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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT

2001. JANUÁR

Mi a véleménye a nemrég alakult Körösök Vidé
akéért Egyesület célkitűzéseiről?

Ismereteim szerint ez egy olyan civil szervezet,
amely kimondottan a Körös-völgyért, a városért és
teljesen politikától mentesen kiván dolgozni.
Tagjai a közéletben, vagy végzettség szerint, vagy
vállalkozási szinten vesznek részt. Ez nem olyan
szervezet, amely egy körön belül dolgozik. Az egész
város érdekében alakult és kiván tenni.

A Híradó huszadik, de jogelődjével a Gyomai
Híradóval a huszonötödik évJolyamához érkezett.
Hogyan látja a lap helyzetét, szerepét?

Úgy gondolom, hogy a lap szerepe a 25 év
folyamán lényegében változott, de alapjaiban nem.
Alapjaiban a városban élő polgárok viszonylag
politikamentes és teljes körű tájékoztatására lett
létrehozva. Bizonyos mértékig, mivel a város lap
ja, ezért inkább a pozitív tájékoztatást vállalta.
Most is, a közmeghallgatáson kiderült, hogy az
ismeretek, a hírek hiánya továbbra is probléma.
Egyes emberek a város dolgairól keveset tudnak,
nem jut el hozzájuk az információ. (Valószinű,

hogy a Híradó sem jut el sokak kezébe.) Ezért úgy
gondolom, hogy ezt a célt szolgálni kell és ezt teszi
is. Úgy látom, hogy az utóbbi években, ha
szerényen is, de növekvő példányszámban és
megfelelő szinvonalon jelenik meg.

Felvetették többen, hogy miért ilyen sok a hird
etés benne: Szerintem, ha egy lapban nem hirdet
nek, akkor azt nem is veszik. Csak abban a lapban
hirdet a vállalkozó, az érdekelt, amelyiket minél

ÓVODAIKÖSZÖNET
A Napsugár Óvodák Szülői Munkaközössége és
az óvodák dolgozói ezúton mondanak köszönetet
azoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek,
akik tombolatárgyakkal, vagy más módon
segítették Mikulás-napi rendezvényünket. A
bevételből tovább' gazdagítjuk a gyerekek
játékkészletét.

Támogatóink: Color-shop, Piktor bal!, Kicsi vegyes,
Lionne shop, Szarka Csilla, Adám Lajosné,
Lakásfelszerelési bolt,Szűcs Mária, Rácz Imre, Kurilla
divat, ÁFÉSZ 31. sz. ABC, Pötyi ajándékbolt, Papír-írószer
Fő út, Furák Imréné, Forgó Frigyes, Szeretőné Ihász
Katalin, Flamingó virágkötészet, Zöld cukrászda, Schwáb
Bernadett, Lading János, Timár Ernő, Molnár Sándorné 
Hencz Gyula, Sikér Kft, Ge/lai Gergelyné, Bukva Zoltán,
Balázs Tibor, Gyebnár és társa Kft., Privát csemege,
Sarokház csemege, Fülöpné Gellai Zsuzsanna, Kovács
Szilvia, Megyeri Jánosné, Kalamáris játékkereskedés,
Baby Élelmiszerbolt, Bottlik Mihály.

nagyobb számban vesznek az emberek. Tehát ez is
egyféle pozitiv jelzés.

A saját lapunkat dicsérni azért nem ildomos, de
összességében a Híradótjónak látom. Reális, meg
felelő optimizmussal tájékoztat.

Érdekesen látom a jelenlegi helyzetét, mert ez a
lap úgy fejlődött, hogy mellette még másik kettő is
megjelenik. Valamikor egy élt meg a városban,
most meg három létezik, mert van megfelelőszámú
olvasója. Én örülök a másik két újság sikerének is,
mert valahol mindegyik az ő sajátosságai szerint
tájékoztatja a gyomaendrődieket, s ekként egy
mást kiegészítik.

* * *

Lezártunk egy évet, egy évtizedet, évszázadot és
évezredet. Mi itt élők e nemes pillanatnak lehet
tünk a birtokosai. Ilyenkor mindenki számadást
csinál. Magunk elé célokat, feladatokat, elképze
léseket és jövőképet tűzünk ki. Én úgy gondolom,
hogy a város polgárai az elmúlt években nem iga
zán voltak elkényeztetve. Sem a város gazdasági
körülményeivel, sem a környezettel, sem az időjá

rással. Kevés volt a munkahely, alacsony a szolgál
tatások színvonala... Ez a válság időszaka kisebb
nagyobb hullámokban a 90-es években volt.

Azt kívánom, hogy a 2000-es évvel ezt zárjuk le.
A város minden polgára boldoguljon és jobb körűl

mények között éljen. A körűlményeket a saját
anyagi helyzetére, környezetére és családi boldog
ságára, jó egészségére értem.

Bízom abban, hogy Gyomaendrőd infrastruk
turális fejlődése, munkahelyteremtései a 2000-es
évek elején már érezteti hatását a város minden
lakójának. Lesznek megfelelő létszámú munkahe
lyek, pozitívan irányul a jövedelem és az ingatlan
árak is felfelé mozdulnak el. Eközben a település
magán és köztulajdonú épületei is épülnek,
szépülnek.

Ezt kívánom a lakosságnak, és én ezért sze
retnék a következő időszakban dolgozni, s erre
kérem Gyomaendrőd lakosságát is.

Higyjék el, hogy vanjövő, nem csak múlt van!
Bízzanak abban, hogy a következő évtizedek

szebb és boldogabbjövőt teremtenek mindnyéyunk
számára!

