képes szem elött tartam a helyi
lakosság érdekeit. Elengedhetetlen a lakosság tájékoztatása a testület ter
veiröl és a döntéseket a polgarok véleménye. tanácsa alapján kell
meghozm. Föbb céljaim. segíteni az ifjúságot szabadidejének hasznos
eltöltesében. valamint a tömegsport és turizmus fejlesztése elérhetö célok
kitüzéséve1. Elengedhetetlen a környezetvédelem. a holtágak. parkok.
közterületek szépítése. Növelni kell a közbiztonságot az önkormányzat. a
rendörség. a polgárörség és a lakosság minél szorosabb együtt
múködésével. Választókörzetemben szükséges a piac és a volt MOL-kút
környezetének végleges rendbetétele. Fontos a játszóterek felújitasa. a
közterületek parkositasa. egy kisvarosí környezet kialakitasa. Támogatom
a kábelteleviziós halózat. valamint a helyi stúdió fejlesztését. Köszönöm.
hogy ajánlószelvényeik leadásával támogattak jelölésemet. Kérem a tisztelt
lakosságot. tamogassanak szavazataikkal. hogy együtt és egymásért minél
többet tudjunk tenru Városunkért. Önökért. Jövönkért.

DEZSŐ ZOLTÁN
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF

IFJ. WEIDMANN JÓZSEF
Független - Német Kisebbség

4. SZ. EVK.

41 éves vagyok. nös. egy leánygyermekünk
van. 1976 óta lakunk a választási
körzetünkben. amely körzetnek képviselö
jelöltjeként indulok az okt. 18-i önkor
mányzati valaszt2.son mint (Fidesz-MPP 
MKDSZ - MDF) közös jelölt. A korábbi
gyakorlattal ellentétben én a korrekt
tájékoztatas híve vagyok. mert vélemé- g~:;B~.

nyem szerint csak akkor lehet képviselni a
körzetben lakók gondjait. ha biztosítok számukra lehetöséget a beszél
getésre.
Számomra a képviselöség nem a megvalasztasig tart. hanem a folyamatos
kapcsolattartást az önkormányzat és a körzetem lakossága között. hogy
együttmüködéssel elérhessük azokat a természetes igényeket. melyek a
nagy többség akaratat foglalja magába. Pl.: szennyvízhálózat. sármentes
utca. rendezett csapadékviz-elvezetö árkok.
Amennyiben egyetért a szándékaimmal és részese kíván lenni a közös
megvalósításnak. menjen el 18-án szavazni.
Az Ön jelöltje: Dezsö Zoltán.
A megyei listája: Fidesz·MPP - MKDSZ - MDF
Köszönöm megtisztelö bizalmukat! .

1955-ben születtem Gyomán. Iskoláim is
itt végeztem Gyomán. 1974-ben érettsé
giztem. szakmám mezögazdasági gép
szerelö. Nös vagyok. Két gyermekem van.
A Hötechnikai Vállalatnál dolgoztam.
Jelenleg egy mezögazdasági vállalkozónal
alkalmazottként dolgozok. Az aktiv közéleti
tevékenység elörevivá ha támogatásra
tajal. Bízom benne hogy összefogással biz
tonságosabbá és vonzóbbá tehetö varosunk.

..........................................IVÁNYI LAJOS
FKgP

edzöje vagyok. a kezdö csoport oktatasaval és a sportag megszerettetésé
vei foglalkozom. A politikai életbe 1989-ben kapcsolódtam be. alapító tagja
lettem a Magyarorszagi Szocialdemokrata Partnak. 1994-ben pártom
listaján jutottam be önkormányzati képviselönek. Az elmúlt 4 évben
önkormányzati munkamat a város fejlesztésének elösegítése motiválta.
Szívesen vállalkoznék ismét erre a feladatra a következö valasztási ciklus
ban. mert úgy érzem. hogy sok elvégzendö feladat var a varos önkor
mányzatának testületére. Célnak tekintem a város infrastruktúrájának
fejlesztését. amivel növekedne Gyomaendröd lakossagmegtartó ereje. és
egyúttal idegenforgalmi szempontból is vonzóbba valna. Úgy gondolom.
hogy céljaim sok gyomaendrödi lakos érdekeivel azonosak. ezért bízom
valasztókörzetem szavazópolgarainak támogatasában.
Kérem szavazzanak rám! Barátsággal: Garai János

Nemzeti gyalázatunk évszázadának
derekán születtem Gyomán. középparaszti
család gyermekeként 1949-ben. Rákosi
pajtás és martalócai örjöngö. padlássep
regetéssei nyomatékosított. allamositásá
nak idöszakában. A napjainkig végzett pri
vatizációs módszerek szinte azonosak.
csak a bikacsök. gumibot. golyószóró.
fegyvertar bövült. marxista diplomákkal és
a morálisan gondolkodó emberi agy müködését pótló számítógépekkel. A
szándék is azono. a szorgalmasan dolgozó. takarékosan élö emberek meg
nyomoritasa. földönfutóvá és hajléktalanná tétele. eszközként. pótalka
trészként való alkalmazása egy nemzetidegen hatalmi gépezet gyomrának
poklában. Kádar korai korszakában jártam általános iskolába. az arvaház
ba. Tanaraim többsége pedagógus. de voltak közéjük beépülve besurranó
szenvedélyes padlassepregetök is. Az 1960-ban kieröszakolt kollektivizalás
megtörte a fiúgyermeknek szánt családi hagyományt. A helyi gimnázium
ban való tovabbtanulás mutatkozott kiútnak. Érettségi után a Dózsa
Alkotmány és a Gyözelem Tsz-ben dogoztam. Fizikai munkás voltam. kap
tam ajánlatot. hogy Jehetne ez másképpen is' de én az MSZMP-be nem
léptem be. Idöközben megnösültem. két gyermekem van. A rendszerval
tozásnak nevezett angyalcsinalás elején kistermelövé. a szakértöi Horn
rezsim idején östermelövé fejlödtem. 1993 óta vagyok tagja a
Kisgazdapártnak.

A Fidesz-MPP - Kisgazdapárt koalíció a kispénzü. kisnyugdíjas. a priva
tizáció során mellözött választók akarataból lett kormányzati tényezö. A
legfontosabb cél az. hogy ne csak egy szük. kontraszelekcióval kivalasztott
rétegnek. hanem minden magyar állampolgarnak legyen elöjoga. élhetö
emberi életet élni ebben a hazában. Legyenek tisztességes megélhetést adó
munkahelyek. lehessen családot alapítam. gyereket vállalni. biztonságban
felnevelni. a nyugdíjas éveket méltóságban eltöltem. Ezen célok elérésének
fontos állomása az október 18-í valasztasok. Ne legyúnk kishitüek. mert
láthattuk a májusi valasztásokon. hogy a sok·sok hányatott sorsú kisem
ber. az egyetlen szavazatocskájával akkora földindulást idézett elö. amely
töl a bukott rendszer basái most is szédelegnek. pörögnek. mint egykoron
felmenöik kerengö dervis korszakukban.

Ezúton is kérek minden gyomaendrödi szavazópolgárt. hogy ne sajnal
ja magától négyévente azt a félórát. és menjen el szavazm. és valasszon
belátasa szerint saját jelene. és családja jövöje érdekében!

Gyomán születtem 1964-ben. két gyer
mekem van. feleségem tarútónö. Békésen
érettségiztem. jelenleg a Körösi Halász
Szövetkezetben halászati örként dolgozom.
1992-ben léptem be a Fidesz-MPP gyo
maendrödi szervezetébe. A Gyomaendrödi
Természetbarát és Turista Egyesületnek
alapító tagja. titkára. a KHSZ Horgász •
Egyesületének vezetöségi tagja vagyok.
Megvalasztásom esetén elsödleges feladatomnak tekintem. hogy hoz-

R. NAGY TIBOR
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF

..........................................
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R. NAGY JÁNOS
MSZP

Feladatomnak tartottam. és ezután is a város lakosságának az érdekét.
ezen belül is az aJlattartással foglalkozó emberek védelmét.

Az eltelt négy év alatt megismertem a város belső gazdálkodását és életét.
Afenti ismeretek adták azt az indíttatást. hotf újra induljak a választáson.
hotf az elkezdett. és a megvalósításra váró feladatoknak aktiv résztvevője

legyek a város és a lakosság érdekében.
Programomról: szándékosan kértem magam. és vaJlalom a négyes

választókerületet.
Ismereteim szerint ezen a területen van a lakosságnak az a része. aki

valamilyen formában rá van kényszerülve az állattartásra. és én elsősorban

őnekik. de minden választópolgár reális képviselője szeretnék lenni.
Minden törvényes eszközzel védeni az érdeküket.

Másik terület: ez a városrész van legjobban elmaradva a közmúvesités
tekintetében. szennyviz és kövesút vonatkozásában. Amennyiben a körzet
lakossága megválaszt. ezeknek a feladatoknak szeretnék érvényt szerezni a
megvalósulás érdekében.

Ezeknek a feladatoknak a megvalósitása érdekében kérem a körzet
választóit. hogy október 18-án menjenek el szavazni. és szavazataikkal
megválasztani.

Bizalmukat előre is köszönöm.

46 éves gyomai születésú gépészmérnök.
tanár vatfok. Középiskolát Békéscsabán.
felsőfokú tanulmányaimat a Budapesti
Múszaki Egyetemen végeztem. 1976-tól egy
évig a Bajai Finomposztó VaJlalatnál üzem
mérnökként dolgoztam. majd hazajöttem a
Gyomai Kötőipari Szövetkezethez. 1981-től

pedagógiai pályára léptem. múszaki tanár
ként. igazgatóhelyettesként. majd igazgató
ként dolgoztam a helyi Ipari Iskolában. Egy éve a Gyomai Kner Nyomda Rt.
dolgozójaként nyomtatványüzletág-vezetői munkakört látok el. Feleségem
fogászati assziszten:>. lányom óvónő. fiam gimnáziumi tanuló. Szerencsés
nek mondhatom magam. mert iskolavezetőként. majd az elmúlt négy évben
önkormányzati képviselőként alkalmam nyilt megismerni a város vál
lalkozóit. szülőkön keresztül a mindennapi gondokat. belelátni a város
múködésébe. Gyomai vagyok. de Gyomaendrődben gondolkodom. Vallom.
hogy a város érdekében hozott döntések (még ha kisebb csoportoknak ked·
vezőtlen is) tizenhatezer aJlampolgár jobblétét szolgálják. Támogatom az
infrastruktúra fejlesztését. kedvező vállalkozási környezet létrehozását. a
lakosság tájékozódását elősegitö helyi hírközlés beindítását. Hiszem. hogy
gondjainkat csak mi. és együtt tudjuk megoldani. s ebben mind több jó
szándékú ember fog részt venni. Választókörzetem (4-es számú) sajátossá
ga. hotf etf fejlettebb központi. és egy periférikusabb részre tagolható. igy
az előzőnél egy megnyerőbb kisvárosi kép kialakitása. az utóbbinál az infra
struktúra. közmúvek szintentartása, illetve fejlesztése. az öregedő lakosság
segítése a cél. Októbertől az előzőnél jobb pozícióból induló önkormányza·
ti ciklus kezdődik. melyben szivesen vaJlalom választókörzetem és lakóinak
képviseletét.

..........................................

Hack Mária vatfok. Almáskamaráson
születtem. NatfszüJeim. szüleim révén a
származásom német. Gyomán. a Kiss Lajos
Gimnáziumban érettségiztem. 1974-ben
szereztem óvónői diplomát Budapesten.
A munkahelyet is a főváros biztosította
I977-ig.

Házasságkötésünk után Gyomára
költöztünk a férjemmel. és a Kossuth utcai
óvodában helyezkedtem el. Két tfermekem született. 20 ill. 17 évesek.
Mindketten tanulmányaikat folytatják felsőfokú. ill. középfokú oktatási
intézményekben. Férjem halála óta etfedül nevelem őket.

1987-t61 az l. Sz. Mtalános Iskolában könyvtárosként dolgoztam. 1997
ben könyvtáros-informatikus végzettséget az Országos Széchényi Könyvtár
Könyvtártudományi és Módszertani Központban szereztem.

Akét általános iskola összevonása után a jogutód 2. Sz. Mtalános Iskola
könyvtárosaként tevékenykedem jelenleg is.

HACK MÁRIA
Független - Német Kisebbség

KOVÁCS KÁLMÁN
MSZDP

1934-ben születtem Mezőtúron paraszt
családban. Öten vatJUnk testvérek. én
vatfok a legidősebb.

1951-ig etfénileggazdálkodtunk II kat.
h. földön.

Majd 1951-ben termelőszövetkezetben.

1952-1962-ig gépaJlomáson dolgoztam
különböző beosztásokban. 1959-ben
házasságot kötöttem. 1962. január I-jétól
1972 március~ig az Alkotmány Tsz-ben voltam müszaki vezető. 1972. ápr.
l-jétől az Uj Elet Tsz-ben. majd a Győzelem Tsz-ben dolgoztam nyugdi
jazásomig.

Életpályámat mindig a mezőgazdaság határozta meg. ezen belül is az
aJlattenyésztés (jelenleg is).

1994-ben az önkormányzati választáson a Munkáspárt kompenzációs
listájáról kerültem be a testületbe. ahol jelenleg ís vatfok. A testületen
belül eleinte két bizot~ságnak is tagja voltam: MeZőgazdasági és Ügyrendi
Joginak. Jelenleg az Ugyrendinek.

FORGÓ FRIGYES
FKgP

46 éves. nős. etf tfermek édesapja. mg.-i
üzemmérnök. egyéni vaJlalkozó.

FKgP önkormányzati képviselőjelölt.

1952. nov. 12-én születtem. Mezőgaz

dasági Technikumot végeztem Hódmező

vásárhelyen. majd a Szanrasi Mezőgazda

sági Főiskolát végeztem el. itt üzemmérnőki
diplomat szereztem.

Első munkahelyem Hódmezővásárhe

lyen volt. a Mezőgazdasági Főiskolán. mint tanársegéd.
1976 őszétől a tfomai Alkotmány Mgtsz-ben kezdtem dolgozni. itt 12

évet töltöttem különböző beosztásokban. Ezután a nyúlfeldolgozó üzemben
voltam minősitő átvevő. Alegutóbbi évektől vállalkozó vatfok.

Eddigi életem. tevékenységem során szorosan kötődtem a mezőgaz

dasághoz etféni és családi szinten is. és ez a jövőben is itf lesz.
Elsődleges célom. hotf a kisemberek gondjain. bajain. problémáin segit

sek. elősegitve megélhetésüket ebben a változó világban.
Tisztelt Választópolgárok!
Kérem. október 18-án minél natfobb számban szavazatalkkal támogas

sanak, mint kisgazda képviselőjelöltet.

..........................................
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HORVÁTH GÁBORNÉ
FKgP

JENEI BÁLINT
MSZDP - MSZP - Munkáspárt
gyomai szervezete

Horváth Gáborné vagyok. Gyomán a
Mikszáth Kálmán utcában lakom. Gyomán
születtem. itt élek. itt dolgozom.

Az 1998. évi önkormányzati választáson
a Független Kisgazda Párt jelöltjeként
indulok.

Közgazdasági végzettséggel rendelke
zem. a családom pedig a mezögazdasággal
foglalkozik.

Képviselönek való megválasztásom esetén a lakókörzetemben élö
emberek gondjaival. problémáinak megoldásával. gazdasági felemelke
désével. szellemi gyarapodásával és erkölcsi megújulásával fogok törödni.
Ezt elösegitendö szükségünk van arra. hogy aktív kapcsolatot tartsunk a
szakmai. társadalmi szervezetekkel és az egyházakkal.

Bíztosítanunk kell a jÖvö nemzedékének a minöségi életét. hogy a har
madik évezredben is magyarként éljenek. büszkék legyenek a múltjukra.
a városunkra.

A körzetemben nagyon sok tennivaló van. de ez csak lakossági össze
fogással valósulhat meg. amihez a segítségüket kérem. Szeretném. ha az
én fiam is tanulmányai elvégzését követöen Gyomaendrödön telepedne le
és itt kamatoztatná tudását. Hiszem. hogy a fiatalok akarnoksága. a
kísgazdák bölcsessége elöbbre viszi Magyarországot.

Ars poétikám: "Az uralomnak csak egy bevehetetlen bástyája van. és ez
a polgárok szeretete" Seneca.

Támogató szavazataikat tisztelettel megköszönöm.

Gyomai születésű. ma is itt éló és dolgozó
ember vagyok.

Nös vagyok. három már nagykorú és
egy középiskolás gyermekem van.

19 évet dolgoztam az építöiparban. mint
termelésirányitó - ebböl12 évet a Gyomai
Építöipari Szóvetkezetben.

Úgy gondolom. hogy munkám elis
merése volt az egyesült Gyomaendröd tanácselnökévé választásom.

Úgy érzem nem kell szégyenkeznem a 8 éves tanácselnökí munkámra.
Leraktuk a város alapjait a közművekben: gázvezeték kiépitése. szenny
vizvezeték megduplázása. burkolt úthálózat két és félszeresére növelése.
megépült a sportcsarnok. korszeruvé tettük a Művelödési Központot. tetö
alá hoztuk az új Ipari Iskolát. kíalakitottuk az idösgondozás széles rend
szerét. lakóházhoz segitettünk sok száz fiatalt.

Úgy látom az 5-ös számú választási körzetben az elmúlt 8 évben a
fejlesztés ebben az irányban folytatódott.

Megválasztásom esetén ezen szeretnék vii Itoztatni:
- Ki kell építeni a szennyvízrendszert. - Folyamatossá kell tenni a

burkolt utak megépítését. - Az alig használható járdákat rendbe kell tenni.
A fejlesztésnél az önkormányzati és pályázati forrásokat maximálisan

biztosítani kell. mert a körzet lakói többségének jövedelme igen alacsony.
Élö kapcsolatra törekszem a körzet lakóival és vállalom. hogy szociális

problémáikat személyesen képviselem.
Kérem megtisztelö bízalmukkal a választáskor is tiszteljenek meg.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BÁTORI GYULA
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF

HANGYA LAJOSNÉ
Független

Gyomaendröd. Béke u. 22. szám alatti
lakos vagyok. Nyugdijas agrármérnök.
1990-1998 között. tehát nyolc évig önkor
mányzati képviselö voltam. A képviselö
testületen belül a Mezögazdasági és
Pénzügyi Bizottság tagja.

Gyomaendrödön a lakosság többsége a
mezögazdasággal szoros kapcsolatban
van.

Az elkövetkezö négy évben is lényeges. hogy a mezögazdaság minél
szélesebb képviseletet kapjon a testületben.

Az 5-ös egyéni választókeJiiletben kívánok indulni a Fidesz-MPP.
MKDSZ és MDF választóinak támogatásával.

Tisztelettel köszöntöm. Bizonyára ismer.
hiszen nap. mint nap találkozunk. Az
elmúlt négy évben lehetöségeirnhez mérten
igyekeztem képviselni az Önök érdekeit.
úgy is. mint a Humánpolitikai Bizottság
elnöke. úgy is. mint körzeti képviselö. A
képviselóség nem vált~ztatott meg. az
vagyok. akí voltam. sem több. sem
kevesebb: Hangya Lajosné. Korek Anna 50
éves. az 5. sz. választókeJiiletben lakó állampolgár. külteJiileti lakos. 3 fel
nött gyermek édesanyja és nagymama.

Szakmám és hivatásom: állattenyésztö üzemmérnök és pedagógus.
Munkahelyem a Bethlen Gábor Szakképzö Iskola és Kollégium. Saját
lakókörzetemben megpróbálok elindulni. független jelöltként - az Önök
ajánlásaival - amelyet ezúton is megköszönök.

A négy év alatt sok mindent elkezdtünk... ivóviz-beruházás. szenny
vizprogram. belvizelvezetö árkok rendbetétele. egészségügyi ellátás korsz
erusítése. fürdó felújítása. útépitések. járdajavítások (de még nem elégj.
ídósek otthonának korszerusítése. Megválasztásom esetén az elkezdett
programok megvalósításán és tökéletesítésén dolgoznék. Józan. ésszeru
döntésekkel. tisztességesen fogom a város érdekeit. fejlödését szolgálni.

1. Az általam leg{ontosabbnak ítélt városi {eladatok:
- infrastruktúra fejlesztése.
- munkahelyteremtés.
- oktatásunk. kulturális életünk fejlesztése.
- egészségügyi ellátás színvonalának további javítása.
- fiatalok lakásépítési-vásárlási programjának továbbfejlesztése.
- szociális ellátás humánusabbá tétele.
- sportolási lehetöségek fejlesztése (tömegsport. vízisportok.

sporthorgászat. küzdösportok) .
- városszépítés. parkosítás. "virágos városért" mozgalom felélesztése.
- idegenforgalom fejlesztése (falusi turizmus. konferenciaturizmus).
2. Lakókőrzetem kiemelt {eladatai:
- városszéli hátrány leküzdése.
- járdajavitások.
- szennyvizhálózat kiépítése.
- kövesútépítések.
- fásítás ok. sövényesitések. parkosítás.
- köztisztasági szolgáltatás javítása..
- helyi autóbuszkózlekedés kíterjesztése.
Jellemzö rám az ösztönzö elégedetlenség. megbízhatóság. a jobbító

szándék. a tenniakarás az emberekért. Ezt szeretném felajánlani Önökért
és a városért.

Kérem megtisztelö bizalmukat!



10 GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 1998. OKTÓBER

SZABADOS FERENC
MSZDP - Munkaspart

1949. február 21-én születtem Endrődön,

Iskoláimat itt. majd a Vasarhelyi Pál Út
Hid- és Vizműépitési technikumban
végeztem. Ezután katona lettem, és a
nősülésem utan Gyoman. azaz
Besenyszegen telepedtem le, dolgozni
pedig az Építőipari Ktsz-nél kezdtem, ahol
15 évig dolgoztam. Jelenleg szabad
foglalkozasú dolgozó vagyok. Ekkor
végeztem ell987-ben az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolat. Két
gyermekem van, Közösségi munkáimban mindig az egyének elsőbbsége

szerepelt. Ismerem a közigazgatast. hiszen a fentebb nem emlitett időn tul
a polgármesteri hivatalban dolgoztam mint műszaki ügyintéző. 4 évig.
ahonnan a főnökeim korrupciógyanús. illetve korrupciós ügyei miatt lelki·
ismereti okok miatt jöttem el. Programomnak egyik pontja ezeknek az
ügyeknek a kiküszöbölése, illetve megelőzése.

A polgarmesteri hivatalban végzett munkam során mindig lelkiis
meretesen végeztem az Önök, mint Ügyfelek ügyeinek az intézését.
Lakóterületemen is igyekeztem az Önök elvarasa szerint tevékenykedni.
Megépítettük az én közreműködésemmela Tanacs utcai szilárd utburko
latot. és a Zalka utca végén lévő csapadékvizgyűjtő medencét.
Megválasztasom során szeretném tovabb folytatni az utak építését. mivel
még a besenyszegi részen még két utca burkolatlan. a magtarlaposi részen
pedig a lakótelep és a Tüzép közötti szakasz. A meglévő burkolt utcakra
pedig bőven rMér a javitási munkák elvégzése.

Remélem. hogy a programom elvégzéséhez, amit szórólapon kézhez kap
nak, a szavazatukkal hozzájarulnak a támogatásukhoz. és nem egy olyan
jelöltre adják le szavazataikat. aki a kommunista időkben is mint fő

elöljaró szolgálta az akkori hatalmat. Személyeskedni itt nem akarok,
hiszen ugyis tudják személy szerint kiről van szó.

Kérem menjenek el szavazni. hiszen akkor tudják kifejezni akaratukat.
akkor valósul meg az. amit Önök akarnak. Jelszavam: "Önök közúl
Önökkel. Önökért!".

1954. februar 19-én Békéscsabán szület
tem.

Tanulmányaimat Gyomán és Békés
csaban a Vasárhelyi Pál Szakközép
isk~lában végeztem.

Epitöipari szakmai gyakorlatot Gyomán
a Tanacsnál. a Költségvetési Üzemnél.
valamint a Szarvasi Dózsa Tsz-nél
szereztem. 1989-ben kerultem Dévava
nyara, ahol a Költségvetési Üzem igazgató
ja. majd a dévaványai Téglagyár igazgatója lettem.

1993-ban csaladi vállalkozásként megalakitottuk a SZACI Kft.-t.
melynek ügyvezető igazgatója vagyok.

Családi állapotom nős. 3 lányom van.
Kötődésem a 6-os szamu választókerülethez 1979-től ered. hisz első

családi lakóhazamat a Munkásőr uton építettem. Ezért ismerem a környék
összes gondját. baját.

Képviselővé választasom esetén terveim. elképzeléseim a következők:

uthálózat fejlesztése. bővitése. meglévők javitasa. használhatóvá tétele.
A járdák, csapadékviz-elvezető csatornák állagmegóvasa mellett tovab

bi fejlesztésben kivánok gondolkodni.
A 6-os szamu körzethez tartozó Besenyszeg és Magtarlapos területen

városunk fő csapadékvizgyüjtő csatornái mennek keresztül. melyeket a
következő választási ciklus alatt fedetté kell tenni.

Fontosnak tartom továbba. hogy a meglévő közművezetékek - viz.
szennyvíz, gaz. telefon fejlesztéséről gondoskodni kell az itt élő emberek
igényeinek megfelelően.

A két varosrész összekapcsolásaban rendkivú.l fontos szerep jut az
Október 6. lakótelep környezetének rendbetételére. Az Ipari
Szakmunkásképző és Egyhazi Iskola tovabbfejlesztése szükséges. mely
emeli az oktatás szinvonalat.

Ajanlószelvényeiket és megtisztelő bizalmukat köszönöm.

VARJÚ ELEK
Független

ZRAK IMRÉNÉ
Munkaspart

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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z. EVK.

KNAPCSEK BÉLA
MSZP

Budapesten születtem l 960-ban. Iskolái
mat Budapesten végeztem. itt is érettsé
giztem. A német nyelvvel a középiskolában
kerültem kapcsolatba.

1978-ban férjhez mentem. A férjem
német állampolgár.

1979-ben kiköltöztem férjemhez a
Német Demokratikus Köztársaságba. ahol
5 évig éltem és dolgoztam.

5 év után települtünk ide Gyomára férjemmel. 3 családom van. Mind
tökéletesen beszél németül.

Jelenleg Budapesten dolgozom egy svájci konszern vállalatnal. ahol
forditásokat. tolmácsolasokat végzek angol és német nyelven.

Knapcsek Béla vagyok. 1947-ben szület
tem Endrődön. Nős vagyok. egy felnőtt

leánynyermekem van. A Thermix Építő

ipari Szövetkezet vezetője vagyok.
Független jelöltként az MSZP tamo

gatásával indulok az 1998. évi önkor
mányzati választásokon. Az előző ciklus-
ban a 6. számú választókeruletben, az Ady ..... ..........__.....;~~

utcában volt utépités. a Racz Lajos
utcában hengerléses u~avitás, és most van bizottsági döntés a B. Molnár
és Zalka Máté utca útépítésére '98-ban való megvalósitására.

A varosi önkormányzati feladatok közül kiemelten kell kezelni
véleményem szerint:

- A város középtávú. koncepciójaból adódó beütemezett feladatokat.
- Tamogatom a szennyvízcsatorna- és utépitéseket. aszfaltozast.
- Szorgalmazom a kábeltévé kiépítését.
- A körzetben. az Október 6. lakótelepen több haz kért utépítést. amit

ujra kezdeményezek.
- Egyéb ügyekben ésszerüen képviselem a választók érdekeit.

BOECKER MARGIT
Független - Német Kisebbség

BÓTOS LÁSZLÓ
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF

Bótos Laszló. 39 éves. nős. két gyermek
édesapja vagyok.

Aközépiskola és egyetem elvégzése után
visszakerültem a településre. ahol dolgozni
kezdtem.

Munkahelyeim: a volt endrődi Lenin
Tsz-ben vezetői beosztásban. lIl61.jd késöbb
közismertebb nevén a .Kazángyárban·
főmérnöki poziciót töltöttem be.

Jelenleg is gazkészülékgyártással foglalkozom. mely vallaIkozast
Békéscsabán működtetem.

Választókörzetünkbe családi hazunk épitésének kezdetén 1988 első

félévében kerültem.
A 6. sz. egyéni valasztókerülethez tartozó településrészeket - a

Besenyszeg. Magtárlapos, valamint az Október 6. lakótelep - a régebbi
családi. rokoni és barati kapcsolatokon túl. már személyesen is megis
mertem.

Abban az esetben. ha a választáson ezen körzet lakói kitüntetnek bizal
mukkal. úgy érdekeinket a lehető legjobb tudásom és tehetségem szerint
fogom képviselni.

Aválasztásokon három part - a Fidesz-MPP. MKDSZ. MDF - felkérésére
és sajat e1határozasomból. mint független támogatott és jelölt indulok.

Kérem a választókerület szavazópolgárait. hogy jöjjenek el szavazni, és
legjobb belatásuk szerint válasszanak képviselőt a város vezetésébe.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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A rászorulóknak járó szociális és családi támogatások
összegét a minimál·nyugdíj mértéke szerint állapítják meg.
Mivel a kormánya minimálnyugdíjat20% helyeit csak 12%
a! kívánja emelni, éppen azok járnak a legrosszabbul,
akiknek a legnagyobb szüksége lenne a társadalom
segílségére és gondoskodására.
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Jobban jár
20%

Nem ~mlozik
a helyzele
1.7%

A kormány jelentős béremelést ígért a közaJkalmazot
laknak, és külön az egészségügy, és az oktatás dolgozóinak.
Bár országunk gazdasági helyzete valóban lehetóvé tenné a
keresetek komoly javílását, a kormány 13%-os javaslata, és
az adószabályok változása reálkereset-csökkenés!
eredményez, éppen az alacsonyabb kereselúeknél.
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Endrödön születtem. 44 éves vagyok.
Iskoláimat helyben. Orosházan és Szarva
son végeztem. ahol üzemmérnöki diplomát
szereztem. Nös vagyok. feleségem az
Endröd és Vidéke Takarékszövetkezetben
dolgozik. Két gyermekünk van. Georgina
és Dániel. Mezögazdasági nagyüzemben
dolgoztam 14 évet. mint termelésiranyitó.
ebböl a felszámolásig az endrödi Béke Tsz
ben 12 évet. Jelenleg mint östermelö bérelt földeken mezögazdasági ter
meléssel foglalkozom. Az önkormanyzati választáson mint a helyi MSZP
szervezet tagja. annak támogatásával indulok. Az MSZP célkitüzéseivel és
szandékaival egyetértek és azokat megalapozott ígéreteknek tartom.
melyek megvalósífuatóak. és azok a lakosság érdekeit szolgálják.

Ezekért szívesen dolgoznék a választókörzet. Gyomaendröd lakossága
és a saját családom boldogulása érdekében.

Elöfordulliat. hogy az ajánlások gyüjtése soran nem tudok minden érin
tett családhoz eljutni. Ezért elnézést kérek. hiszen egy-egy ilyen látogatás
a hosszú beszélgetések miatt igen idöigényes. Kérem a választókat. men
jenek el szavazni. éljenek a lehetöséggel. Ha a választók megtisztelnek
bizalmukkal. és szavazataikkal bejuttatnak az önkormanyzatba. igyek
szem méltó lenni a bizalmukra. és a véleményüket kikérve együtt dolgoz
hatunk a választókörzet és ezzel együtt Gyomaendröd városáért és
lakosságáért.

helyi Béke Tsz-ben dolgozott. Nyugdíjasan is kapcsolatot tartok az
emberekkel. Ismerem termelési és értékesítési gondjaikat. mivel 1990 óta
a helyi Független Kisgazdapárt tagja vagyok és jelöltjeként indulok a
képviselö-választáson.

Azért. hogy az Önök gondjait is tudjam képviselni az önkormanyzatban.
kérem. hogy október 18-an jöjjenek el szavazni. és tiszteljenek meg bizal
mukkal!

Elöre is köszönöm!

VÉHA LÁSZLÓNÉ
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF

MÉSZÁROS LAJOS
MSZP

GUBUCZ GYÖRGY
MSZP

1956 márciusában születtem. 1977-ben
szereztem börfeldolgozó-ipari diplomát
Éudapesten. Majd az ENCI-btn kezdtem el
dolgozni müszaki fejlesztöként 1993-ig.
Ekkor sajnos leszázalékoltak.

Férjezett vagyok. házasságunkból 2
gyermekünk született.

Már közel 2 éve tevékenykedem a pol
gármesteri hivatal Humanpolitikai Bizott
ságában külsö szakértöként. mely máris bete!-""..intést tett lehetövé a
képviselöi munkába. Jelenleg a férjem vállalkozásában tevékenykedem.

Megválasztásom esetén a következö feladatok megoldását tartom
fontosnak a körzetemben:

l. Amelyik utcában még szükséges a szennyvizhálózat kiépítése.
2. Minél több utca szilárd burkolattal való ellátása.
3. Megfelelö esövizelvezetés. hisz ez a körzetÜtíkben igen komoly gondot

jelent.
4. Városi szinten fontos. hogy a munkailélküliséget minél alacsonyabb

szintre visszaszoritsuk.
5. Törekednünk kell továbbá arra. hogy a városunkban múködö és

müködni kivánó vállalkozók müködéséthatékonyan segíteni tudjuk.
Ezért kérem. hogy menjenek -el szavazni. és szavazatukkal támogas

sanak.

•••••••• e •••••••••••••••••••••••••••••••••

..0.0 =•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••• c> •••••••••••••••••••••

BÉKÉSI BÉLA
MSZDP

7. SZ. EVK

Gyomaendröd. Selyem u. 110. sz. alatt
lakom.

Itt élek 1965 óta. ebben a választási
körzetben. melyet korábban millt tanács
tag is képviseltem.

Jól ismerem az itt élök és a körzet prob
lémáit. és a megoldásra váró feladatokat.

Nös vagyok. két leanygyermekem közül
az egyik családos. a másik középiskolás.

Mezögazdasági szervizüzemi technikurnot végeztem. és ezt követöen a
Gyözelem Tsz-ben mühelyvezetöként. az Alkotmány Tsz-ben pedig
üzemeltetöként dolgoztam. Jelenleg üzletkötö vagyok.

A körzet megoldandó problémáiból legfontosabbnak a szenny
vizelvezetést. a burkolt utak kiépítését. járdák pótlását és javitását tartom.

A levegö tisztasága érdekében több fát kell ültetni. a meglévöket gon
dozni.

Mindannyiunk érdeke. hogy környezetünk szebb. gondozottabb legyen.
A feladatok megoldásához összefogásra és az önkormanyzat maximális
támogatására lesz szükség.

Kérem támogassanak szavazataikkal. hogy megvalósíthassuk a felsorolt
feladatokat.

1945-ben születtem Endrödön. Két leany
gyermekem. 1 unokám van. 1960 óta
Endrödön a Háztartási boltban dolgozom.
1990 óta mint vállalkozó. Kereskedelmi
szakközépiskolával rendelkezem.

8 éve vagyok önkormanyzati képviselö.
Politikailag független. A pártpolitika
helyett a VÁROSPOLITIKÁT választottam.

Célom. hogy a választókerilletemben a
járdák. az utak. a szennyvízvezetés mindenhol rendben meglegyen.

A várospolitikában nagy gondot forditanék az egészségügyre. közbizton
ságra. óvodákra. iskolákra. Megkülönböztetett figyelemmel az idösek nap
közi otthonára. illetve a bentlakásuk körülményeire.

Olyan szociálpolitikai gyakorlat legyen. amelyben a kisnyugdíjas. a
munkanélküli. az ifjú házas. a nagycsaládos egyaránt hasonlóan
részesülne.

BALÁZS IMRE
Független

ELEK MIKLÓSNÉ
FKgP
"Az ember csak együtt lehet naggyá.. :

(Nádudvari Nagy Janos)

Elek Miklósné Uhrin Katalin vagyok.
Tösgyökeres endrödi földmüves családban
születtem 1938. március 6-an. Általanos
iskolárnat helyben végeztem.

1957-ben kötöttem házasságot. Férjem
szintén földmíves család gyermeke. 1960- L.oIIoWl" ..........._

ban született egy fiunk. aki szintén itt
alapított családot.

1967-ben kezdtem dolgozni a helyi ÁFESZ-nél. Munka mellett végeztem
el a gimnáziumot Gyoman. allol 1969-ben sikeresen érettségiztem. Ezzel
nem fejezödött be a tanulásom. Békéscsabára bejárva szakmunkásvizsgát
tettem vegyesbolti eladó szakon. majd a boltvezetöi képzettséget is megsz
ereztem.

Nyugdíjazásomig egy munkallelyen dolgoztam.
Ettöl függetlenül a föld szeretetét végig megöriztem. hiszen férjem a

...........•............•.•...•...........
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KOVÁCS VINCE
Független

A 8-as számú választókerület független
jelöltje vagyok. A megmérettetést a
választókörzetem lakói felkérésére vállal
tam.

Endrödön születtem. 48 éves vagyok.
Feleségem az ÁFÉSZ dolgozója. Két gyer
mekünk közüllányunk a helyi gimnázium
tanulója. fiunk föiskolára jár. A középisko
la elvézése után az ÁFÉSZ-nél. majd az
egyik helyi tsz-ben dolgoztam. Jelenleg harmadik munkahelyemen. a
Garancia Biztositónál dolgozom. Mivel születésem óta itt élek. dolgozok.
ismerem a város. ezen belül a körzetemben élök gondjait. problémáit.

Megválasztásom esetén testületi munkám során segiteni kívánom a
város múködöképességének megörzését. fejlödését. Fontosnak tartom az
oktatási. egészségügyi. szociális intézmények zavartalan múködése mellett
a kulturális és sporttevékenység erösitését. A helyi adottságaink jobb
koordinálásával törekedni kell az idegenforgalom további növekedésére.
Ennek elengedhetetlen feltétele a közbiztonság javítása és a vagyon elleni
búncselekmények számának vísszaszorítása.

Választókörzetem a holtágak mentén helyezkedik el. így igen fontosnak
tartom azok vizeinek és környezetének a tiszaságát. Ennek egyik feltétele
a szennyvizelvezetés végleges megoldása. szilárd burkolatú utak számá
nak növelése. a szükséges járdák felújítása.

A kocsorhegyi részen élö emberek szociális. kommunális körülményei
jelentösen elmaradtak más körzetektöl. Szükségesnek tartom folyamatos
fe1zárkóztatásukat.

Hiszem azt. hogy az Önök támogatásával közös céljaInk meg
valósíthatók.

••••••••••••••••• CI ••••••••••••••••••••••••

Ifj. Dógi János vagyok. 1964. 10. 12-én
születtem Gyomán. Általános iskolába
Endrödre Jártam.

Miután ezt elvégeztem. a 617. Sz.
Szakmunkásképzöbe jártam géplakatos
szakra.

A szakmunkásképzö elvégzése után a
gyomai Hötechnikai Vállalatnál dolgoztam
1992-ig. Azóta vállalkozóként dolgozom.

Nös vagyok. 2 fiúgyermekem van. egy 15 éves és egy 9 éves.
Az önkormányzati választásokon kisebbségi jelöltként szeretnék indul

ni.
Ez lehetöséget ad a körzetben lakóknak. hogy két képviselöjük legyen.
Születésem óta itt élek. ismerem a város és az itt élö emberek gondját.

problémáját. úgy érzem. hogy vannak lehetöségek. megoldások. hogy ezen
segitsünk.

IFJ. BOTOS JÁNOS
Munkáspárt

IFJ. DÓGI JÁNOS
Lungo Drom

GELLAl IMRE
FKgP

Gellai Imre vagyok a 8-as számú választókörzetben a Csókási részen a
Micsurin utcában lakom 1963 óta. Endrödön születtem. a Polyákhalmi
tanyákon laktunk. A FKgP Endrödi l\Japszervezetének jelölésében és
szineiben indulok az 1998. október 18-i helyhatósági választásokon. mint
képviselöjelölt. Mint ismeretes a 8-as sz. választókörzet a Hidfö utcától a
Fö úton az Ifjúsági lakótelepig a Hármas-Körös gát és a holtággal
bezárólag. valamint Kocsorhegy.

A polgári demokráciában természetes dolog. hogy a többi pártok és
független szervezetek is inditanak jelölteket. Ezek között egy képviselö
jelöltként indulok Én is.

Szeretném a Tisztelt Választópolgárok bizalmát kérni és elnyerni. Arra
kérem Önöket. hogy menjenek el szavazni és szavazatukkal juttassák azt
a képviselöjelöltet a testületbe. akiben megbiznak és képesnek tartanak
arra. hogy tud és akar tenni a 8-as számú választókörzetben a lakókért.
és magáért a településrészért.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KOVÁCS ATTILA
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF

A nevem Kovács Attila. Budapesten szület
tem l 968-ban. Nös vagyok. két gyermek
édesapja. Tanulmányaimat a gimnázium
elvégzése után Szarvason a DATE Mg.-i
Föiskolai Kar meliorációs szakán folytat
tam. ahol 1989-ben szereztem mérnöki
diplomát. Gyomaendrödön 1991 óta élek.
Jelenleg a Dambatter Kft. ügyvezetöjeként
dolgozom.

Párttagságom szerint .FIDESZES' vagyok.
Megválasztásom esetén a városi hosszú távú fejlesztési tervekkel.

önkormányzati lehetöségek figyelembe vételével szeretném elösegiteni
körzetem fejlödését. Az út- és a szennyvizcsatorna építése városi feladat.
viszont körzetünk tisztaságáért. szépségéért mi vagyunk a felelösek.

KULCSÁR ISTVÁN
MSZP

Itt születtem ebben a városban 1951-ben.
Általános ískoláimat is itt végeztem. majd
Szegedre kerültem. ahol magasépítö-ipari
technikumi érettségit szereztem. Katona
Békéscsabán voltam. A katonaság után a
Gyoma és Környéke Építöipari Ktsz-hez
kerültem. ahol mint építésvezetö részt
vehettem településünk építésében. fejlesz
tésében. a várossá válás feltételeinek meg:
teremtésében. Ekkor ismertem meg még közelebbröl a körzetet és annak
lakóit. Ebben az idöszakban igen sok. a városképet is meghatározó
épületet építettünk. Pl.: Ifjúsági lakótelep. a Fö úti ABC. ENCl. a régi Szabó
Ktsz stb. 1973-tól. mint magántervezö is sok házat terveztem ebben a
körzetben. 1993-tól vállalkozó vagyok. Elváltam. házasságomból két
kamaszkorú nagyfiam van. Pártnak nem voltam és nem vagyok tagja. Az
MSZP várospolitikáját jónak tartom. ezért elfogadtam támogatását.
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DR. VALACH BÉLA
Független
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Dr. Valach Béla vagyok. Gyomaendröd. Fö út 106. sz. alatti lakos. fogsza
kONos. független jelölt.

Helyi kepviselö szeretnek lenni a következö 4 evben is. es ehhez kerem
az Ön támogatását - szavazatát!

19S0-ben születtem. nös vagyok. Felesegem a Rózsahegyi Kálmán
Altalános Iskola tanára. Ket gyermekünk van: nagyobbik fiunk 24. a
kisebbik 22 eves. 1974-ben költöztünk Endrödre. es azóta is folyamatosan
az endrödi települesreszen dolgozom. mint fogorvos.

Partnak tagja nem voltam es nem is vagyok. Megitelesem szerint a helyi
politikai eletben elsödlegesek a város es lakosságának erdekei. a párt(ok)
politikai - hatalmi harcai - erdekei csak másodlagosak. A rendszerváltás
óta veszek reszt aktivan a közeletben. 1990-ben. majd 1994-ben helyi
képviselö lettem. 8 évig dolgoztam Gyomaendröd fejlödéséért a 7. sz.
körzetben.

Eddigi föbb erdmenyeim: városszerte korszeru közvilágítás. szenny
vizvezetékek [Blaha L. utca és térsege) és tervezések [Csókási-zug) elkészít
tetese. utak [Dobi u" Mester u.) - járdák építése. felújítása. a
csapadékvizelvezetö árokrendszer felújítása.

Asors most úgy hozta. hogy ha a lakóhelyem szerinti választókörzetben
kivánok újra indulni (nem is indulnék más körzetben. mint ahol én is
lakom!), akkor a 8. sz. körzet jelöltje lennék. Úgy gondolom. a most
következö 4 evben fog beteljesedni az. amiért már 8 évet dolgoztam: a
város látható fejlödese - a lakosság életkörülményeinek erezhetö javulása.

Fóöb céljaim:
- az elöregedö es a szociálisan hátrányos településresz leszakadásának

megakadályozása. illetve felzárkóztatása.
- a költsegvetesböl több penzt fordítani a fejlesztesre: szenny

vizvezetekek. burkolt utak. járdák epítese.
- a szociális segélyezés rászorultság alapján. ezen belül a természetbeni

juttatások arányának növelese.
- a fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása.
- a beiskolázásí segely megtartása. szelesitese.

Kerem. ha személyemmel és programommal egyetért. jöjjön el a
választásra. és szavazatával támogasson!

CSÁSZÁRNÉ
GYURICZA ÉVA
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF

A város endrödi részen születtem. ma is
a szülöi házban lakom ferjemmel. a
Damjanich utca IS-ben. Egy lányom van.
aki fotóriporter. ö Budapesten dolgozik.
vegzettségem alapján a közgazdasági és
pénzügyi munkákhoz kötödtem aktív
koromban. Jelenleg nyugdíjas vagyok. de a
több éves vezetöi munkám. a megszerzett
tudás es gyakorlat. es a meglévö aktivitásom úgy gondolom. hogy alkal
massá tesz arra. hogy mindezeket megválasztásom esetén aszülöföldem
javára gyümölcsöztessem. (Amít sajnos aktiv koromban nem tehettem.)
A köz javára szeretnék dolgozni a köz érdekében. a helyi önkormányzat
ban. A közelet dolgai iránti érdeklödesem a rendszerváltozás után nyil
vánosan is aktivvá vált. Kereszténydemokrata vagyok. Jelölésemet támo
gatja a Fidesz-MPP és az MDF. Megválasztásom esetén közvetlen és
folyamatos kapcsolatba szeretnék kerülni választóimmal. Csak igy tudom
elképzelni ügyeik és a város ügyelnek lelküsmeretes. felelösségteljes szol
gálatát. Nagyon fontosnak tartom a helyi ügyekkel kapcsolatos döntések
ben is az aránytartást. a lehetöségek maradéktalan kihasználását és az
igazságos elosztás t. Városunk fejlesztési programja elkészült. úgy ítélem
meg. hogy ennek megvalósitása megfordíthatja azt a sajnálatos irányt.
amely szerint a lakosságunk évröl eYre csökken. az idös emberek közül
sokan egyedül maradnak. a fiatalok máshol keresik boldogulásukat. hogy
csak nehányat említsek a negativ tenyekböl. A városfejlesztési program
megvalósitásához nagyon sok penzre. szaktudásra. helyes aránytartásra.
együttmúködésre es összefogásra van szükseg! Vallom. hogy csak azok
vegyenek reszt a közeletben. akik a KÖZÉRT. es nem magukert képesek
tenni! Választóimnak egyet tudok igérni: a közjó tisztességes szolgálatát.

Köszönöm a je!ölésemre adott kopogtatócédulákat. és kerem. hogy jöj
jenek el szavazni ís!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GYURICZA LAJOS
Munkáspárt.........................................
HANYECZ MARGIT
Független

Endrödön születtem 1931-ben. gazdálkodó
családban. Tiz eve a Deák F. utcában
lakom. 33 evig szolgáltam az egészség
ügyet. jóreszt vezetöi beosztásban.
Kilencedik eve tagja vagyok a Független
Kisgazdapártnak.

Az elmúlt négy evben sok tapasztalatot
szereztem a helyi önkormányzatban. erre
alapozva vállalnék újabb eveket ügyek
intézesere. elsösorban a háttérbe szorított emberek erdekében. Tény. hogy
városunk önkormányzata sem bövelkedik penzzel. igy helyzetünk kesztet
az anyagi javak minelokosabb felhasználására. Veleményem szerint nem
az adókedvezmenyben részesülö külföldieket kell támogatni pl.: bevásár
lóközpontok letrehozásával. hanem segíteni a helyi lakosokat.
kereskedöket. Közös akarattal. pl.: hús- es tejfeldolgozó kisÜ2emet lehetne
létrehozni legalább helyi és közeli lakosok ellátására. Amezögazdasági ter
melés folyamatos. állattartók. tejtermelök vannak. tehát a termékek fel
dolgozási lehetöségét. azok értékesitését kellene megteremteni s nem
további külföldi piacnak nyitni még nagyobb kaput.

Városunk fejlödését jelentheti iparosok idecsábítása. Lehetne több var
rónö. rádió- tv-szerelö. Nincs egy órásunk. cipöjavitónk stb. Lehetne az
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endrődi városrészen egy jó utazási iroda. egyéb érdeklődést keltő létesít
mény - ha már a gyógyszálló építési terve is csak terv marad. Évtizedek óta
sorvad ez a rész. ide kellene csábitani fiatalokat. adni megélhetési
lehetőségeket. hogy e szép természeti környezetben. itt is jól érezzék
magunkat az emberek. minél többen.

Fontosnak tartom a város fejlesztéset nemcsak infrastruktúra
bővítésével. Utcák. terek rendezése kiemeIt feladata kell. hogy legyen az
önkormányzatnak - az intézmények működtetése mellett. A .városi" rang
megkíván alapvető feltételeket. Szükséges az emberkózeli kapcsolat is a
lakosokkal. Hiszem. hogy közös akarattal sok minden megvalósítható. ha
fontos ügyekben partnerek a képvíselőtársak.

E néhány példával jeleztem elképzeléseimet. Nem vagyok fiatal. de még
testileg-lelkileg egészséges. Egyedül élek és - részben talán emiatt - sok
energiát tudnék a közjó javára forditani. ha a 9-es körzet Tisztelt Választói
megtisztelnek bizalmukkal.

..........................................
HEGEDŰS ELEK
Független

Endrődön születtem közvetlenül a háboru
előtt. 57 éves vagyok. Kicsi falumtól elvál
ni sohasem tudtam. azóta is itt élek a 9.
számú választókörzet közepében. Mint
kezdö építész részt vettem Endrőd község
általános rendezési tervének elkészi
tésében. A régi kántorkert és Erzsébet tér
- ma Fő út és Szabadság utca - részletes
rendezési tervét magam készitettem.
Harminc évig dolgoztam a gyomai Győzelem Mgtsz-ben. embereimmel én
építettem fel és nagyon bánt. hogy lelkiismeretlen vezeWje szétzilálta.
Városunkban mindenki jól ismer. minden utcában többször jártam. azok
ban számtalan házat terveztem. Ismerem a város bővítési adottságait. és
kifogásolom. hogy még ma ís két különálló falu.

Szót kívánok emelni a helyi igen magas adózás miatt. kifogásolom a
helytelen beruházásokat. azok rossz kivitelezését. Tűrhetetlen az endrődi

városrész elhanyagoltsága. Mintha elfelejtették volna falunkat. Én szót
kívánok emelni ezért. nagyon is hallatni akarom a hangom. Független
jelöltként kivánok indulni a 9. számú választókörzetben. mert éppen ez a
mi falunk közepe. Kérem választóimat szavazzanak rám! Bizalmukat
köszönöm.

• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • •• • • • • •• • • • • • • • • •

KISZELY ISTVÁN
Független
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KOLOH IMRE
MSZP

Endrődön születtem és laktam 33 évig.
Szegeden gépipari technikusi oklevelet
szereztem. Ezután amezőberényi

MEZŐGÉP-nél4. majd a gyomai Fatelepen
dolgozt.am 20 évíg középvezetői munkakör
ben. Jelenleg az AGROFÉM Kft. ügyvezető

je vagyok. 13 éve Gyomán lakom.
utcánkban a gáz-o csatorna- útépitések -----.............-..:.....-:...iL..
főszervezője voltam. 3. éve a Siratói Egyesület elnöki teendőit is ellátom.
Párttag nem voltam. és jelenleg sem vagyok. Szabadídömben horgászni
szoktam. 46 éves vagyok. Feleségem a 2. Sz. Általános Iskola igazgatóhe
lyettese. Három gyermekünk van. Megválasztásom esetén a 9. számú
választókerület lakossága igényeinek szem előtt tartásával. de min
denképpen Gyomaendrőd összességében gondolkodva. akarom munkámat
végezni.

Ha választhatnék. akkor városépítéssel és környezetvédelemmel kap
csolatos feladatokat vállalnék.

KOVÁCS LÁSZLÓNÉ
Független

1954. október 7-én születtem Endrődön. 1973-ban a gyomai Kiss Lajos
Gimnázium és Cipőipari Szakközépiskolában végeztem. mint cipész. 1973
óta az ENCI-ben dolgoztam különböző beosztásokban. 1983-tól. mint sza
koktató dolgozom az ipari tanműhelyben (volt ENCI mellett). A jelenlegi
iskola neve: Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium. Férjem a Sikér
Gmk-nál dolgozik Gyomaendrődön.

Két gyermekünk van. Ildikó 23 éves. ruhaipari technikus. Anikó 20
éves. főiskolai hallgató .Gyöngyösön a Gazdasági Főiskolán.

Soha semmilyen pártnak tagja nem voltam. Lakóhelyem a 9. sz.
választókörzetben van. ahol indulni kivánok. Amennyiben a választáskor
bizalmat kapok. minden tőlem telhetőt megteszek a lakosok problémái
nak. gondjainak megoldásának érdekében.

..........................................
LADÁNYI GÁBOR
FKgP

.A nap cserz~ esö veri
Aszél fújja, fel se veszi
Az csillan meg a szemében
Élet sarjad tenyerében.'

A 9. sz. választókörzetben a Független
Kisgazdapárt jelöltjeként szeretnék
Önöknek tisztelettel bemutatkozni.

Ladányi Gábor vagyok. 48 éves. gaz
dasági szaktanár. a helyi kereskedelmi szakközépiskolában tanitok. 25 éve
lakom Endrödön, 3 gyermekünk van. feleségem a Rózsahegyi Ált. Iskola
igazgatója. A család és az iskolai munka mellett magam is gazdálkodom.

Mit igérhetek bizalmuk elnyerése és képviselővé választásom esetén?
- Az e településrész és lakókörzet elkötelezett és következetes képvise

letét.
- Aktiv képviselöi munkát. határozott fellépést. meggyözö. átgondolt

érveken alapuló hatásos hozzászólásokat az itt élö emberek szolgálatára.
Támogatásukban bizom.
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10. z. EVK. TIMÁR MIKLÓS
FKgP

.......... ....................... .........

PAPÍRDOBOZ,
FÓLIAZSÁK

gyártása
RÓZA VENDEL
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/l.

Tel./Fax: 66/386-736

UNGVÖLGYIJÁNOS
Fidesz-MPP-MKOSl-MDF

"A LEGNEMESEBB MUNKA AZ ÉLETBEN
AZ EMBEREK SZOLGÁLATA!'
1964. november 29-én születtem
Szarvason. Általános iskolai tanul
mányaimat Endrődön végeztem. majd
Gyomán érettségiztem. mint képesített
cipőgyártó. Föiskolai tanulmányaimat
Budapesten, a Könnyüipari Müszakí
Föiskolán vegeztem. es 19S5-ban sikeres
államvizsgát tettem. börfeldogozóipari üzemmernöki oklevelet kaptam.
Egyeves sorkatonai szolgálatom teljesítese után 19S9-ben kerültem az
Endrödi Cipesz Szövetkezetbe. mint müszaki modellör.

199 l-ben átkéréssel kerültem Devaványára. es lettem a Szigeti Topánka
Cipőipar Bt. vezetöje. es azóta is ebben a minőségben dolgozom. Nös
vagyok 1992 óta. két gyermekünk született: Zsuzsarma és Péter.

A lD. sz. válsztókörzet kepviselöjelöltjeként Öregszölő es Nagylapos
érdekeit szeretnem kepviselni. és az ott élö embereket szolgálni. Legfőbb

problémának a munkanelküliseg problemáját látom. s ezen keresztül a
munkahelyteremtest. A másik fő problema a két települesresz távolsága a
várostól: be kell kapcsolni Öregszőlőt és Nagylapost is a város verke
ringésébe állami. önkormányzati, esetleg EU·támogatás elnyeresével.
Felajánlom szolgálatomat. ha elfogadják: kérem támogassanak!

· .

· .· .

DÁVID ISTVÁN
munkáspárt

A 10 sz. választókörzet független jelöltje
vagyok. a választókörzetemben lakók
felkeresere vállaltam a megmerettetest.
A körzetben lakók gondjait, problémáit jól
ismerem. hiszen 44 éves vagyok és ebben a
térsegben éltem. s elek. A 26 evi munka
viszonyomból több mint 20 évet e területen
dolgoztam. Jelenleg egy 24 tulajdonosú
vállalkozás ügyvezetőjeként tevékenyke
dem.

Megválasztásom esetén testületi munkám során segiteni kivánom a
város müködőképességének megőrzését. fejlödését. Fontosnak tartom az
oktatási. egészségügyi. szociális intézmények zavartalan müködését. ferm
tartását. Városunk jó hírnevét az idegenfogalom növekedesevel. szinvo
nalas kulturális és sportélet kialakitásával lehet népszerüsiteni.
Választókörzetem Nagylapos es Öregszőlő a város külterületi részen
helyezkedik el. Az itt elő emberek szociális. kommunális körülmenyei
jelentősen elmaradtak más körzetektől. Szüksegesnek tartom felzárkózá
sukat a jelenlegi városi életszinvonalhoz. Az itt elő emberek jelentős része
idős. ezért mindkét településrészen müködőképes. az igenyeket kielégitő

Idősek Otthonát kell üzemeltetni. Tovább kell folytatni az ivóvizhálózat
bőviteset. járdák cserejét. a megkezdett utcák szilárd útburkolattal történő
ellátását. Gondoskodni kell a folyamatosan karbantartott. járható föld
utakról.

Testületi munkámat az adott lehetőségek maximális kihasználásával
kivánom végezni a köz javára.

RÁCZ BÉLA
MSZP

JAKUSIMRE
Független

Endrődön születtem. gyerekkoromat
Öregszőlőben töltöttem. Általános iskolába
is itt jártam. Baráti. rokonsági kapcsolatok
folytán ma is számos szál füz
Öregszőlőhöz. Magasabb szintü iskoláimat
Gyomán es Bekescsabán végeztem.
Képzettsegem: képesitett könyvelő, sta
tisztikus és tervező. 1966-ban nősültem.

Házasságunkból ket gyermek született.
Nejem. Braun Ildikó sajnos 1990-ben elhalálozott. Jelenlegi munkahelye
men. az OTP Gyomaendrődi fiókjánál mint fiókvezető 20 eye dolgozom. Ezt
megelőzően is az OTP-nel dolgoztam Gyomán. ill. Dévaványán.

Településünket jól ismerem. Többé-kevesbé ismerem az itt élő emberek
gondját-baját is. A választáson való indulásra két ok is kesztet. Elöször is
mert az év végével nyugdijas leszek es lesz időm a közeletben is
tevékenykedni. Eddig főleg a sport területén fejtettem ki közeleti
tevekenységet. Másodszor. mert szeretném a köz javára hasznosítani a
közel 40 eves munkaviszony alatt megszerzett tapasztalatot és tudást. S
hogy miért Öregszőlőben pályázom? Itt születtem. itt éltem a gyerekkorom.
s szüleim ma is itt einek. Öket hetente látogatom, de munkámrnal kap
csolatban is sokat megfordulok Öregszőlöben. igy jól ismerem az itt elök
gondjait. .

Gondolom, e helyen programnyilatkozatot nem várnak tőlem. Ugy gon
dolom, hogy az Öregszőlöben élő adófizető polgároknak is joguk van a kul
turált elethez. Ezt kívánom munkámrnal segiteni. de csak az ésszefÜség. a
celszefÜség és legfőkeppen az anyagi lehetősegek határain belü!.

........... .., .
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MPENZÁCIÓS LISTA
Mandátumszerzés szempontjából ez a lista nem a sorrendet jelöli, csak tájékoztató jellegű

MSZP'

Babos László
Dr. Kovács Béla
Katona Lajos
Gubucz György
Vass Ignác
Knapcsek Béla
R. Nagy János
Rácz Béla
Koloh Imre
Kulcsár István

MUNKÁSPÁRT

Dávid István Mihály
Zrak. Imréné
Gyuricza Lajos
Liziczai Lajos
Mészáros Lajos
Bela Ferenc István
Ifj. Botos János

FKgP "

Tótka Sándor
Gellai Imre
Dr. Kulcsár László
Iványi Imre
Iványi Lajos
Oszlács Pál
Horváth Gáborné
Ladányi Gábor
Forgó Frigyes
Timár Miklós

MSZDP .

Jenei Bálint
Garai János
Szabados Ferenc
Békési Béla
Nagy Pál

Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF

Dezső Zoltán
Császárné Gyuricza Éva
Bátori Gyula
Kovács Attila
Véha Lászlóné
R. Nagy Tibor
Kertes Imre
Putnoki Lajos-
Ungvölgyi János

KISEBBSÉ"GI KOMPENZÁCIÓS' LISTA

NÉMET KISEBBSÉG

Boecker Margit
Hack Mária
Schwalm Márton
Ifj. Weidmann József
Dr. Weigert József

CIGÁNY KISEBBSÉG

Ifj. Dógi János

SZÉCSI DEZSŐ
Cigány kisebbség

Szécsi Dezső vagyok.
Endrődön 1963. 07. 30. szület

tem.
Gyomaendrődöna Táncsics M.

u. 6. sz. alatt lakom.
Nős vagyok. 3 gyermek édesap

ja. feleségem GYESEN van.
Sajnos végzettségem csak 8 általános. mert akkoriban

szüleim anyagi helyzetük miatt nem tudták tanulásomat
támogatni.

Korán kezdtem el dolgozni és birkát nyirni.
Terveim a választások utáni időkre:

A játszótér tovább bővitése. a közlekedés fejlesztése.
értve ezen a minden utcába legyen kövesút. egy szebb és
jobb környezet kialakítása.

ID. DŐGI JÁNos
Cigány kisebbség

Id. Dógi János vagyok.
1990-ben indultam a kisebbségi önkormány-ati választá

son.. 1994-ig szószóló voltam.
l 994-tól megalakult a kisebbségi önkormányzat. Én

voltam az elnöke, társaimmal úgy döntöttünk. újból indu
lunk a választáson aZZaI a céllal. hogy folytatjuk amit
elkezdtünk a négyéves müködésünk alatt. Értünk el ered
ményeket. átadtunk egy játszóteret. járdát építettünl~. 30
gyerek volt két alkalommal Batonyán táborban és országjáró
úton. ebben volt nem cigány gyermek is.

Tisztelettel kérem a választópolgárokat. hogy szavazzanak
ránk. Együtt többet tudnánk tenni városunkért.

Köszönöm előre is bizalmukat!
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Tisztelt
Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgár!
TI ZTESSÉG! EMBERSÉG! SZAKÉRTELEM!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Egyéni választókerületenként a jelöltek megoszlása
,

Helyi Választási Íroda vezetőjeDR. CSORBA CSABA JEGYZŐ,

helyettese MEGYERl LÁSZLÓ ALJEGYZŐ.

Helyi Választási Bizottság:
elnök DR. DEBRECZENI GIZELLA, e.helyettes HORNOK BÉLÁNÉ,

bizottsági tag GYE1VAl JÁNOSNÉ

• l-l jelöltje van az SZDSZ
nek és a Lungo Dromnak.

megfelelő munkát és lakásle
hetőséget találnak. és gyermekeik
nevelésében minden támogatást
biztosítunk.

Fel kell számolni azt a helyzetet.
hogy a város jelentős részein má
sodrendű állampolgárnak érzi ma
gát a lakosság. mert sem szenny
vizcsatorna, se burkolt út. se
használható járda nincs.

A rászoruló idősek emberi életé
nek biztosítása erkölcsi és emberi
kötelességünk.

A közbiztonság állapotán gyö
keresen javitani kell. mert ma már
napközben sem lehet a kapukat
bezáratlanul hagym.

A sok egyéb feladat mellett sem
lehet elhagyagolni. vagy leépiteni a
kultúrát és a sportot. mert enélkül
az élet elszürkül. a civil társadalom
kibontakozása elmarad. Ugyan
akkor a fiatalok ittmaradásának is
fontos tényezője.

A teljesség igénye nélkül a felso
rolt feladatokat. és minden, a köz
jót segitő elgondolást kiván képvi
selni a jelszónk szerint tisztes
séggel. emberséggel és szakérte
lemmel a Magyarországi Szociálde
mokrata Párt hat képviselőjelöltje.

Barátsággal.:

5-5-tel a Munkáspárt (bár a
gyomai részen az MSZDP-vel
közös megállapodás van) és a
független Német Kisebbség.

JENEI BÁLINT

Az MSZDP megyei elnöke

• 13 fö függetlenként indul.• 6 jelölttel indul az MSZDP.

A Magyarországi Szociáldemok
rata Párt ezt a hánnas jelszót je
lölte meg önkormányzati képvise
lőjelöltjei számára.

A kiválasztás is ennek megfele
lően történt. Jelöltjeink mérnöki és
technikusi végzettségű. tapasztalt.
gazdasági és vezetői gyakorlattal
rendelkeznek. többen jártasak az
államigazgatásban is.

Megválasztásuk esetén politika
mentes önkormányzati munkát tá
mogatnak. melyet nem a párthar
cok. hanem a lakosság érdekei
maximális szolgálata jellemez.

Mi az önkormányzatot nem a
kormány súlyát növelő. vagy ellen
súlyát képező testületnek képzel ..
jük el. hanem az itt élő emberek
akaratát és törekvéseit megvaló
sító képviseletnek, amelyik min
den erőforrását egyesíti annak ér
dekében. hogy választói életkö
rülményei minden területen folya
matosan javuljanak.

Természetes önkormányzati fel
adat. hogy az önhibáján kivül hát
rányos helyzetben lévőket ki
emelten kezelje.

Sokkal többet kell tenni a
munkahelyek bövitéséért, megtar
tásáért.

Fiataljainkat. akik a város jövőjét

jelentik. csak úgy tarthatjuk itt. ha

• Az MSZP és a FKgP 9
9-et (MSZP az 5. Sz. EVK.
ben, az FKgP a 6. Sz. EVK.
ben nem indított).

• 10 jelöltet állított a FIDESZ
MKDSZ MDF.

Napjainkban a ..sajtóban" olyan kife
jezések látnak napvilágot. mint a ,.glo
balizáció". ..recesszió". ..gazdasági világ
válság jelei". ..Magyarország nyitott
ország" stb.

Sokan el merjük ismerni önma
gunknak. hogy a világban zajló folyama
tok mélységeinek megismeréséhez tudá
sunk kevés és egyénenként hatást
gyakorolni sem tudunk közvetlenül ezen
eseményekre. Sodródunk az árral (a
rendszerváltásokkal. a kormányváltá
sokkal) és mindig csak utólag derul ki.
hogy dönteseink végezetül hasznunkra.
avagy kárunkra váltak-e?!

Beláthatjuk. hogy a világ folytonos
mozgásban van. állandóan változik és
összességében közvetve minden össze
függ. kapcsolódik valahol. amely hatá
sok alól Gyomaendrödön sem tudjuk
kivonni magunkat. de ahhoz igenis elég
lehet a tudásunk. hogy helyben jól
szervezzük városunk ..életét-. fejlödését.
mert hétköznapi boldogulásunkat alap
vetöen e ..mikrokörnyezet" befolyásolja.
Itt jogunk van szavazni és a dön
téshozókra hatást gyakorolni azért. hogy
városunk Gyomaendröd ..összkomfor
tos" kisváros legyen. s minimum fel
téteiként szabhatjuk. hogy ne legyen
rosszabb az országos átlagnál.

E cél megvalósitásának azonban sok
feltétele van:

- E.ős önkonnányzlit. Okos. értel
mes emberek csapata. amelynek tagjai a
pártpolitikai szempontok elé helyezik a
település. a helyi közösségek érdekeit és
az itt élökért akarnak és képesek tenni.

- Hatékony önkormányzat. ..Gaz
dája" az emberek mindennapjait. a
családok életét közvetlenül meghatározó
olyan ügyclmek. mint a lakásépítés. a
közművek fejlesztése. az iskola. az
egészségügyi. és szociális ellátás. a helyi
közlekedés. a foglaikoztatottság nö
velése. helyi közbiztonság stb. A ren
delkezésre álló bevételeket és a meg
szerezhetö fejlesztési forrásokat igyek
szik ésszeru költségtakarékossággal
felhasznáL-u e célok érdekében.

- Gondoskodó. szolidáris önkor
mányzat. A családok helyzetének isme
retében a társadalmi igazságosság alap
ján igyekszik segíteni a gyermeknevelés.
iskoláztatás költségeinek enyhítésével.
az idösek. betegek. fogyatékosok életé
nek könnyebbé tételében. a fiatalok és a
szociálisan rászorulók lakáshoz jutta
tásában. Támogatja a kultúra. a műve

lödés helyi intézményeit, fórumait, a ci
vil szervezödéseket. hogy az itt egymás
mellett élö emberek azonos érdekeiket
felismerö. értékeket kialakító közössé
gekké váljanak.

Együtt. egymásért. a jövöért kell cse
lekedni! A Magyar Szocíalista Párt igy
gondoikodó és cselekvö polgármester és
önkormányzati képviselök megválasz
tására hivja Önt 1998. október lB-án.
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(( Német kisebbség ))

A városi képviselő-testületben a párti érdekek
érvényesülnek. mert a jelöltek az egyéni körzetekben
párttámogatottként. azután pártlistán jutnak be a
testületbe. Független jelöltként indulni eleve hátrányt
jelent. mert a támogatók a pártok mögött vannak.

A városban a pártérdekek helyett a városi érdekeket
kellene érvényre juttatni. Rá kellett jönnöm. hogy a
politika hamis játék. színészkedés. Amikor a kor
mánypártokat leváltják. a hatalomba kerülő új pártok
mindig ugyanazt folytatják. amit az előzőek. Levitéz
lett és újonnan felkapaszkodott pártok alaptalanul
fűt-fát ígérgetnek. és ha hatalomra kerülnek nincs
változás. csak az országot elveszejtő adósság nő évről

évre. Az ígéretek nem valósulnak meg. a megszoritá
sok újrakezdődnek.ha az önkormányzati választások
véget érnek. A változások csak a személyi pozíciókat
érintik. A közösségi érdekeket a pártok érdekeinek
rendelik alá. és azok sokszor sérülnek. Olyan mély az
erkölcsi válság. hogy minden civil közösséget szétzúz.
nem l<imélve az egyházakat sem. ahol visszaélés van.
Az emberek pedig l<iábrándultak. nem akarnak sza
vazni. Ezért kérjük szavazzanak a független jelöltekre.
mert azok elsősorban a lakosságért fognak tenni.

Azok az esélyes jelöltek a választókörzetekben. al<ik
nagy ismeretséggel rendelkeznek. E miatt vannak
hátrányban a német nemzetiségi jelöltek. mert szét
szórtan élnek az ő potenciális támogatóík.

A német l<isebbség gyökerei itt vannak. Gyökerek
nélkül és a múlt vállalása nélkül nem lehet jövőt ter
vezni. ezért vállalom származásom.

Kisebbségi képviselőjelöltjeink értelemben. tudás
ban. magatartásuk alapján alkalmasak arra. hogy
akár a városi képviselő-testületben is munkálkod
janak. Szorgalmas. dolgos. az újra fogékony. már
tapasztalt. de még nem idős személyek. Kérjük az
egész város lakosságát. de külön kérjük az
endrődieketis, hogy erősítsékszavazataikkal a német
l<isebbség öt jelöltjét. Az egész városban szavaznak
arról. hogy melyik l<isebbséget támogatják. Elegendő

szavazat esetén városunkban is megalakul a német
l<isebbségi önkormányzat. A l<isebbségi önkor
mányzatoknak nincs beleszólása a város ügyeibe.
elsősorban nemzetiségi. kulturális területre terjed l<i
a tevékenységük.

Éppen ezért. hogy nekünk is legyen beleszólásunk a
város életébe. a városi képviselő-testületbe is sze
retnénk legalább egy főt bejuttatni. Hiszen a város
életébe való beleszólás fontos. mivel ez határozza meg
életünket. A származási alapon való szerveződést.

amelyet szétzúztak. az önálló iskola. az evangélikus
vallás alapján álltak. többé már felépiteni nem lehet.
A város. a fejlődés. a lakosság gondjai. határunk.
környezetünk védelme. a jobb jövő l<ialal<itása mint
megtartó erő. a szociális tevékenység erősítése. mint
legfontosabb reális célok megvalósításuk előtérbe

kell. hogy kerüljön. A város érdekében csak akkor
tudunk tenni, ha a városi képviselő-testületbenis lesz
képviselőnk.

Ehhez kérjük tisztelettel az Önök bizalmát.
Dr. Weigert József

A Gyomakör Egyesület
közleménye

Egyesületünk az 1998. augusztus 31-én tartott
ülésén foglalkozott az október 18-án esedékes önkor
mányzati képviselők és polgármester-választással
összefüggő egyesületi állásfoglalás elfogadásával. Az
egyesületünk által is támogatott gyomai összefogást
jelképező csoport tagjai 1994-ben a gyomai város
részen az MSZP (28.3%) után a legtöbb (23.3%)
szavazatot kapták és ezt figyelembe véve jelenleg is
nagy várakozás előzi meg egyesületünk részvételét a
választási küzdelemben.
Ezért szükségesnek tartjuk rövid közleményben
tudatni városrészünk lakosságával. hogy egye
sületünk sem önállóan. sem közös jelöltként a pár
tokkal nem indít képviselőjelölteket a választáson.
Ugyanakkor állásfoglalás született arról. hogy
körzetenként mely képviselőt támogatjuk , illetve
l<iknek a támogatására hívjuk fel a választópolgárok
figyelmét.
Egyesületünk támogatja dr. Dávid Imre polgármester
újraválasztását.
Állásfoglalásunkat bővebben indokoljuk és a támoga
tott jelölteket bemutatjuk az október 10. körül megje
lenő - önállóan l<iadandó - Gyomai Választási Újság
ban. Gyomakör szóvivői testülete

Az alábbi Tisztelt hirdetőink támo
gatták a Híradó választási külön
számának megjelenését.