FIFTI·FIFTI

Az Apolló mozi üzemeltetője kérle az önkormányzatot, hogy
működési kiadásaihoz járuljon hozzá. Az önkormányzat 2001-es
költségvetésében ezen költségek 50 %-ára terveznek be fedezetet a
mozi kiadási terheinek mérséklésére.



200 l. JANUÁR GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 3

xx. ÉVFOLYAMÁHOZ ÉRKEZETT
AGYOMAENDRŐDI HíRADÓ huszadik hivatalos évfolyama indul 2001.

januárjával.
Az első évfolyam - többi helyi lap hosszabb, rövidebb korábbi megje

lenését nem számolva - mégis 1977-ben indult Gyomai Híradó néven.
Kiadója az MSZMP Gyomai Nagyközségi Pártbizottságának Agitációs és
Propaganda Központja volt. Főszerkesztője Mészáros Gábor, felelős kiadója
Jenei Bálint.

AHíradó címoldalának tervezője Honti Antal.
Az első évfolyamokban, amikor negyedévenként jelent meg, a következő

szerzőket találjuk: Zöld Györgyi, Megyeri Sándor, Kékesi László, Beinschróth
Károly, Kiszely Lajos, Virág István, Juhász János, Varga Zsigmond, Gonda
Károly, Gyalogh László, Csoma Antal, Szabados Ferenc, Jenei Bálint, Kovács
Károly, Tanai Ferenc ..

Az évek során aztán változott a külalak is. A karton boritó elmaradt. A
szerkesztést is a példányszám növelésével (a kezdeti 250-350 pid.) a
nyomdai technológia alakította, s egyre inkább igazi lapformát kapott.

A Gyomai Híradó akkori felelős kiadója, Jenei Bálint - Jelenlegi
képviselő-testületi tag, aJogi és Ügyrendi Bizottság elnöke - erről az időről

akövetkezőket mondta.
A Híradó ötlete az akkori megyei pártbizottságon fogalmazódott meg. A

véleménnyel mi is egyetértettünk, miszerint törekedni kell arra, hogy a
lakossághoz közelebb juttassunk különböző helyi információkal, amik esetleg
amegyei sajtóban nem jelennek meg Erre apártbizottság keretén belül nyilt
lehetőség Ahelyi, gyomai pártbizottságon az ötletet szimpatikusnak találtuk.
Megbeszéltük néhányaktívával, akik hajlandók voltak aHíradó létrehozásában
részt venni. így jött létre a szerkesztő bizottság, de igénybe vettünk alkal
manként másokat is, akik írtak különböző dolgokról.

A borító például tükrözte az akkor itt legjellegzetesebb dolgokat: a víz
tornyol, aKner-nyomdát, templomot, más épületeket. A Kner-nyomda akkori

Honti Antal boritója

szokás szerint társadalmi munkában besegített és elkészítette ezeket a
borítókat.

AHíradó különféle helyi dolgokról adott számot. Érzésem szerint nem volt
domináns benne apolitikai tartalom. Természetesen az akkori helyzet szerint
feltalálhatók egyes számokban, de döntően inkább ahelyi dolgainkról írtunk.

A későbbiek során én kezdeményeztem azt, hogy igazából nem egy
pártkiadványnak kellene aHíradónak lennie, hanem sokkal inkább atelepülés
tanácsának tartozhatna aproliljába, ami mégiscsak ahelység általános gazdá
ja volt.

Emlékezetem szerint már azelőtt átkerült a tanácshoz: mielőtt Gyoma és
Endrőd egyesült. Mikor én tanácselnök lettem, akkor már a tanács gondo
zásában volt aHíradó. Azon is igyekeztünk, hogyaszerkesztésre minél inkább
szakembert találjunk, akkor vállalta el Homok Ernő ...

A települések egyesülésével, mikor Gyomaendrőd létrejött, akkor még
fontosabb volt az, hogya nagyközség dolgairól tudjunk a lakosságnak híreket
adni, hisz maga az egyesülés is különböző véleményeket váltott ki az
emberekből. Ahhoz, hogya közvélemény reálisan lássa, hogy az egyesülés
milyen eredményeket, gondokat hozott, ahhoz nagyon jó szolgálatot tett a
Híradó. A megjelenés minőségét is fejleszteni kellett, hogy a korábbi sten
cilezett megoldást anyomdai készítés váltsa lel. Ehhez atanács jobban tudott
anyagi fedezetet biztosítani, mint apártbizottság. Alakosság akezdettől pozi
tívan fogadta a lapot, én úgy érzékeltem, hiszen komoly ellenző kritíkát nem
regisztráltunk.

Én büszke vagyok arra ma is, hogy ez adolog a pártbizottság keretében
az én ottani vezetésemmel indult el, és a Híradó húszegynéhány éve megje
lenik azóta is. Tulajdonképpen 1977-től 81-82-ig megjelent Gyomai
Híradóval, a tulajdonképpeni jogelóddel együtt 2001-ben a huszonötödik
évfolyama indul ...

- Hogyan látja aHíradó jövőjét?