Köszönjük

r--------;-----==---,
DAVID

BÚTORBOLT
Engedményes kárpitosbútor

vásár Endrődön a Dávid
Bútorboltban

Ülőgarnitúrák80 OOO Ft-tól...
Heverők, franciaágyak nagy szín
és formaválasztékban!

Szekrénysorok már 49 OOO Ft-tól
Kárpitos felújítási

m~nká1catvállalunk. C
DAVID ()
BÚTORBOLT ~~I~--__r-~I)
Blaha L. u. l. sz. i

I Tel.: 66386-262 JL ~
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APRÓHIRDETÉSEK
Gyomaendrőd. Nagy S. u. 7. sz.
alatti kertes családl ház eladó.
Erdeklődni az esti órákban a 284
098-as telefonszámon .
Két részben kihúzható rekamié
eladó, Érdeklődni: estc:.§.6/284-7~~
Négy kiscica Kű ón is ingyen elvi
hctő. Szerctnénk jó gazdára találni
minél hamarabb. Erdeklődni: 285
881
Gyomán a Vásártéri ltp.-en 30/
A/l2.. kétszobás. erkélyes. főld

szinti lakas eladó. vagy kertes házra
cserélhető. Erd.: 283-872
Vagyon- és biztonsági ör munkál
keres fegyverrel. kutyával. vagy
anélkül. Erdeklődni: 06/30/9659
485
3-ésfé) szoDá~gázkonveKforos.

egyedi vizórás. telefonos. parabolás
lakás kiadó. vagy kertes házra.
esetleg befeiezés elött álló házra
cserélnénk. Erd.: 283-026
Enarőaoi1két SZODas. gázfliTéses
csal<idi ház eladó nagy telekkel.

Érd.: Endröd. Mohácsi u. 9. sz. 18
óra után.
Asztalos munkát vállalok.
Megrendelhelök: ajtók. ablakok.
bútorok. Pelle Andrásné. Gyoma.
Bánomkerti u. 16/ l. Tel.: 66/282
?40 este-,- 20/9~45-90I_E~~z_~!1...:.
GyermekíeTugyeletet és alsó tago
zatos tanuló k részere korrepetálást
vállalok [angolból is). Érd.: Zrinyi
Ilona u. 20 .. vagy 284-764 18 óra
után.
Luccrna vetőmag - T--vonafas.
10-12 ha betelepitéséhez elegendő 
eladó. Tel.: 66/386-020
Kertes csala<!,házeliicioSugár u:
77. sz. alatt. Erdeklödni: Sugár u.
~!J..,~_ _ _
15 éves' Ladacrresel érvényes
müszakival eladó. Irányár: 220 OOO
Ft. Tel.: 285-215. Szilágyi Tibor.
4 szobás iakólelepi lakás·ciado.
vagy elcserélhetö. Telefon. gáz.
vízóra van. Erd.: 283-645 este és
bétvegén.

A Városi Egészségügyi Intézmény gyoma
endrődi telephelyre a 6-os számú védőnői

körzetbe körzeti védőnői munkatársat
keres_

Követelmény:
• egészségügyi főiskola, védőnői szak

• diplomamásolat,
• szakmai önéletrajz,

• érvényes erkölcsi bizonyítvány
Bérezés: Kjt. szerint

Jelentkezni lehet:
Városi Egészségügyi Intézmény

DR. GEDEI MARGIT igazgató főorvos

Gyomaendrőd,Szabadság tér 1.
Tel.: 06/66/386-361

Tüzép-telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren

Építő- és Mindenféle utalványt
tüzelőanyag beváltunk.

nagy Építőanyagokrövid
választékban! szállítási határidővel!

Tel.: 06 60/454-991, 66/284-812 (este)

Régi bútort, antik bútort vásárolok
t'--"':j<
C\j0'l
C\jL!J

2tD~
42,C{)0J
(lJC\jl!)

-.. ........ Q)

~.~ O-
0J

COco
aa

REÁLIS ÁRON VÁSÁROLOK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket.
ócskaságokat • régi stílbútorokat • paraszt

bútort (szekrény. asztal, kaszli, sublót,
falitéka. konyhaszekrény, láda, szék. tükör és
tükörasztal. kredenc) • festményt. képkeretet

• fali- és zsebórákat • fegyvereket. katonai
felszereléseket • üveg és porc~lá:n

dísztárgyakat • népi kerámiát. parasztüveget
(boros, likőrös. szódás stb.) • régi gyer

mekjátékokat (babák. mackók, vonatok stb.)
• hangszereket, zenélő szerkezeteket

(gramofont. fonográfot stb.)

Fizetés azonnal, készpénzzel!

BÁRKAl ZsOLT, GYOMAENDRÖD. BOCSKAY u. 59.
SZÜLETisNAPIAKCIÓ

A SZARVASI SUZUKINÁL!
A hatodik születésnap alkalmából 6 hétig tartó

ajándékcsomag-akciót hirdetünk.
melyben 6-féle. 66 ezer Ft értékű

ajándékcsomag közül választhatnak.

Jöjjön be hozzánk és mí segítünk, hogy Ön
a legkedvezóob feltételekkel jusson autóhoz.

HitelJehetöség 20% bef1ZetéséWL akár 72 hónap
futamidöveI. 70% felett CASCO nélkül.

Használt autóját, mozgáskorlátozott utalványát
beszámítjuk.

SUZUKI autószalon,
márkaszerviz, alkatrészértékesítés.

SZARVAS. KAzINCZY ÚT 4_ TEL./FAX: 313-882

Nyílászárók (ajtók, ablakok)
utólagos hőszigetelése

5 év garanciával

EMT höszigetelési rendszer
R&TMŰHELY

Gyomaendrőd,

Vásártéri ltp. 31/A fsz. 1.
Tel.: 66/283-858
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Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

• BETÉT·
Megtakarított pénzének elhelyezésére kináljuk taka-
rékszövetkezetünk betétkonstrukcióinak számos vál
tozatát. Az elhelyezett pénzét kedvező kamatozás
mellett kettős biztonsággal kezeljük.

Új megtakarítási formákat is ltinálunk az
ÉLETCIKLUS betétcsomagon keresztül

• Tanulmányi előtakarékosságibetét •
Családalapítási betét • Kegyeleti betét

NE FELEDJE OKTÓBER HÓNAPBAN ISMÉT

TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP!

* alapítva 1957. május 18. *

Tisztelt Ügyfelünk!
Az immár több mint 40 éves pénzintézeti

múlttal rendelkezőEndrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatásai

közül az alábbiakra hivjuk fel figyeImét

• SZÁMLAVEZETÉS •
Magánszemélyek és vállalkozások részére egyaránt
ajánljuk kedvező kamat- és költségkondíciók alkal
mazása mellett, rendszeres és eseti megbízások tel
jesítését.Munkabérszámlák vezetése. Lakossági
számlákhoz BANKKÁRTYA-szolgáltatás. Számla
vezetés devizában is!

1998. október 29-3D-án (csütörtök-péntek) Ünnepi nyitva tartással várjuk Tagjainkat és Ügyfeleinket!
Pénzügyeinek bonyolitásában a Takarékszövetkezetre mindig számíthat!

Mi is számítunk az Ön bizalmára!
BÖVEBB FELVILÁGOSÍTÁSÉRT KÉRJÜK KERESSE fEL KJRENDELTSÉGEINKET GYOMAENDRÖDÖN, KOSSUTH U. 30. ÉS Fö ÚT l/L

Címünk: PARRAG-SZATMÁRI KFT.
Gyomaendrőd.VI. ker. 540. Telefon: 66/386-868

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet

és szerviz

ha számítógépre lesz szüksége!
Legyen kezdő vagy profi,
nálunk mindent megtalál:

Tel./fax: 66/386-774

VÁLASSZON MINKET,

Gabonallloly- ,
zsizsikgázosítás

... " ......
MAGTARFERTüTLENITES

csótány-, hangyairtás

Petrovszki
66/386-120,386-203

•

RÓZA VENDEL

Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1.
Tel./Fax/ü.rögz.: 66/386·736

Tel.: 66/282·686

AUTÓSOK
FIGYELEM!
Autószervizünk a következő

szolgáltatásokkal várja kedves ügyfeleit:
Szemely- es tehergépkocsik javitása. • müszaki vizsgáztatás.

zöldkártya (benzin. diesel). • karosszéIia javitás.
motor diagnosztika.• lengéscsillapitó és fékvizsgálat.

futómü beállítás.• lassú jármüvek vizsgáztatása.
mezőgazdaságigépek diesel adagoló beállítása.

•

INTEQ
NYELV6TÚDIÓ

Folyamatosan indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK
angol, német, francia, orosz nyelvból,
kezdőtől a nyelvvizsga szintig,
valamint korrepetáló
és felzárkóztató csoportok 30 órás: 7500 Ft
• 50 órás: 12 OOO Ft

Próbavizsga az állami nyelvvizsga feltételei szerint
Alapfokú: 500 + 300 Ft
Középfokú: 800 + 500 Ft
Fordítás, tolmácsolás:
angol, német, francia, orosz, ukrán, román, arab, norvég nyelven.
Fe/világosítás, ;e/entkezés:
Vállalkozók Háza Gyomaendrőd, Hősök útja 56. Tel.: 283-436
Ügyvédi Iroda Gyomaendrőd, Endrődi u. ll. Tel.: 386-930
Róza Vendel Gyomaendrőd, Hársfa u. 811.

Tel./fax/üzenetr.: 386-736. Tel.: 282-686

Gyomaendrődi Híradó. GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja • Felelős szerkesztő: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete. 5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér 1. • TeL: 66/386-122/123 • Fax: 66/386-320
Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester. Készült: Fett Print Bt. nyomdában. Gyomaendrődön.Telefon: 0666/386-503/1

Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők· Engedélyszám: III/PHF/108/BE ISSN 1417-7390
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Gyomaendrőd

újraválasztott

polgármestere

DR. DÁVID

IMRE

A TARTALOMBÓL:
Közmeghallgatás 5. old.

Veszélyes a tévé 7. old.

Reflex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7. old.

Állásokat 45 éven felülieknek . . . . . . . .. 6. old.

Vidovszky Béla ; . . . . . . . . . .. 8. old.

Közvélemény szeIint 13. old.

Talajcsere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9. old.

Tulipánok az utcára . . . . . . . . . . . . . . .. 5. old.

Nyári élmény 9. old.

A felhivás eredményes volt. A gyomaendrődi alkotók,
művészek szép számmal jelentkeztek a Katona J.
Művelődési Központ felhivására. Összességében gazdag
tárlatanyag gyűlt össze. amelyet október 12-én engedtek
át a szép számmal megjelent érdeklődőknek.

A jelen lévő alkotók megszivelendő segitő-bíráló

tanácsokat kaptak Novák András szegedi festőművész :
megnyitójában. •

A műveket Pataj Pál festőművész. a hagyományossá
vált gyomaendrődinyári művésztáborvezetője és Szőke

Sándor szobrászműveszzsűrizte.
Az I. GyomaendrődiŐszi Tárlat kiállítói voltak:
BÉKEsI MIHÁLYNÉ. CSEMNICZKY DÁVID. Cs. NAGY LAJOS.

CSIKÓSNÉ HARMATI MÁRIA, DANCSÓ ÁRPÁD, DEMETER GYÖRGY.

DIÓSZEGINÉ BIRÓ (I)LONA. HEVESI NAGY ANIKÓ, HONT! ANTAL.

HORNOK IMRE, JUHÁSZ SÁNDOR. NAGYNÉ VERES RÓZA. NAGY

ZOLTÁN (NAGyZ). NEHÉZ LAJOS, tROSZA PAL, SZABÓ ÉVA.

SZAKÁLL SÁNDOR, SZONDA ISTVÁJ'J. TAKÁCS LiVIA. "fúRJ TAlVIÁS,

UHRJN PAL. VALUSKA LAJOS.

A művek október 22-ig voltak megtekinthetők.

Ú; Testület
Az október 29-i, alakuló testületi ülésen a pol
gármester által javasolt alpolgármesterjelöltek közül
Császárné GyuIicza Éva a szükséges II szavazatból
csak 8-at kapott a titkos szavazáson. míg Dezső

Zoltán l8-at. Mivel a T. Testület megelőző határozata
szerint 2 alpolgármesteIi funkció legyen a testület
ben. ezért a legközelebbi ülésre - nov. 26. - a pol
gármester újabb javaslatot tesz. Így. egyelőre egy
alpolgármesterreI. DEZSŐ ZOLTÁNNAL a testület
működőképes.

BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK LETTEK:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság - Elnök: Babos

László. Tagok: Kovács Attila, Jakus Imre. Bátort
Gyula, Véha Lászlóné. Külső tag: dr. Hunya Miklós és
Timár János.

Ügyrendi és Jogi Bizottság - Elnök: Jenei Bálint.
Tagok: Gellai Imre. Tótka Sándor. Hack Mária. Külső
tag: dr. Kulcsár László.

Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
- Elnök: dr. Valach Béla. Tagolc: Knapcsek Béla. Vass
Ignác, ifj. Dógi János. Külső tag: Schwalm Márton.

Humánpolitikai Bizottság - Elnök: Hangya
Lajosné. Tagok: dr. Kovács Béla. Czibulka György,
Garai János. Külső tag: Sipos Tas Töhötöm és Iványi
László.

Tiszteletdíjak: Képviselői 18 OOO Ft. Bizottsági tag
7050 Ft. bizottsági elnök 14 100 Ft pótdijak.
Alpolgármester 36 OOO Ft. A polgármester illetménye
150 OOO Ft.

Választási eredmények a 2-3. oldalon.

.,,~~JW:.
A választási eredményre várva a városháza nagytermében
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NYOLCAN MARADTAK • Választási eredmények
Rendben lezajlott október 18-án

Gyomaendrődöna helyhatósági vá
lasztás. Nem tudni. hogy mi volt az
oka annak. hogy sokan távol ma
radtak. A jó idő talán inkább a ker
tekbe. a földekre. esetleg egyéb fon
tosabb tevékenységre csábította a
város lakóit. vagy érdektelenségbe
kezd fulladni a demokrácia fő pil
lérét jelentő véleménynyilvánítás. a
demokratikus szavazás ...? Min
denesetre megfigyelhető egy lefelé
ívelő megjelenési tendencia ebben.

Míg 1994-ben a hasonló önkor
mányzati voksoláson 4933 fő jelent
meg - amiről akkor azt hittük. hogy
ennél alacsonyabb már alig lehet a
részvétel - most. 1998-ban a hely
hatósági választáson csak 3493 fő

tartotta érdemesnek a ..hoz
zászólást".

Az urnában összesen csak 3482
szavazatot találtak. ebből érvényte
len 372 db volt. 3110 érvényeset
értékeltek. A megjelentek aránya
27.27%-ot tett ki.

Előző nap 16 óráig névjegyzékbe
vett választópolgár 12800 fő. a
szavazás napján névjegyzékbe vet
tek száma 12807 fő volt Gyoma
endrődön.

A la Egyéni választókerületből

arányaiban LEGKEVESEBBEN a
6. Sz. EVK-ben mentek el voksolni.
szám szerint: 1433 választásra
jogosult polgárból 298-an
20.80%; LEGTÖBBEN a la. Sz
EVK-ben: 816 választásra jogosult
ból 310 fő - 37.99%.

IA SZAVAZATOK MEGOSZLÁSA AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEKBEN: I

Érvényes 4. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET Érvényes
szavazat szavazat

59 DEZSŐ ZOLTÁN 90
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF

48 Forgó Frigyes 48
FKgP

18 Hack Mária 26
Független. Német kisebbség

56 Kovács Kálmán 56
MSZDP

52 R. Nagy János 85
MSZP

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

19

53

13
57

7

68

26

154

142

Érvényes
szavazat

5

Érvényes
szavazat

72

Érvényes
szavazat

19
Kompenzációs listán
bejutott

75
Kompenzációs listán bejutott

Balázs Imre
Független
Békési Béla
MSZDP
Elek Miklósné
FKgP

Bátori Gyula
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF

HANGYA LAJOSNÉ
Független
Horváth Gáborné
FKgP
Jenei Bálint
MSZDP

5. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

6. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

7. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

Boecker Margit
Független. Német kisebbség
Bótos László
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF
KNAPCSEK BÉLA
MSZP
Szabados Ferenc - MSZDP
Varjú Elek - Független
Zrak Imréné - Munkáspárt

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

· .

· .

45

18

68

64

140

Érvényes
szavazat

61

81
Kompenzációs listán bejutott

28

Érvényes
szavazat

44
Kompenzációs listán bejutott

162

45
Kompenzációs listán bejutott

106

Babos László
MSZP
CZIBULKA GYÖRGY
Független
GaraiJános
MSZDP
Iványi Lajos
FKgP
R. Nagy Tibor
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF
Ifj. Weidmann József
Független. Német kisebbség

3. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

Hajdú László
Független
Kertes Imre
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF
DR. KOVÁCS BÉLA
MSZP
Dr. Kulcsár László
FKgP
Dr. Weigert József
Független. Német kisebbség

2. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

1. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

Nagy Pál
MSZDP
Putnoki Lajos
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF
Schwalm Márton
Független. Német kisebbség
Dr. Szendrei Éva
SZDSZ
SZilágyi Sándor
Független
Tátka Sándor
FKgP
VASS IGNÁC
MSZP

..........................................
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

57
Kompenzációs listán bejutott

29
Kompenzációs listán bejutott

59

10. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

9

49

25

19

18

32

34

19

32

102

201

Érvényes
szavazat

37

Gyuricza Lajos
Munkáspárt
Hanyecz Margit
Független
Hegedűs Elek
Független
Kiszely István
Független
Koloh Imre
MSZP
Kovács Lászlóné
Független
Ladányi Gábor
FKgP

Dávid István Mihály
Munkáspárt
JAKUS IMRE
Független
Rácz Béla
MSZP
Timár Miklós
FKgP
Ungvölgyi János
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF
(a megválasztott képviselőneve vastag betűvel szedett)

........................................
27

14

43

20

121

116

Érvényes
szavazat

21

Érvényes
szavazat

173

Gubucz György
MSZP
Mészáros Lajos
Munkáspárt
VÉHA LÁSZLÓNÉ
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF

CSÁSzÁRNÉ GYURICZA ÉVA
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF

8. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

Ifj. Botos János
Munkáspárt
Ifj. Dógi János
Lungo Drom
Gellaí Imre
FKgP
Kovács Attila
Fidesz-MPP - MKDSZ - MDF
Kovács Vince
Független
Kulcsár István
MSZP
DR. VALACH BÉLA
Független

9. sz. VÁLASZTÓKERÜLET

Gyomaendrődpolgármestere
továbbra is DR. DÁVID IMRE független jelölt maradt 3110 érvényes szavazattal.

A KOMPENZÁCIÓS
LISTÁN BEJUTOTTAK:
MSZDP 337 töredékszavazat (tsz) 2
mandátum (m); Fidesz-MKDSZ-MDF
309 tsz. 2 m; FKgP 398 tsz. 2 m:
MSZP 254 tsz. 1 m; Munkáspárt
117 tsz. O m; Német k. 68 tsz. O m;
Cigány k. 27 tsz. O m.
MSZDP:

Jenei Bálint 5. Sz. EVK.
Garai János 3. Sz. EVK.

FIDES2-MKDS2-MDF:
Bátori Gyula 5. Sz. EVK.
Kovács Attila 8. Sz. EVK.

FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT:
Tótka Sándor l. Sz. EVK.
Gellai Imre 8. Sz. EVK.

MSZP:
Babos László 3. Sz. EVK.

Ha azt nézzük. hogy (párt)támoga
tottság szerint milyen a megválasztott
képviselők megoszlása. láthatjuk.
hogy három fő az MSZP. három fő a
Fidesz-MPP-MKDSZ-MDF szineiben.
míg négy fő független jelöltként. a
KOMPENZÁCIÓS listáról pedig kettő

kettő fő az MSZDP; Fidesz
MPP-MKDSZ-MDF; Független Kis
gazdapárt - és egy jelölt az MSZP
listáján jutott be a testületbe.

Az ún. baloldali pártokhoz tar
tozóan tehát összesen hatan, a job-

boldaliakhoz heten, míg négyen
függetlenként kerültek be.

A képviselő-testület most meg
választott tagjai közül nyolcan tevé
kenykedtek az előző 1994-töl '98-ig
működő fórumban is. Ha a kisebbsé
gi képviselőket is beleszámítjuk. ak
kor kilenc + kettő fő új taggal és a pol
gármesterrel alakult meg. együttesen
20 fővel az új gyomaendrődi testület.

(Német kisebbségbőlHack Mária.
a Cigány kisebbségből ifj. Dógi Já
nos). A kisebbségi önkormányzatok
5-5 fővel jöhetnek létre:

Német kisebbségi: Boecker Margit.
Hack Mária. Schwalm Márton. ifj.
Weidmann József. dr. Weigert József.

Cigány kisebbségi: Dógi János. ifj.
Dógi János. Dógi Józsefné. Ráczné
Dógi Piroska és Szécsi Dezső.

A Békés megyei közgyűlésbe 10
OOO-nél nagyobb lélekszámú
települések listáján Dezső Zoltán
Fidesz-MPP-MKDSZ-MDF került.

A Megyei közgyűlésre (40 tag)
leadott szavazatok előzetes össze
sítése Gyomaendrődön: SZDSZ-152.
Összefogás Gyuláért E.-29. MIÉP
-117. Békés Megyei Cigánylakosok E.
-36. Munkáspárt-234. MSZP-951.
Fidesz-MPP- MKDSZ-MDF-1094.
Kistelepülések polgármesterei-71.
FKgP-KDNP-3~8.

MEGALAKULT
A Békés Megyei Bíróság által be

jegyzésre került ez év októberében
Gyulán a Gyomaendrődi Siketekért és
Nagyothallókért Közalapítvány. Létre
hozója Újházi Emé Dezső és Vaszkó
András. Az alapítvány nyitott. ezért
mind hazai. mind kúlföldi személyek
és jogi személyek csatlakozhatnak
hozzá. Nem politikai beállítottságú.

5 fős kuratórium gondoskodik a
működéséről és céljaik megvaló
sításáról. Elnöke Paróczai Elek. So
mogyi utca 6/ l. sz. alatti lakos. A
kuratórium tagjai Gonda Zoltán.
Jávorszki Györgyné Vaszkó Erzsébet.
Pap Jánosné Békési Mária. Paróczai
Elek. Szabó Lajos.

A kuratórium évente legalább 2-szer
úlésezik és beszámolási kötelezett
séggel tartozik az alapitóknak. a helyi
szövetségnek és a nyilvánosságnak.

Az alapítvány célja a Gyomaendrődi

Siketek és Nagyothallók Szövetsége
tagjainak támogatása anyagi és ter
mészetbeni juttatással. Az alapítvány
jogi személy. vagyonát az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezetnél kezelt
bankszámlán helyezték el. Ennek
induló összege 50 ezer Ft.

A kuratórium évente 2 személynek
ítél oda bizonyos támogatási összeget.

A bankszámla száma:
53200125-10004555 BK
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o Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
- Először is gratulálunk újravá

lasztásához!
Hogyan jellemzi a választást?
- Gyomaendrőd polgárai döntöt

tek úgy. hogy elmentek szavazni.
vagy úgy. hogy nem mentek eL ..

Az érdektelenség elég nagy volt.
Szerintem látszik. hogy ilyen kis
településen. ahol mindenki ismer
mindenkit. a jelölt jövőbeni tevé
kenységéről is képet tudnak alkotni.
Sokak. és szerintem sem túl szeren
csés a LISTÁS "szavazás". Tehát azt
a 9 személyt. akik listán jutottak be.
nem biztos. hogy poZitívan értékeli a
lakosság. A választásra szerintem 3
erőviszony alakult ki: bal-o jobboldal
és függetlenek.

Bízom benne. hogy a testületi
munkában kompromisszumra tu
dunk jutni. s viszonylag pártsem
leges. illetve nem pártérdekek jutnak
előtérbe. hanem a városéi.

- Milyennek ítéli a testület össze
tételét?

- Kell egy kis idő. hogy összerá
zódjon a testület. megszokják a stí
lust és azt a módszert. ahogy dolgo
zunk. Megszokják a költségve
tési határokat. a demokrácia azon
formáját. hogy nem parttalan vita
folyik a testületi üléseken. hanem
bizottsági sZinten már jól előkészített
anyag kerüljön oda döntés céljára...

Közepes szintű testületnek minő-

sítem az újat. hiszen lehetett volna
rosszabb is...

Bizom abban. hogy a jövőbeli tevé
kenységekben. amelyek már kijelölé
sekre kerültek partnerek lesznek. és
úgy gondoltam. hogy a nézetkülönb
ségek ellenére mindenki igyekszik a
város érdekében dolgozni és dönteni.

- Kiket javasol alpolgármesternek
és bizottsági elnököknek?

- A bal- és jobboldal. illetve a
független irányzat gyomai és endrődi

beá1litottsággal párosul. Ezeket ará
nyosan kell beállítani. Valószínű. hogy
a tanácsnoki beosztás megszűnik. Az
tán a folyamatosságot is biztosítani
igyekszünk. amikor Hangya Lajosnét
és dr. Valach Bélát változatlanul bi
zottsági elnököknek javasoljuk - a Hu
mánpolitikai és a Városrendezési bi
zottságokban. Többszörös megbeszélés
és kompromisszum után a jogi és
ügyrendi bizottságban Jenei Bálint. a
gazdaságiban Babos László az elnök
jelölt eddig. Ez nyilt szavazásra kerül.

Alpolgármester-jelöltek esetében a
gyomai és az endrődi képviseletet
vettük figyelembe. Így Dezső Zoltán
és Császámé Gyuricza Éva személye
jött számításba - esetleg mások
esetében összeférhetetlenség miatt ...
Öket titkos szavazáson választja
majd meg a testület. .

- Hogyan alakulnak tervei az
eddig ismert elképzeléseken túL ..?

- A feladatok úgymond adottak.
Lehet a rangsort alakítani. de inkább
csak pártsemleges módon.

Legfontosabbnak tartom a mun
kahelyteremtést. de ennek feltételei
vannak: az infrastruktúra fejlesztése
- a szennyvíz. a jó ivóviz. az utak
állapota. Ezek a következő időszak

főbb tervei és ezek összefüggenek
egymással. sőt ide tartozik a kom
munális szemételhelyezési és
tárolási feladat. Együttesen, a
következő 4 év beruházási költ
ségvetésének ezek a 70-80%-át
adják. (Szennyvíz 1.8 milliárd Ft, a
kommunális szeméttelep 400 millió
Ft. egyébre plusz 200 millió Ft.)

Az életkörülményeket. a város
arculatát meg kell változtatni - ezek
változatlan célkitűzések. Ugyanígy
az idegenforgalom. ebben a
vendéglátás színvonalának. felté
teleinek javitása.

E célokat tehát még senki nem
vitatta. Pénzügyi helyzetünk nem
látható biztosan előre. de a lényeges
beruházásokat indítani kell! Aztán
következhet a felsőfokú szakképzés
kialakitása. ENC! hasznosítása,
ipari övezet/terület kijelölése ...

Én a következő ciklusra vonat
koztatva készítettem magamnak egy
koncepciót. amit adott időbenmegvi
tat majd a testület.

- Eredményes munkát kívánunk!
1998. okt. 27.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••

PÁLYÁZATI FELHívÁs

irányár: 3300000.- Ft

irányár: 200000.- Ft
irányár: 5 OOO 000.- Ft
irányár: 600000.- Ft
irányár: 2200000.- Ft
irányár: I 500000.- Ft
irányár: 3 OOO 000.- Ft
irányár: 2800000.- Ft

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnyilvános egyfordu1ós pályázatot hirdet
az alábbi - a Győzelem Mezőgazdasági Szövetkezet (Gyomaendrőd)felszámolási eljárása során bírói Végzéssel az ágazat tulajdonába került 
ingatlanok megvásárlására:

0201/15. hrsz. külterü!eti magtár ingatlan
2394/B/4. 2394/B/8. hrsz. Gyomaendrőd.Kossuth L. u. 45. szám alatti társasház ingatlanrész
088/8. hrsz. tennelési központ irodaház ingatlan
0106/2. hrsz. termelési központ lakatosmühely
084/4. hrsz. termelési központ VÍzmütelep
086/40. hrsz. tennelési központ fürészüzem
01339/12. hrsz. PÓhalom magtárépület

- 01339/22. hrsz. Póhalom szarvasmarha-istállók (kiíró vételi ajánlatot elfogad a három istállóra együttesen.
vagy egyenként egyaránt)

Az ingatlanokra vonatkozó tájékoztató dokumentáció megtekinthetőa pályázat benyújtásának helyszinén hétköznap 9-12 óra között.
A vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon belül átutalással fizetendő.

A pályázatokat 2 eredeti példányban. zárt borítékban kell benyújtani. A boritékon fel kell tüntetní a megvásárolni kivánt ingatlan helyrajzí
számát.

A pályáZat benyújtásának határideje: 1998. november 20., 14.00 óra. A pályáZat beadásának helye: Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság.Budapest. XII!.. Visegrádi u. 49. 131. szoba. vagy Békés Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság. Békéscsaba. Luther u. 3 ..
Ügyfélszolgálat.
Az ajánlat érvényességének feltétele az ajánlat benyújtásának határidejétőlszámított 90 napi időtartamravállalt ajánlati kötöttség.
A Kiíró fenntarthatja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.
A pályáZattal valamint az ingatlanokkal kapcsolatos kérdésekben [elvilágosítás kérhető: Bittó Zsuzsától a 270-8040 telefonszámon. vagy
270-8189 telefax számon. munkanapokon 9-12 óra között.

ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FÖlGAZGATÓSÁG VAGYONKEZELÉSl FÖOSZTÁLY
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KÖZMEGHALLGATÁS
Október l-jén Gyomán a Katona

József Művelődési Központban.
6-án Endrődön a Közösségi Ház
ban tartotta a leköszönő testü
let a közmeghallgatást, a falu
gyűlést, már-már hagyományosan
gyér érdeklődésmellett.

Dr. Dávid Imre polgármesteri
beszámolójában az 199B-as költ
ségvetési évet elemezte. A város
gazdálkodása szoros, de akadá
lyok nélküli volt - mondta. A mű

ködés törvényes keretek között zaj
lott.

4-4.5 milliárd forint lenne szük
séges az elkövetkező 4 évben az
infrastruktúra fejlesztés éhez.

Az elmúlt 4 évben 56 testületi
ülésen 1466 határozatot, 131 ön
kormányzati rendeletet alkottak.

A TITÁSZ- és DÉGÁZ-részvé
nyekkel el tud számolni a város.
Ezek bevételét fejlesztésre kell
forditani.

Az ivóvíz-beruházás terv sz~rint

halad, tehát 1999 nyarára már ezt
fogyaszthatja a lakosság. l millió
svájci frankot nyertünk egy pá
lyázaton. ami berendezésekkel,
műszerekkel szolgálja az ivóvíz
beruházást. Valószínű.hogy Nagy
laposra is eljut hamarosan a
vízvezeték, és Öregszőlőben is ki
egészül a rendszer.

A Póhalmi út rekonstrukciójára a
pénzeszközök. - 6-8 milliót a lako-

sok. 3 milliót az önkormányzat, 28
milliót pályázat útján - biztosítot
tak.

A Liget-fürdő fejlesztésére ez
évben 21.2 millió Ft-ot fordítottak.
A következőkben a fedett rész
rekonstrukciója következik. A k,i
alakitás után az elő- és utószezon
idejét ki lehet majd nyújtani. A
fürdő évi 5 milliós gyógyellátási
bevételt is produkál.
Fejlődik a Városi Gondozási Köz

pont is a mostani 30 milliós ki
alakitási munkálatokkal. Endrő

dön is fejlesztés előtt áll az íntéz
mény.
Endrődön a főtér kialakitása kö

vetkezik.
A szennyvízbekötéseket és a

csatornák építését is folytatni kell.
Tervben van a kommunális hul
ladéklerakó kialakitása kistérsé
gi színten: Hunya. Csárdaszállás,
Kondoros, Gyomaendrőd és eset
leg más településekkel a meglévő

jó kihasználásával a volt téglagyár
környékén. Be kell vezetni a sze
lektiv hulladékgyűjtést.A beruhá
zás 300-400 millió Ft-ot igényel
het. de míndez munkahelyterem
tésseI.

A pályázatokkal - 80 beadott. 56
nyert. 8 nincs még elbírálva - 110
millió Ft-ot nyertünk, az ivóvíz
beruházást nem beleszámolva.

A lakosság anyagi teherbíró-

képessége nem igazán jó. Már csak
ezért sem terveznek a jövő évre
adóemeléseket, kivétel a gépkocsi
súlyadó, ami központi irányí
tottságú.

Az elkövetkező 1-1.5 évben. a
közbiztonság érdekében 8 fő köz
rendőrt vezényelnek ide...

Ezután a lakossági kérdések kö
vetkeztek.

Az egyik felszólaló a polgár
mestert az elmúlt tevékenységének
esetleges kudarcairól kérdezte.

A polgármester. dr. Dávid Imre
elmondta, hogy bizonyos mértékig
kudarcnak tekinthető, hogy nem
igazán sikerült elindítani terüle
tünkön a munkahelyteremtést. A
tanácsadó testület sem jelent meg
konkrétan a városvezetés körül.
Azután az íntézmények működ

tetését javitani nem tudták. csak
színten tartani. A rendőrkapitány

ságot sem sikerült még kialaki
tani. ..

Összességében azonban - mond
ta a polgármester - megingató
kudarc nem ért. Ezt az is alátá
masztja. hogy akkor nem indultam
volna a következő négy évre...

Szóba került az idei szúnyogin
vázió is. Az erre adott válaszból
kiderült. hogy a biológiai irtást ez
év őszén elindították, a jövő évben
pedig nagyobb figyelmet szentel
nek a problémának. -BK-

-----------------------------------
Tulipánnap

Brunszvik Terézre emlékezvén e napon - október
15-én. Teréz napján - a Kossuth utcai óvodások az
óvónénik irányításával ültettek egy-egy tulipán
hagymát az épület előtt. ezzel is díszítvén az épület
előtti kis parkot.

Brunszvik Teréz grófnő (1775-1861) a nevelés apos
tola. a nőnevelés úttörője. a gyermekvédelem korai
előfutára. első óvodáink alapítója. múltunk egyik
legkiválóbb nőalakja volt - írták róla a sok más ma
gasztaló jelző mellett.

1840-ben megnyitotta Budán Közép-Európa első

kisdedóvó intézetét.
A tulipánültetés a gyerekek természethez való viszo

nyát hivatott egyúttal megalapozni. Fontos. hogy a
gyermek érzelmileg is kötődjön a természethez.

A környezetét szerető. védő embert nem lehet csak
"rácsodálkozással" nevelni. hanem aktivan, cselek
vően kell annak részesévé is tenni. Erre remek alka
lom lesz a jövőben is az őszi virágültetési nap az
óvodában. l 998. október 15-én 75 tulipánhagyma
került a földbe a felhívás következményeként. -b-

Gabonamoly-, zsizsikgázosítás

MAGTÁRFERTŐTLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-120, 386-203
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A munkanélküliség maradandó
nak tűnő gondjai fokozták a mun
kaközvetítők. vagyis hivatalosan a
Munkaügyi Központok és kiren
deltségeik fontosságát. feladatait.
Azt is megfigyelhetjük. hogy időn

ként a helyzet javítása érdekében a
jelentkező munkahelyek betölté
sére átfogó intézkedéseket, ren
dezvényeket is szerveznek. Például
olyan helyzeteket teremtenek. ami
kor a munkát adó találkozhat a
leendő alkalmazottjával ezeken a
börzéken. Ekkor az esetleg meg
búvó. ilyen-olyan feszültségek.
fenntartások jobbára elsimulhat
nak, enyhülhetnek. Sőt a szemé
lyes találkozás ereje. hatása nem
ritkán produkálhat nem várt
eredményt, amikor például valaki a
személyes megismerés kapcsán al
kalmazást nyerhet.
Gyomaendrődöna Békés Megyei

Munkaügyi Központ Kirendeltsége
második alkalommal sietett segit
ségére a munkát szívesen vállalók
nak és a lehetőséget nyújtóknak.

A jelen rendezvényen a 45 éven
felüliek foglalkoztatási esélyeit sze
rették volna növelni.

A szeptember 30-i állásbörze
eredményeirőlTimárné Búza Ilona
kirendeltségvezető számolt be a
Híradónak.

Augusztusban 1018 fő volt a re
gisztrált munkanélküli összesen
Gyomaendrődön. Ennek közel
30% -át teszi ki a 45 éven felüliek
csoportja.

Körükben kevésbé jellemző az.
hogy nem akarnának dolgozni. Ez
érezhető volt a részvételi arányból
is, hiszen ez a börze az egyik leg
sikeresebb volt.

A kinálatban 131 álláslehető

séget ajánlottunk a börze napján
számukra. Egyéb. nem "börzés"
munka 124 volt. Összességében a
környéken 448 felkínálható mun
kahely gyűlt össze.

A 150 résztvevő tehát kedvére
válogathatott... Azonban a lát
szatra kényelmes helyzet valójá
ban nem mentes konfliktusoktól.
ugyanis a munkáltatók igénye nem
mindig találkoZik a munkanélkü
liek elképzeléséveL.

Sajnos. az ebbe a helyzetbe ke
rültek általában szakmunkás kép
zettséggel rendelkeznek, vagy csak
a nyolc osztállyaI. Kevés a felsőbb

végzettségű köztük. szemben a pá
lyakezdőkkel.

Az egészségi állapotukkal szem
ben is fenntartásokkal élnek a
munkaadók.

Végül a börze napján 65 fő he
lyezkedett el. de a hónap - októ
ber - végéig még mintegy tíz továb
bi személy is munkához juthat.

A munkáltatókat is kiemeit
támogatással próbáljuk ösztönözni
arra, hogy foglalkoztassák e kor
osztályt azért is, mert rengeteg
tapasztalat, tudás birtokában van
nak.

- A közvélemény elítéli azokat,
akik munkanélküli állapotuk elle
nére nem fogadják el az esetleg
ismételten felkínált lehetőségeket,

ilyen-olyan kifogásokkal. Milyen
ellenlépéseket, szigorításokat lehet
ezen esetekben foganatosítani?

- Mindenesetre emberségesen.
humánusan igyekszünk eljárni.
Viszont szigoritva és következete
sen fogjuk megszüntetni azoknak
az ellátását. akik visszaélnek a
helyzetükkel. illetve nem élnek a
lehetőséggel. Mindezt a meglévő

szabályozók betartásával.
A tartós munkanélküliekkel sze

mélyre szabottan foglalkozunk, se
gítjük talpra állni őket. Hasonlóan
a csökkent munkaképességűekkel
is. hiszen az ún. 40%-osok még
kaphatnak ellátást.
Ők egy külön programot jelen

tenek számunkra, ugyanis nekik
még nehezebb a helyzetük, mint az
egészséges embereknek.

Legutóbb a Vállalkozók Házának
egy évéről szóló beszámolóban szó
esett a kamarai tevékenységről is.
Ezt mintegy kiegészíti az alábbi be
szélgetés Petrovszki Jánosnéval. aki
a Bm. Kézműves Kamarát képviseli
Gyomaendrődön,vállalkozási formá
ban.

Július l-jétől a Kossuth u. 3. sz.
alatt hétköznap hétfő-csütörtökig

de. 8-12-ig tart nyitva, és nyújt se
gítséget az új vállalkozóknak is az
agrárkamarai ügyek kivételével.

Mint megtud tuk az újonnan induló
vállalkozások most már először a ka
marákhoz fordulhatnak. Az alapítás
ügyes-bajos dolgai intézésében nyúj
tanak segítséget, esetenként ipari.
kereskedelmi és természetesen kéz
műves kamarai vonatkozásban.

A pályakezdők egyébként most
elfogadható mértékben vannak je
len a munkaerőpiacon. Az ő mun
kába állításuk is nagyon fontos fel
adatunk.

- Kívánalom, hogy az önkor
mányzat vállalkozásbarát tevé
kenységével. infrastruktúrával ellá
tott terűleteket biztosítson mun/ca
heLyteremtő beruházások ídecsalo
gatására. Úgy tűnik ezt most már
nálunk is komolyan veszik, és erre
konkrét elképzelések is léteznek.
Partner ebben a Munkaügyi Köz
pont?

- A Munkaügyi Központ maxi
mális támogatást nyújt azoknak,
akik munkahelyet hoznak létre.
Feladatunk, hogy megtegyünk
mindent annak érdekében. hogy
ezekre munkanélkülieket alkal
mazzanak. Ezért van az a ren
delkezés is. hogy ahol üres állás
hely van. azt be kell jelenteni a
Munkaügyi Központnak és azt
elsősorban munkanélkülivel kell
betölteni.

Sajnos pillanatnyilag nincs infor
mációnk arról, hogy terveznének
ide ipari létesítményt. ezzel mun
kahelyeket hoznának létre.

A körzetben egyetlen ilyen nagy
beruházás indult, amire már 56
munkanélkülit képeztünk ki a
Munkaügyi Központ segítségével.
ez a Hungaro-Kosher üzeme Ecseg
falván. Itt körülbelül 100 főt alkal
maznak majd. -O-

A vállalkozói igazolvány kiadása
mellett a tevékenységmódosítást. te
lephely-változtatást. fiók-telephely
változtatást, vállalkozásmegszünte
tést is intézik egyéb segítségadás
mellett.

Ha telephelyet létesit valaki, az
ehhez szükséges működési enge
délyt továbbra is a polgármesteri
hivatal adja ki.

A vállalkozói igazolvány kiváltása
pl. 5000 Ft-ba, a módosítás és a
megszűnés 2000-2000 Ft-ba kerül.

A Kézműves Kamaránál a regiszt
rációs díj 1500 Ft. A kamarai tagdíj
az előző évi bevallás után kiszámolt
összeg lesz.

Bármilyen felmerülő kérdésben
felvilágosítást nyújtanak. segítséget
adnak. Biró
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Káros sugárzások REFLEX

KONCERT
A Zenei Világnap helyi
megemlékezésére október
16-án a refonnátus temp
lomban kerűlt sor. A
hangversenyre a Gyoma
endrődi Zenebarátok Ka
marakórusa Erdei István.
karnagy vezetésével. Föl
desi Zoltán orgona. Erdei
né Mucsi Márta hegedű.

szoprán. Székelyné Szilá
gyi Ida betegség miatt tá
vol maradt. helyét László
Nóra vette át az alt sZó
lóban. valamint Oláh Gi
zella mutatta be műsorát.

A programban szerepeltek
Kodály, Albinoni. Bach.
Pergolesi művei. egyéb
barokk művek mellett.
Az est rendezői Erdeiné
Mucsi Márta és Holubné
Hunya Anikó voltak. -b-

a konnány mögött ülő a bizonyta
lanul mozgó kis "fényt". a további
akban fokozottan vigyázott a fel
bukkant reflex tulajdonosára.

Lényeg a korai észlelés volt a
sofőr számára...

Ez a skandináv emlék és tapasz
talat 1972-böl való.

Az embertársakra történő odafi
gyelés a közlekedésben (is) nem
lenne baj. ha nálunk is teret hódí
tana. úgy a 2000. évet közeIítvén.
Ma már a kerékpároktól a kamio
nokig használnak hasonló reflexe
ket alapfelszerelésként.

Nem tudni. hogy manapság
nálunk Magyarországon felfigyel
tek-e már. mennyire nagy szükség
lenne hasonló "találmányokra" a
gyalogosaink számára?

Gondoljunk csak a sok kóbor
járókelőre. kerékpárosra a gyéren
megvilágított - például gyomaend
rődi - utcákon öszies. télies esté
ken...

Ha ennek a reflexnek viselése
nem volt snassz. ciki Norvégiában,
Svédországban stb .. miért lenne az
nálunk a művelt Közép-Euró
pában?

Főleg. ha ezzel életeket lehetne
igen egyszeruen megmenteni.

-b-

A református templom orgonája

Első pillanatban nem tudtuk
megállapítani mi is az. Hiába néz
tük. figyeltük. nem sikerült eldön
teni szerepét.

Egy vékony zsmoron függő

IZÉRŐLvolt szó. amelyet Norvégiá
ban viseltek az emberek kabát
jukra. ruhájukra erősítvén oly mó
don. hogy nappal könnyedén
zsebbe rakták. és csak alkonyat
táján ejtették ki onnan. hogy sza
badon himbálózhasson. A mozgás
ban. közlekedésben nem akadá
lyozta őket.

Előszörvalamilyen divatnak. hó
bortnak tudtuk be ezt mi. egysze
ru. külhonból érkezettek.

Körülbelül 8-10 cm hosszú. 3-5
cm széles téglalap. vagy 5-7 cm
átmérőjű kör alakú lapos. fehér.
vagy sárga himbilimbi, amiről szó
van.

Nem olyan soká aztán csak utá
najártunk és megtudtuk a mütyür
nevét és szerepét.

Reflexnek nevezték. szerepe pe
dig a sötétedés után nőtt óriásira.
Ugyanis a reflektáló felülettel ellá
tott kis kellék ragyogóan vissza
verte az autók. járművek fényszó
róinak fényét. jelezvén a vezető

nek. hogy ott gyalogos halad.
Aztán. mivel jó messziről felfedezte

......... ~ .

UONNE
SHOP,

Lionne
Ajandék

Shop
ajanlatai

• arany és ezüst ékszerek
• bőr és kerómia ajóndéktárgyak
• fényképezőgépek. színes filmek
• karórók. faliórók. ébresztőórók

• spartruhók
• hőmérők bő vólasztéka vór

mindenkit a

lionne shop-ban
Ugyanitt: óra és ékszerjavítás. tört

oranvból ékszerkészítés
• amatőrfilm kidolgazás

Gyomaendrőd, Hősök útja 46.
Tel.: 06-661386-424

Vannak tapasztalatok és megje
lent közlemények. melyek bizo
nyítják. hogy az élő szervezet és az
elektromágneses környezet köl
csönhatása egészségügyi gondokat
okozhat; a reverzíbilis ideges álla
pottól egészen a rákig és a magza
ti fejlődési rendellenességekig.

Különösen veszélyeztetettek a
klimaktériumban lévő nők (hor
monváltozás) és a gyerekek (tes
tükben magasabb az űrtartalom).

Néhány ajánlott óvintézkedés
(prophylaxis) a távolságot illetően

a háztartásokban:
- magasfeszültségű távvezeté

kek legalább 100 m.
- leadó berendezések a teljesít

ménytől és a frekvenciától függően
legalább 300-1500 m.

- tévékészülékek (7-szer a kép
ernyő átmérője) legalább 3.5 m.

- rádióébresztő a fejtől legalább
lm.

Ez pedig nem balesetvédelem.
hanem egészségügyi kategória.

A legújabb kutatások eredménye
szerint pedig a tumor és a leuké
mia a sejtben felbomlott infonná
ciórendszer következménye.

A testben kialakult bioelektro
mos infonnációs rendszert gyakori
és intenzív külső elektromos terek
kel. vagy sugarakkal bombázzuk.
akkor az élő folyamatot egyféle
téves infonnációval megzavarhat
juk. s végső soron a szabályozó
rendszer teljesen felbomolhat.

Varga András Elixír '98. 10.
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Vidovszky kiállítás és családi
találkozó a Bank Center Galériában

Közlemény
A Közalapítvány Gyomaendrőd Közgyüjtemé
nyeiért az 1997. évi l %-os adófelajánlásokból

12600 Ft-ot kapott. amelyet az alapítvány
működtetésében lévő Vidovszky Béla Hely

történeti Gyűjteményben képek kereteztetésére
és üvegvágatásra fordítottunk.
Köszönjük!
Köszönjük továbbá 1998. évi felajánlásaikat is,
amelynek összege az APEH tájékoztatása szerint
26 ezer Ft.

Kérjük, támogassák munkánkat a jövőben is!

-Birá-

Arany
lakodaimát
ünnepelte

október 11
én Gyoma
endrődön

Juhász lajOS
és neje

Hirt Irén.
A Híradó
hasábjain

keresztül is
szeretettel

köszönti őket

2 fia. 4
unokája és 2
dédunokája.
A szerkesz-

töség
nevében is

gratulálunk!

,
eve50

November elején megnyílik a

Hasznos holmik boltja
Gyoma, Zrínyi M. u. 43. sz. alatt.

Kaphatók:
• sokféle kézműves munkák,

melyek Gyomán csak itt láthatók
• fajátékok, papír-írószer

• Tv-shop termékei
• szárazvirág...stb.

5 db áru vásárlása esetén 10% kedvezményt kap!!!
Karácsonyi ajándékozási gondja is megoldódik itt,

elfogadható áron!
Nyitva: egész nap és minden napl

Szeretettel várok mindenkit:
volt "CSIPETES"

PATYOLAT Gyomán
a Kossuth u. 18. sz. alatt (az udvarban)

Vegytisztítás. ruhafestés. mosás, bőrruházat
tisztítása rövid határidőre.

Nyitva: hétfőtól-péntekig.10-16óráig

Október 25-én az
Ausztriai Welsben ren

dezett nemzetközi judo
versenyen nyolc ország
mintegy 350 versenyzője

vett részt.
A gyomaendrődiek hat

fővel érkeztek. Súlycsoport-
jában 7. lett Dananaj István és 2.

Tóth Tamara - szubjektív megítélés után (osztrák kislány
volt az ellenfele, aki 3 évvel idősebb is és osztrák bírók
ítélkeztek...l

Tóth Tamara a gyomaendrődi II. sz. Általános Iskola
8. osztályos tanulója.

Az utat támogatták és ezért köszönetet érdemelnek:
Sikér Gmk. Kert-Kivi Kft.. Ugor-Trade. Eri-Market. Fülöp
István._.-------------

..........................................

BULA TERÉZ
gyűjteménykezelő

DR. KOVÁCS BÉLA
elnök

Október 2-án este 6 órakor Vidovszky Béla kiállitás
nyilt a fővárosi Bank Center elegáns kiállítótennében a
Szabadság tér 7. sz. alatt. a művész születésének 115..
halálának pedig 25. évfordulójára.

A huszonkilenc olajképből és Pátzay Pál Vidovszkyról
készült terrakotta mellszobrából álló kiállítást Virág
Judit művészettörténésznyitotta meg. akit Kepes András
Desszert című televiziós műsorából ismerhet a szélesebb
közönség. mint Magyarország egyetlen női műtárgy

árverés vezetőjét. a Mű-Terem Galéria tulajdonosát.
Tízperces. igen szakszerű és tényszerű előadásában

valóban minden fontos adat szerepelt. de nem volt benne
semmi lélek. hiányzott belőle a Mester és életműve irán
ti igazi tisztelet. - Ez nekünk. akik Gyomán Banner
Zoltán szinte költői hevületű előadásaihozszoktunk. túl
száraznak tűnt. Úgy éreztük. hogy az igen elfoglalt és
felkapott fiatal szakember napi penzumának egy gyorsan
letudható tétele volt csupán ez a megnyitó. - A jeles alka
lom miatt mindenesetre lelkesebb laudációt vártuk
volna. Nem dicshimnuszt. csupán a méltatlanul
elfeledett Mester emlékének leporolását. művészi és
emberi erényeinek felmutatását. A szakember véleménye
lehet Vidovszky oeuvre-jéről ilyen. vagy olyan. Az új
művészettörténésznemzedék lehet. nem is találkozott a
nevével. Életműve talán valóban nem megkerülhetetlen
lépcsőfokaa magyar képzőművészetfejlődésének.Mégis
a két világháborü közti időszak egyik sikeres kiállító
művésze volt. akinek képeit egyaránt kedvelte a kritika
és a közönség. Volt időszak. amikor a Szinyei Társaság
titkáraként egy-egy ösztöndij. jutalom odaitélésekor
elfogulatlan véleményével. a szolhoki mű

vésztelepen pedig atyai pártfogásával segítette a fia
talokat. Segítette építeni azt a lépcsősort. amelyen a
későbbi "nagyok" felfelé haladhattak.

Nem volt stílusmegújító művész. Ezért nem kerültek be
képei a Magyar Nemzeti Galériának a XX. századi
művészetetbemutató anyagába, s ez döntően befolyásol
ja mai megítélését. A Galéria pinceraktárában húsz képe
várja az igazi. mély értékek megbecsülését. amikor nem
az - egykori - újdonság, hanem a művészi érték, a
mesterségbeli tudás. a kvalitás számít. BULA TERÉZ

(folytatása a következő számban)
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Nyári élm.ény a halfözö versenyen
1998. 08. 21-én rendezte a

Dreher Söröző Tímár Jánosné és
segitői az J. Nemzetközi Halföző

Versenyt Gyomaendrődön.Gondo
latban a versenyző már a meghír
detés napjától kezdve készül a
nagy napra.
Főzési versenyről lévén szó, a

füszerek. a hozzávalók összesze
dése, gyűjtése, a főzés gondolati
kipróbálása esik latba.

Eljön a várva várt reggel.
Napfényes. kellemes idő. kelle

mes fogadtatás, sorszámhúzás,
versenyhelyek elfoglalása. közben
a szervezőre is figyelni kell.

Kípakolás az autóból. a fűszerek.

tálak, poharak, főzési eszközök fel
sorakoztatása. az asztal feldiszi
tése következik.

A családias hangulatban elme
gyünk az élő halért. amít ebédre el
is kell készitení. z&ü:ri.zhető álla
potba hozní.

Az én halam nagyon sikamlós.
ficánkolós fajta. de egy erőteljes

mozdulattal mégis sikerül legyőz

nöm.
Halpucolás. húsdarabolás köz

ben kedves kis kináló lánykák tál
cán kinálják a buzditó vizet és a
puha töpörtyüs pogácsát. Igazán
nagyon finom minden.

Még egy izgalmas tüzgyújtás. és
nemsokára bográcsban rotyog a
kóstolgatni való.

..,
281 EVE

A kurucok helyzetének és a
közbiztonság romlásának okán
a Rákóczi-féle szabadságharc
utáni elnéptelenedést követően

1717-ben hannadszorra, de
most már véglegesen "ismét
kezdték ezen helységet megülni
az 1717-ik esztendőben Mind
szent havának 8-ik napján" - a
gyomaiak.
A betelepülő lakosok pontos
eredete ismeretlen. Megállapi
tások szerint egyetlen ember.
egy Józsa Lőrinc new tért
vissza a régi lakosok közüL ..
"Új. bár a környékről összeve
rödött - lutheránus és kálvi
nísta (mások reformátusoknak
nevezik őket) - lakossággal
népesedett be a következő évek
ben Gyoma."

A parázsban héjában sül a gyen
ge kukorica. amí sülve jó cse
mege.

A vendégsereg csak szaporodik.
de igy a jó, a tér megtelik. kíván
csian lesnek a bogrács mélyére.
vajon núlyen lesz az étek. ha elké
szül?

- Istenem. csak most az egyszer
sikerüljön - szakad fel a sóhaj a
versenyzőből.

Már dél felé közeledik. a hang
szóróból árad a szórakoztató
müsor és lassan a hal is
megfö. elkészült a gyomai
pontypaprikás Horváthné
módra.

Még egy izgalmas ese
mény, anúkor a ZSŰRI elé
kell szervirozní.
Mindenből csak egy falat.

de mutatós is legyen!
KÉSZ.
Következik a kóstoltatás

avendégsereggel. akí még a
zsürinél is hatalmasabb.

Szerencsémre az étel az
utolsó cseppig elfogyott.

A becsületes munka meg
hozta gyümölcsét. hiszen
eredményhirdetéskor a töb
bi társammal együtt szép
dijakat kaptam.

Most már lehet ünnepel
ni, családom tagjai. roko
nok. barátok. ismerősök

Talajcsere
A Pásztor János utcában, a volt

MOL-benzinkút leszerelése meg
kezdődött.Az óriási tartályok kike
rültek már a földből.

A parkoló kialakítása előtti fela
dat az évek alatt szennyezetté vált
altalaj kicserélése az előirásoknak

megfelelően. Ez semlegesitésre a
Nyírségbe kerül. helyére pedig ter
mőtalajt tömöritenek.

Sikeres lomtalanítás
Az október eleji lomtalanitás alkal
mával a Gyomaszolg Kft. által a
szeméttelepre elhordott hulla
dékok. limlomok mennyisége el
érte a 1100 m 3 -t. ami m 3 -enként
kb. 1,5 tonnát jelent. Mindezt hat
munkanapon keresztül szállitot
ták a város területéről.

társaságában a nap további része
jó hangulatban telt el.

Megettük a vendéglős fmom bor
júpörköltjét, megittuk a finom
kadarkáját. felejthetetlen élmé
nyekkel lettünk gazdagabbak.

Már most szervezzük az 1999-es
ha1föző versenyt.

Horoáth Gáborné
versenyző

HaLászlélcóstolás '98

Volt kapás
A Sebes-Körös szeghalnú

szakaszán rendezték augusz
tus 22-én a Körös Vidéki
Horgászegyesületek Szövet
ségének rendezésében az
J. oszt. horgász csapat
versenyt. Ezen a Gyomai
Horgász Egyesület versenyzői
a 3. helyezést érték el.

Szatmári József csapat
vezető. Jenei Katalin, ifj.
Hunya István. Szatmári
Tamás. Rideg Tibor. Weigert
Zsolt. Szilágyi Zoltán. Roszik
Zsolt. Kíss György.

Ifj. Hunya István is és
Szatmári Tamás is egyéníben
3. helyen végzett.
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-2. SzáDJ..ú Al't.alános Iskola
Kedves Olvasó! SZERETET SZEPESI ATIlLA

•.!-;r._--, ....

Fikanik

Kazár Éva: Ősz

A vagány vagányok

Variációk lekvárban

Aharlemi skinhedek

Ki evett anadrágomból?

MOZIMŰSOR

Vidám vakáció a nagymama
fogsorával

Szása és Kolje a két zsivány

RADNÓTI MIKLÓS

Kalendárium

Naptár/November

Énekes szüret hava,
döng a présház ajtaja 
Márton napján nyúlsütés.
lúdhús, dísznópörzsölés.
aztán újbor-kóstoló
Pilinkézni kezd a hó.

Megjött a fagy. sikolt a ház falán.
a holtak foga koccan. Hallani.
S ziZegnek fönn a száraz. barna
fán
vadmirtuszok kis ősz bozontjai.
Egy kuvik jóslatát hullatja rám;
félek? Nem is félek talán.

TÉLI SÍTÁBOR-AJÁNLATAINK
Olcsó panzió (kunyhó) 1.5 ágy. l

szoba. l balta a favágáshoz. Vigyetek sok
kaját. mert bót (bevásárlóközpont) csak a
hegy lábánál (a kunyhótól15 km-re) van!
Lefelé könnyen lecsúszhatsz (ha már '--- _
kivágtad az útból a fenyöket). de mivel
járható út nincs. ugyanitt kapaszkod
hatsz fel.

Helye: Valamilyen skandináv hegy.
Megérkezés: Busszal a hegy lábához.

onnan gyalog kell fölmenni a hegyre. A
második napon kezdhetsz reménykedni,
hogy arra jár egy mentöhelikopter és pár
üveg pálinkáért felvisz a kunyhóhoz.

Visszaérkezés: Max. 4. napon mentö
vei a legközelebbi kórházba. és ha sze
rencsés vagy. a karácsonyt már otthon
töltheted. nyakig gipszben.

Ideje: nov. 28-tól dec. 4-ig + kórházi
idöszak.

Vigyázzatok a farkasokkal és med
vékkel!

Ára: 4 személy részére 45 581 ft' .
Ebben az összegben benne van a

kórházi ellátás is. PISTI

Túraajánlatok

Mindenki mást gondol arról. hogy
az emberi életnek mi a célja. én úgy
érzem legfontosabb a szeretet.

Azért az. mert hiába van egy csa
lád. ha nincs közöttük szeretet. Saj
nos sok ember rögtön megitéli a
másikat. függetlenül attól. hogy
megismerte-e már. Én láttam olyan
családot. akik gazdagok és
előkelőek. de boldogtalanságban éi
nek. Na. meg vannak olyanok is.
akiknél a pénz az első. és minden
más fontos dolog csak utána követ
keZik. így a szeretet is.

Minden embemek van egy célja. az
egyik zenész szeretne lenni. a másik
művész.

Hogy az emberiség életének mi a
célja. azt a most élők nem fogják
megtudni. Talán majd a később

létezők megtudják. és tovább éInek a
válasszal békében.

Lehet az is. hogy kipusztul az
emberiség. lehet. hogy nem. Olyat is
mondtak. hogy 2000-re elpusztul a
világ. Valószínű. hogy csak tovább
élünk. hiszen nem akarunk meghal
ni. és nem adjuk fel. mert a
lelkünkben ott mélyen. mintha vala
mi biztatna.

Ha a szeretet megmarad. talán
megtudhatjuk. mi az emberi élet
célja. KIss EDINA 6. c

Hegedűs Anita 6. c

NO 1. THE PRODIGY
NO 2. OFFSPRING
NO 3. IRIGY HÓNALJMIRIGY

4. KISPÁL ÉS A BORZ
5. BIOHAZARD
6. KORN
7. FAITH NO MORE
8. L.G.T.
9. N SYNC

10. TANKCSAPDA

Két házi fogalmazást adunk
most közre, melyekben hatodi
kos gyerekek elmélkednek olyan
fontos dolgokról. hogy "Mi az
emberi élet célja?!" Érdemes
odafigyelni rájuk!

Ezen az oldalon mindig meg
találod kedvenceidet. persze nem
kedvenc kutyádra. vagy hörcsö
gödre gondoltunk. hiszen ez nem
lutraalbum!

Valószinűleg sokaknak nem
tetszik a fenti Toplista. ezért kér
jük, írjatok ti is Toplistát. A ti Top
listátok alapján döntjük el. kik
kerülnek fel a mi Toplistánkra.
Címünk: 5500 Gyomaendrőd.

Vörösmarty M. u. 23/ l. A boríték
ra írjátok rá: Tepertő Top 10. vagy
juttasd el a büfébe.

"TEPERTO

*

TÓT PISTA - TOPLISTA

Az emberi élet célja szerintem.
hogy a családok szeretetben. bol
dogságban. békességben és megér
tésben éljenek.

A családi szeretet igazi kincs.
Sok ember azért boldogtalan. mert
nem lehet gyemeke. vagy beteg és
az orvostudomány még nem tud
segíteni rajta. Cél az egészsége
sebb társadalom is.

Sokan nem tudják jövedelmük
ből eltartani családjukat. ezért
megromlik az életük.

Nekem az a célom. hogy egymást
mindig szeressük és segítsük. A
családom is összetart jóban. rossz
ban.

Sajnálom. más nem jut az
eszembe.
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RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

GyomaendrődNépliget u. 2.

Pályázati interjú
a Pharmavit Rt. "Életrevaló plusz" vetélkedösorozatához

- A mai veszélyes világban. amikor
sok helyen őrző-védő kft.-k erős

emberei próbálják fenntartani a ren
det. mi is egy ,.őrző-védő" munkát
végző helyi lakost kerestünk fel. A
különbség ..csupán" annyi, hogy ő 
Márton Gábor tanár bácsi (közismert
nevén Marci bácsi). Több évtizedes
nevelő-o oktató-o helytörténeti- és
ismeretterjesztőmunkájával az em
beri feledés ellen őriz és véd.

- Marci bácsi! Miért. és mióta tet
szik ezzel a munkával foglal
kozni?

- Az újvidéki tanítóképző elvég
zése után 1944-ben kezdtem el taní
tani itt, Endrődön. Először polgári
iskolában, majd tanyai (Csejtpuszta, Nagylapos)
iskolákban oktattam a gyerekeket. Később - egészen
nyugdíjba vonulásomig - a központi iskolában dolgoz
tam Ma is, ha hívnak, szívesen vállalok oktató munkát.
Nagyon szerettem, szeretek tanítani. KüZönösen ér
vényes volt ez a tanyai gyerekekre, akik családi nevel
tetésük révén fegyelmezettek, igyekvőek voltak, így az
összevont osztálymunka ellenére is sokan jutottak el fel
sőfokúoktatási intézményekbe.

- Mesélne nekünk életének nehézségeiről. szépsé
geiről?

- Nehéz volt például az az időszak, mikor közvetlenül
a háború után orosz nyelvet kellett tanítanom. mivel én
szerb közösségben éltem több évig. Ezt úgy sikerült
megoldanom, hogy a helyi orosz katonai parancsnoktól
vettem oroszórákat, míg én magyarra tartítottam őt. A
szépségből több jutott. Megszerettem az irodalmat és a
történelmet, melyekből később tanári diplomát is
szereztem Ezeken a területeken magam is próbálkoz
tam Verseim mellett a helytörténeti kutatásaimat is
kéziratokba foglaltam. Ez a kiterjedt családom mellett a
legfontosabb elfoglaltságom, kitölti szabadidőmet.

- Ezek szerint máig is foglalkozik helytörténettel
Marci bácsi?

- Igen. Az Így éltünk mi, endrődiek, és Az endrődi

iskolák története című munkáim a település meglétének
kezdetétől fogják át a lakossági élet és az oktatás vál
tozásait. Ezt a tevékenységet viszont meg is kellett
szeretnem, s ebben kiváló pedagógusaim voltak: Hunya
Lajos, dr. Bálint Sándor, dr. Hunya Sándor neve jut hirte
len eszembe. Megszerzett ismereteimet szeretném
megosztani a mai diákoldcal. Bár már hetvenes éveim
második felébe érkeztem - heti rendszerességgel
gyűlünk össze a helyi iskolában, vagy a településrész
kicsi múzeumában, hogy beszélgetve cseréljünk tapasz
talatokat.

- Gondoljuk. voltak hírességek is tanítványai között.
- Nagyon sokan voltak. Csak néhányukat szeretném

megemlíteni: Fenákel Judit, Gergely
Ágnes - írónők; Varjú Vilmos 
olimpiai bronzérmes súlylökő;

Németh Lajos - FIFA játékvezető;

Paróczai Sándor - l 7-szeres váloga
tott labdarúgó; Bela János
Németországban élő festőművész és
költő; Kiszely Zoltán - békéscsabai
színművész.

- A Városunk címü helyi újságban
többször olvashatjuk a nevét. Miről

ír a helyi lakosoknak?
- Az In Memoriam sorozat szer

kesztője vagyok a lap első megje
lenése óta, melyben az endrődi te
lepülésrész legnevezetesebb, de már
elhunyt személyeinek életével, tet

teivel ismertetem meg az olvasókat.
- Mire emlékszik nagyon szívesen az életéből?

- Hirtelen több emlék is eszembe jut. Szívesen em-
lékszem családunkra, ahol 10 gyermek közül öten-öten
féltestérek voltunk, de valójában igaz testvérként nőt

tünk fel szerető szüleink gondoskodása mellett. Nagy
élmény volt, mikor Endrőd híres szüIöttét, Rózsahegyi
Kálmán színészt és színioktatót először láttam a világot
jelentő deszkákon a Bánk bán Tiborcaként. Erősen él
bennem az emlék. mikor 1933-ban személyesen
találkoztam máig legkedvesebb költőmmel, az általam
akkor "madárijesztőnek" titulált emberrel, Juhász
GyulávaL Az ő költészete nagy hatással volt rárn, s bár
nem lettem nagy költő, de Endrőddel és az életemmel
kapcsolatban néhány művem nyomtatásban is megje
lent.

- Mire a legbüszkébb Marci bácsi?
- Nehéz a választás, de talán az a nap, mikor

iskolánk névadÓjáról, Rózsahegyi Kálmánról az én
gyűjteményemalapján adott ki életrajzi könyvet a Xénia
Kiadó 1996-ban.

- Marci bácsi! Miként azt tetszik tudni. ezt az inter
jút a Pharmavit Rt ...Életrevaló Plusz" vetélkedősoroza

tának pályázataként készítjük. Szeretnénk tudni. hogy
több. mint hét évtizedes tapasztalata alapján kit tart
"életrevaló"-nak?

- Életrevaló, aki becsületes, képességét a jó és az igaz
ügy szolgálatába állítja. A közösség legalább olyan
fontos számára, mint a maga és szerettei boldogulása.
Tudjon igazán, szívből örülni mások boldogulásának is.
Tapasztalatait, tudását tegye közkinccsé. A bántást
feledje el, szívből örüljön a szülőfalu, vagy város
fejlődésének.Életében minél több szeretetet adjon, mert
az soha el nem fogyó kincs. Ismerje a tegnapot. a hol
napot.

- Nagyon szeretnénk mi is ilyenek lenni. Köszönjük
gondolatait és jó egészséget kívánunk további mun
kájához!
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BETHLEN GABOR SZAKKEPZO ISKOLA ES KOLLEGIUM

KollégiUIlli élet
A Bethlen Gábor

Szakképző Iskola és
Kollégium nevéből is
kitűnik. hogy az intéz
mény diákjainak nagy
része kollégista. Jelen-
leg három épület áll rendelkezésre. ahol minden férő

hely foglalt. Ez az adat nem csekély létszámról árul
kodik.

A kollégiumi élet egy állomás, felkészülés az életre,
hiszen elszakadva az otthontól bizonyos független
séget nyújt. Ez a függetlenség önálló gondolkodásra
és döntéshozatalra késztet. ami az életbe való kike
rülés alapfeltétele. A kollégiumba kerülés után első

nagy próbatétel az egymás mellett való élés.
Némelyeknek ez gondot okoz, de vannak. akik hamar
beilleszkednek. A beilleszkedést elősegítő fontos felté
tel a kölcsönös tisztelet. úgy tanár-diák téren. mint
társainkkal szemben.

Az itt élők fő feladatuknak tekintik tartalmasabbá
tenni az ittlétet, hiszen a tanulás mellett a szabadidőt

is ki kell valami hasznossal tölteni. Erre a kollégium

keretein belül számos
lehetőségnyílik, a sportol
ni vágyók több sportág
közül válogathatnak. Sze-
rencsére igen sokan vá
lasztják ezt az időtöltést. A

hagyományos sportágakon kívül kick-box club is
működik az iskolában. Aki viszont más elfoglaltságra
vágyile azt is megtalálja. A videoklub és az olvasókör
kulturális színfolt. a logikát kedvelők sakkszakkörre.
vagy számítástechnika szakkörre járhatnak.

A kollégiumon belül új vállalkozásnak számít a
pinceklub. amit néhány lelkes kollégista fáradságot
és, időt nem kimélve, a használaton kivül levő alag
sori helyíségbőlalakitott ki. A megnyitó diszkón óriási
volt az érdeklődés. Szerdánként zene szól a szobák
alatt. a hét többi napján esténként a szórakozást a
rendezők játékokkal. humoros vetélkedőkkel biz
tosítják. Ezen kivül ping-pong asztal, asztali foci és
büfé is szolgálja a kikapcsolódást. a hasznos és
kellemes időtöltést.

KIss JENÖ ll. A

MIT TEGYEK?

Mit tegyek. ha meghallgatásra sem
számíthatok tőled.

Mondd mit tegyek, ha vigaszra
sem várhatok.

Csak egyért áhítozok,
hogy egyszer kérdezz,
s talán ha gondolom válaszolok.
Jó ez így "Titkos Ismeretlen"
Csak halkan, csöndben
a fekete sötétben.
Mi. ketten. a néma csillagok alatt.
mert ők. bármit is tudnak,
titkuk örökké megmarad.
Én nem vagyok madár.
hogy vigan daloljak.
s minden nap, minden percben
csak rád gondoljak.
Szeretnék oly bölcs lenni.
mint a régi nagyurak,
s egyszer s mind szabad is,
mint a szárnyaló madarak.

MOLNÁR HAJNALKA 10. A

ÉLET?

Mi is az élet?
Nagy csalódások tömege.
Szomorú elgondolkodtató jelen?
Vagy talán a múlt szele
mi mindig a vállamon lebben?
Lehet. hogy ez.
Lehet. hogy egyik sem.
De egyszer rátalálok mindenkép

pen
a válasz itt van: a szívemben. a

lelkemben.
Arra. mit mindenki kutatott
Én talán egyszer rábukkanok.
Csak lehet. hogy akkor késő lesz.
Hisz nem tudja meg a világ.
hogy ki is volt ez.
ki kiboncolta ezt a titkot.
Nem is derült ki semmi.
Csak bonyolult lett a helyzet!
Minden zavaros
mint a bomlandó tervek.

MOLNÁR HAJNALKA 10. A

AZ ŐSZ

Megjött az ősz. változik a táj.
Elköltözik messzire a

fecskemadár.
Szépen, lassan átvedlik a táj,
Ez a színváltozás nekünk nem

nagy kár.
Bár először szokatlan biztos min

den hölgynek.
hogy elmegy az erdőbe és nem lát

sehol zöldet.
Piros, sárga amerre csak néznek.
Jót tesz ez az ismerkedés

szemnek és a kéznek.
Egy óvatlan pillanatban lehullik a

levél.
De visszajönnek tavasszal. ettől

soha ne félj!
HORVÁTH FERENC 10. A

MEGHívó - földtulajdonosok közgyűlésére

Csejti vr.

nagyterme
Fazekasi vr.

Értesítjük a T. gyomaendrődi földtulajdonosokat. hogya
Széchenyi. Körösmenti. Fazekasi, Csejti. ill. aKisréti
vadásztársasághoz tartozó földtulajdonosok részére köz
gyűlést tartunk. A közgyűlésen részt vehet minden. az
adott vadásztársasághoz tartozó földtulajdonos. A föld
tulajdonos meghatalmazás útján is képviseltetheti
magát. Az írásbelí meghatalmazást a közgyűlésen be kell
mutatni.
Napirend: Mezőőri szolgálat bevezetésével kapcso
latos járulék megfizetése
A közgyűlések helye, ideje:
Körösmenti VT. 1998. november ll. 17 óra

Arany János u. 4. Vadászh$.z

Kisréti vr. 1998. november 12. 16 óra
Fő út 2. endrődi kirendeltség

Széchenyi vr. 1998. november 16. 16 óra
Szabadság tér I. Polgármesteri Hivatal

1998. november 17. 17 óra
ll. ker. 515. Szarvasi úti vadászház
1998. november 20. 16 óra
ll. ker. 515. Szarvasi úti vadászház

dr. Veréb Lajos sk. vr elnök. dr. Koleszár József sk. vr
elnök. Kertes Imre sk. VT. elnök. Villányi Attila sk. vr
eínök. Vaszkó Imre sk. VT elnök

DR. CSORBA CSABA JECY2Ö
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Kö zvé le J:n. é nyk II 'ta 'tás
Az előző lapszámunkban meghir

detett közvéleménykutatás ered
ménye. elemzése • (osztályozás
1-IO-ig.)

l. A beküldött válaszok szerint a
lakosság megelégedettségi foka a
város intézményeinek munkájával:
Az önlconnányzat esetében 50%
ban 6-os. 8-as. 50%-ban 2-es. 4-es
osztályzattal illették.