- Úgy gondolom, hogy mindig kell jövőjének lenni. Egy helyi, önkor-
mányzati újságra szükség van. Azért úgy gondolom, attól függetlenül, hogya
Híradó az önkormányzat lapja, jobban ki kellene domborítani, hogy ez tulaj
donképpen egy általános helyi újság és nem az önkormányzat közlönye. Kicsit
szélesebb hírskála, helyi gazdaságot, intézmények egyéni problémáit érintő

cikkek kellenének szerintem. Ehhez azonban az is elengedhetetlen, hogy az ott
lévők is akarjanak erről őszintén beszélni. Nem hiszem, hogy ez bűn lenne,
mégha az önkormányzat felé vetné is fel aproblémát. Akkor fog ez jól működ
ni, ha az emberek úgy érzik, hogy valahol az ő véleményük is megjelenhet..

Felelős szerkesztők az utóbbi 10-15 évben: Hornok Ernő, Valuska Lajos,
Hajdú László, Biró Károly (1993-tól).

Remélhetőleg aKedves Olvasó is úgy érzi, hogya Híradó elhagyta egyko
ri elkötelezett politikai hangját és csak nevében emlékeztet elődjére. Politikai
töltéstől mentes, aválasztások előtti időszak természetesen kivétel, de ekkor
is az "egyenlőség", az azonos feltételek biztosítása acél.

Az önkormányzati eredetű hírek és közlések megjelentetése a lap felada
ta. Ha emellett hely mutatkozik, akkor városi események ismertetése magától
értetődően lehetségesek. Egyéb, úgynevezett oldó, vagy szórakoztató témákat
is elhelyezünk alkalom adtán.

Terv, elképzelés, témabővítés állandóan napirenden van, ám az adott hely
meghatároz és eldönt.

A lakosságnak természetesen állandóan lehetősége van ötletekkel,
elképzelésekkel, kérésekkel, kritikával bombázni aszerkesztőséget.

Talán érezhető, hogyamegjelentetés adott célt támogat, de sajnos piaci
tudattal "fertőzötté" vált. Bevételt kell produkálni a lap megléte érdekében
(lásd a 30-40%-os hirdetési felületet.) Az önkormányzat valószínűleg nem
tartaná életben bizonyos bevételi szint alatt...

Személy szerint feladatomat igyekszem maradéktalanul ellátni, ahibákból
tanulni és ezeket kiküszöbölni. Azonban csak az nem vét hibát, aki nem dol
gozikl Ráadásul anyomda ördöge sem alszik...

Köszönjük a lakosság, az olvasóink 20-25 éves eddigi bizalmát!
A jövőben hasonló jó együttműködésben bízva ezennel a huszadik (hu
szonötödik) évfolyamunkba lépünk. BIRÓ KÁROLY felelős szerkesztő
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Tisztelt Adózók!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2001. január 01.

napjával megemelte a helyi adók, továbbá a gépjárműadó lize
tendő tételeit. A 2001. évi adófizetési kötelezettséget már ennek
megfelelően kell teljesíteni

Azelsö félévi adó megfizetési határideje 2001. év
március 15. napja, a második félévi adó megfizetési
határideje pedig szeptember 15. napja.

Az adóhatóság a fizetendő adótételekről egyedi határozatban
értesít minden adózót, melyhez csekket is mellékelünk.

Az adófizetés teljesítésére a határozat kézhezvétele előtt is
lehetőség van, ebben az esetben az adóhatóság, illetve az önkor
mányzat kirendeltsége a kellő segítséget megadja.

Tisztelettel dr. Csorba Csaba jegyző

Felvételi Nyílt Nap
A Felvételi Információs Szolgálat 2001. január 20-án téritésmentes

központi felvételi nyílt napot rendez az ELTE Állam- és Jogtudományi kará
nak épületében.

A rendezvény különleges aktualitását a2000/2001. évi új az OFI által
megformált felvételi és a jelentkezési lap leadásának közelgő határideje
adja. Az érintett diákok köre magyar nyelv és irodalomból vagy történelem
bői bárhová, illetve matematikából, közgazdaságtanból gazdasági, vagy
műszaki lelsőoktatási intézményekbe a2000/2001-es tanévben felvételizők.

Az előadásokat egyetemi, főiskolai előadók, középiskolás tankönyvszerzők

és az ország legnagyobb előkészítő szervezetének szaktanárai tartják.
Megjelenés csak előzetes bejelentkezés alapján lehetséges! Amegje

lentek a helyszínen térítésmentesen juthatnak hozzá a felvételi
segédgyűjteményhez, amit az alábbi telefonszámon azok is ingyen rendel
hetnek, akik a rendezvényen nem tudnak részt venni! Jelentkezés, további
információ 06/70/211-80-01.
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A Selyem úti óvoda köszönete
Decemberben nem volt lehetőségünkmeg
jelentetni a Ovi vacsora támogatóinak
listáját. Most bepótoljuk ezt. A Támogatók:

Farkasinszki Zsuzsanna, Ruházati Bolt Endrőd. Nagyné Rácz
Ildikó, Color shop, Ildikó Pamut-divatáru. Sándor Mihályné,
Giricz László, Körösi Halászati Szövetkezet, Farkas Máté.
Berény-Color papirbolt, SIKÉR Kft., Rideg Zoltán. Vaszkó Lajos.
Dávid István. Bótos Zsolt - Balogh Anikó. MADIZOL. Raichle
Sport Kft, Szabó Istvánné. Nagyné Simon Mária, Porubcsánszki
Sándorné. Tóth Lajos, Andódy Könyvkötészet, Keresztes Tibor,
Lapatinszki Lajosné, Körös Bütoripari Szövetkezet, Keselyős