A közművelődéssel közepesen
elégedettek. de 10-es is található.
(Aki O-val minősített. az valószínű

leg úgy gondolta. hogy nem ismeri
ezen intézményeket...?)

A város egészs~gügyétáltalában
6-tól lO-ig osztályozták, de néhány
3-as is becsúszott.

Az oktatás is jó közepesre Vizsgá
zott; 3-tól lO-ig. Az átlag 6-os
osztályzatot mutat.

A vízművekkel a többség nem
elégedett. Az l-es mellett azért
találtunk 10-es jegyet is...

Az áramszolgáltatás szinvonalát
a közepestől jobbnak ítélik. de van
elmarasztaló 2-es is.

A gázszolgáltatásnál jobb a hely
zet. 5-ösnél nincs rosszabb.

A tüzoltók tevékenységét általá
ban kiválónak találták. bár becsú
szott néha egy-egy 5-ös, 6-os is.

A könyvtárak "sajnos" csak jó
minősítésselkell. hogy beérjék.

A szemétszállítás is variáltan
kapott 5-től lO-ig. tehát jónak
mondható.

A Munkaügyi Központ helyi
irodájának munkáját 2-től 9-ig
..bírálják". de jellemzőbb a közepes
érték.

A posták. a bankok 5-től rosz
szabbat nem kaptak.

2. A lakosok a volt önkor
mányzati képviselőjük aktivitását
a "lehetne jobbal" jellemzik. Vi
szont előfordult a legrosszabb
kritika is. a legdicsérőbbet itt senki
nem osztotta ki. (Megszívelendő ez
a következő időszakra most
megválasztott képviselőknek... 1)

3. A közpénzeket általában
munkahelyteremtő beruházások
feltételének megteremtésére: infra
struktúrára. de sportra. kultúrára.
egészségügyre. közbiztonság javi
tására, oktatásra. szociális ellátás
ra. erdők és a Körös-part. zöldöve
zetek megóvására stb. használnák
fel.

4. A közterület-felügyelők általá
ban 2-től 5-ig kaptak. a rendőrség

3-8-ig. a polgárőrség 3-5-ig. de
néhány jobb osztályzat is előfordult.

5-6. A kábeltévé egyik olvasónk
lakását sem gazdagítja még. vi
szont 50%-uk óhajtja bevezet
ni.

7. A beérkezett válaszok szerint
a városháza. önkonnányzat híreit
az olvasók a Hiradóból. Szó
Beszédből. a Városunkból tudják
meg. Ez a válaszok gyakoriságá
nak a sorrendje is. Van akit egy
szeruen nem érdekli mi történik a
városházán, megint mások a ..meg
felelő emberektől" tudja meg a vá
rosi történéseket.

8. "Általában" elkerül a lakos
sághoz a Híradó, de "ritkán". vagy
"mindig" egyesek kezébe jut...

9. A Híradó a többség szerint
nem tartozik semmilyen pártirány
zathoz. Egy olvasó szerint igen. de
nem részletezte...

10. Senkinek nem emelkedett a
családjában a havi nettó bevétele
az elmúlt évben.

ll. Egy főre vetítve, egy csalá
don belül a gyomaendrődi pol
gárok kényelmes megélhetése 27
ezertől 80 ezer Ft-ig terjedő bevé
telt igényeIne a válaszok szerint. Az
átlag ezek után 47 ezer Ft-os(nettó)
jövedelmet szeretne elérni.
Köszönjük együttműködését!

......................................................................................
ANYAKÖNYVI VÁLTOZÁSOK

Elhalálozásolc:
Bálint Károlyné Farkas Eszter 66. Farka

sinszki Mihály 62. Furák István 88. Kajla Lajos
73. Koloh Imre 75, Fülöp Imre 69, Ladnai Lajos
Péter 83. Rácz Jánosné Fekécs Eszter 86 éves
korában.

Svédországba...
A Városi Zene és Művészeti Iskola hangszeres és

néptánc tagozatos növendékeiből összeállított kül
döttség képviseli Gyomaendrődöt egy zene- és tánc
fesztiválon Svédországban.

A skövdei Kisakas néptánccsoport és a göteborgi
Volvo gyár meghívásának október 27. és november 2.
között tesznek eleget.

A 40 fős gyermekcsapat a Topelec és aGyomika
együttesekbőlállt össze. II felnőtt kiséri el őket.

Sok sikert!

A Gyomaendrődi Városi Könyvtár
megköszöni minden támogatójának

az 1997. évi személyi jövedelemadó 1%-át.
A befolyt 13 524,- Ft-ot

új könyvek beszerzésére fordítottuk.

Állásajánlatok - Gyomaendrőd:
l. ASP Gépgyártó Kft., Tatabánya. MésZáros út 4. Tel.: (34)

316-822. Majoros Tamás - CNC Megmunkálóközpont
kezelő 5 fő. horizontál és karusszel esztergályos 20 fő.

2. Generali Budapest Biztosító Rt. Szarvasi KépViselete
Szarvas. Kossuth L. út 60. Tel.: (66) 312-lD6 Bulla Ottó 
üzletkötő 3 fő.

3. Gyomaszolg Kft., Gyomaendröd. Ipartelep út 2. Tel.: (66)
386-233 Somogyi Mária - kőműves 2 fő.

4. Hungária Biztosító Rt., Szarvas. Szabadság u. 30. Tel.:
(66) 313-192 Tusjak Tamás - üzletkötő 1 fő.

5. Hungária Bizt. Szarvasí Fiók. Szarvas. Szabadság u. 30.
Nagy Péter. Tel.: (30) 681-950 - képviselő 5 fő (a
munkavégzés helyei: Gye. és körzete).

6. Kajtor és Győri Kft. Mezöberény. Gyár utca ll. Tel.: (66)
421-164. Kajtor Márton - kárpitos faipari betanított m.

7. OTP Garancia Biztosító Rt. Dévaványa. Kert u. 16. Tel.:
(66) 483-829 Medgyesi Lörinc - területi képviselő 6 fő.

8. Polgármesteri Hivatal Gyomaendrőd, Gyoe. Szabadság
tér l. Tel.: (66) 386-122 Mucsi Lajosné - kubikos 20 fő,

köztisztasági segédmunkás 25 fő.

9. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa. Szigeti major. Tel.: (60)
307-980 - cipőfelsőrész-készítő 10 fő.

lD. Vaszkó és Társai Kft., Gyomaendröd. Zöldfa u. l. Tel.: (60)
301-186 Vaszkó Lajos - műszakibolti eladó 1 fő. kisgép
szerelő 1 fő (mg. kisgép. motorkerékpár stb.)

ll. Városi CsaládsegítőKözpont. Gyomaendröd. Fö út 2. Tel.:
(66) 386-230 - 1 fő logopédus.

12. Kós Károly Szakiskola Békéscsaba. Baross út 1/3. Tel.:
(66) 328-785 Szabó Tamás igazgató - 1 fő bőrdiszműves

szakoktató.
Bövebb felviIágosításért forduljon a Kirendeltség dolgozóihoz.
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• APRÓHIRDETÉSEK •
Tuja kapható. Érd.: Gyoma
endrőd. Fő út 95. Tel.: 282-064
(esti órákban).
Robotron 202-es elektromos
írógép eladó. Érd.: egész nap
06/20/9252-197. illetve 16h

után 66/285-345.
Számítógépasztal és nyomta
tóállvány eladó. Érdeklődni:

06/20/9252-197. illetve 16h

után 66/285-345 Kovács.
Endrődön Rózsahegyi K. u. 9.
sz. alatt 3 szcbás összkomfor
tos ház eladó. Ugyanott egy
rotakapa és egy 10 l-es villany
boyler. Érd.: a helyszínen. vagy
66/386-362.
Endrődön 2 szobás. gázfútéses
családi ház eladó. nagy
telekkel. Érd.: Endrőd. Mohá
csi u. 9. sz. 18 óra;-u;;;=tá=n=.~~_
Fúzfászugi 200 O-öles Körös
parti telek eladó. Érd.: Gyoma
endrőd. Sallai u. 12. Tel.:
06/60/284-912
Uzemképes. rendszám nélküli
Wartburg bontásra eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Toronyi u. 7.
Tel.: 66/284-540
Vásártéri ltp.-en III. emeleti
összkomfortos lakás eladó.
Érd.: 284-647 telefonon az esti
órákban.
Uzlethelyiség kiadó Endrőd.

Gorkij u. 14. Érd.: 8-15-i~
Garázs eladó a Vásártéri ltp-n.
Érd.: 285-401. vagy Tompa u.
10.
Gyomaendrőd. Nap u. 8. sz.
alatti ház eladó (gáz. viz van).
Érd.: 06/66/283-134. vagy
06/68/416-371
4 szobás. lakótelepi lakás el
adó. vagy elcserélhető.Telefon.
gáz. vizóra van. Érd.: 283-646
este és hétvégén. Napközben
386-361 Pintérné.
Orion. Funay. ITT. Grundig.
Videoton színes tévék helyszíni
javítását vállalom. Ugyanitt
eladó 2 db német színes tévé
távirányítóval. Tel.: 283-270
II kg-os gázpalack. 50 és 100
l-es boroshordó eladó.
Micsurin u. 20. Tel.: 285-986
Szakdolgozatok. dokumentu
mok számítógépes szövegszer-

kesztését vállalom. Érd.: 285
889
Jó állapotban lévő fekete. mo
toros bőrdzseki eladó. Bocskai
u. 48/1. Tel.: 285-207
Kukoricaszár vágást. kertásást
vállalok. Nagy János Gyoma
endrőd. Kisréti u. 23.
Eladó 300 db. új piros békés
csabai tetőcserép. 40x40-es
bontott rombuszpala. 50-es
méretú téli férfi munkaruha.
Érd.: 285-905
Két részben kihúzható rekamié
eladó. Érd.: este 284-785
Kétfunkciós babakocsi eladó
szürke. mosható huzattal. ál
lítható tolókarral. bolygókere
kes. Tel.: 284-245
Eladó 23 db. Video 2000-es
kazetta. egy beton kútgyúrú.
egy rotakapa kocsival. Munká
csy tévé alkatrésznek. Demeter
Árpád Gyomaendrőd.Mikszáth
K. u. 29.
Kitünő állapotban lévő MZ
125-ös motorkerékpár friss
múszakival eladó. Gyomaend
rőd. Jókai u. 5.
120 literes cefréshordót zár
ható tetővel vennék több dara
bot. Érd.: Fekete István Gyo
maendrőd. Honvéd u. 5.
Kombi gyerekágy eladó. Erd.:
Gyomaendrőd.Árpád u. 29/1.
Tel.: 284-839
Kültéri múkővázák. nagy és
kisméretú virágtartó. faragott
múkő (terasz) korlát rövid
határidővel. Vásártéri ltp. 30.
Aj2. Tel.: 06/66/283-872.
06/30/659-485
futlInő-áflapotu terményaarálot
vennék. Érd. Véha. 66284-401.
Alapoa:-'va1ó termesKO elaClO:
Megtekinthető Pósa u. 22.
Cyomaenmüa:-B-:-lVIolnár u. 21.
sz. alatt két család részére is
alkalmas. különbejáratú. kertes
ház sürgösen eladó. Gáz. telefon
bekötve. Érd.: 54 441-044 vagy
B. Molnár u. 23. alatt.
Endroaön Tamási A. u. 8. alatti
családi. öszkornfortos ház aladó.
Érd.: 285-085.283-078 Nagy
mázsáló és facsónak ugyanott
eladó.

]
"BÉTEXTEXTIL OTTHON"

r

AKCIO
novemberben

az ÁFÉSZ megújult
LAKBERENDEZÉSI

BOLTJÁBAN!

a BÉTEX telj es lakástextil
választékával, rendkívül kedvező

árakkal várjuk kedves
vásárlóinkat!

Gyomaendrőd,Fő út 230.

~7RO~NEfJl
ÉPÍTŐIPARIÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
5500 GYOMAEN~ompa M. u. 22. Tel./fax: 66/386-186

• út, leállósáv, vfz, szennyvfzbekötés tervezése, kivitelezése
• épft6mesteri munkák elvégzése
• homok, homokos kavics, k6zúzalék, cement szál1ftása

..~ ·~ff!~YuT1t~'ítJt~1'[7%1~~~~I/.i!·(~~I,··~·t!?f!!?Q~~r~! .
• döngölés, élvágás, betonbontás

Kárrendezés közúti baleset
következtében felmerülő va
gyoni. nem vagyoni kár- és
járadékigénye biztosítás elöt
ti érvényesítése - előleg nél
kü!. Érd.: 20/9529-556

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122. fax: 386-320
r---------------------------------------------------------------------------------------*:
:.i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS)

Feladó neve: .
Címe: .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): ..

_____________________________________________________________________ J5'!:'~t:::t<?_~~_s.'.:'~L.J

Házhoz megy a TÉLAPÓ
Telefon: 0660/484-683.0666/283-858

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK

Gyomaendrőd, Bocskay u. 59.
Telefon: 06 66/285-227 06 30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket.

ócskaságokat • régi stílbútorokat • parasztbútort
(szekrény. asztal, kaszli. sublót. falitéka.

konyhaszekrény, láda. szék, tükör és tükörasztal,
kredenc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
BÁRKA! ZsOLT, GYOMAENDRÖD. BOCSKAY u. 59.
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ÜVEGEZÉS

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK BO T A

ÚJ HELYEN
. Gyomaendrőd, Fő út 214. sz.

Telefon: 66/282-822
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 9-12
óráig

Orvosi vények beváltása.
Kibővültválasztékkal várjuk kedves vásárlóinkatf

Jöjjön el és tájékozódjon!

Nyílászárók (ajtók, ablakok)

utólagos hőszigetelése5 év garanciával

EMT höszigete ési rendszer
R&TMŰHELY

Cipöipari gépek és alkatrészek
forgalmazása Eurotechnik Kft.

Gyomaendród. Hidra út 12. (az endródi Körös-lúdnál) TeJ.: 66/386-827

- gépjavitás. gépfelújítás. müszaki tanácsadás
- alkatrész. tü. harangkés. szalagkés forgalmazása
- Pfaff. Minerva, Adler. Textima, KAEV.~

Fortuna. Svit felújított gépek eladása e
- szabásztőkék minden keménységben ~
- gyári új Pfaff és Minerva gépek

Nyitva ~artás: hétfő-péntek7.30-15.00

Tel.: 66/283-868, 06 60/484-683

~
Körösi Weekend Horgász-~ ~ ~

':-'" . hobbY-~ kempingszaküzlet ~~,
~. ! Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~ \l'

Festékek - nagy választék, kedvező ár ~.::>

Ajándéktárgyak

ITT VAN A GYÜMÖLCSFÁK
ÉS OíSlNÖVÉNYEK BESlERlÉSÉNEK IDEJE.

VÁc.OGASSON SOHA NEM LÁTOTT VÁc.ASlTÉKUNKBÓL!
1. Bolt: Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827
2 ..Bolt: Gyoma központjában - Fő út 173-179

(Kolman ltp.)
Nyitva: minden nap 8-18 óráig

Másolástechnikai és Irodatechnikai Bt.

Új és használt fénymásológépek adása-vétele
Másolópapír, faxpapír, leporelló
Nyomtatókazetta. festékszalag

HP OUVETTI. CANON INK.JET patronok újratöltése
HP 4L, 5L, 6P Cartridge újratöltés

RICOH, SHARP, CANON másológépek kazettáinak felújítása

ADÁS- VÉTEL-SZERVIZ
5500 Gyomaendröd. Zrinyi u. 26. • Tel.: 66/284-788. 20/439-172

r=énYl11ás()láS~ szi5ve!!Sze.-k.esztés%

BBB-GLAS KFT.
Gyomaendröd. Fö út 81/1.

Telefon: 0620/579-340

MIo:ZÓlúr ....

~
~S~

Selyem út

X 5500 Gyomaendrőd.

Ipartelep u. 3.
- Tel./Fax: 66/386-614.

Építőipari Szövetkezet 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése tervezése
•Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
· Interspan bútorlapértékesítés
• Építőipari gépek. segédeszközök bérbeadása (toronydaru.
keretes állvány. útpanel ... )

THERNI

"\UTI Télikabátok

~ és blézerek
~UÁSÁRA!
'U ~\ Géprongy folyamatosan kapható

_ Nyitva tartás: Október 5-től

Gy!!.m.aendrod Hétfőn: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,
Fo ut 230. szombaton: 8-12-ig

o N L I N E Számítás- és irodatechnika

Számítógépek adása-vétele, CD válogatás 998 Ft/db
Monítor, színes tv-, videojavítás

GYOMAENDRÓD. FÓ ÚT 181/1. • TEL.: 06/66/284-559
Nyitva: héC[öCÖ! pénCekig g-l 7-ig. szombaCon 8-12-ig

Megkezdtük Gyomaendrődöna lakosság
és a közületek részére az üvegezés i munkákat.

Kérésére a helyszínre való kiszállással,
nagy üvegválasztékkal várjuk

kedves vásárlóinkat. megrendelőinket.

• 3, 4. 5. 6 mm-es siküvegek • MTZ és Zetor üvegek
• fehér és színes ornament • biztonsági üvegek

üvegek • családi házak komplett
• parsol üvegek üvegezése
• hőszigetelő üvegek gyártása • kirakatüvegezés

A műhely megtalálható az ENCI cipögyár mögötti
udvarban. bejárat a Selyem út feló1. '

r--------------------,I Gépjármű-tulajdonosok figyelem! I
Vállalkoxásom keretén belül: I

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-, teher-, mg.·i gépjármüvekhez, I
valaminttargoncához. .f I

Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű és targonca gumiköpeny II
szerelését, javítását, cenlírazásót T!CIl

I Érdeklődni: Katona György gumijavitó I
I 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-ls. út 107. I
I Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-ll-ig, Szo.: 8-12-ig. IL ~
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Negyedévenkénti sorsoláson a gép árát nyerheti!

NAGY VÁLASZ-=:'ÉK!

11900.- Ft-tól
13000.- Ft-tól
33800.- Ft-tól
37300.- Ft-tól

108800.- Ft
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AGAZDAK
, ,

SZOLGALATABAN

Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 39.
Telefon: 66/386-359

Merülöszivattyúk
Fűnyíró gépek
Magasnyomású mosók
Láncfűrészek

Nagy teljesítményűrönkvágó

"Oszi
kisgépakció!

Növényvédőszert a szakembertől!

Agrol, Nevikén, Réfkén

Növényvédoszer,. ,.
VASAR!!

, ,

GAZDA KlSARUHAZ
A Penny Market mellett

--.gyomafarm
mID) kft.

Köszönetet mondok mindazoknak,
alak szavazataikkal támogattak.

Tisztelettel: VÉHA LÁSZLÓNÉ 7. sz. választókerület

FENTIEKEN KÍVÜL:
Őszi búza vetőmag, csávázószerek,

vetőmagvak,MŰTRÁGYÁK,

savanyító edények, FÓLIÁK,
gumicsizmák, ESŐKÖPENYEK,
linóleumok, kávéfőzők, csillárok

16

Az október 23-( forradalomra. mártirjaira emlékezőprogramokból
- gyomai részen

A rendörség értesíti a lassújármű tulajdonosokat.
hogy a jármű átrendszámozása december 31-ig ter
jedö idöszakig végezhetö el. Akik még nem tették ezt
meg. mihamarabb intézzék el a szükséges teendöket.
Van lehetöség a rendörségen az ügyfél fogadási időn

túli intézkedésre is, elözetes bejelentés alapján.

[ • Rendőrségi hírek .]
- Október 9-én éjszaka a Hanyecz-kocsmába törtek be.
ahol a játékgépet a benne rejtözködö aprópénzért
feltörték. de elvittek még cigarettát. csokoládét és
italféléket is.
- Bombariadót jelentett be 14-én egy eddig ismeretlen
elkövetö a Bethlen G. középiskolában a Hösök úti
épületrészre vonatkozólag. A helyszínre érkezö mű

szakiak robbanószerkezetet nem találtak. viszont a
tanításban kényszerű szünet keletkezett...
- Közlekedési baleset történt 14-én a 46-os föúton.
Csárdaszállás irányából érkezö tehergépkocsi traktor
nak ütközött elözés közben. Személyi sérülés szerencsére
nem történt, csak tetemes anyagi kár keletkezett.
E napon a Fö út és Bocskay utca keresztezödésében egy
kanyarodó szgk. kerékpárost ütött el, aki 8 napon belül
gyógyuló sérülést szenvedett.
- 15-én hétvégiház-betörés történt ajtókifeszítés mód
szerével a Dobó utcában. Gázkonvektort, színestévét.
horgászfelszereléseket tulajdonítottak el. A Kecsegési-. a
Simai-zugban összesen 5 hétvégi házat látogattak meg
betörök. Az e~be falbontásos módszerrel jutottak be.
Általában minden mozdíthatót elvittek, a kár jelentös.
- 19-én kukortcatolvajokat fogtak el egy helyi és egy
szeghalmi lakos személyében. Az utóbbit egyébként már
körözték is egyéb irányú működése miatt.
A három sértettöl összesen 9 mázsa terményt loptak a
volt Alkotmány tsz területén.
- Az endrödi templom ólom diszablakait csúzlizta be
ismeretlen elkövetö. Az így okozott kár mintegy l millió
Ft-ra rüg.
- Többször megtörtént már, hogy a szarvasi úton külföl
dí - olasz, román - állampolgárok ékszereket árultak. A
rendörség kéri a lakosságot. amennyiben ilyet tapasztal,
azonnal jelentse a gyomaendrödi rendörörsön!
- 4 fö ellen büntetöeljárást kezdeményeztek csoportos
garázdaság miatt. az endrödi településrészen történt
verekedés miatt.

Gyomaendrödi Hiradó • Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja • Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete. 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel.: 66/386-122/123. Fax: 66/386-320
Felelös kiadó dr. Dávid Imre polgármester. Készült: Fett Print Bt. nyomdában. Gyomaendrödön. Telefon: 0666/386-503/1

Terjesztik a gyomaendrödi kereskedök • Engedélyszám: IIl/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS.. , ,
ONKORMANYZATANAK LAPJA

1998. DECEMBER • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 60 FT

~~,bolJo9 ka~nyt

Ú ~en9~ új uztouiőt
fúuánwzk iTlliUkn kduu cDbaAÓnfmak!

.. ".. " ""
KOTELEZO TUDOSZURO

VIZSGÁLAT
A gyomai városrészen, a volt

gyermekorvosi rendelő helyiségében
(Gyomaendrőd,Szabadság tér 3.)

1998. november 23-tól
december 10. napjáig
délelőtt 8-13 óráig

(pénteken és utolsó napon 8-12 óráig)
Kérjük, hogya szűrővizsgálatra

a T.E..J-számot tartalmazó kártyát
vigyék magukkal!

A szűrésen való megjelenés
- 18 éves kortól 

mindenkire nézve kötelező!

A viZsgálaton átesett személyek szürőVÍZsgálati

lapot kapnak. mely egy évig minden vonatkozás
ban érvényes (munkába lépés. sportorvosi vizs
gálat. üdülés. továbbtanulás stb.). Ezt az igazolást
csak az illetékes tüdőgondozó vonhatja be. más
hatóság el nem veszi. Ezért a szürővizsgálati lapot
meg kell őrizni és minden orvosi vizsgálaton fel kell

mutatni!
A szűrésen való megjelenés a betegség

megelözését szolgálja
POLGÁRMESTERI HIVATAL

A ~TALOMBÓL:

DR. DÁVID IMRE

polgármester

DR. CSORBA CSABA

jegyző

BIRÖ KÁROLY

fel. szerkesztő

Kajakos
bál
világ
nagysá
gokkal.
A sikeres

egyesületről

15. old.

Használt és új számítógépek

~
adáS-Vétele

".

~ INTERNET-
: ~ ELŐFIZETÉS!
Ha új számítógépét nálunk
vásárolja meg, ajándékkal

kedveskedünk Önnek!

A képviselő és kerülete . . . . . . . . . . . .. 5. old.

A Kisebbségi Önkormányzatok . . . . . .. 6. old.

Az exfocisták újra itthon. . . . . . . . . . .. 14. old.

Vízdíj emelése. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. old.

1999-es falinaptár 10. old.

Alain Delon háza melléklet

Fociértékelés 14. olcl.

Újra alapitvány lesz? 16. old.

ONLINE
Számítás- és hDdatechnika

5500 Gyomaendröd
Fo út 181/1.
Telefon/fax:

06 (66) 284-559
(Faló gyorsétl<ezö mellett)

E-maii:
online@bekes.hungary.net

SZERVIZ
CD-válogatás

998 Ft lj
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Megkérdeztük

A POL ÁRMESTERT o
KÁBELTÉVÉ - FAÜGY ÓVODA - SZEMÉTTELEP ÖKOTÉRSÉG IVÓVÍZÁR

- A kábeltévé bekötési támogatás folyamatosan élet
ben van?

- Él tovább. hasonló feltételekkel. (Mint már arról be
számoltunk. az a magánszemély. aki a helyi kábeltévét
bevezetteti és előfIzeti. az adott évben befIzetést teljesit.
a befIzetett összeget a magánszemélyek kommunális
adójával szemben elszámolhatja.) Viszont meg kell je
gyeznem. hogy nem vagyok megelégedve a kivitelezés
ütemezésével. gyorsaságával.

- Sokan sérelmemc és nem értilc az okát. a városháza
előtt miért vágták ki a fákat és örö/czöldeket?

- Valahol jogos e kifogásolás. Másrészt viszont - a
megújulást a halál is kiséri - áldozatokat hoztunk. A
térség egyik legszebb középületét rendbe kellett tenni. és
nem szabad úgy eltakarni. hogy ne látszódjon. valamint
a fák veszélyes közelsége az épülethez csak további gon
dokat jelentett volna. A 8 db piramistölgyet pötoljuk.
csak 2.5 m-rel kijjebb kerülnek. Az örökzöldeket pedig
azoktól 2 m távolságra ültetjük. Néhány év múlva erede
ti szépségében pompázik majd a városháza. A régi fákból
2 teljesen beteg volt. 2 vágásra érett volt. 4-et pedig
sajnálunk. hogy ki kell vágni. A lakosság megértését ké
rem ebben. Egyébként a föbejárathoz nem. de az udvar
ban viszont készül a mozgáskorlátozottaknak is egy fel
járó.

- A szülők egy része nem teljesen elégedett a bölcsődei

ellátás színvonalával - vállalkozásba adása után... Ez a
"félelem" az óvoda bérbeadásának hírére átterjedt egyes
óvodás szülőkre is. Jogosnak látja-e az aggodalmakat?

- Talán az mérvadó lehet. hogy az elmúlt évekhez
képest most több gyerek van a bölcsődében (27). Ez is
talán a szinvonalat tükrözi. Mikor a bölcsit a vállalkozó
átvette. akkor csak mintegy 9 gyerek járt oda. Aztán
végeztünk ellenőrzéseket. de hiányosságot nem tapasz
taltunk. A gyermeklétszám szaporodott, a költségek nem
emelkedtek. mert természetesen ennek költségét az ön
kormányzat határozza meg. Jogos viszont a félelem. fel
vetés. hogy vállalkozásba kerüléskor csökkenni fog a
szinvonal. úgy gondolom. hogy egy vállalkozást az hatá
roz meg. hogy elfogadják-e. van-e vevő rá? Mivel a térités
meghatározását a városháza végzi. ezért az ellátás szin
vonala a mérce. Az óvodánál beiratkozási kötelezettség
nem lesz. csak az intézménynek lesz területi befogadási
kötelezettsége. A szülők szabadon oda viszik a gyereket.
ahová akarják.

A testület erről még nem döntött. de akkor is csak jövő

ősztől lép életbe az új óvodai rendszer. Év közben nem
lesz változás.

Magyarázatul annyit. hogy az állami normatív támo
gatás az elmúlt 4 évben mintegy 50%-kal emelkedett. a
városi hozzájárulás ezzel szemben lOO%-kal. Meg kell
vizsgálni. hogy a téritési díjak jelentös emelése nélkül
hogyan tudjuk - a színvonal romlását elkerülvén - az
óvodai ellátást megvalósítani.

- A regionális szeméttelep kialakításával kapcsolat
ban érezhető-e valamilyen lakossági aggodalom, ellen
kezés?

- A végső döntés ebben még hiányzik. A környe
zettanulmány előkészítése jelen pillanatban is folyik. Mi
igyekesztünk megtalálni azt a helyet. ahol a lakosságot

nem zavarja. a környezetet nem szennyezi. a mezőgaz

daságra sem ártalmas. mégis jól megközelíthető. Jelen
legi tervek szerint mintegy 21 ezer lakás 50 ezer lakosá
nak hulladékát befogadó terület van kijelölve a volt
téglagyár körzetében. Decemberben várhatók a végső

döntések az érintett önkormányzatoktól. Átmenetileg az
a cél. hogy ezt a környezetbarát. környezetkímélőés tel
jes ellátási színvonalat. a szelektív gyüjtést. az újrahasz
nositást. a feldolgozást lehetővé tegyük. Ám ezért bizo
nyos áldozatokat kell hozni. Ez azonban kisebb. mint
elönye.

Egy-két éven belül betelnek a most működő szemét
telepek és az a további használat miatt az esedékessé vál
ható környezeti birságok többre rúgnának. mint ameny
nyibe most kerül...

A telep földrajzilag nem zavarja Gyomaendrődöt.sőt a
talajvizet sem szennyezi majd. Ellenzése még nem ta
pasztalható.

- Milyen koncepciók és eredmények vannak az A[fóldi
Ökotérségek, közte Szarvas-Gyomaendrődtérségének /ci
alakulásában?

- Az ökoturizmussal kapcsolatban jelentkeztünk egy
pályázatra: a nyári juh- és lószállások. illetve egy pákász
tanya kialakításának témájában. Nemrég volt a pályázati
eredményhirdetés a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumban. ahol városunk erre 10 millió Ft-ot
nyert.

Ekkor kerültek szóba ismét ezek az alföldi egységek.
Torgyán miniszter úr kijelölte ezt az öt ökotérséget az
Alföldön. amikben gondolkodni kell a következö idő

szakban. A mi térségünk Mezötúr. Békésszentandrás.
Szarvas és Gyomaendröd. Már ebben az együttműködés

is kialakult. sőt még Köröstarcsa és Körösladány is sze
retne erre a vonaIra felfűződni. További lehetőségeinket

még nem ismerjük. de ebben tovább haladunk. Itt azokat
a szálakat kell megragadni. amelyek bennünket össze
kötnek és nem elválasztanak.

- Várható az ivóvÍZ árának emelése, amit a lakosság
nem üdvözöl kitörő örömmel. hiszen a rossz minőség

ellenére folyamatosan emelik az árát...
- Tudomásul kell venni. hogya rossz viz is pénzbe

kerül. Ahhoz. hogy jó minöségű legyen. még több pénz
kelJ. Meglehet. hogy a lakosság a jövő évben ideérkező

ivóvizért majd kevesebbet fIzet. mert akkor más kategó
riába kerülünk. Erre viszont költeni kell. A Békés Megyei
Vizművek Vállalat is jelentős milliókat áldoz a mi ivó
vizünkért - mint saját erőt - eddig 27.5 milliót.

Nagylaposnak meg kivánjuk oldani a vizvezetékgond
jait és Öregszőlőmég el nem látott területeit is.

- Utóbbi fontosabb találkozói?
- Egyik legfontosabb a regionális szeméttelep tárgya-

lásait jelenti. A Békés Megyei Közgyűlésen való részvétel.
valamint a megyei területfejlesztési tanács és ezek ala
kuló ülései. egyeztetéseinek beindulása.
Gyomaendrődnek a térségében betöltött szerepéhez

megfelelő képviseletre is szükség van mindenütt.
Képviseletünk a megyében javult. mert 4 bizottságban

vagyunk jelen. és a megyei közgyülésben is DezsőZoltán.
dr. Kulcsár László. Ungvölgyi János és jómagam.

Én a területfejlesztési tanácsban is részt veszek.
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NAPIREND ELŐTT
A november 26-án lezajlott testületi ülésen a napirend
előtt hangzott el. hogy a kárpátaljai árvízkárosultak
megsegítésére az önkormányzat 200 ezer Ft-ot különít
el.

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola kezdeményezé
sére eredményes gyűjtést tartottak. 3 gépjárművel az
ukrajnai Tiszabökénybe vitték a holmikat. amikor is a
vánmál tapasztalt kellemetlenségek után nagy szere
tettel fogadták a gyomaendrődieket.

Az egyik kisbusz azonban a nem megfelelő és szo
katlan útviszonyok miatt balesetet szenvedett. A bent
ülők közül az alpolgármester Dezső Zoltán is köny
nyebben megsérült.
Valószínű az is. hogy az onnan érkezett. nálunk a

Bethlen iskolában tanuló diákok. akik érintettek a ka
tasztrófában. azok ellátását biztosítják legalább fél évig.

:I: :I: *
Az idén is kedveskedik az önkormányzat a település

75 éven felüli polgárainak egy karácsonyi csomaggal.
Mintegy 1200 embert érint a szerény gondoskodást
jelentő ajándék.

Második alpolgármester:

GELLAl IMRE
A testület korábbi határozata szerint a városban 2 alpol
gármesteri funkció legyen. Az egyiket. Dezső Zoltánt
október végén már megválasztotta tagjaiból a testület.
Akkor CsáSZárné Gyuricza Éva a másik aspiráns nem
kapta meg a szükséges voksokat.

A polgármester dr. Dávid Imre újabb javaslata novem
ber 26-án Gellai Imre volt.

Gellai Imre Viszont megkapta a bizalmat azzal. hogy a
jelenlevő 19 fő képviselőböl 12 a titkos szavazáson mel
lette állt ki.

Bizottságok is bővültek

A bizottságok kibővitésére a javaslatokat elfogadták a
képviselők.

Így a Jogi és Ügyrendi Bizottságba Császárné Gyuricza
Éva. külső tagként a volt alkotmánybíró Schmidt Pál. a
Humánpolitikai Bizottságba Ráczné Dógi Piroska került.
Mivel a Jogi és Ügyrendi Bizottságból az új alpolgár
mestert Gellai Imrét visszahívták, helyére a javaslat
szerint Kovács Kálmán volt képviselőtválasztották.

• • . Az apadó termálkút . · •

VíZDíjEMELÉS

Cserélhető ltp.-ire vagy eladó régi típusü kis ház. gázkonvektor.
W. C.. hideg-o melegviz. csatorna bekötve. Érd.: 19.00 után
Vásártéri ltp. 20/B/2
Üzemképes.re·nd'=sz=-:á~m:::-:n~é"lk~ü"'li"W"'-:-a""rt""b-:-:-u=rgbontásra ela;;ó. EÍ'd-::
Gyomaendrőd Toronyi u. 7. Tel.: 66/284-540
Á Dosszié Kft. gazdasági vezetőt keres független. 40 év körüli nő
személyében. Tel.: 30/9553-615

Gyomaendrődgyomai részén a termálkutat fel kell újíta
ni. hogy a 40 éves kút hozama ne csökkenjen drasztiku
san a következő években.

Az 1958-as vizhozam 480 l/perc és 64 C fokos. jelen
leg 250 l/perc és 59.5 C fokos.

A gravitációs viznyerés lenne a legcélszerűbb. hiszen
ha szivattyúval"besegítenének". előfordulhat.hogy rövid
időn belül kiapad a kút.

A fürdő eddigi és tervezett fedett résszel való fejlesztése
indokolja a teendőket.

70%-os állami támogatás mellett az önkormányzatot
30% önerő terheli. ami kb. 2.502 millió Ft lenne. de saját
munkával még ez is csökkenthető. A pályázatot hama
rosan benyújtják erre.

tős összeggel járul hozzá
a város ezen gondjána..1<
megoldásához. az idén
kevesebb Vita előzte meg a
határozat elfogadását.

Gyomaendrödre vonat
kozó - II. csop. díjszabásai
- Ft/m3 + áfa.

Lakossági vízdíj 119.20
Ft.

Lakossági csatornadíj
(III. csop.) 90. 10Ft.

A szippantott szennyviz
fogadás hatósági díja
235,40 Ft/m3 + áfa.

Évente visszatérőkellemet
len feladat a víz- és csa
tornadíjak megállapítása.

A Békés Megyei Vízmű
vek Vállalat kérte ez alka
lommal is az 1999. évi yíz

és csatomaszolgáltatás
díjainak komgálását.

Az előző évi átlagdíjat az
int1áció 970/0-val kell nö
velni.

Az ívóvizberuházásra
való tekintettel. valamint
ezzel kapcsolatban arra,
hogy a Vízművek V. jelen-

A hulladék jövője

Vállalkozás6a
A Katona JózsefVárosi MűvelődésiKözpont az elkép
zelések szerint februártól vállalkozási formában mű

ködne tovább.
Az vezérli itt is az önkormányzatot. hogy a város ki
adásai csökkenjenek. de az intézmény jobban funk
cionáljon. Részletes pályázati felhivás az alábbiakban.

A testület egyetért egy Gyomaendrőd térségi szilárdhu!
ladék-lerakó létesítésével és annak megvalósításában
részt kíván venni.
Gyomaendrőd gesztorságával egyelőre Csárdaszállás.

Hunya. Kardos. Örménykút. Csabacsűd. Kétsoprony és
Szarvas település lép ez ügyben. A létszám még változhat.

Ha Szarvas belép a közösségbe. akkor az optimálisnak
tartott 50 ezer lakossági létszám elérhető.

A beruházás közel 600 millió Ft értékű. A költségek a
települések lakosságarányos megosztása szerint lenne
célszerű.

Egy 6 km hosszú bekötőút épitése Hunya irányából
feltétlenül szükséges lesz a volt téglagyári körzetben ter
vezett telephez. hogy ne zavarja a szállítás városunk la
kosságát.

Veszélyes hulladékot nem fogadnának. az elszállításra
kerülne.

Szükséges Viszont olyan technikával kezelni a hulladé
kot. hogy az tömörítve legyen. sőt szelektív begyüjtéssel
történjen az EU-feltételeknek megfelelően.

A környezet szennyezése a tervek szerint kizárt.
Megfelelőmódon. idevágó előírások szerint épülne a mo

dern szeméttelep. különös figyelemmel a vízbázisvéde
lemre.

Legalább 50 évre megoldaná a környék ilyen jellegű

gondjait. de hulladékégetőtnem terveztek.
Az önkormányzati saját erő (településekre lakosságará

nyosan elosztva) 20% lenne.
A tervezett kezdési időszak 1999. szeptember. befejezése

2000. december 31.. próbaüzem lefolytatása 2001. ja
nuár-június.

Ebben az ügyben januárban közmeghallgatást tarta
nak.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
GyomaendrődVáros Önkormányzat

Képviselő-testületenyilt pályázatot hirdet
a Katona József Városi MűvelődésiKözpont

Gyomaendrőd.Kossuth utca 9.
vállalkozási fonnában tőrténőüzemeltetésére,

1999. február l-jétól öt évre
2004. január 31-ig

A közművelődési intézmény működéseGyomaendrőd

Város közigazgatási területére terjed ki.

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes sze
mélyek. jogi személyek. vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezőgazdasági társaságok. akik a pályázatban
kiírt létesítmény - a részletes pályázati kiírásban
meghatározott feladatok teljesítésével - működtetését

biztosítják. a létesítményben folytatott tevékenységek
szolgáltatását vállalják.
A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályá
zók. akik jelenleg is alkalmazottai az intézménynek.
vagy gyomaendrődiszékhellyel rendelkeznek.
A pályázat elkészítéséhez. a pályázat részletes fel
tételeire vonatkozó előírások ingyenesen átvehetők a
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal titkár
ságán. Gyomaendrőd. Szabadság tér 1. sz. TeL:
66/386-122.

A pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékbaIl. 2 példányban. Gyoma
endrőd Város Polgármesterének címezve...Művelődés"
jeligével ellátva 1999. január 4-én déli 12 óráig kell
benyújtani személyesen. vagy előző napon kell postai
úton feladni. 5500 Gyomaendrőd. Szabadság tér l.
címre.
Az első példányon fel kell tüntetni az ..EREDETI PÉL
DÁNY' szöveget.
A fenti határidőelmulasztása jogvesztő!

A pályázat elbirálása:
A pályázat nyerteséről GyomaendrődVáros Képviselő

testülete dönt. a Képviselő-testület 1999. januári ülé
sén.
A pályázat előzetes véleményezését és a döntés előké

szítését a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

24/1995. (X. 24.) KT számú rendelet 26. § (l) bekez
désében meghatározott munkacsoport végzi.
A döntés időpontjáróla pályázók külön értesítést kap
nak.

GyomaendrődVáros Képviselő-testülete

Alapítvány fiA művelt cigányifjúságért fl

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére
Dógi Józsefné. Dógi Jánosné és Ráczné Dógi Piroska ala
pítványt hoztak létre.
A Békés Megyei Bíróság az alapítványt APK. 60.
347/1998/2. szám alatt nyilvántartásba vette.
Az alapítvány célja a gyomaendrődi cigányfiatalok közép
és felsőfokú intézményben való tanulásának elősegítése.

A fenti célok elérését mint természetes. mind jogi szemé
lyek az alapítvány számlájára való beflZetésükkel támo
gathatják.
Számlaszám:
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
53200015-10003138
A beflZetésekről az alapítvány kuratóriuma igazolást ad.

Várfi András
a kuratórium elnöke

BÖLCSŐDEUTAN
AZ ÓVODA IS

A 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda Vásártéri ltp. tagóvodáját is
vállalkozásba kivánják adni 1999. július l-jétől.

A cél itt is az. hogy kevesebbe kerüljön. de a szinvonal ne
csökkenjék. hiszen a gyerekek nem lehetnek kisérleti ala
nyok - mint az elhangzott.

Valószínűsitik.hogy a vállalkozásba vevő és az ott dolgo
zó pedagógusok munkája minősiti az intézményt és ezzel is
garantálják a szinvonalat...

Az óvodák önkormányzati támogatása az utóbbi 4 évben
10 millióról 29 millióra emelkedett. A normatív állami támo
gatás egyre csökkenő mértékben fedezi a működési kiadá
sokat. A testület 5 ellenszavazattal elfogadta a vállalkozás
ba adás pályázatának kiirását.

Ennek benyújtási határideje 1999. április 30...........................................
A Rózsahegyi Kálmán Általános

Iskola és Diákotthon hírei

Sport: A Körzeti futó csapatbajnokság II. kategóriájában
iskolánk csapatai I. helyen végeztek. Lányo/c Rideg Dóra.
Kmellár Timea. Kelemen Erika. Hamza Nikolett. Tóth Niko
letta. F'iúIc: Timár Attila. Varga Tibor. Varga Balázs. Csere
nyecz Gábor. Horváth Attila. Gratulálunk!
Őszi túra: A hagyományos iskolai őszi túrán kipróbáltuk az
újonnan felavatott túravonal endrődi részét.
Tátika: Nagy érdeklődés kisérte a diákönkormányzat ren
dezvényét. amelyen sok tehetséges fiatal táncolt és ..táto
gott" .
Hangverseny: A Filharmónia ifjúsági bérleti hangversenyei
keretében hangulatos előadást hallottunk a 48-as Forrada
lom és Szabadságharc 150. évfordulójára emlékezve.
Francia nap: A 8/a osztályos tanulók részt vettek az
I. Regionális Francia napon Békéscsabán. a Kőrös Főisko

lán. ahol francia nyelven mutatták be prózában és dalban
városunkat és iskolánkat. C'était magnifique!

Diákönkonnányzat

Az iskola oldala a következő számunkban jelenile meg.
(a szerIc.)

2. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖSZÖNETEI
Az intézmény két számítógépet kapott használatra és ezért
ezúton is köszönetet mondanak a MikroFox cégnek. Uhrin
Gábornak.

A Bethlen G. Szakképző Iskolától pedig egy kölcsön kapott
számítógépért jár köszönet.

Oktatáshoz használatos gépekért. faanyagokért a Bútor
ipari Szövetkezetnek. Farkasinszki Sándor igazgatónak.

A gyermekekért alapitvány javára jótékonysági bálat ren
deztek. Az itt felajánlott tombolatárgyakért köszönet illeti a
magánszemélyeket. vállalkozókat. szülóket. mivel ezzel is a
rendezvény sikerét biztosították. de hasonlóan köszönik
azoknak is a segitségét. akik a helyet. zenét és rendezést biz
tositották.

Az iskola udvarában rendezett szüreti rendezvény létre
hozóinak is köszönet dukál. Ezen vetélkedőés táncmulatság
alkotta a műsort.

Az Orlai Petrik Soma év alkalmával az Orlai Petrik Soma
Iskola pályázatot írt ki három kategóriában. Az iskola az
Emlékezzünk meg róla. és a Néphagyományok nyomában
elnevezésűekbenvett részt. Három tanuló közül ketten első

helyezést értek eI. A Néphagyományok nyomában
kategóriában Izsó Anett Bia. ill. Kulik Imre 6/a. az
Emlékezzünk meg róla ciműben pedig Tóth Enikő 71c a
második helyet érdemelte ki. - b -
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a 10. sz. VK. képviselője

A Gyomaendrődi Híradó ha
sábjain is szeretném meg-
köszönni azon személyek
nek, akik éltek választási
lehetőségükkel és elmentek
szavazni. Külön köszönöm
azoknak, akik rám szavaz
tak.

Választókörzetem az end-
rődi városrész két sejtje.

Nagylapos és Öregszőlő. Mindkét település úgy infra
struktúrában. mint életkörülményekben elmaradt a
városunk átlagától.
Öregszőlőben közel 800. Nagylaposon mintegy 300

ember él.
Mindkét helyen működik Idősek Napközi Otthona.

ahol lehetőség nyílik a napi meleg étkeztetésre. heti egy
alkalommal helyi orvosi ellátásra.
Öregszőlőben 25-30 óvodáskorú gyermek jár a helyi

óvodába.
Nagylaposon egy élelmiszerbolt és egy melegkonyhás

vendéglő biztosítja az ellátást. Öregszőlőben három
élelmiszerbolt és három vendéglátóegység üzemel.

Mindkét településrészen a lakosság több mint fele idős.

nyugdíjas. Jelentős a munkanélküliek és a jövede
lempótló juttatásban részesülők száma. Munkahelyet
elsősorban a helyi vállalkozások biztosítanak.
Fő feladatomnak tekintem mindkét településrészen a

városi életszinvonalhoz való felzárkózást.
Nagylapos: A meglévő szilárd útburkolatú utcát be kell

fejezni teljes hosszában.
- A Tóth Árpád utcát szilárd útburkolattal kell ellátni.

s így a közforgalom kialakitásával biztonságossá tenni a
46. sz. főútvonairatörténő csatlakozást.

- A meglévő autóbusz-megállókat felújítani. és bekap
csolni Nagylapost a távolsági autóbuszok menetrend
jébe.

- Az Idősek Otthona környezetét parkosítással, esz
közök felszerelésével pihenŐ-játszó parkká kialakítani.

Öregszó1ő: Legfontosabb feladatomnak tekintem az
ivóvíz minden utcában történő bevezetését.

- A megkezdett járdacserék folytatását. a teljes cserék
befejezését.

- Az Iskola út meglévő útalapjának befejezését.
- A kondorosi közút mellett kerékpárút megvalósí-

tását.
- A Szarvasi úton új feltételes buszmegálló kialaki

tását.
- Mindkét településrészen rendszeres karbantartással

járható földutak biztosítása. A meglévő intézmények biz
tonságos. színvonalas működtetése.

- A fentiekben felsorolt beruházások megvalósítása a
város részéről jelentős anyagi áldozatot kíván. Bizom
abban. hogy a lakosság hozzájárulásával, tenni akarásá
val a város vezetése azonosul, s a reális igények meg
valósulnak.

- A fentiekből úgy tűnik. hogy csak választókörzete
mért lobbizok. de tudatában vagyok annak, hogy a fel
soroltak csak egy biztonságosan és jól működő város
gazdálkodás része lehet.

Tehát munkámat Gyomaendrődértés lakókörzetemért
együttes szemlélettel kívánom megvalósítani.

épviselők és körzetek
JAKUSIMREAz újonnan megválasztott egyéni választókeruletek képviselőihez,a testület tag

jaihoz - néhány hónapos sorozat erejéig - kérdéseket intézünk, melyek kedves
olvasóink velük szemben támasztott bizonyos elvárásait is tükrözhetik. A vála
szok.ban pedig az adott képviselőt jobban megismerhetik, esetleg képet kapnak
annak elképzeléseiról, célkitűzéseiről- most már a választásokon túl, az érdemi
munkálkodás idején.
A képviselÓK a következő kérdésekre válaszolnak:
- a választókerület/terület rövid bemutatása (intézmények, lakosság stb.)
- létező problémák sora (közmű, egyéb...)
- javasolandó orvoslásuk, megoldásuk a következő négy év alatt, és amit a

képviselő tenni tud... ?
Első alkalommal az l. és 10. választókerület képviselőiálltak rendelkezésünkre.

az 1. sz. VK. képviselője

VASS IGNÁC

,.Választókerületem érzésem szeIint egyik legfrekventál
tabb területe a városnak. Itt van a polgármesteIi hivatal,
két középiskolánk. általános iskola. a Liget-fürdő. de itt
van a polgárvédelmi központ is. Ezeken kívül jónéhány
panzió. vendéglátói egység. egy holtág és az Erzsébet
liget is. A református templom a hozzá tartozó parkka!. a
buszpályaudvar, vagyis a gyomai városrész központja.
Ezekkel valószínűleg egyébként is foglalkozni kell az
elkövetkezőkben.

A lakosságot valamennyi korosztály egyenlő arányban
képviseli. Köztük megtalálhatók az iparral. kereskede
lemmel. mezőgazdasággal foglalkozók is. Éppen ezért,
mivel ez egy kiemeit választókerület a fenti szempon
tokból, elsődlegesen a legkomolyabb feladat - oda. ahol
még nincs meg -, hogy eljuttassuk a szennyvíz ge
Iincvezetéket és megtörténhessenek a rácsatlakozások.
Utána minél több szilárd burkolatú utat építhessünk - a
meglevő. mintegy 50%-os ellátottságot tovább kiegé
szíteni.

Ez természetesen az önkormányzat anyagi helyzetétől

is függ. de a lakosságétól is. Azonban ezt mindenképpen
el kell kezdeni a következő évben.

Úgy érzem a lakosok nagyon várják már a szenny
vizprogram beindulását. Felvállalják ezt. hiszen akivel
beszéltem, azok belátják. hogy előbb-utóbb nagyon
komoly gondot okoz majd a szennyvíz elhelyezése.
Ugyanis a körzetnek is vannak mélyen fekvő részei. ahol
megakad a vízelvezetés. például a Révlaposi rész. vagy a
Hősök útján. vagy a Bajcsy úton a Szabó Dezső úttól a
csatlakozó utcákig...

Az útépítéssel kapcsolatban lehet. hogy jobban meg
oszlik a vélemény. de bízom benne. hogy belátják a
szilárd burkolat előnyeit. Hogy ez a városrész egy pihe
nő-, üdülőövezet is legyen. ahhoz meg kell felelni olyan
feltételeknek is. hogy szilárdburkolatú utak legyenek...

A városi koncepcióban is szerepel ugyan. de inkább
azért kell majd lobbizni, hogy ez a terület a beruházások
indításakor az elsők között legyen. Abban az el
képzelésben. amit a város is és én is magam elé tűztem.

ha sikerül az embereket a kerületben magam mellé állí
tani, akkor a megvalósulás biztos, hogy sikerülni fog.
Nagyon fontos még a terület folyamatos rendbetétele és
tisztántartása a ligetben, a fürdőben. a templom
környékén... Jó lenne. ha a liget végre egy szép
pihenőhellyéalakulna Újból ki. Mindez attól is függ. hogy
mennyire figyelünk erre.

,.Mihamarabb meg kell oldani az üdülőterületről a
szemét folyamatos elszállítását és a holtág lehető

ségeinek minél jobb kihasználását a közeljövőben."



6 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 1998. DECEMBER

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
Az október 18-i önkormányzati választások alkalmával a
kisebbségek jelöltjei megszerezték a szükséges szavaza
tokat. így megalakíthatták önkormányzataikat.

Október 30-án tette le esküjét a Német. november 3-án
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.

Az eskütételek és a megbízólevelek átvétele után a
következő tagokkal alakultak meg a kisebbségi önkor
mányzatok:

Német K. Ö.: dr. Weigert József elnök. Schwalm Márton
elnökhelyettes. Boecker Margit. Hack Mária. ifj.
Weidmann József.

Cigány K. Ö.: id. Dógi János elnök. Dógi Józsefné
elnökhelyettes. ifj. Dógi János. Ráczné Dógi Piroska.
Szécsi Dezső.

Dr. Weigert JózsefprogrambeszédébőL
Az első legfontosabb feladat a Működési Szabályzat

elkészítése. Meg kell próbálni minden pályázati lehe
tőséget megragadni a működési feltételek megteremtése
érdekében. A megyei és a környező. hasonló csoporto
sulásokkal vegyük fel a kapcsolatot. valamint az együtt
működéstmeg kell teremteni a helyi képviselő- testület-

Német Kisebbségi Önkormányzat

Mezöörség - bérleti díj
Értesítjük azokat a tisztelt földtulajdonosokat. akik
nek a tulajdonában lévő földterülete a Széchenyi Zs.
V. T. 5500 Gyomaendrőd. Mirhóháti u. 22. vadász
területén fekszik. valamint azt vadászati hasznosí
tásra haszonbérbe adta. és eddig még nem vette fel
- vagy nem rendelkezett a haszonbérbeadási díj ról 
nyilatkozzon oly formában. hogy
- azt átutalással egy összegben teljesítsük a gyo
maendrődiönkormányzat részére a mezőőrt járulék
megfIzetésére. vagy

- a tulajdonjog egyértelmű bizonyításával. készpénz-
ben kívánja felvenni.

Azoknak a földtulajdonosoknak. akik a készpénz fel
vételére nem jelentkeznek - egyösszegű átutalással a
kivetett mezőőri járulék teljesítésére utaljuk át a bér
leti díjat.
A vadászati jog bérleti díját - mely 100 Ft/ha
minden héten szerdai napon 8.00-12.00 és
13.00-15.00 óra között lehet fölvenni a vadásztár
saság címén. 1998. december 23-ig.
Tisztelettel:

Kertes Imre földtulajdonosi képviselő

tel, a Cigány kisebbséggel, egyházakkal. .. Az iskolai.
alsóbb szintű német nyelvi oktatást szorgalmazni kell.

Id. Dógi János székfoglalója.
A szervezet a jövőben fokozottabban ügyelni fog

tevékenységében a kisebbség képviseletére. problémáik
megoldására. A polgármesteri hivatallal szorosabb
együttműködést remélünk. A tájékoztatások világosabb
és konkrétabb információn alapuljanak számunkra.
Szeretnénk elérni. hogy egyre kevesebben szoruljanak
segélyekre. A cigányok foglalkoztatását fokozottabban
tartsák szem előtt.

A cigányok iskolai. szakképzettségi színvonala emel
kedjen. Ezt támogatni szükséges.

A cigányság szeretné. ha valamivel jobb támogatást
kapna minden téren.

A polgármester köszöntőjében megjegyezte. hogy ne
feledje senki a gyökereket. hogy honnan jött. A múltból
építkezünk. a mában élünk. és a jövőnek dogozunk.

Reményét fejezte ki, hogy gyümölcsözőegyüttműködés

alakul ki a testület és mindkét kisebbségi önkormányzat
között.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

KÖSZÖNET
A Selyem úti óvoda dolgozói és a Szűlöi Munkaközössége
köszönetét fejeZi ki az alábbi vállalkozóknak. üzleteknek.
szülöknek és mindenkinek. aki a november 7-én megtartott
jótékonysági vacsoránkat támogatta.

A vacsora bevételéböl télapóra. karácsonyra szeretnénk a
gyermekeknek játékot vásárolni a csop'ortszobákba. valamint az
óvoda bútorzatának felújítására szeretnénk forditani pénz
összeget.

TURUL. Andódi - könyvkötészet. Keresztes Tibor. Bótos Zsolt. David Istvan
- viragbolt. Timar Menyhért. Farkasinszki Zsu7-sanna. Color-Shop. Hegedús
J0zsef Stop-Shop. Tandi Sándor. Sikér Gmk.. Gyomai Disznövenylerakat.
Apolló MoZi. Gellai Tiborné - viragüzlet. Vaszkó Lajos. Glricz László. Farkas
Maté. Sport Kft.. Ágoston Józsefné. Farkas Imréné. Sóczó Bélané. Csapó
Mihaly illatszer. PAPI élelmiszer. NYÚlcipö. Németh Dezsö.
Takarekszövetkezet. Timar Vince - Sarokház-csemege. Timar Gyulané.
FUNDY. BoUik - csemege. Berény-Color. Piktorbolt. Hami kutyaeledel bolt.
Bukovszki Péter. Pannika - poharazó. Véha Béla. Szarka Csilla. Marzol. Szujó
és Tarsa KJt.. Gele Ferenc. Rácz és Társa Kft.. Ambrus és Mariann Bt.. Kner
Nyomda Rt .. Gonda Zoltiu1. Lizé.k Istvan - viragüz)et. Rózsa Sandor. Krizsán
Tibor. Fülöp Zoltán. Tamás Tibor. FüJöpné Gellai Zsuzsanna. Stafirung Kft ..
Cuti Bt.. Kurilla Istvan. Öregszölői Pulyka Farm. VILMA cipő. KERT-K1Wi.
Marina-bolt. Keselyös Kft. Polgarmesteri Hivatal. Dosszié Kft .. Corvo biancó.
MOL Rt.. Gyomaszolg. Fekécs Róbert. Forgacs Andrea. Tandi Ferencné.
Katona Antalné. Gazda·bolt. Szabó Ktsz.. Körös Bútoripari Szövetkezet. Tokal
Tibor. Rostélyos Gmk.. Pentament Kft.. Éliás Janos és felesége. Héja Sandor.
Hunya Zoltan. Bukva Vince. Kord Kft.. City Mode. Bethlen Gabor
Szakmunkasképzőés Szakközépiskola. Parrag és Szatmé.rt Kft.. Pantonett.
Zöld cukrászda. Gyuricza Sandor. Szarvasi Vasipari Ktsz.. Gellai Béla. Kovacs
Tibor. Jónas Zsolt.

Kellemes kar.'icsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új ével
kivan minden kedves támogatónknak a Selyem úti óvoda dolgozói és a Szülői

Munkaközösség nevében: Szabó Istvánné óvodavezetö
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ANémet Kisebbségi Önkormányzat megalakulása elé
Tisztdettel köszönjük mindenkinek. aki a kisebbsé

gi listán a német kisebbségre szavazott. Külön köszö
netet kell mondanunk azoknak, akik a városi képVi
selő-testületben is ránk szavaztak. Ennek eredmé
nyeként 1998. október 30-án megalakitottuk a Német
Kisebbségi Önkormányzatot. Vezetője én, dr. Weigert
József lettem. Néhány fontos dolgot akarok elmon
dani, amelyek munkám meghatározták eddig.

Gyerekkorom óta tapasztalom. hogy meghamisítják
az eseményeket. a történelmet. Egyoldalú, részrehajló
hamisítással találkozok. Az igazság megismerése lett
számomra a legfontosabb. Miért hamisítják meg az
eseményeket. a történelmet? Ezzel félrevezetnek és
elveszítik a fFlrevezetetteket. Az igazságot meglátni a
rrúndc.nnapi életben, a történelmi leírásokból az igaz
ságot megismerni. Az olvasás az, amely során igazi
képe kialakul a történelmi személyeknek és esemé
nyeknek. Ezért szeretem nagyon a könyveket.
Tősgyöke,es gyomai vagyok. Egyik felem német.

másik felem magyar. Tehát tipikus gyomai német
származású személy vagyok, hiszen már "tiszta"
német származású alig él közöttünk. Német őseim a
Berénybe éTkezéstől mind ismerem. Magyar őseim

sohasem kutattarJl az anyakönyvekben.
A magyar felem névadója a Dobó családból szár

mazik. amely a történelembe is beírta a nevét. Nem
csak nemes, de jó hazafiak is voltak. Üknagyapám
öreg Dobó Mihály a gyomai református egyház támo
gatója és valószinű tisztségViselője is. Harsányi Pál
,.A gyomai református egyház történetében" című

könyvében írja le. hogy az 1848-as nagy tűzvészután
a templom. az iskola építésére a következő helybeli
la~-;:osok adakoztak:

Öreg Nagy Kruchió József
Szántai József
Arany Ferenc
Kruchió Gergely
Marjai Julianna
B. Kiss István
Kovács G. István
Kruchió Mihály
Öreg Dobó Mihály
Ifjú Kovács Gergely
Cs. Szabó János

70 Ft
20 Ft
5Ft

25 Ft
20 Ft
2Ft

50 Ft
25 Ft

150 Ft
25 Ft

2 Ft 30 fillér

a gyomai református egyház részére. ugyanarmyit.
mint 1885-ben báró Wodiáner Móricz adott a temp
lomra.

A magyar történelemben mint politikust, Széchenyit
tekintem nagynak. Hiszen amit jósolt, az mind bekö
vetkezett. amit mondott ma is helytálló. Úgy ítélem,
hamis történelmi felmagasztalás a Kossuthé. Győ

zelmei. helytállása alapján Görgeyt tekintem hősnek.

Aki reálisan mérte fel a hadi helyzetet és nem futott el
a bajban, és nem vitte kilátástalan. eleve vesztes
háborúba katonáit. A germánok és szlávok tenge
rében egy kis sziget a magyarságé. Kelethez vagy nyu
gathoz tartozzunk, még az nem dőlt el. Mi a nyugat
felé kapcsolódás hívei vagyunk és ebben a híd
szerepét töltsük be nyugat felé.

Ellenzem a nyugatiak elvtelen kiszolgálását is. Az
E:.lrópát egyesitő törekvések a magyar népet. nyelvet
is hátrányba hozzák. A magyar nyelv megőrzése is
fontos. mert az is nemzeti kincsünk. A magyarság
kincsei apadóban vannak. A magyar tánc. a magyar
zene. a magyar nóta, a népdalkincs megőrzésefontos.
A magyar lakodalmi, az ünnepi szokások. az
öltözködési szokások az egyszeru emberek körében is
éltek. Az egyes személyek egyedi tulajdonságai. a gaz
dasági helyzetük és a népi szokások adták az itt élők

értékét. sokszinűségét. Így nem szürkült el az em
berek élete a múltban. Nemcsak a nép volt sokféle.
hanem az élet is sokrétű és színes volt. Ma azt tapasz
talom. hogy az élet egyre inkább elszürkül. Nincsenek
Vidám összejövetelek. tánc. nóta és zenés mulatságok.
Az embereket az hajtja. hogy minél több pénzt tud
janak a bankba tenni. másokat a mindennapi bajok
foglalnak el.

Én nem szűkkörűen ítélem meg a németség hely
zetét. Ismerem a magyarországi németek történeimét
és sorsát is. Én tisztában vagyok és becsülöm a ma
gyarság kulturális kincseit is, azon nőttem fel és fáj
lalom annak elhagyását is. Sajnos azokat éppen ők

hagyják veszendőbe, és sokszor ők becsülik legkevés
bé, hogy mások kedvébe járjanak. vagy egyszeruen
érdektelenségből.

Mindezt azért irom le, hogy senki ne vádoljon azért.
hogy mi a német származás és a német hagyományok
felelevenítésén munkálkodunk. A kettő a múltban is
megfért egymás mellett, és azt hiszem a jövőben is
megférünk egymás mellett.

Öreg Dobó Mihály 1870-ben megint adott 500 Ft-ot Dr. Weigert József

Szol;)ofestést, mÓlolást, tapétázást cl" amint
. fQröőkádak felújítását aljuk

lak~-ncíkes-köz-etekn~ ...
Rák6<z~~)l~

~-": 66/284-278, 06 0/9755-822

A N3.0<5Ycsaládosok Gyomaendrődi Egyesülete ez
úton értesíti az APEH békéscsabai kirendeltsé
gét. hogy az 1% jövedelemadóból számlánkra
1997-ben átutalt 4774 forintot az 1998. május
31-én megtartott egyesületi gyermeknapunkon
a gyermekek mozilátogatásának téritésére hasz
náltuk fel.

Oláh GiZella elnök
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Nagyné Veres Róza Dancsó Árpáddal az Őszi tárlaton

KIÁLLíTÁSOKON
A Békés megyei alkotók ..válogatott
ja" számára a Felnőtt Képzőművé

szeti Stúdió keretében kiállítás nyilt
Békéscsabán a Helyőrségi Klubban.
A Békés Megye Képviselő Testülete
Megyei Művelődési Központja és
Kézműves Szakiskolája rendezésé
ben 16 művész zsűrizett 2-2 műve

volt látható. GyomaendrődötNagyné
Veres Róza képviselte.
Nagyné Veres Róza Agyagbánya c.
képével részt vett még a november
7-én nyilt a Szabad Képző- és Ipar
művészek Országos Szövetségének
lll. Országos Kiállításán is Buda
pesten az Újpesti Galériában. A szi
gorú zsűrizés után az anyagról
készült katalógusban is helyet
kapott művével az 500 tagot szám
láló SZKlOSZ kiadványában.

Honti Antalnál jártunk
A 2. Sz. Ált. Isk. tanulóinak Életrevaló plusz c. pályázati interjúja

Október 13-án egy festménylUállítást telUntettünk
meg az osztállyal.

Honti Antal festményeit is láttuk. Tetszettek. ezért
úgy döntöttünk. hogy Ő a mi híres emberunk.

Anti bácsit választottuk ki arra. hogy riportot
készítsünk vele. Éva néni. az osztályfőnökünk.meg
beszélte a találkozót. és az időpontot. Eljött a
csütörtök három óra. Beléptünk az ajtón. A művész

lakásának előszobája tele van képekkel és rézdom
borításokkal.

A magnó gombja lenyomva. kezdődheta riport.
1921. szeptember 17-én születtem Gyomán. keres

kedő családban. Két lánytestvérem van. Evangélikus
iskolába jártam a Sallai útra.Osztályzataimban erős

hármas voltam szinte mindenből.kivéve rajzból. mert
abból majdnem megbuktam. Vidám gyermekkorom
volt. nem szenvedtünk hiányt semmiből. Jött a kato
naság. Szerencsére én a kórházban teljesítettem szol
gálatot. Hadifogságba kerultem. Itt ismerkedtem meg
Meilinger Dezső festőművésszel. Homokai József
festő- és szobrászmüvésszel és Bodrogi Félix filmope
ratőrrel. A fogságban készítettem el első papírdombo
ritásomat. amely ma is látható a galériámban.

Hazakerultem. de nem kaptam munkát. Megnősül
tem és született egy fiam Laci. Valahogy meg kellett
élnünk. ezért iskolatáskákat. tolltartókat készítettem
úgy. hogy mesefigurákat festettem rájuk. Ekkor
figyeltek fel rám. Békéscsabán és Gyomaendrődön

mint grafikus dolgoztam. Mind a két helyen plaká
tokat készítettem. Részt vettem az országos és megyei
versenyeken. amelyet sorra nyertem. Elkezdtem fes
teni. A rézdomborítás művészetét is kitanultam.
Mezőtúron még agyaggal is dolgoztam. Gyarapodott
családom. mert megszületett két lányom. Kati és
Judit. 1960-ban építettem meg házamat. melyben ma
is élek. 1980 őszén kerültem nyugdíjba. Ugyanebben
az évben alapítottam meg műhelygalériámat. A

házam szám szerint 52 rendezvénynek adott otthont.
ahol neves művészek léptek fel. Néhány éve az unokám
mal számítógépeztünk. Régi rajzaimat újjávarázsoltam.
Már kiállítást is rendeztem ezekből a képekből. Életem
ben legnagyobb elismerés. hogy emlékplakettet és
díszpolgári címet kaptam a várostól. Emberileg pél
daképem Pogány Ö. Gábor a Magyar Nemzeti Múzeum
volt igazgatója. aki már nincs közöttünk.

A mai fiataloknak üzenem: lelkiismeretesen és sokat
dolgozzanak.

Ezt mi sem bizonyítja jobban. hogy 77 évesen még
képes aktívan. újat létrehozva megvalósítani el
képzeléseit. ..Munkájában csak magára és szeretteire
számíthat az ember" - adta az életrevaló utasítást Anti
bácsi.

Megállitottuk a magnót és megköszöntük a riportot.
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KOZMA-
,

BUTOROK
A Kner Nyomdaipart Múzeum
ban kiállítottak egy szobára való
Kozma Lajos által tervezett bú
tort.

A Kossuth utca 16. szám alatti.
mostani múzeumi épületet. amely
ben egykor a Kner család élt. szin
tén Kozma Lajos tervezte.

A kiállítást Kiss Éva művészet

történész nyitotta meg. A bútoro
kat Petrovszki Zoltán restaurál
ta.

A rendezvényen dr. Erdős Ákos
társaságában felfedezhettük Pres
ser Gábort is. aki magánjellegű

látogatásra érkezett városunkba.
de megtekintette a számára nem
ismeretlen gyomai nyomdászdi
nasztia. a Kner familia munkás
ságát bemutató múzeumi anyagot.
Elmondta még. hogy ismeri Kozma
Lajos és Kner kapcsolatát és őszin

te tisztelettel ismerkedett az itt lát
ható emlékekkel. dokumentumok
kal ...Egy olyan valakinek. mint én.
nem ismeretlen a nyomda légköre
és hangulata. Otthonosnak érzem
a nyomda szagát is."

-b-

TÁNCVERSENY CYOMAENDRŐDÖN
November 14-en 10 órától nagyszabású társastancverseny zaj
lott le a gyomaendrődi Katona József Városi Művelődesi Köz
pontban. a helyi RUMBA Táncsport Klub szervezeseben. Me
gyeri László klubvezető táncpedagógus vezetesével.

A 8 települts 10 tancklubjából érkező 54 pár E ifjúsági. D
junior. II. D ifjúsági. C ifjúsági korcsoportban. standard és latin
amerikai táncokból merte össze tudását.

A gyomaendrődiek eredményei:
E ifjúsági standard: I. Szabó Lajos-Kézi Zsuzsanna (Rumba

TSK. Gyomaendrőd)
E ifjúsági latin: II. Laki Nándor-Poharelec Zita (Rumba TSK.

Gyomaendrőd)

D junior II latin: In. Tímár Egon-Mészáros Györgyi (Rumba
TSK. Gyomaendrőd)

D ifjúsági standard: I. Lénárt Zoltán-5zilágyi Edit (Rumba
TSK. Gyomaendrőd). II. Tóth Imre-Rácz Rita (Rumba TSK.
Gyomaendrőd)

D ifjúsági latin: I. Tóth Imre-Rácz Rita (Rumba TSK. Gyoma
endrőd)

C ifjúsági standard: I. Megyerí Csaba-Tímár Anita (Rumba
TSK. Gyomaendrőd). II. Pelle András-Kurilla Enikő (Rumba
TSK. Gyomaendrőd) Megyeri László

600. vagy 800-as szalagflirészt vennék. Tel.: 06/30/9255-999
Gyomán.Gárdonyi G. u. 53. számú kertes családi ház 2 szobás.
összkomfortos. gázft:itéses. garázs. alsó épületek. 300 [I-öl porta
eladó. elcserélhetö Vásártéri Ipt-ire l. em.-ig. Tel.: 284-190
SüTdonyllhi.k eladók továbbtenyésztésre 300/db. Érd.: Megyeri
Jánosné Gyomaendröd. Deák u. 15. TeL: 285-294
Ket hIm tengerimalacoma't nöstényre cserélném. vagy eladnám
300/db. Érd.: Szijártó Tímea Gyomaendröd. Deák u. 15. Tel.:
285-294

Állásajánlat:ok
I. ASP. Gépgyártó Kft. Tatabánya. Mészáros út 4. TeL: [34)316-822 Majoros

Tamás - CNC megmunkálóközpont kezelő 3 fő, horizontál- és karusszel
esztergályos 10 fő.

2. GENERAL! Budapest Biztosító Rt. Szarvasi Képviselete Sr.arvas. Kossuth
út 60. Tel.: (66)216-612. !:Julia Otló - üzletkötő 3 fő, Gyomaendrőd és Dévaványa
területéről

3. Hungária Biztosítő Rt. S7.arvas Sr.abadság út30. Tel.: 166) 313-192. Tusjak
Tamas - üzletkötö l fő.

4. Hungária. Szarvasi Fiók Szan'as. Sr.abadság út 30. Tel.: 130)681-950 Nagy
Péter - képviselő 5 fő [a munkavégzések helyei: Gye. és körl.ete)

5. Kajtor és Győri Kft. Mezőberény. Gyár utca l I. TeL: (66)421- l64. Kajlor
MárIon - kárpitos {aípari batanított munkás.

6. OTP Garancia Biztositó Rt. Dévaványa. Kert u. 16. Tel.: (66)483-829.
Medgyesi L.őrinc - területi képviselő6 fő.

7. Polgármesteri Hivatal Gyomaendrőd, Gye. Sr.abadság tér J. TeL: 166)386
122. Mucsi l..:ljosné - kubikos 10 fő.

8. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa. Szigeti major TeL: (60)307-980 - cípőfel

sőrész-készítő 10 fő.

9. Kős Károly Szakiskola l:Jékéscsaba. l:Jaross út 1/3. Sr.abó Tamás igazgató
TeL: (66)328·785 - l fő bőrdíszmüves szakoktató.
10. Szőlőskert Fogadó Kft. Nagykanir-sa. Kaposvári út. Gelencsér László Tel.:
(30)9399-398 - szakács (mesterszakács) l fő.

ll. Hungária Properties Kft. Pécs. Szántó K. J. úl 4/a. Tel./fax.: (721253-345
egészségügyí termékek (főként mobi! pezsgőfürdő berendezések) forgalmazá
sára l fő.

12. PROMINENT BT. Gyomaendrőd. Tompa u. 22. TeL: (60)384-225. Tótka
Sándor - l fő épitésztechnikus (müszaki előkészítés, müszaki rajzolás,
számitógépkezelő ismerettel).
13. Szarvasi Vas- Fémipari Rt. - egyéb faipari dolgozó 5 fő Dévaványa
14. Gold Menü Kft. Gyomaendrőd - vendéglátóipari eladó l fő, konyhai kise
gítő l fő.