Kft., Tóth Gellért. Tandi Sándor. Mágus Comp. Online-Enilno,
Bula Lajosné, Baby Élelmiszer. Polgármesteri Hivatal. Fülöpné
Gellai Zsuzsa, Szujó és Társa Kft.. Varga Józsefné, Megyeri
Jánosné, Corvo-Bianco, Zöld-cukrászda. Farkas Gabriella.
Nagy Tibor, Balázs Tibor. TURUL Kft.. fu rák Imréné,
GYOMAFA Kft., Gellai Cipő, Velvet Bütorbolt. Szabó Tibor,
Kert-Kivi Kft., Dr. Varga Géza. Tímár Andrásné. Gácsi Optika.
MAGÉP, Forgó Frigyes. Gonda Zoltán, Gyuricza Sándor,
SEVRÓ cipő, Fülöp Zoltán, Kalamáris. Hegedüs József,
Óregszőlői pulykafarm. Gyomai Kner Nyomda Rt., Látkóczki
Rózsika, Varga József. Rostélyos Gmk, Pappné Németh Hedvig,
Bukovszki Péter. Vargáné Farkas Ildikó. Hinel Andrea. Nagy
Ferencné. Szonda István, Tokainé Tímár Csilla, Endrődi Patika.
Szőke János, Szőke József. Várt Péter. Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet. Endrődi Horgászbolt. Marina vegyesbolt.
Bárdi Zoltánné, Kóris Györgyné, Szabó Tibor, Fekécs Róbert..
Pannika poharazó: Bela Imre, Rácz és Társa Kft.. Ladányi
Gáborné.

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
ügyvezető igazgatója

, ,

PALYAlATOT HIRDET
KIRENDELTSÉGVEZETŐI

ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE!

Pályázati feltételek:

:> felsőfokú iskolai végzettség.
:> számítógépes felhasználói ismeret.

:> előny: állami nyelvvizsga.
gyomaendrődilakóhely.

A pályázathoz részletes
szakmai önéletrajzot és az iskolai,

szakmai képzettségeket igazoló
okmányok egyszeru másolatát

csatolni kell.
Pályázat benyújtási határideje:

2001. január 25.

Cím:
Dr. Hunya Miklós ügyvezető ígazgató.

Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2.
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NAPIREND ELÖTTI POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓBÓL
• ALiget-fürdő fejlesztési pályázata a PHARE program keretében tovább jutott
az első fordulón abrüsszeli elbírálási tárgyalásokon. Elérhető közelségbe került
ezzel afedett uszoda létesítése, megvalósítása is 2002-2003-ra.

• A Német Kisebbségi Önkormányzat elnökség helyzetét, problémáit sta
bilizálni kell atovábbi biztonságos működés érdekében.

• Megérkezett a Gyomaendrőd Elkerülő Út tanulmányterve. Ez nem
végleges természetesen. Több előzetes egyeztetés után jelÖiték ki az út tervét.
Az egyik kapcsolat szerint a Fűzfás-zugon keresztül, a két iskola (katolikus
általános és a Bethlen szakképző volt 617-es) épülete között haladna, ami
egyelőre veszélyezteti a tervezett, elképzelt sportlétesítményi és nem biztonsá
gos környezetet adna a két ískola tekintetében szükséges még ennek további
egyeztetése

• Kedvező hírek vannak az iparí parkkal kapcsolatban. A Magyar
Fejlesztési Bank leellenőrizte és első körben elfogadta a megvalósítás és
kialakítás támogatását, és várhatóan január közepére a végleges döntés is
megszületik. Külön öröm, hogya Terülelfejlesztési Tanács ismételten döntött az
ipari park kérdésében és több mint 90 millió Ft-ot ítélt meg

• A 72 éven felüliek karácsonyi csomagját szinte valamennyi érintett
megkapta Többen köszönetüket fejezték ki agesztusért.

• A képviselő-testülel nevében gratuláll a polgármester úr Császárné
Gyuricza Éva képviselőnek (Fidesz-MPP-MKDSZ-MDF), aki decembertől tagja
lett amegyei közgyűlésnek.

Napirendi pontokból
HELYI ADÓK

Elfogadták a 2001 januárjától érvényes adótételekA variációját 13
igennel, 5 nemmel és 1 tartózkodással. Az Aés aBváltozat csak az idegen
forgalmi adó mértékében tért el.

Néhány példa Az ÉpíTMÉNYADÓ mértéke üdülés, pihenés célját szol
gáló építmények esetén - különböző sávokban elhelyezkedő ingatlanok -,
ha az ingatlan alapterülete a30 m2-t nem haladja meg.

320 Ftjm2, 280 Ft/m2, 230 Ft/m2, 180 Ftjm2
45 m2-ig 390 Ft, 330 Ft-, 280 Ft, 220 Ftjm2

45 m2 felett 480 Ft, 410 Ft-, 350 Ft, 280 Ftjm2.
ATELEKADÓ beépítetlen lakótelek teljes közművesítés esetén 14 Ft/m2,

részleges közművesítés esetén 9Ft/m2, közmű nélküli telek esetén 7FI/m2

Beépítetlen üdülőlelek esetén egységesen 170 Fl/m2, kivéve a 1520 
1550 helyrajzi számú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1500 m2

alapterületig 2,60 Ft/m2, az 1500 m2 felüli rész pedig 0,60 Fl/m2 .

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA ha alakás atelepülés bel
területén helyezkedik el ... 60 mq meg nem haladó hasznos alapterület
esetén 4100 Ft, 120 m2-ig 4600 Ft, 180 m2-ig 5200 Ft, 180 mq meghal
adó 6300 Ft

Földrajzi elhelyezkedése szerint (adott leírásnak megfelelően) a fenti
besorolások 3500 FI, 3800 FI. 4100 Ft. 4600 Ft. Továbbá 1700 FI, 2000 Ft,
2200 Ft, 2400 Ft...

IDEGENFORGALMI ADÓ személyenként és vendégéjszakánként külföl
di állampolgár esetében 280 Ft. belföldi állampolgár esetében 170 Fl.

Az iparűzési adókulcsok nem válloznak a2001. évre.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁSRÓ, SZOCIÁLIS El ÁTÁSRÓL

Módosult agyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátá
sokrói és aszemélyes gondoskodásról szóló rendelel. Apénzben nyújtott rend
kívüli gyermekvédelmi támogatás összege egy gyermeknek egy alkalommal
1000 Ft-tól 5000 Ft-ig terjedhet úgy, hogy az egy gyermeknek az egész évben
kifizetett összeg nem haladhatja meg a15 OOO Ft-ol.

A helyi autóbusz-közlekedés új üzemeltetője javaslattal fordult az
önkormányzathoz, hogy a gyermekek oktatási intézménybe történő utazásuk
megkönnyítése, kulturáltabbá tétele, továbbá a szülők és az arra jogosult idős

korúak anyagi terheinek csökkentése érdekében közös erőleszítéseket tegyenek
a helyi közlekedés elérhetősége, valamint a szolgáltatási színvonal javítása
érdekében.

A helyi autóbusz közlekedési támogatást az igénylők írásbeli kérelmére
jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintet nélkül kell megállapítani. A ter
mészetben nyújtott helyi közlekedési támogatás összege akedvezményes bér
letjegy árának erejéig terjedhet A támogatásra irányuló kérelmek döntésre
előkészítését és akedvezményes bérleljegy megváltásával, továbbá az eljárás
sai kapcsolatos egyéb adminisztrációs feladatokat az oktatási-nevelési
intézmények kötelesek ellátni (diákok esetében) Nyugdíjasok, 70 éven felüliek
esetében külön méltánylást kell alkalmazni - jövedelmi helyzettől függetlenül a
személy esetében, ha az átmeneti segély kéreimét a helyi menetrend szerinti
közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy megváltásához kéri. .. - szól
arendelet, amely február 1-jén lép hatályba

Gyomaendrődön 2000. november Hől indult csatorna rákötési kampány
sikerességének érdekében a rákötést több kedvezménnyel támogatják. így
például abekötéshez egyszeri pénzbeni támogatást adnak. Atámogatás megál
'lapítását aPolgármesterí Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon lehet
igényelni... .

Az egyszeri támogatás mértéke lakásingatlanonként: 5000 Ft, ha az ingat
lannál acsatornabekölő-vezeték közterületi szakasza teljes egészében kiépült,

10 OOO Ft, ha az ingatlannál a csatornabekötő-vezeték közterületi szakasza
nem teljes hosszban, vagy egyáltalán nem épült ki.

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS

Megkötötték a koncessziós szerződést a helyi autóbusz-közlekedés
üzemeltetésére abudapesti KVB Üzleti Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel AKVB
vállalja, hogy első-sorban gyomaendrődi munkavállalókat foglalkoztat, iskola
járatot is biztosít, továbbá aváros önkormányzatának megfizet havi bruttó 100
ezer Ft koncessziós díjat..

• AGYOMASZOLG Kft. szolgál':atásainak ár- és dijtételeit elfo
gadták január l-ji életbelépéssel. Néhány példa a temetkezési szolgál
tatás új díjszabásaiból:

Területfelhasználás: egyszemélyes sírkeret építése 4200 Ft, páros sírkeret
építése 7500 Ft, kripta építése 12600 Ft.

Sírhelyek árai egyszemélyes normál sírhely 25 évre 4800 Ft, egyszemélyes
mé~ített 25 évre 6300 Ft, gyermek sírhely 25 évre 3300 Ft, urnafülke 15 évről

25 évre 750 FI/év
Sírbolt 50 évre egyszemélyes 3300 Ft, kétszemélyes 3300 Fl.
Szolgáltatások egyszemélyes normál sírásás 4020 Ft, hantolás 1630 Ft.

gyermek sírásás 1630 Ft, hantolás 820 Ft. Urnasírhely sírásás 1630 Ft, hantolás
820 Ft.

Felárak: fedlap leemelés, elhelyezés 1631 Ft
Temetőn belüli szállítás 800 Fl. Helyi halottszállítás 3000 Fl. Ravatalozás

5500 Ft Távolsági halottszállitás 110 FI/km. Temelőfenntartási hozzájárulás
2900 Ft.. (Plusz 12% ÁFA!)

• Elfogadták az önkormányzat és szervei középtávú informatikai, telekom-
.. p~' ... fo;1007160;

IGAZGATÓi ÁLLÁS

Pályázatot írnak ki aVárosi Zene- és Művészeti Iskola igazgatói állására
5 tanévre - 2001. július 1-től 2006. augusztus 15-ig

Feltételeit részben az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról szóló
18. §-ban foglaltak szerint határozták meg Apályázat elbírálása legkésőbb

2001. június 30-ig megtörténik.