15. Városi Családsegítő Szolgálat Gyomaendrőd - egyéb pedagógus fog!. l fő.

16. Szabó Ipari Szövetkezet Gyomaendrőd - szabó. varrónő 2 fő, vasaló 2 fő.

17. Galó György vállalkozó Szan'as - kőmüvesl fő, burkoló l fő, festő és
mázoló l fő. (Videki munka. Minden nap oda és vissr.a utazlat a vállalkozó gép
kocsivaL)
Bővebb felvi1<igosilásért forduljon a Kirendeltség dolgozói hoz.
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JANuÁR

1 P (J~. Fruzsina
2 Sz Abel
3..J1: Genovéva, Benjámin
4 H Titusz. Leona
5 K Simon
6 Sz Boldizsár
7 Cs Attila. Ramóna
8 P Gyöngyvér
9 Sz Marcell

lQ..Y Melánia
II H Ágota
12 K Ernó
13 Sz Veronika
14 Cs Bódog
15 P Lóránt, Loránd
16 Sz Gusztáv
1Z..Y Antal. Antónia
18 H Piroska
19 K Sára. Márió
20 Sz fábián. Sebestyén
21 Cs Agnes
22 P Vince. Artúr
23 Sz Zelma. Rajmund
~ Timót
25 H Pál
26 K Vanda. Paula
27 Sz Angelika
28 Cs Károly, I<arola
29 p Adél
30 Sz Martina. Gerda
n.x Marcella

JÚLIUS

I Cs Tihamér. Annamária
2 p Ottó
3 Sz I<ornél, Soma
il Ulril,
5 H Emese, Sarolta
6 K Csaba
7 Sz Apollónia
8 Cs Ellál,
9 P Lukrécia

10 Sz Amália
.ll...I: Nóra, Lili
12 H Izabella, Dalma
13 K Jenő

14 Sz Örs, Stella
15 Cs HenrU<, Roland
16 P Valter
17 Sz Endre, Elek
aY Frigyes
19 H Emilia
20 K lllés
21 Sz Dániel. DanjeLla
22 Cs Magdolna
23 P Lenke
24 Sz Kinga, lüncső

3u Kristóf, Jal<ab
26 H Anna, Anikó
27 K Olga, Liliána
28 Sz Szabolcs
29 Cs Márta, Flóra
30 P Judit, Xénia
31 Sz Oszkár

FEBRUÁR

l H Ignác
2 K Karolina, Aida
3 Sz Balázs
4 Cs I?áhel. Csenge
5 P Agota, Ingrid
6 Sz Dorottya. Dóra
il Tódor, Rómeó
8 H Aranka
9 K Abigél. Alex

10 Sz Elvira
II Cs Bertold, Marietta
12 P Lidia, Livia
13 Sz Ella, Linda
~ Bálint. Valentin
15 H Kolos, Georgina
16 K Julianna. Lilla
17 Sz Donát
18 Cs Bernadett
19 P Zsuzsanna
20 Sz Aladár, Álmos
lll': Eleonóra
22 H Gerzson
23 K Alfréd
24 Sz Mátyás
25 Cs Géza
26 P Edina
27 Sz Ákos, Bátor
~ Elemér

AUGUSZTUS

II Boglárka
2 H Lehel
3 K Hermina
4 Sz Domonkos, Dominika
5 Cs Krisztina
6 P Berta, Bettina
7 Sz Ibolya
il László
9 H Emőd

10 K Lőrinc

II Sz Zsuzsanna, Tiborc
12 Cs Klára
13 P Ipoly
14 Sz Marcell
J.5..l': Mária
16 H Ábrahám
171< Jácint
18 Sz llona

19 Cs l\1~~'20 P tiDnep, István, Vajk
21 Sz Sámuel. Hajna
2:l..Y Menyhért, Mirjam
23 H Bence
24 K Bertalan
25 Sz Lajos, Patricia
26 Cs Izsó
27 P Qáspár
28 Sz Agoston
nJ!: Beatrix. Erna
30 H Rózsa
3 l K Erika. Bella

MÁRCIUS

l H Albin
2 K Lujza
3 Sz Kornélia
4 Cs I<ázmér
5 P Adorján, Adrián
6 Sz Leonóra, Inez
il Tamás
8 H Zoltán
9 K Franciska. Fanni

10 Sz Ildikó
II Cs Szilárd
12 P Gergely
13 Sz Krisztián, Ajtony
~ Matild
1.ll...B Ne_ti ÜDIlep. Kristóf
16 K Henrietta
17 Sz Gerlrúd. Palrti<
18 Cs Sándor. Ede
19 P József, Bánk
20 Sz Klaudia
lll': Benedek
22 H Beáta, Izolda
231< Emőke

24 Sz Gábor, Karina
25 Cs Irén, irisz
26 P Emánuel
27 Sz Hajnalka
~ Gedeon, Johanna
29 H Auguszta
30 K Zalán
31 Sz Árpád

SZEPTEMBER

l Sz Egyed, Egon
2 Cs Rebeka, Dorina
3 P Hilda
4 Sz Rozália
U Viktor. Lőrinc

6 H Zal<ariás
7 K Regina
8 Sz Mária, Adrienn
9 Cs Ádám

lOP Nikolett, Hunor
I l Sz Teodóra
.12..l': Mária
13 H Kornél
14 K Szeréna, Roxána
15 Sz EniJ,ő, Melitta
16 Cs Edit
17 P Zsófia
18 Sz Diána
lIl...Y Vilhelmjna
20 H FriderU<a
21 K Máté. MireLla
22 Sz Móric
23 Cs Telda
24 P Gellért, Mercédesz
25 Sz Eufrozina, Kende
au Jusztina
27 H Adalbert
28 K Vencel
29 Sz Mihály
30 Cs Jeromos

ÁPRILIS

I Cs I;fugó
2 P Aron
3 Sz Buda. fuchárd
il B6n6t, Izidor
5 B B6n6t, Vince
6 K Vilmos, Bíborka
7 Sz Herman
8 Cs Dénes
9 P Erhard

10 Sz Zsolt
.ll...I: Leó, Szaniszló
12 H Gyula
13 K Ida
14 Sz Tibor
15 Cs Anasztázia. Tas
16 P Csongor
17 Sz Rudolf
aY Andrea, llma
19 H Emma
20 K Tivadar
21 Sz I<onrád
22 Cs Csllla. Noémi
23 P Béla
24 Sz György
3u Márk
26 H Ervin
27 1< Zita. Mariann
28 Sz Valéria
29 Cs Péter
30 P Katalin. Kjtti

OKTÓBER

I P Malvin
2 Sz Petra
3..J1: Helga
4 H Ferenc
5 K Aurél
6 Sz Brúnó, Renáta
7 Cs Amália
8 P Koppány
9 Sz Dénesa.x Gedeon

I I H Brigitta, Gitta
12 K Miksa
13 Sz I<álmán. Ede
14 Cs Helén
15 P Teréz
16 Sz Gál
lZ..l: Hed\~g

18 H Lukács
19 K Nándor
20 Sz Vendel
21 Cs Orsolya
22 P Előd

33 8& Ne_ti tlDDep. Gyöngyi
~ Salamon
25 H Blanka. Bianka
26 K Dömötör
27 Sz Szabina
28 Cs Simon. Szimonetta
29 P Nárcisz
30 Sz Alfonz
n.x Farkas

MÁJus

1 8& Am'llllk. ÖI1II., Fülöp, Jakab
a...Y Zsigmond
3 H Tímea, Irma
4 K Mónil,a, Flórián
5 Sz Györgyi
6 Cs Ivett. Frida
7 P Gizella
8 Sz Mihály
U Qergely

10 H Annin, Pálma
II K Ferenc
12 Sz Pongrác
13 Cs Szervác, Imola
14 P Bonifác
15 Sz Zsófia. Szonja
~ Mózes. Botond
17 H Paszkál
18 K Erik, Alexandra
19 Sz Ivó. Milán
20 Cs Bernát. Felícia
21 P Konstantin
22 Sz Júlia. futa
a.l: ~.Dezső
34 B PtlDkl»d. Eszter, Eliza
25 K Orbán
26 Sz Fülöp, Evelin
27 Cs Hella
28 P Emil, Csanád
29 Sz Magdolna
lHl.JZ Janka. Zsanett
31 H Angéla. Petronella

NOVEMBER

l H Marianna
2 K Achilles
3 Sz Győző

4 Cs Károly
5 P Imre
6 Sz Lénárd
il Rezső

8 H Zsombor
9 K Tivadar

10 Sz Réka
II Cs Márton
12 P Jónás. Renátó
13 Sz Szilvia
~ Aliz
15 H fI-lbe rt , Lipót
16 K Odön
17 Sz Hortenzia. Gergő
18 Cs Jenő

19 P Erzsébet, Zsóka
20 Sz Jolán
lll': Olivér
22 H Cecilia
23 K Kelemen, I<Jemenlina
24 Sz Emma
25 Cs Katalin. Katinka
26 P Virág
27 Sz Virgil
:lllJI: Stefánia
29 H TaJ<sony
30 K András. Andor

JÚNIUS

l K Tünde
2 Sz I<ármen, Anita
3 Cs l<Jotild
4 P Bulcsú
5 Sz Fatime
II Norbert, Cintia
7 H Róbert
8 K Medárd
9 Sz Félix

10 Cs Margit, Gréta
II P Barnabás
12 Sz VllIő

~ Antal, Anett
14 H Vazul
15 K Jolán, Vid
16 Sz Jusztin
17 Cs Laura, Alida
18 P Arnold. Levente
19 Sz Gyárfás
32..l': Rafael
21 H Alajos. Lilla
22 1< Paulina
23 Sz Zoltán
24 Cs Iván
25 P Vilmos
26 Sz János. Pál
:iIZ...Y László
28 H Levente, Irén
29 K Péter, Pál
30 Sz Pál

DECEMBER

I Sz Elza
2 Cs Melinda. Vivien
3 P Ferenc, Olívia
4 Sz Borbála, Barbara
U Vilma
6 H Mildós
7 K Ambrus
8 Sz Mária
9 Cs Natália

10 P Judit
II Sz Árpád
12 V Gabriella
13 H Luca, Ottilia
14 1< Szilárda
15 Sz Valér
16 Cs Etelka, Aletta
17 P Lázár, Olimpia
18 Sz Auguszla
lIl...Y Viola
20 H Teofil
21 K Tamás
22 Sz Zénó
23 Cs Viktória
24 P Ádám, Éva
258& KariuonJ'. Eugénia
a.x Karicaony. István
27 H János
28 K Kamilla
29 Sz Tamás, Tamara
30 Cs Dávid
31 P Szilveszter
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2. Szá:D1ú Ál-talános Iskola

Történet Tóth Enikötöl'98. x.
Felkészítő Simonné Szrnka Zsuzsa

14.

Mindig érdekelt a múlt. Milyen lehetett régen élni. mit
tettek az emberek? Különösen nagy kíváncsisággal töltött
el az. amit a saját családom múltjáról. nagyszüleimről.

dédszüleimről hallhattam. Elvarázsoltak a történetek.
egy kicsit részese is lettem a sok idővel ezelőtt történ
teknek. miután nagyapám sok mesét - igaz mesét is - is
mer. nagyon megörültem. hogy azon az estén. mikor szü
leimnek teendőik miatt el kellett menniük otthonról. őt

kérték meg. hogy vigyázzon rám. Tudtam. hogy jöt fogunk
beszélgetni. arra azonban nem számítottam. hogy egy
eddig soha nem hallott történetet ismerek meg.

Nagyapám is gyerekkorából hozta magával ezt az esetet.
A két főszereplőnem csupán térben élt távol egymástól.

de vagyoni helyzetük különbsége is óriási szakadékot állí
tott közéjük. Rendes körülmények között valószínűleg

soha nem is találkoznak. vagy ha igen. az egyik aláza
tosan fejet hajt. a másik pedig legfeljebb egy főbiccentés

sel válaszol. ha válaszol. A háborúban azonban nem ren
desek a körülmények. így a két ember találkozása sem
mondható rendhagyónak. Az egyik szereplőJózsef Ferenc
Habsburg főherceg. majd királyi herceg. 1895-ben szü
letett József Ágost főherceg fiaként. Író. költő. a magyar
felsőház tagja. Tiszteletbeli taggá választják a Petőfi-tár

saságba is. Colombus című drámáját szabadtéri előadá

sokon több ízben is játszották. 1924-ben nőül vette Anna
szász hercegnőt.Történetünk idején még fiatalember. alig
múlt húszéves. A másik szereplőt Forgács Imrének hív
ták. 1883-ban született Endrődön. Egyszeru parasztem
ber volt. mint ősei és rokonai. Korán nősült. így történe
tünk idején. harmincas éveinek elején már hat gyermek
édesapja. Innen. a családi körből szakítja ki őt az
I. világháborúba szólító behívóparancs. s viszi őt a sors
távol Endrődtől. az olasz frontra. Isonzó környékére. S a
véletlen itt hozza össze a két embert.

Napokat hasaltak a lövészárkokban. aknatűzben. re
mélve. hogy életben maradnak. Az egyik nap különösen
erős aknatámadás érte őket. Forgács Imre látta. hogy az
egyik mellette fekvő katonát megsebesítette egy repesz
darab. erősen vérzik. Rögtön a segítségére sietett: vállára
kapta a vérző. magatehetetlen férfit. s a szanitécek sátra
felé cipelte. Körülöttük tombolt a harc. de sikerült az
orvosokhoz juttatnia. Mielőtt átadta volna. a fiatalember
megkérdezte a nevét. Ő megmondta. és sietett vissza a
bajtársaihoz harcolni.

Néhány nap múlva egy újabb támadás alkalmával For
gács Imre ís megsebesült. méghozzá elég súlyosan. Kór
házba került. Még meg sem szokta a helyet. mikor kö
zölték vele: másik kórházba viszik. Tudakolta ennek okát.
s itt mondták el neki az orvosok. hogy akit a harctérről a
kórházig a vállán cipelt. nem volt más. mint az ifjabb
József főherceg. Hogy miért nem ismerte fel Forgács Imre
a herceget a bajtársában? Azért. mert József Ferenc sze
retett egyszeru ruhában jámi az emberek között. hogy
fenntartás néll{ül tudjon velük beszélgetni. Ahogy ellátták
a főherceg sérüléseit. érdeklődöttaz után a katona után.
aki őt megmentette. S mikor megtudta. hogy ez a katona
is megsebesült. úgy intézte. hogy megfelelő ellátásban
részesítsék. A valóban megfelelő ellátás ellenére mégsem
gyógyult Forgács Imre sebe nyomtalanul: egész életében
bicegett. Harctéri szolgálatra már nem volt alkalmas. így
le is szerelték. Az akkori viszonyokhoz képest magas

nyugdíjat - 200 pengőt - kapott. s ez egy egyszeru pa
rasztembernek igen jÓ pénz volt.

A főherceg e magas nyugdíjjal köszönte meg. hogy meg
mentette az életét Forgács Imre.

A történet itt be is fejeződhetne.ám mégsincs vége.
A főherceg és a parasztember ezután is tartották a kap

csolatot. Az egyszeru. tanulatlan ember évente legalább
egyszer bezárkózott a tiszta szobába és levelet írt a főher
cegnek. Bizony nehezen ment a betűvetés a kapához.
kaszához szokott kéznek. Ilyenkor nem volt szabad han
goskodni. és tilos volt zavarni a munkát. A levél elkészült.
postára adták. s nemsokára jött a válasz a főhercegtől.

József Ferenc több ízben is kérte megmentőjét. hogy
küldjön el hozzá a gyerekei közül egyet. majd ő kitanít
tatja. Azonban a szülőkben erősebb volt a szeretet annál.
hogysem valamelyik gyereküktől is megváljanak.

Lassan teltek az évek. s a szegénység csak nem akart
múlni. Ezért aztán egy szép napon Forgács Imre néhány
endrődi barátjával hajóra szállt. s elindult szerencsét
próbálni az Újvilágba. De Amerika messze van. s némi
pénz összegyűjtése után a honvágy hazaűzte a vándort
övéi közé.

Itthon aztán a rokonokkal. barátokkal elhatározták.
hogy gazdálkodni fognak. A Forgácsok és Timárok elin
dultak földet vásárolni. Ám csúnyán becsapták őket. gon
dolván. hogy ezek az egyszeru. tanulatlan emberek úgy
sem tudnak mit tenni. Forgácséknál ekkor újra egy egész
napos levélírás következett. Ment a panaszlevél a
főhercegnek.s a kérés. hogy ha tud. segítsen. Segített is.
Végére járt a dolognak. Forgács Imréék a pénzt vissza
kapták. s azt teljes egészében a gazdaságba tudták fek
tetni.

A főherceg még egy allmlommal kifejezte háláját. For
gács Imre lánya - Veronka - egy endrődi fiatalemberhez.
bizonyos Tóth Imréhez ment feleségül. A herceg nász
ajándékba két szép sifont. azaz ruhásszekrényt küldött az
ifjú párnak.

Forgács Imre 1938-ban halt meg. Cséplés után vitte
haza a zabol. s betért egy majorba. hogy megitassa a lova
kat. Az egyik ló azonban valamitőlmegijedt. megugrott. s
a kocsirúd úgy ütötte szíven Forgács Imrét. hogy ott a
helyszínen meghalt.
Ő volt az én ükapám. Nagyapám pedig. aki a történetet

elmesélte. annak a Tóth Imrének a fia. aki a főhercegtől a
szekrényt kapta. Ő még ismerte Forgács Imrét. híszen
1938-ban még csak 14-15 éves siheder volt. A történetet
azonban ő is az édesapjától hallotta. Sajnos a II. világ
háború idején a fényképek és levelek. amelyeket mindig
féltve őrzött a család. eltűntek. vagy megsemmisültek a
menekűlések. költözködések közben.

Így csak az emlékezet maradt meg. s a vén ruhás
szekrény. mely ma is ott áll nagyapámék szobájában.
Ugyan nagyapám. aki 75 éves. és szintén Tóth Imrének
hívják. azt mondja. nem emlékszik mindenre pontosan.
hiszen már az ő emlékezete sem a régi. de szerencsére ezt
a nem mindennapi történetet mégis megőrizte nekem.

Én pedig továbbadom a gyerekeimnek. hogy majd ők is
elmesélhessék az utódoknak kései ősük tettét.

De előtte elmeséltem szüleimnek. miután hazaérkeztek.
ők is ismerjék meg családunk történetének ezt az érdekes
részét.
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"Rözse-dalok" hangjai Franciaországból
(Tanárok, diákok az októberi napfényben 7 napot töltöttek a világ kultúrájának szentélyében)

Franciaország! Párizs a fény városa. Frankhon emJitésére
eszünkbe jutnak a csúcsives székesegyházak. faragvány
diszes ódon paloták képei. festők, művészek. Ez Nagy
Károly és az orléans-i szűz. Voltaire és Moliére országa. A
világ művészeinek. turistáinak örök zarándokhelye: Pá
rizs. Franciaország. Ki ne szeretné bejárni ezeket a tájakat.
városokat, Franciaország földjét?

Párizs! Ady a "szép ámulások szent városának" nevezte.
A kétezer esztendős városban a múlt gazdag emlékei közt
lüktet a modern élet. Kinek-kinek más a Párizsa. Az
egyiknek az értelem Párizsa. a másiknak talán a pompáé
és a divaté. a harmadiknak a múlt Párizsa a Notre-Dame
tóI aMarais-ig.
Városnéző sétánkat az Ile de la Cité-n kezdtük. Itt éltek

az első városlakók - parisik. Notre-Dame. Párizs katedrá
lisa, a középkor és minden korok építőművészeténekegyik
legcsodálatosabb remeke.

A Sainte-Chapelle. a Szent Kápolnát Szent Lajos építette
azért. hogy méltó környezetben helyezze el a Szentföldről

kapott relikviákat. Lenyűgözőek a csodálatos ablakok.
amelyek mindegyike egy-egy műremek.

A Szajnát Párizsban nem kevesebb. mint 37 híd iveli át.
A legrégibb híd a Pont-Neuf. amelyet a 16. században
építettek. A Chatelet Párizs egyik legforgalmasabb pontja.
a tér északi sarkán egy kis parkból emelkedik a házak fölé
Szent Jakab 58 méter magas tornya. A Szajna-parton
színes kép tárul elénk az egymást érő boltokban. az utcára
kirakott pultjaikban kis állatokat. madarakat árulnak.

A Louvre világhírét nem csak a palota történetének, nem
is csupán építészeti értékének. hanem mindenekelőttan
nak a tömérdek műkincsnekköszönheti. amelyet múzeu
ma őriz. A legáltalánosabb érdeklődés tárgya a Milói Vé
nusz és a Mona Lisa. Az Apolló galériában megnéztük a
koronaékszereket.

A Concorde tér a világ egyik legnagyobb és legszebb tere.
Közepén tör az ég felé a luxori obeliszk. Valaha itt "műkö
dött" a guillotine (nyaktiló). A forradalom végleges győ

zelme után kapta a mai elnevezését: Concorde (egyetértés).
De már itt is vagyunk a Champ-Élysées-n. a világ egyik
legcsodálatosabb sugárútján. Ez a főváros fő ütőere. ahol
néha több a külföldi. mint a francia. Csillogó kirakatok.
autószalonok. bankok. luxusüzletek...
Előttünk az Arc de Triomphe. A napóleoni nagyság nosz

talgiája. az Ismeretlen Katona síremléke. a július 14-i kato
nai parádé. A francia polgár a "haza oltárának" tekinti ezt
az emlékművet. A III. Sándor híd Párizs egyik legszebb
Szajna-hídja.

Innen páratlan a rálátás az Invalidusokra. A nagy látvá
nyosság a dóm belsejének középpontjában levő. kör alakú.
nyitott kripta: itt van Napóleon kőkoporsója.Körülötte lévő

szobrok a napóleoni csatákat elevenítik meg. Nem messze
az Invalidusoktól található a Rodin Múzeum. A halhatat
lan francia művésznek szinte valamennyi ismert alkotása
itt található: a Calais-i polgárok. a Gondolkodó ... A palota
nagy szalonjában a Csók. a Titok...

Aligha tér haza Párizsból valaki anélkül. hogy el ne
mondhatná: láttam az Eiffel-tornyot. Nem is lehet sétálni
a párizsi utcákon anélkül. hogy egyszer-egyszer közelről

vagy távolról fel ne tűnjék a magasba szökkenő torony jól
ismert képe. Évente milliók mennek fel emeleteire gyalog
vagy liften.

A Sacré-Coeur bazilika fehér kőtömegével Párizs egyik
jellegzetes épülete. Szép a kilátás a templom előtti térről.

Párizs tetői fölé.
Nincs messze a híres place du Tertre az örökösen fes

tegető fiatal és öreg piktoraival.

Páris by night! Éjjel valósággal forr a város. Nyitva van
nak az üzletek. bárok. kávéházak. e csillogó neonok fényé
ben a hírhedt Pigalle-on. sztriptíz bárok és kétes lebu
jok.

Párizstól 20 km-re található a világhirű Versaille-i kas
tély. A napkirály és utódainak életében egészen a forrada
lomig a világhatalom francia királyság messze földön híres
központja volt. A kastélyt hatalmas parkok, szökőkutakés
szobrok sokasága veszi körül. A parkban nekünk, magya
roknak. egy szomorú emlék... Trianon ...

A Loire-völgye Franciaország egyik legvonzóbb része. a
világhírű kastélyok hazája. Csoportunk két világhírű

kastélyt nézett meg: Chenonceau-t és Chambord-ot.
Chenonceaut a világos tagolás. ritmus és harmónia jel

lemzi. II. Henrik a kastélyt kedvesének Diane-de Poitiers
nek ajándékozta. aki 20 évvel volt idősebb a királynál. de
igen nagy hatással volt rá. Primatiecio megfestette a hölgy
képét. mely a kastély egyik termében található.

Chambord kastélya első pillantásra is lenyűgöző mére
teivel és hófehér színével. Az épület "középkorias tömege
a reneszánsz formákkal különleges harmóniát sugároz.
I. Ferenc, "a szalamander király" épittette. Sok történelmi
esemény színtere volt.

A fontainebleau-i kastély másodikként sorakozik fel a
francia királyok rezidenciájának sorában. A kastély udva
rán mond könnyes búcsút régi gárdistáinak a császár. az
óta hívjuk Búcsú udvarnak. A reneszánsztól kezdve a fran
cia épitőművészet egészének egyetlen múzeuma Fontai
nebleau.

Hazafelé felkerestük Reims városát. A koronázóváros.
uralmuk kezdetén a katedrálisban kenetik föl magukat
Franciaország új királyai. A nemzet székesegyháza a reim
si Notre-Dame gazdagsága, tömérdek szépsége ebben leli
magyarázatát.

Dáuidovics László
idegenvezetö

francia-angol szakos tanár

Az Eiffel torony előtt, középen Alain Delon párizsi háza
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FELVÉTELITÁJÉKDZTATÓ
az 1999 szeptemberében induló rendészeti szakképzés

·felvételi követelményeiről és eljárási rendjéről
A Budapesti, a Csopaki, a Miskolci és a Szegedi RendőrSzakközépiskola az érettségire épülő, kétéves
nappali tagozatos képzése során rendőr szakképesítést ad, mely a rendőrségen belül tiszthelyettesi
munkakör betöltésére - elsősorban közterü1eti szolgálat ellátására - jogosítja fel a végzett tanulókat.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI ÉS MÓDJA

• A rendőr szakképzésre annak a pályázónak a jelentkezési kéreime fogadható el. aki a következő feltételekkel
rendelkezik:

- betöltötte a 18. életévét, de 23 évesnél nem idősebb (az életkor megállapításának alapja 1999. szeptember
Ol-e. a tanév kezdete);

- érettségizett, v.agy 1999. június 30-ig leérettségizik;
- magyar állampolgár és állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik;
- büntetlen előéletű;

- vállalja a fegyveres szolgálatot
- hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. továbbá lakó- és családi körulményeinek, illetve korábbi bün-

tetéseire vonatkozó adatainak az előzetes vizsgálatához;
- csatolja közeli hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az írásbeli hozzájárulását személyes

adataik kezeléséhez;
- befIzeti az 1900,- Ft adminisztrációs költséget.

• A rendőr szakképzésre az Országos Rendőr-főkapitányságáltal kiadott. a rendőr szakközépiskolákon és a
Budapesti Rendőr-főkapitányság. a megyei rendőr-főkapitányságok.a Készenléti Rendőrség, valamint a
Köztársasági Őrezred személyzeti osztályain 1998. november 16-tól személyesen vagy postai úton be
szerezhető jelentkezési egységcsomagban található jelentkezési lappal és az előírt dokumentumok be
csatolásával lehet pályázni. Amennyiben a jelentkező postai úton kéri a jelentkezési egységcsomag
megküldését. köteles a kéreiméhez a mindenkori postai dijszabásnak megfelelőenfelbélyegzett A4 (géppapír)
méretű válaszboritékot is mellékelni.

• A jelentkezési lapot és mellékleteit a rendőr szakközépiskolákba 1999. január Ol-ig kell eljuttatni.

FELVÉTELI VIZSGÁK, VIZSGÁLATOK ÉS ELLENŐRZÉSEK

• Az alapellenőrzéseksorán kerul megállapításra. hogy a jelentkező rendelkezik-e a hivatásos szolgálati viszony
létesítéséhez szükséges feltételekkel.

• Fizikai (erőnléti)alkalmassági vizsga, pszichológiai (írásbeli és szóbeli), valamint egészségi alkalmassági vizs
gálato/c

• Az általános (írásbeli) műveltségi teszt megoldásával az a műveltségi és tájékozottsági szint mérése történik.
melyet a jelentkező élettapasztalata (szociális érése) során és a tanulás folyamán szerzett.

• A bemutatkozó meghallgatáson kötetlen beszélgetés formájában a rendőri szerv bizottsága megismerkedik a
pályázóval és a pályázó is információkat szerez az általa választott, leendő szolgálati helyéről.

EGYÉB TUDNIVALÓK

• A felvételik 1999. január Ol-június 15. között zajlanak.
• A felvételi követelményekről.az értékelésről.a többletpontokról és az eljárás rendjérőlszóló részletes tájékoz

tatót a jelentkezési egységcsomag tartalmazza.
• Az érdeklődők számára a rendőr szakközépiskolák tanulmányi felelősei adnak bővebb információt.

A RENDŐR SZAKKÖZÉPISKOLÁK CÍME, TELEFONSZÁMA

Budapesti Rendőr Szakközépiskola címe: 1101 Budapest. Kerepesi út 47-49.
telefonszáma: 06-1-260 l-l 00

Csopaki Rendőr Szakközépiskola címe: 8229 Csopak. Nosztori major
telefonszáma: 06-87-446-344

Miskolci Rendőr Szakközépiskola címe: 3501 Miskolc. Szentpéteri kapu 78.
telefonszáma: 06-46-412-060

Szegedi RendőrSzakközépiskola címe: 6701 Szeged, Bajai út 14.
telefonszáma: 06-62-466-868
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< G_Y_A__R._A_P__O_D_~Á_S_~>
Gellai Józsefné intézményvezetőés a többi gondozó.

alkalmazott. nem kevésbé a bentlakók nagy napja volt
1998. november 12. a Gyomaendrődi Öszikék Idősek

Otthonában.
Ekkor adták át ugyanis a Mirhóháti utcában az át

alakított. hozzáépített épülettel bővült intézményt.
A bruttó 38-39 millió Ft-os beruházással 50 fő ellá

totti hely áll ezután rendelkezésre a megelőző szük 30
fős helyett.

Az önkonnányzat több mint la míllió Ft saját forrást
biztositott a pályázaton nyert összeghez.

Az ünnepélyes átadáson megjelent dr. Kovács Ibolya
a Szociális és Családügyi Minisztérium főosztályve

zetője is. Továbbá Szurovecz Elek a Gyomaendrődi

Idősekért Alapítvány megalapítója. a szarvasi Netz
Alapítványtól. a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal
tól. a Békés Megyei Munkaügyi Központtól. az ÁNTSZ
től is eljöttek az örömteli eseményre. A tervező Novo
domszki Pál. a kivitelező Gyomaszolg Kft. képviselői ...

A polgánnester elmondta. hogy az önkormányzat
felelősségteljesenvállalja az idősek ellátását nemcsak
bentlakásos szinten. de otthoni ellátást is igyekszik
biztosítani.

Csapó Endréné köszönetet mond a polgármesternek

Az állami és önkonnányzati hozzáállás eredménye
képpen az idősek számára helyben egy nagyon szép és
megfelelő ellátólánc alakul majd ki.

Az épület megtekintése után konstatálták. hogy a
mostani erőfeszítések után már könnyebb lesz a to
vábbi fejlesztéseket véghezvinni.

A költségek enyhítésére a beköltözők egyébként ún.
belépési díjat fizetnek. ami la évre szól. de élete végéig
tulajdonképpen lakója marad az íIlető az intézmény
nek.

A lakók nevében mondott köszönetet Csapó End
réné az életkörulményeiknek javitásáért tett erőfeszí

tésekért. és egy mézeskalácsból készült Öszíkék Ott
hon-modellt nyújtott át a polgánnestemek Kissné
Szabó Gizella.

Ezután az endrődi otthonba látogattak el az üIU1ep
ség meghívottjai. ahol az épület megtekintése után
egy szakmai megbeszélést. véleménycserét tartot
tak.

Az endrődi intézményrész rekonstrukciója. kiala
kitása 1999-ben indul. és semmiben sem kiván lema
radni gyomai társátóL ..

BK

Molnár Jánosné (70) és Fi1imon Milclósné (75)
lassan 3 éve lakók az Öszilcékben

KÉPVISELŐK ÉS FOGADÓÓRÁK
1. Sz. Vk. Vass Ignác - hétfőtől pén
tekig 14-15 óra. sürgős esetben bár
mikor a Liget-fürdőben. Tel.: 386
039. lakástelefon: 285-562
1. Sz. Vk. Tótka Sándor - havonta
az első vasárnapon 18 órától a Liget
fürdőben. Tel.: 386-039
2. Sz. Vk. Dr. Kovács Béla - minden
munkanapon a gimnáziumban. Hő

sök útja 43. Tel.: 386-803
3. Sz. Vk. Czibulka György - laká
somon bármikor. Vásártéri ltp. 4/3.
Tel.: 386-524
4. Sz. Vk. Dezső Zoltán - minden
kedden 8-10-ig a polgármesteri hi
vatalban. l. sz. irodában. Tel.: 386
122

5. Sz. Vk. Hangya Lajosné - minden
hónap első csütörtökén 17-18 óra
között a Városi Könyvtárban.
5. Sz. Vk. Bátori Gyula - minden
hónap első hétfőjén 18-20 óra között
Gyoma Gazdakörben. Tel.: 285-252
5. Sz. Vk. Jenei Bálint - minden
páros hét hétfőjén 14-16 óra között,
ill. egyeztetve bármikor. Petőfi u.
60/ l. Tel.: 386-303
6. Sz. Vk. Knapcsek Béla - fél
évenként a besenyszegi óvodában.
Lakás: Kulich Gyula u. 7. Tel.: 386
386. 30/9552-374
8. Sz. Vk. dr. Valach Béla - hétfő.

szerda. péntek: 10-12-ig. Fő út 106.
sz. Tel.: 386-647

8. Sz. Vk. Kovács Attila - minden
hónap első vasárnapján 16-18 óra
között. Hősök útja 12/1. sz. Tel.:
285-565
9. Sz. Vk. Császárné Gyuricza Éva
- szükség szerint bármikor. egyez
tetés esetén. Egyébként minden ked
den 10 órától Damjanich u. 15. sz.
Tel.: 386-323
10. Sz. Vk. Jakus Imre - minden
hónap első keddjén Nagylaposon
délelőtt 10 órától ll-ig. Öregszőlőben
18 órától 19 óráig az Idősek Ott
honában.
Német Kisebbségi Önkormányzat:
Hack Mária - 16 óra u tán Rákóczi u.
l/L Tel.: 386-436
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tár. özv. Debreczení Endréné meg
bizottjai). az egyház képViselői és a
választottak Csapó Mihály községí
bíró elnöklete alatt.

A főjegyző (I. jegyző) Vidovszky
Ferenc. Vidovszky Béla festőmű

vész apja volt.
A:z akkori lakosság létszáma

10 160 fő. Megoszlása szerint 9570
magyar. 539 német. 51 "elszórtan

l.\I.IEGÚJUL
A városháza épületének 4.887

millió Ft-ért végzett felújítási mun
kálatai a lapzártánk időpontjában

még tartanak. A különbség azon
ban máris jól látható. Megközelí
tőleg eredeti színekben pompázik a
városháza és épül a lépcső is a
megúju!ó főbejárat előtt... A mun
kálatokat az ÉPFE cég végzi.

A gyomai Helységháza alapkövé
nek letétele 1889. július 14-i dátu
mozással történt. Ebben emlékira
tot helyeztek el eleink. A:z erről

készült másolatban olvasható sok
akkori aktuális adat között pél
dául. hogy az épületre előirányzott

összeg 34 ezer Ft volt. A:z építést
pályázat útján a békéscsabai Zá
mencsik Ádám és Schuch Soma.
valamint Schloszárík József oros
házi vállalkozók nyerték el és vé
gezték.

A:z akkori községi tanítók és
elöljárók között (az elöljárók név
sorában jelen sarok összeállítójá
nak is található egyenes ági roko
na) a képViselő-testületben ügy
ködtek a legtöbb adót fizetők (bá
ró Wodíáner Albert. gróf Károlyi
Sándorné. a gyomai Takarékpénz-

A VÁROSFlÁZA
~..

November 23-án

különböző más nemzetiségű";

8622 református. 693 római kato
likus. 537 ág. evangélikus. 12 gö
rögkeleti és 280 izraelita.

Generációnk - és a következők

is - hálás tisztelettel adózik előde

ink erőfeszítéseiért. tevékenységé
ért - mégha hibáztak is - és tarto
zik azzal. hogy legalább emléküket
méltón ápolja... - BIRÓ K. -.......................................................................................

Szellemi torna
A Gyomaendrödi Kulturális Egyesület ,,10 éves a Városunk"
cimmel szellemi vetélkedöt rendez az elmúlt 10 évben a
városi lapokban - Hiradó. Szóbeszéd. Városunk - megjelent
helyi témákban.
Nevezési határidö: 1999. március 1.. a Városi Könyvtárban.
A 3 fös csapatok vetélkedésének idöpontja 1999. már
cius 12.

~ÖNYV

Máté József gyomai származású. Szarvason élő szer
ző bemutatta könyvét. amelynek címe Szarvasiak az
1848-49-es szabadságharcban. November elején a
Szarvason lezajlott esemény egyik vendége volt
dr. Katona Tamás is. - ó -

ANYAKÖNYVI VÁLTOZÁSOK
Házasságkötés:
Dinya Zoltán Zsolt és Varju Edit gyomaendrödiek
Akik eltávoztak közülünk:
Fekécs László 59. Papp Lajos 62. Vadász Imre 81.
Bukva Menyhértné Hegedűs Monika 90. Gyuricza Lajos
53. Uhrin Imréné Homok Mária 82. Tóth Béla 65.
Homok Lajos 84. Tóth Mihály 62. Habina János 86.
Varga Lászlóné Timár Mónika 87. Szűcs Mária 44 éves
korában.