TOURINFORM BESZÁMOLÓ

Ellogadták a tisztelt képviselők a Tourinform Iroda 2000 évi
tevékenységéről szóló beszámolót. Ebben olvashattuk a2000. év nyári szezon
jának derekán készült közvéleménykutatási adatokat is, amelyben kül- és belföl
di vendégek nYilatkoztak elégedettségükről, vagy atapasztalt hiányosságokról,
mint például avendéglálók hiányos nyelvludásáról, akereskedelmi ellátás ala
csony színvonaláról, aszállásrlelyek nem kielégítő minőségéről, vagy éppen a
holtágak lerobbant állapotáról ...
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Közmeghallgatás
A város Képviselő-testületedecem

ber 7-én és 14-én közmeghallgatást
tartott a gyomai. majd az endrődi

városrészben. Sajnos aszokásoknak
megfelelőena gyomai oldalon gyérebb.
míg az endrődin nagyobb érdeklődés

kísérte az eseményt.
Dr. Dávid Imre polgármester

beszámolójában nagy vonalakban
ismertette az önkormányzat (önk)
2000-es. majd a 200l-es költ
ségvetését. illetve a terveket. az önk
vagyoni helyzetét. a helyi adó
bevételeit érintő kérdéseket...

A város várható és folyamatban
lévő beruházásai közül érthetően

nagyobb hangsúlyt kapott a beszá
molóban az ipari parkkaJ. a regionális
hulladéklerakóval, valamint a
lakosság egy részét közvetlenül érintő

szennyvizprogrammal kapcsolatos
probléma.

E fontos és a település következő

éveit nagyban befolyásoló fő-beru

házások mindenképpen változást hoz
nak és valószínűlegbizonyos tekintet
ben fellendítik gazdasági életünket
megvalósulásuk esetén.

Szó esett például az endrődi piac, a
Blaha út. mint közút, az endrődi köz
úti híd, a tájház, a Blaha úti Gon
dozási Központ. az endrődi sportpálya.
a gyomai sportpálya. a fürdő. az intéz
mények eddigi és jövőbeni fejlesztésé
ről.

A 1a..1msság kérdéseire a testület és
a Polgármesteri Hivatal képviselői

adtak választ.
Ezek közül néhány.
Lehetne-e visszaállítani, hogy pél

dául az áram-, gázszolgáltató kíren
deltséget nyisson a városban? A vá
lasz, hogy az önk. erre kevés ráhatás
sal van.

A szennyvizet bekötő lakos kap-e
adókedvezményt? A kommunális adó
fizetésben 4 éves kedvezmény jár.

A kifolyó szennyvizet lehessen
mérni és ezután fizetni a díjat...? Erre
nehéz és körülményes a megoldás...

Az endrődi részben a Fő úti
kerékpárutat balesetveszély miatt jó
lenne tovább építeni? Ez élő problé
ma. megoldása nagyon nehéz. de szó
van róla.

Az országgyűlési képviselőnk. Do
mokos László fogadónapja iránt érdek
lődtek és hiányolták...? A találkozás
megoldható ...

A cigány kisebbségre vonatkozó
oktatási és foglalkoztatási intézke
dések hatékonyságát és morális prob
lémákat feszegettek a cigányságra
vonatkozóan...? Ifj. Dógi János vála
szolt arra. hogy a Kisebbségi Önkor
mányzat sokféle programmal és
lehetőséggel várja tagjait. de van egy
csoport, amivel ők sem találnak kap
csolatot. párbeszédre eddig még nem
került sor velük...

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

MEZÖÖRIADATOK
A mezőőri szolgálat működési

kiadásainak részbeni fedezetéül
szolgál a mezőöri járulék. Ez a
rendeletnek megfelelően hektá
ronként 150 Ft, zártkert elneve
zésű területek esetén 300 Ft
területenként, vagy zártkert elne
vezésű területbe nem tartozó 2
hektár alatti területek esetén 300
Ft területenként.

(21/1998. (VIII. 7.l KT.sz. ren
delet 2§j2jbek.)

Az egyedi előírások 2000-ben
kezdődtek. 1800 földtulajdonos,
földhasználó bevallási csomagot
kapott. 1641 bevallás érkezett.
ebből 1097 esetben volt lehetőség

mezőőri járulék kivetésére.
15880,5182 ha lermőföldterületet

érint, ami 2443352 Ft járulék
kivetést adott. November végéig
l 426303 Ft-ot fizettek be, továb
bá a Körösmenti Vadásztársaság
utalt át 588800 Ft-ot e címen.
További befizetések még várhatók.

A működés adatai 2000-ben a
terv szerint 5358 OOO Ft, várható
tényadat dec. 31-ig 5457 OOO Ft.
A 200 l. évi tervezett kiadás
6 054 OOO Ft. A fedezetül szolgáló
bevételek 2000-ben-FVM-től dec.
31-ig 2 483 OOO Ft Mezöőri járulék
várható tényadat 2 974 OOO Ft.

200 l-re tervezett FVM támo
gatás 2 600 OOO Ft, mezoon
járulék bevétele 3600 OOO Ft.

1%1%1%1%1%1%1%

Tisztelt adózók
és vállalkozók!

Köszönjük eddigi l %-os fela
jánlásukat! Kérjük, hogy a
továbbiakban is támogassák
Alapítványunkat!

Adószámunk: 18376713·1·04.
Köszönettel: Gyomaendrődi

Mentő Alapítvány

A közbiztonságot. a közrendet felü
gyelő rendőrök hiányát firtatták...

Az öregszólői idős. egyedül álló
lakosok biztonsága nem garantált.
köztük elharapódzott a félelem még
nappal is ...

A városi rendőrparancsnok távol
létében ezekre nem került megnyug
tató válasz.

2001. JANUÁR

~ ,~

SZENNYVIZROL
A város szennyvízcsatorna

hálózatának fejlesztéséhez szük
séges források megteremtéséhez
eddig a Céltámogatási és a Kör
nyezetvédelmi Alap felé adtak be
pályázatot. Acéltámogatási pályá
zatban a teljes beruházási költség
40%-át már megítélték. a másikról
még nincs információ. Várható
20% megítélése. A saját források
csökkentésére, a beruházási ösz
szegek előteremtésére további pá
lyázatok szükségesek. Ehhez re
mény van a Közlekedési és Vízügyi
Minisztérium vissza nem téritendő

forrásának megszerzésére. A gaz
daságilag legkedvezőtlenebbhely
zetben lévő megyék közt 839 M Ft
20%-át osztják szét, ami a 2001
es keretösszeg.

A Közlekedési és Vízügyi Mi
nisztérium VICE pályázata vízügyi
célelőirányzatából maximum 100
millió Ft vissza nem térítendő

támogatás igényelhető. 200 l-ben
30 M, 2002-ben 30 M, 2003-ban
40 M Ft. A lakossági befizetések
után az önkormányzat saját for
rása a teljes beruházási összeg
10% -a körül várható. Az önkor
mányzat acélirányzat pályázathoz
szükséges saját forrást 219 389 E
Ft-ot az alábbi ütemezésben biz
tosítja 2001-ben 66 M. 2002-ben
66 M, 2003-ban 87389 E Ft-ot. A
képviselő-testület a szennyvízcsa
torna-hálózat II-III. ütem kivi
telezéséhez a közbeszerzési eljárás
lefolytatásához szükséges doku
mentációk összeállításához ter
vezési feladatok elvégzéséhez és
kivitelezési munkáinak teljes körű

lebonyolításával, árajánlata alap
ján 31.8 M és 30,7 M Ft összeg
szerint a Békés Mérnök Kft-t bízza
meg. A kivitelező kiválasztásához
szükséges előminősítéses közbe
szerzési eljárás lebonyolításával a
DUPLEX Kft-t és dr. Varga Imre
ügyvédet bízzák meg.

Anti-Murphik
A túlzott rátermettség nyomaszlóbb tud lenni,

mint az alkalmatlanság.
Kiskapuk mindig lesznek, de egyenes gerinc-

cel sosem járhatók.
Azseni eleinte hülyének látszik
Minden félreérthető dolgot félre is értenek.
A jól öltözött csinos kollégák mindig sikere

sebbek, mint aszorgalmas madárijesztők.

Ajó vezető adatok hiányában is képes dönteni.
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Kovács Imre: A parasztéletforma csődje Gyoma
2000. december havi lapszá

munkban jeleztük. hogy jolytatá
sokban közölni kívánjuk a kiváló
falukutató író, agrárpolitíkus egyik
alapvető tanulmányát, amelynek
címében is jelezte első megje
lenésekor; 1939-ben, hogy Gyomá
ról szól. Itt élt apai nagybátyja
Kovács Endre gazdálkodó, akinek
a házánál mindig otthonra talált.
Az író nagyapja Kovács Mihály Ls
gyomai volt, tizenhét holdas, hét
gyermekes parasztember. Édesap
ja pedig, elvégezvén a békéscsabai
földműves iskolát, a katonaságtól
a Dunántúlra kerűlt. az Alcsút mel
letti Fe1ső-Göböljárás uradaimába
kulcsámak. Itt született 1913-ban
Kovács Imre, az országosan
ismertté és elismertté lett, ellenzéki
szellemű író és parasztpolitikus,
aki Gyomára mindig hazajárt.
1980-ban hunyt el az Egyesült
Államokban, emigrációban. Hogy
szelleme is hazataláljon, közöljük
folytatásokban - a helység múlt
ját, társadalmát, birtokviszonyait
elemző nevezetes tanulmányát.

Sz.F.

* * *

A falukutatás keserves útján az
ember egyszer csak hazaér. Nem
szándékosan, - mert valahogy fél
saját faluja problémáival szem
benézni - hanem akaratlanul:
egyéni sorsa, vágyai, egész embeIi
élete abban a közösségben talál
feloldást, amelyből vétetett s
amely, bárhova kerüljön is, nem
engedi, örökké fogva tartja, és
egyszer vallomásra készteti.

Így voltam én mindig Gyomá
val. Ez a tiszántúli nagyközség
ugyan nem tekinthető szorosabb
értelemben vett hazámnak, mert
egy dunántúli uradalomban szü
lettem, ahová apám került el in
nen az Alföldről: ideköt származá
som, széles parasztrokonságom és
küzdelmes ifjúságom legtöbb em
léke.

Gyoma múltja szervesen illesz
kedik bele az Alföld történetébe és
mindenben követi annak végzetes
alakulását. A török háborúk előtt

a jelenlegi negyvenezer holdas
határ, kivüle még három község:
Ege, Póhalom és Nyárszeg bir
tokában volt. A török seregek, de
különösen a tatár segédcsapatok a

17. század második felében telje
sen elpusztították ezt a hajdan
virágzó területet és lakosai 1685
ben valamennyien elmenekültek.

Amikor a kincstáIi tiszttartó a
század végén 1698-ban bejárta
Békés megyét, Gyomán csak húsz
házhely nyomát számolhatta meg.
A helyzet valamelyes javulásával
azonban elfutott lakosai közül
néhányan visszatértek és megül
ték a régi faluhelyet. Az épen
maradt templom csábította őket: a
másik három község ellenben
véglegesen elpusztult. De a vissza
tért gyomai jobbágyok sem marad
hattak sokáig békében, mert
1703-ban a rácok támadtak rájuk,
akik a Rákóczi-felkelést használ
ták fel rablásra és fosztogatásra, s
ismét menekülniük kellett. 170S
ban Újból visszajöttek, de a követ
kező évben megint eltűntek, és
Gyoma 1709-től 171S-ig lakat
lanul állott.