HELVITÉVÉ
A szeptemberi testületi döntés értelmében ezután az
üléseket is közvetíteni fogja a helyi kábeltelevízió.
A képen: Homok Emő ráközelít az október 29-i
ünnepi testületi ülésre ...

Szegeden ...
Hevesi-Nagy Anikó gyomaendrődi festőművész kiál
lítása. Szőke Sándor szobrászművésszel- november
26-án nyilt meg Szegeden a Bartók Béla Művelődési

Központban. Megtekinthetődecember 24-ig.
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ÖREG(IFJÚ) FIÚK TALÁLKOZÓJA
Szendrei László és Halász István kezdeményezésére azok
számára. akik 1955-61 között a gyomai labdarúgó csap
atban játszottak. egy "nosztalgiával bélelt" találkozát
szerveztek.

A volt játékosokból számosan elkerültek azóta a
településünkről. de közülük körülbelül negyvenen
szivesen eljöttek november 7-én az eseményre.

Itt volt például Hodroga Gyula volt játékvezető. Bole
hovszky Jenő. Csalah Ferenc volt intézők. Szendrei
Károly.

Az egykori játékosok közül többek között láthattuk:
Talán Mátyást. Barabás Józsefet. L. Szabó Gábort.

Putnoki Elemért. Nagy Némedi Gábort. Timár Jánost.

Biró Benedeket. dr. Szurovecz Lászlót. Szabó Tibort.
Gonda Károlyt. Szendrei Lászlót. Gellai Imrét. Fekete
Lajost. Fekete Elemért. Nyilas Miklóst. Rácz Bélát. Szabó
Mihályt. Nyerges Lászlót. Nagy Pált. Raffael-Szárcsát.
Putnoki Gábort. Timár Mihályt. Kárpáti Attilát. Kató
Endrét. Schauer Gyulát. Halász Istvánt. LőrinczKárolyt.
Pataki Bálintot.

A Városi Sportcsarnokban l órás focimérkőzésen

bizonyitották egykori - még meglévő - tudásukat. Majd a
GYFC bajnoki fordulÓjának megtekintése után a Körös
étteremben (Holler) vacsorára teritettek számukra.

Támogatók voltak: Sikér Gmk.. Zöld cukrászda
Biró

Fotó: Babosné

FOCI • FOCI • FOCI • FOCI • FOCI • FOCI • FOCI
A GYFC az őszi idény után

az 1. helye fordul
Miként jellemzi a jó szereplést. a jó eredményt Vass

Ignác a GYFC egyik vezetője - kérdeztük Vass urat.
Nem teljesen véletlen, hogy a csapat így szerepelt ed

dig.
Ha visszatekintünk az elmúlt bajnokságra. ahol a 2.

helyen végeztünk. az ifi 5 .. a serdülők l O.-en. Ezzel szem
ben most a félszezon után a föcsapat az élen tanyázik, az
ifi a 3., a serdülők pedig a 6.-on. tehát minden csapatunk
előrelépett. Végül is ez azt tükrözi. hogy ezelőtt egy-két
éwel elindult egy olyan szakmai munka. aminek a
gyümölcse lassan kezd mára beérni. Ehhez az is kellett.
hogy kialakuljon egy olyan baráti társaság a csapatban.
akik egymásért játszanak. nincs széthúzás.

Tavaly megnyertük a Fair play-díjat. Most sem volt még
kiállításunk... Ez is tükrözi. hogy a csapat csak a
játékkal törődik. Az anyagiak szűkössége miatt folya
matosan probléma acsapataink - most már négy 
versenyeztetése. mert közben az ún. diák csapatot is
indítani kellett.

Bízom benne. hogy városunk pezsgő labdarúgóélete
miatt kicsit többet vállal fel a helyi önkormányzat is. Jó
lenne. ha a sportra költenék a költségvetés kb. l%-át.
(Nemcsak labdarúgásra.)

igy a támogatókkal együtt a szakosztályok élete köny
nyebb lehetne.

- Kívánjuk és reméljük. hogy a felfelé ívelő ered
ményesség a következő szezonban is megmaradjon!

GyomaendrődiBarátság SE 
Kovács Lajos

Összességében meg vagyunk elégedve. a kitűZött célt
majdnem lOO%-ban' teljesítettük. Remélhetőleg a 2.
helyről fordulunk. ha az elmaradt meccset megnyerjük.

Megjegyzem: szerintem az. hogy elmaradt a közel
múltban az egyik bajnoki mérkőzésünk. az is egy bírói
manőver ellenünk intézett praktikájának következmé
nye.

Gondot jelentett. hogy Szendrei Bélának az utódját elég
sokára találtuk meg a gyulai Fodor Sándor személyében.
Ö már egyébként máshol is korábban bizonyitott, mí ís
elégedettek vagyunk vele. A két edző közti időszakban

három mérkőzést vészeltünk át elég jó eredménnyel.
Mindenképpen a labdarúgók hozzáállását lehet és kell
dicsérni. hogy akkor edző nélkül is teljes szíwel-Iélekkel
dolgoztak. helytálltak.

Egy-két becsúszott rosszabb eredményt sajnálunk.
amit hozni kellett volna. mert akkor szinte biztos. hogy
az élen lennénk most. De gond így sincs.

A cél az volt. hogy ne legyünk nagy hátrányban az első

helyezettel szemben. és jussunk fel a bajnokság
végeztével az NB II-be. Az önkormányzat segítsége nélkül
azonban nem tudjuk a színvonalat tartani. Bízunk
abban. hogy komolyabb támogatást kapunk a további
akban. még akkor is. ha maradunk az NB III-ban. nem
beszélve. ha feljebb jutunk.

(Az elhalasztott mérkőzést a Barátság SE 3-0-ra meg
nyerte Mélykút ellen. - a szerk.)
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Kajakosbál világbajnokokkal
1998. november 13-án a Körös Kajak Sportegye

sület h~oyományteremtő kajakosbált rendezett a
Hídfő étteremben.

A bálra meghívták Storcz Botond olimpiai és világ
bajnokot. más néven a kajakkirályt. és szintén olim
piai és világbajnok Dónusz Évát.

Rajtuk kívül mint igen illusztris vendégek a Magyar
Kajak Kenu Szövetség kapitánya Angyal Zoltán.
Schmidt Gábor vezetőedző. Marik Lászlóné a Békés
megyei Sporthivatal tanácsosa. Sinka József a Békés
megyei Szövetség elnöke. és Gyomaendrőd Város
képviseletében Csorba Csaba jegyző. a Békésszent
andrási Hunyadi SE szakosztályvezetőjeFabó István.
és Bagaméri László szakedző volt jelen.

A Magyar Kajak Kenu Szövetség kapitánya Angyal
Zoltán igen mel~g szavakkal üdvözölte azt a tényt.
hogy Gyomaendrőd városában Kajak Sportegyesület
alakult meg. A szövetség részéről messzemenő támo
gatást ígért egyesiiletünknek. s átadott egy igen érté
kes evezőlapátot.

Ezen kivül sok apró meglepetéstárgyat is hoztak a
gyerekek nagy örömére.

Sportolóínk kérdéseket intéztek a két világbajnok
hoz. majd a vacsora elfogyasztása után körbeülték
őket. s igen kötetlen. közvetlen beszélgetés alakult ki.
mely nagy élményt nyújtott mindenkinek.

Marik Lászlóné a Megyei Sporthivatal részéről ser
leget adott át a Körös Kajak Sportegyesület két leg
eredményesebb versenyzőjének. Rácz Aníkónak és
Scherk Ádámnak.

A bál nagyon sikeres volt 157 fő részvételével.

A tombola bevételéből egyesületünk egy amerikai
típusú K-l. és 2 db Mk-I-es típusú hajót tud vásá
rolni.

A bál ilyen nagy sikeréhez döntően hozzájárult a
szülők segítsége. Az egyesület vezetői ezúton is sze
retnék megköszönni minden szülőnek azt a maxi
mális hozzáállást. melyet megalakulásunk óta tapasz
talhattunk. Az ő segítségük nélkül sokkal nehezebben
tudná...rlk eredményesen működni. Márpedíg ezen
rövid idő alatt igenis sikeresek voltunk. s igyekszünk
még sikeresebbé válni a jövőben.

KÜLÖN KÖSZÖNETET SZERETNÉNK MONDANI
MINDEN VÁLLALKOZÓNAK. AKI TOMBOLATÁ..R.GY
FELAJÁNLÁSÁVAL SEGÍTETTE EGYESÜlETÜNKET.
- nyilatkozta a Híradónak Scherk Lász1ó emök.

Vidovszky kiállítás és családi találkozó aBank Center Galériában II.
Sokan. sokféleképpen próbálták

besorolni stílusát. Nevezték imp
resszionistána...k realistának. Olt
vány, Imre a lírai naturalizmus
jelzőjével illette. de még ez sem fedi
teljesen a valóságot. Tájképein a
nagybányai iskola hatása. zsá
nerképein. csendéletein a német
alföldi festészet mély ismerete és
szeretete érződik. Már fiatalon elju
tott állami ösztöndijjal Párizsba.
Münchenbe és Olaszországba. Itália
mindvégig nagy szerelme maradt.
Mindenhol tanult valamit. de sem
mit sem utánzott szolgai módon.
nem vált senld epigonjává. Szigorú.
puritán neveltetése. tanáros
pedánssága nem kedvezett az izmu
sok túlzásainak. Csak azt használta
fel. ami közel állt fegyelmezett és
mégis lírai lelkületéhez. Időskori

képein a színek ldvilágosodnak. a
sokféle hatás itt érik igazán sajátos
ízzé. Még 1961-es Csók István
galériabeli ldállításán is tudott meg
lepetéssel szolgálni az agg Mester.

Az előző két év termését felvonultató
retrospektív tarlat bővelkedett

meglepően friss. fiatalos. mediter
rán hangulatú tájképekben. ame
Iyekból néhány a mostani kiállítá
son is látható.

Ez az emlékldállítás igazi tisz
teletadás lehetett volna az immar
negyedszázada halott Mester előtt.

Annak szánták a képeket kölcsönző
közgyüjtemények - a gyomaendrődi

Vidovszky Béla Helytörténeti
Gyűjtemény és a békéscsabai
Munkácsy Mihály Múzeum - és a
Vidovszky leszármazottak. Sajnos.
a szakma és a sajtó alig képvisel
tette magát. de a képek a nagy
számban megjelent tisztelők előtt

osztatlan sikert arattak. Örömmel
vásarolták a mi képtárunknak az
évfordulóra megjelent Vidovszky
poszterjeit is.

A ldállítás alkalmat adott egy
családi találkozó megrendezésére
Aradtól. Kolozsvartól Münchenen.
Kölnön. Budapesten és Veszprémen

át Békéscsabáig mintegy nyolcvan
Vidovszky rokon találkozott. és
örült egymásnak. A korelnök a
nyolcvanharom éves Vidovszky Feri
bácsi volt. de pelenkás apróságok is
totyogtak. lábatlankodtak a felnőt

tek között. A családi találkozó más
nap városnézéssel. múzeumláto
gatással és vacsorával folytatódott.
majd vasárnap a Deák téri evangé
likus templomban - ahol valamikor
a művész Kálmán öccse lelkész
kedett emlék istentisztelettel
zárult.

A kiállítás és találkozó szervezé
sében oroszlánrészt vállalt dr. Réthy
Imre a Bankar Holding vezérigaz
gatója. Magyamé Réthy Erzsébet.
ifjú Vidovszky Ferenc és Láng
Miklós úr. alak igyekeznek ébren
tartani a távoli nagybácsi emlékét. s
ilyen módon is összefogni ezt
szerteágazó fanúliát. Reméljük. a
legközelebbi találkozó alkalmával
Gyomaendrődreis ellátogatnak!

Bula Teréz
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Svédországban jártak ...

.A.
A Városi zene és
Művészeti Iskola
tanáraiból és nö
vendékeiből álló
küldöttség a Svéd
országí Skövdé
ben és Karls
borgban járt egy
fesztivál i meghí
vásnak téve ele
get. Az iskola ve
zetősége köszöne
tet mond a támo
gatóknak. hogy
létrejöhetett ez az
út. amely a részt
vevöknek - úgy a
nevelőknek. mint
agyerekeknek - nagy élményt nyúj
tott. - b -

•

Svédországban jártam
Nagyon örültem. mikor megtudtam.
hogy én is részt vehetek a nagy
utazáson. Október 27-én reggel 9
órakor nagy örömmel szálltunk fel a
buszra. 36 óráig tartott ez a hosszú
út. Megérkeztünk Svédországba.

Mindenki megkapta a szobáját.
Másnap máris kezdődtek a prog
ramok. Elsőnek a Volvo-gyárban
táncoltunk. ott nagyon nagy sike
rünk volt. Másnap a stúdióban lép
tünk fel és a tévében is szerepeltünk.

II!... H U N GAR 1A Várju~ ü~yfeleinket

" BIZTOsíTÓ RT az alabbl
szolgáltatásainkkal:

• AKCiÓ! Gépjármű-felelősség-
biztosítás (zöldkártya)

• Casco
• utasbiztosítás
• mezőgazdasági biztosítás
• személyi- és vagyonbiztosítás
• lakásbiztosítás
• nyugdíjpénztár

5500 GYOMAENDRŐD, KOSSUTH U. 18.
Tel.: 386-522

Munkatársaink: 386-787. 06J20m60-332. 282-ű80. 285-424

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Azt követően egy centrumban tán
coltunk. Fáradtságunk ellenére este
még volt kedvünk bulizni is. És még
több helyen szerepeltünk. Nagy fáj
dalommal hagytuk el Svédországot.

Nekem legjobban a tenger és a
komppal való utazás tetszett.
Nagyon örülnék. ha máskor is
eljuthatnék. Köszönöm. hogy ott
lehettem. Csó/ce Ágnes

•
Képzeljük magunkat erre a csodá

latos helyre. Mindenhol rend. tisz
taság és rengeteg kedves ember vesz
körül minket. Sehol egy szemét el
dobva. sehol egy lenyíratlan pázsit. A
házak és kömyékük rendezett. Mi
egy kis kollégiumszeruségben lak
tunk. egy tó mellett. A Volvo-gyár na
gyon sok érdekességet rejtett magá
ban. Sajnos nem engedték meg. hogy
fényképezzünk. Egy másik fellépé
sünk egy bevásárlóközpontban volt.
Rengeteget vásároltunk és minden
hol kedvesen bántak velünk. Az étel
egy kicsit furcsa ízű volt. egyrészt
mert nagyon sok zöldséget ettek.
másrészt nem nagyon füszerezték az
ételeket. Sajnos ismét itt vagyunk
Magyarországon a hosszú-hosszú út
után.

GyányiRéka
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Újra alapítvány?
A Körös Thermál Hotel Rt. életében
hirek szerint változás várható. A
részvényesek változó vélemén..nyel és
megítéléssel bírnak errő!. Milyen vál
tozásról van szó és milyen okok
idézték ezt elő? - fordult aHiradó
Császár Ferenc ügyvezető igazgató
hoz.

- Nem akarok a dolgok elé vágni.
December l 8-án lesz egy részvényesi
közgyűlés. Ekkor fognak dönteni a
részvényesek a Körös Thermál Hotel
Rt. további sorsáról. A helyzet az.
hogy az üzleti vállalkozás. ami rt. for
mát öltött. ekként nem vált be.

A kihelyezett pénzek utáni bevé
telek nem voltak elégségesek a fenn
tartásra. Ez oda vezetett volna. hogy
ha tovább folytatódik. a részvényesek
pénze elúszik.

Mivel aKisréti Gyógyszállóért Ala
pítvány hozta létre az rt.-t. úgy ala
kulhat. hogy visszatérünk az eredeti.
kiindulási alapítványi formához.
amelynek gyakorlatilag nincs költ
sége.

- A cél továbbra is a gyógyszálló
felépítése. csak a formája változna
vissza.

Mivel telekkönyvileg jelenleg is az
alapítvány tulajdona a földterület. a
részvényesek pedig majd eldöntik.
hogy visszakérik-e részvényeiket.
vagy pedig a rájuk eső részt ked
vezményezik az alapítványra. Elő

zetesen már sokan ez utóbbi mellett
döntöttek. ezzel is bizalmukat fek
tetik a célkitűzéseinkbe. Egyébként a
beflzetett részvények összegét min
denki visszakaphatja veszteség nél
kül.

- Az igazgatóság azt szeretné.
hogy a részvényesek az elveszett ka
matokat is megkapják. Az országban
kialakult gazdasági helyzet nem teszi
lehetövé. hogy r~. szintű vállalkozás
ban a továbbiakban eredményesen
tudjunk működni - tette hozzá végül
Császár úr.

-BK-

VERSENY

~ 7RoI'itNENl
ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
5500 GYOMAENDRŐD, Tompa M.u. 22. Tel./fax: 66/386-186

Mirufen tiszteft partnerünK:!u1é
és teenáő üzfet{efeínK:!u1é K:t,[femes léarácson1jí ünnepef<!.t

és 6oUoiJ új éVet Kjvánun/(j

l~allB®{s@O@ü®ODg @@ @@d~@4)'J~2'2.®

November 10-én a 2. Sz. Ált.
Iskolában rendezték a terü
leti elödöntöt a 11-14 éves
tanulók számára történelmi.
jelen esetben a' Szabadság
harc és I\:ossuth témaköré
ben.
A körösladányi Tüköri L.. a
makói Kertvárosi-. és a gyo
maendrödi 2. Sz. Általános
Iskola tanulóinak szoros ve
télkedéséböl a makóiak ke
rültek ki győztesen.
A helybeli diákok a másodi-

kok lettek Simonné Szrnka
Zsuzsa tanárnö felkészítése
mellett. A csapat: Földesi
Viktor. Csapó Zsolt és Pintér
Viktor.
Ez volt a 3. elödöntö. amit
az országos döntö zár majd
le. valószinűleg 1999. már
ciusában Monokon Kos
suth szülöhelyén. Ide az
első helyezettek utaznak
majd.
Az eseményt a Gyomai Kner
Nyomda Rt. támogatta.
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lionne
Ajándék Shop

ajánlataiLIONNE
SHOP

Vásároljon karácsonyra tőlünk:* Faliképeket* kar- és Fal iórókat. ébresztőőórókat

* ékszereket aranl,Jból, ezüstből* video-. audlokozettókot. Filmeket. fotóalbumot
* hőmérők bő választéka* örökítse meg o koráesonl,Ji pillanatokat o nólunk

vásárolt Fénl,Jképezögépeken!

A Lionne shop-ban
* óra, és ékszerJovítós, tört oronl,Jból ékszerkészítés* amatőrfilm kidolgozás

Gyomaendrőd. Hősök útja 46. Tel.: 06-661386-424

GYOMAENDRŐD
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1999-b~n is széles

áruválasztékkélil,1 szolid árakkal,
rendszeres árengedményes

akciókkal
állunk vásárlóink rendelkezésére!

A Hasznos Holmik Boltja
(Gyoma, Zrínyi M. u. 43. SZ., piac utcájával párhuzamos)

Kínálatából:
• kézműves munkák (készítői áron)' ajándéktárgyak (fa. bőr. gyöngy... )

• terítők. falitányérok • levélmappák. füzetek • Tv-shop termékek' konyhai
fa használatí tárgyak (pl. asztali zsúrkocsí) • Avon és Oriflame kozmetikai

cikkekl. hírlapi (szombat-vasárnap is friss)' szárazvirág ... stb.

FOLYAMATOSAN ÚJ ÁRUK!!!
Lehetősége van arra, hogy jó minőségű

műszaki és háztartási eszközöket vegyen részletre'

Nyitva: hétiötöl vasarnapig egész nap'

gére. Levelet Gyomaendrőd. Pf.:
101. cimre varok.
Aliithaszn"i.nr -harom- fürikc'iós
babakocsi eladó. Erd.: 283-908
Kitűno KfIapotban 'lévo'MZ12-5'
ös motorkerékpar eladó. Ugyan
itt bontott téglat keresek meg
vételre. Vincze ZoHan Gyoma
endrőd. Jókai u. 5.
Összkomfortos 'haz Fö útvonal
mellett (gaz közp .. vegyestüze
lésú kazan. ipari aram. telefon.
gazdasagi épületekkel eladó.
Erd.: 284-403-as telefonon.
Gyoman-·3Szöba"S. összkonÚ'or-
tos. kertes csaladi haz sürgősen

eladö. Ér.: Matyas kir. u. 36.
3- szoba5:'gáz-vegyestüzelesu
központi fütéses haz garazzsal.
melléképületekkeJ eladó. Erd.:
06/60/481-277
Nag}ikereku. 31"tlnkeiós. rugós
babakocsi sötétkék mintás el
adó. Érd.: 285-l75-ös telefonon.
Kivaló 'allaiiötil- 2140-:es IWoszk
vics rendszam nélkül eladó.
Erd.: Gyomaendröd. Selyem u.
4. sz. Tel.: 386-045
22-Ö-V~(;S terménydúáTófS-autó
ba szerelhetőgyermekülés eladó.
Érd.: 66/284-749
Asztalosnluriká-t·"vállalok.Meg:
rendelhetők: ajtók. ablakok.
bútorok. Gyoma. Banomkerti ll.

16/1. Tel.: 66/282-840. este
20/9645·90 l
20-0- D-ol Pocoskertfúrott kú ttal
eladó. Erd.: Kalvin J. u. 15. sz.
Tel.: 284-185
70 m2- úT mohaZf;i(j-padlószonyeg
eladó. Erd.: 282-579
S"uzukl-szgk. :Fioz"ri-iotorháZtető
enyhén sérült eladó. Érd.: 282
579
KtllterTmúkovazak. -riagy és kis
méretű viragtartó. faragott mükö
(terasz) korlat rövid hatarídővcl.

Vas ártéri ltp. 30. A/2. Tel.:
06/66/283·872. 06/30/9659
485

"1998. nov. elején Gyomaend
rődön a Hősök' úti Városi
Rendelő előtt. a déli órákban
elveszett gépkocsim riasztójá
nak kapcsolója. egy szív ala
kú kulcstartóval együtt. Ké~

rem azt a kerékpárost. aki
megtalálta. hogy a gyomaend
rődi rendőrőrsön szívesked
jék leadni.

Gyoman. Vásartéri ltp. 15/2.
I +2-es. földszintes téglalakas
garázzsal. rövid kiköltözéssel el
adó. Ár: 2 millió Ft. Hétvégeken
megte~~t_hetö. _ __ ,,'_ _ __ .
Gyoman. Petön Sandor u. 31. sz.
alatt 2 szobas. összkomfortos
haz eladó. alsö épület is
van. Erdeklödni: 66/386-410.
66/284-189
Vegyes tüzelésű bofler 'olcsón
eladó. Érd.: Gyomaendrőd.Zalka
M. u. 31. 16 óra után.
Endrőd.-Selyem-ú[ 2"e~ szaiií
alatti haz eladó (kövesút. gaz.
nagy telek). Érd.: Németh Ferenc
Gyomaendrőd. Vörösmarty u.
2/1. Tel.: 386-172
Gyom'af' varosreszen -kétszobás
haz melléképületekkel. gazfü
téssel eladó. Érd.: ugyanott Ár
pad u. 25. sz. alatt vasarna
ponként 14-16 óra között.
A"j:irominent Bt. keres mU'szaki
előkészitő. műszaki rajzoló mun
kakörbe munkatarsat szami
tógépes ismerettel. Érd.: Tompa
M. u. 22. Tel.: 66/386-186.
06/60/384-225
5-sebessé~tes-Ladá megl<ln1fit
allapotban. realis aron eladó.
Érd.: 06/20/9645-260
ÉndrŐdőn RQzsahegyi K. u.9. sz.
alatt 3 szobás összkomfortos haz
eladó. Ugyanott egy rotakapa cs
egy 10 l-es villanyboyler. Erd.: a
helyszinen. vagy 66/386-362.
\lIdeok szines tévék javításat
vallaIom. Ugyaitt eladó Philips
sarkitott. taviranyitasos. tele
texes. szines tévé. Budai Janos
Gyomaendrőd. Bethlen u. 36.
Tel.: 06/30/9125-762
EJa"dc;khasznaftszamitogepek éS
alka trészek hazhozszállítassal!
Tel.: 06/20/9335-800
G-yomaeridracCApporiyi T5"ll:
sz. alatti összkomfortos haz el
adó. vagy Vasarteri ltp-n föld
szin tes re cserélhető értékegyez
tetésseI.
Sz-eretnétek megtalaIni. Kedves~

csinos. csaladcentrikus hölgy le
velét várom. 35/168/65 rende
zetten elö független fiatalember
vagyok. Boldog karacsony jeli-

• APRÓHIRDETÉSEK •

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122. fax: 386-320
,---.---_._---------------------_....---------------------------------------------------*
j INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS)

Feladó neve: .
Címe: .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): ..
.................................................................................
.............. _-_ - .
................. ---- .
.................................................................................

j (olvasható irással1) ,L. ~ ••• • • .l
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•

Minden kedves üg~felünknekés jövöbeli

partnerünknek kellemes karácson~t

és eredmén~ekben gazdag új esztendöt kíván

•

'"" :<"•...,.,.. . .
\

~.~~::/ -
".

w"" 5500 Gyomaendrőd,

~ Ipartelep u. 3.
- Tel./Fax: 66/386-614,

386-226

a Thermix cpítöiparj Szövetkezet

elnöksége, vezetöségei

Építőipari Szövetkezet

THERNI

Három vásárlónknak fizeti vissza
a vásárolt áru értékét a THOMAS

Ha Ön Thomas terméket
vásárol nálunk,

1998. december 1. és 24. között,
részt vesz egy sorsoláson

1998. december 24-én 11 órakor.

FARMERÜZLET

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK

Gyomaendrőd, Bocskay u. 59.
Telefon: 0666/285-2270630/9533-594

* * * * * * * * * * * * *
REÁLIS ÁRON VESZEK

• boltberendezést • hagyatékot. régiségeket.
ócskaságokat • régi stílbútorokat • parasztbútort

(szekrény. asztal. kasz1i. sublót, falitéka.
konyhaszekrény. láda, szék. tükör és tükörasztal.

kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

BÁRKA! ZsOLT. GYOMAENDRÖD, BOCSKAY u. 59.

r--------------------,I Gépjármű·tulajdonosok figyelem! I
I Vállalkozásom keretén belül: I
I Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-, teher-, mg.-igépjármüvekhez, I
I valamint targoncához. .f I
I Továbbá vállalom:
I Személy-, teher-, mg.-i gépjármű és targonca gumiköpeny :

szerelését, javítását, cenlírozását "IEClf

II Érdeklődni: Katona György gumiiavító I
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 107. I

I TeJ.: 66/285-127 Nyitva: H-P: B-Il-ig, SZD.: B-/2-ig. IL ~ ~

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK BOLTJA

ÚJ HELYEN
Gyomaendrőd, Fő út 214'. sz.•

Telefon: 66/282-822

Cipőipari gépek és alkatrészek
forgalmazása Eurotechnik Kft.

Gyomaendröd. Hídfö üt 12. (az endrödi Körös-hídnaJ) TeL: 66/386-827

- gépjavítás. gépfelújítás. múszaki tanácsadás
- alkatrész. tú. harangkés. szalagkés forgalmazása
- Pfaff. Min"va. Adi". T"lima. KAEV. ~ ~

fortuna. Svit felújított gépek eladása g"'.
- szabásztőkék minden keménységben ~
- gyári új Pfaff és Mínerva gépek /

Nyitva tartás: hétfő-péntek7.30-15.00

MáSO~~h~~éS~~~~~aiB~
Új és használt fénymásológép ek adása-vétele

Másolópapír; faxpapír; leporelló
Nyomtatókazetta. festékszalag

HP. OLIVETfI. CANON INK.JET patronok újratöltése

HP 4L, 5L. 6P Cartridge újratöltés
RICOH, SHARP, CANON másológépek

kazettáinak felújítása
Audio- és videomagnók javitása

ADÁS-VÉTEL-SZERVIZ
5500 Gyomaendröd. Zrínyi u. 26.• Tel.: 66/284-788. 20/439-172

r=énYD1ásf)láS~szi5veesze.-k.esztés%

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

óráig
Orvosi vények beváltása.

Kibővült választékkal várjuk kedves vásárláinkatf
Jöjjön el és tájékozódjonf

~
. Körösi Weekend Horgász-. ~ ~

, . . hobbv-. kempingszaküzlet ~~
.~._. Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~~

Festékek - nagy választék, kedvező ár ~.=>
Ajándéktárgyak

(TT UAN A GYÜMÖLCSFÁK
ÉS OíSZNÖUÉNYEK BESZERZÉSÉNEK (OEJE.

UÁLOGASSON SOHA NEM LÁTOTT UÁLASZTÉKUNKBÓL!
l. Bolt: Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827
2. Bolt: Gyoma központjában - Fő út 173-179

(Ko1man ltp.)
Nyitva: minden nap 8-18 óráig

Házhoz megy a TÉLAPÓ
Telefon: 0660/484-683,0666/283-858

PRÓBÁLD FEL ES
HORDD EL MAGAD TERMEKEINKET

Bo.Lcioy K~jThOmaS"
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AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

A;ánlataink:
Vásáro/ja meg ná/unk karácsonyi ajándékait!

Ezen kívül szolgálunk még sok más mellett
• virághagymákkal
• hólapátckkal, fóliákkal
• zománcozott üstök, üstházak, kályhacsövek
• műanyag áruk, virágcserepek, kukák
• kutya-, macska-, díszmadáreledel. ..

Kelfemes karácsonlJi ünnepeket, ho/dot] ú; esztendőt

kí(lánunk minden ked(les (lásár/ónknak!

Farkas Máté
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

~\.;~NYSZERli'L€
4\: SZAKÜZLET $.,
Sebők &Sebők Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Épület- és Ipari Villamosság· Villanyszerelés
Érintésvédelmi, tüzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok

Szórakoztató elektronika
Nyitva: Hétfőtől- Péntekig: 7.30-17-ig Szombaton: 7.30-12-ig

Gyomaendrőd, 'Bajcsy-Zs. út 82.
Tel.: 66/3~6·118Fax: 283-238

Kellemes karácsonYi ünnepeket és boldol! új évet
kívánunk kedves vásárlóinknakf

Nyílászárók (ajtók. ablakok)
utólagos hőszigetelése

5 év garanciával
EMT höszigetelési rendszer

R&TMŰHELY
Gyomaendröd, Vásártéri ltp. 31/A fsz. l.

Tel.: 66/283-858. 06/60/484-683

r-=~------~----------,
DAVID BUTORBOLT
Engedményes kárpitosbútor-vásár
Endrődön a Dávid Bútorboltban

Ülőgamitúrák80 OOO Ft-tól...
Heverők, franciaágyak nagy szín- és forma
választékban!
Szekrénysorok már 49 OOO Ft-tól
Kárpitos felújítási munkákat vállalunk.

DÁVID
BÚTORBOLT
Blaha L. u. l. sz.
Tel.: 66 386-262L ~~~ ===d

uri vásárfóna~TUlfJYon
. CJ út éVet Kjvánunk:J

Mindenf~le utalványt
beváltunk.

Építőanyagokrövid
szállítási határidővel!

Építő- és
tüzelőanyag

nagy
választékban!

Kedvezőáron kÚlálunk:

konyhai kisgépeket • automata mosógépeket
mikrohullámú sütöt • porszívók. takarítógépek

ajándéktárgyak

Várjuk üzletünkben!

~~_Tüzép-telep. '(~
~ ~,
Gyomaendrödön az endrődi vásártéren

Gyomaendrííd
Fő út 230.

Kedves vásárlóiYlkl1O.k boldog karácsoYlyi L.lYlYlepeket
és eredméYlyekbeYl gazdag tÁj eszteYldőt kíváYlI,\Ylk!

Tel.: 06 60/454-991. 66/284-812 (este)

Gabonamoly-, zsizsikgázosítás

MAGTÁRFERTÓTLEN~és

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-120, 386-203

Dinya Imre Vas-műszaki boltja
Gyomaendrőd. Bajcsy-Zs. út 98.

Telefon: 0660/388-953 0660/484-690

Továbbra is tart

a kedvezményes
II~~HITELAKCIÓ!
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Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet
• alapítva 1957. május 18. "

Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, megtisztelőbizalmukat,

azt, hogy 1998. évben
a takarékszövetkezetet választották partnerül

pénzügyeik lebonyolításához.
Bízunk abban, hogy 1999. évben

és az azt követőévekben is mindannyiunk
megelégedésére tudunk szolgáltatásainkkal

rendelkezésükre .állni.
Karácsonyi meglepetésként

Lakossági FolyószámIával rendelkező

ügyfeleink részére
a CIRRUSIMAESTRO nemzetközi bankkártyát

ingyenesen blztosítjuk.

Egyben kívánunk valamennyi takarékszövetkezeti
tagunknak, jelenlegi és jövőbeni

ügyfelünknek

kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag, békés, boldog új évet!

----.--- '

gyomafarm AGMDA]\
mroJ kft. SZOLGALATABAN

~~~;knte9~

a Gazda Kisáruh ázból!
A~

kerámia savanyítóhordót
vegyszermérleget
márkás metszőollót

szakkönyvet, kávéfőzőt, csillárt

~~'"IiÜ~

i4 eIIdM~.~9
~utt~~~

11~S~ 1Utú ú lIei11/t AIUfIuU
Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 39.

a Penny Market mellett
Telefon: 66/386-359

20

• Rendőrségi hírek •
A november havi eseményekról

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves csaladját az 1998.
december 23-án este S órakor tartandó karácsonyi hang
uersenyünkre az endrődi l~atolikus templomba.
MCÍ5oron [esz: gregorián zene. Praetorius: In dulci jubiló.
Pretanius: Napfelkeltétőlestelig. Kodály: Ave Maria. Rene
szánsz rezesduó. vers: Oláh Gizella. Részlet a Messiasból.
orgonamuzsika. Schubert: Ave Maria hegedú-orgona.
Bach: Már nyugosznak a völgyek. Farkas Ferenc: Áldott éj.
Demény Dezső:Aranyszárnyú allgyalok. Gebhardi: Gloria.
Jegyek (a helyszinen kaphatók):
200 Ft. nyugdíjasok. diákok 100 Ft.

• Megszólalt a riasztó 3-án hajnalban a Hársfa büfében,
mert ismeretlen elkövető betörési szándékkal tevékeny
kedett a büfé bejáratánál. Csak rongálásra futotta ide
jéből. Később a helyszínre érkezett nyomkövető kutya
segítségével megtalálták az elkövetőt. aki ellen az eljárás
folyamatban van.
• 4-én egy öregszőlői tanyát törtek fel és innen szerszá
mokat. akkutöltőtvittek el. A kár kb. 40 ezer Ft.
• S-én éjszaka szinte tanúja volt a rendőrjárőr egy cse
lekménynek. Felfigyeltek az endrődi temetőbevezető úton
egy IFA tehergépkocsíra. amí nekihajtott egy villanyosz
lopnak. majd tolatásba kezdett a kisgátra felfelé. Eközben
lefulladt a jármű. Ajárőrigazoltatás közben kiderült. hogy
egy íttas személy jogtalanul kocsikázott az elkötött jár
művel. és valószinűleg eltévedt. mert Öregszőlő felé igye
kezett volna. Az IFA-t a Juhász Gy. utcabóllopta el.
• A Hunyadi utca egyik hazaba fényes nappal törtek be.
ahonnan értékpapírokat és ékszereket 6S0 ezer Ft érték
ben vittek el.
• Sok baromfilopas ís történt a hónapban. Tyúkot. libat.
kacsat preferaltak a tolvajok...
• A Fűzfas-. Símai-. Bónom-zugban hétvégi hazakba tör
tek be. Az elkövetők természetesen míndent elvittek. ami
mozdítható és valamennyi értékkel bír... !
• Halálos baleset történt IS-én a Tompa és a Fő út ke
reszteződésében. Egy azonos írányba haladó tehergép
kocsi elé fordult egy ídős, kerékparon haladó asszonya Fő

úton. Sajnos. masnap a kórhazban belehalt sérüléseibe.
• 17-én reggelre tetőbontásmódszerével betörtek a Palma
sörözőbe. 180 doboz cigarettát vittek el és aprópénzt csa
poltak a jatékgépből.

• 22-én a Kossuth utcai óvodaban jartak betörők. ahon
nan radíómagnót vittek el. miutan alapos rongalast vé
geztek a bejárati ajtókon.
• Ugyancsak felkeresték 23-an éjjel a Rózsahegyi K. Álta
lanos Iskolat ugyanaz. vagy mas gyerekszeretőnekalig ne
vezhető. faragatlan. IQ-sekély búnelkövetők.A konyhából
fagyasztott csirkehúst. szaloncukrokat. csokimikulá
sokat zsákmányoltak.
• 23-án allampolgári bejelentés alapján tyúktolvajokat
csíptek fülön. Tevékenységüket a gyomai téglagyar köze
lében egy tanyán végezték. Az eljárás megindult ellenük.
• 24-én 11.50 órakor bejelentették. hogy a Fő út József A.
u. kereszteződésébenparkoló személygépkocsi szélvédőjét
betörték és abból írattárcástól 70 ezer Ft-ot emeltek el...
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