Régi lakosai a sok zaklatás és
üldözés közben teljesen szét
szóródtak, és 171S-ban, amikor
elkezdődött Gyoma újabb kori
élete, csak egy ember jött vissza: a
többiek evangélikus és református
vallású jobbágyszökevények vol
tak, akik itt reméltek békét és me
nedéket találni üldözőik elől. Ezek
a szerencsétlen futóparasztok
huszonhét földbe ásott veremben
laktak, s olyan szerények voltak,
hogy istentiszteleteiket is csak egy
nádból font és sárral betapasztott
viskóban - a kőtemplom közben
szintén elpusztult - tarthatták
meg. Ilyen állapotban kapta
Harruckern János császári és
királyi hadiélelmezési főigazgató

már az első adománylevélben,
amelyet 1723. május 23-án állítot
tak ki számára. Az új földesúr
rögtön nagy kedvezményeket biz
tosított a minden pillanatban
szökésre kész jobbágyoknak, és
azok - maradtak. Így lett Gyoma
újra földesúIi község, és sorsának
alakulása jó egy századon
keresztül földesurai akaratától
függött.

Harruckern János báró (1729
től) - közgazdasági tudással és
érzékkel megáldott ember lévén 
nagyon jól tudta, hogy ez a
sivataggá vadult terület csak
kitartó és szorgalmas munkával
hozható helyre, ezért jobbágyait

megbecsülte. Azok nem is
panaszkodhattak ellene, és mégis
1735-ben egész Békés lángba
borult: a megye akkori tizennyolc
községe közül tizennégy, közötte
Gyoma csatlakozott a Péró-féle
lázadáshoz. Hogy mi késztette az
alig megtelepedett parasztságot
fegyverfogásra, az eléggé homá
lyos. Szociális helyzetük aligha,
mert az javulóban volt, hiszen
Harruckern mindenben segítette
és támogatta őket. Vezérük,
Szegedinácz Péter - történelmi és
népi nevén Péró*, a jegyzőkönyv

tanúsága szerint - ..Pécska, Maros
mellett lévő helységbeli rác
kapitány" valami misztikus meg
bízatást emlegetve szervezte az
embereket, s magát és seregét
"kuruc"-nak hirdette, ami azon
ban nem akadályozta meg abban,
hogy a mezőtúri vásárra siető

kereskedőketki ne fossza. Alvezé
rei Vértesi Mihály, Sebestyén
János, Papp Gáspár és Matula Pál
azzal hitegették a parasztságot,
hogy Rákóczi számára toborozzák
a népet. és az egész rácság Péró
val az élén a magyarok mellett fog
harcolni, ezért a rácokat ne
bántsák; ellenben az urakat,
kereskedőket, örményeket és a
németeket nyugodtan irthatják.
Természetesen ezt is, mint minden
parasztforradalmat, leverték és a
Gyomáról hadba állt kilenc jobbá
gyból csak négy tért vissza: a többi
meghalt a nagy Fejedelem iránti
kései hűségének, habár primitív
és félrevezetett, de kétségtelenül
jóhiszemű dokumentálásáért...

* Péró szerb határőr kapitány
igazi neve Jovan Szegedinec volt, s
mozgalmához a magyar jobbágyok
a növekvő adók. különösen a
pénzterhek miatt csatlakoztak, az
említetteken kívül Pásztor András
és Szilasi István mezőtúri és bé
késszentandrási jobbágyok vezeté
sével. A mintegy ezer fős megmoz
duláshoz a szomszédos megyékből

is gyülekeztek. Az első tanács
kozást Békésszentandráson,
1735. ápIilis 27-én tartották a
vezetők, pedig Rákóczi fejedelem
már 1735. április 5-én meghalt
Törökországban.

SZ.F.
(folytayuk!)
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JANUÁR FEBRUÁR

1 H Újév, Fruzsina 1 Cs Ignác, Virginia
2 K Ábel, Gergely 2 P Karolina, Aida
3 Sz Benjámin 3 Sz Balázs
4 Cs Titusz, Leona 4 V Ráhel, Csenge
5 P Simon 5 H Ágota, Ingrid
6 Sz Boldizsár 6 K DaraIlya, Dóra
7 V Allila. Ramóna 7 Sz Tódor, Rómeó
8 H Gyöngyvér 8 Cs Aranka
9 K Marcell 9 P Abigél, Alex

10 Sz Melánia 10 Sz Elvira
11 Cs Ágota, Baltazár 11 V Bertold, MarielIa
12 P Ernő, Cézár 12 H Lidia, Livia
13 Sz Veronika 13 K Ella, Linda
14 V Bódog, Félix 14 Sz Bálint. Valentin
15 H Lóránl, Loránd 15 Cs Kolos, Georgina
16 K Gusztáv 16 P Julianna, Lilla
17 Sz Antal. Antónia 17 Sz Donál
18 Cs Piroska 18 V Bernadell
19 P Sára, Márió 19 H Zsuzsanna
20 Sz Fábián, Sebestyén 20 K Aladár, Álmos
21 V Ágnes 21 Sz Eleonóra
22 H Vince, Artúr 22 Cs Gerzson
23 K Zelma, Rajmund 23 P Alfréd
24 Sz Timót. Xénia 24 Sz Mátyás
25 Cs Pál 25 V Géza
26 P Vanda, Paula 26 H Edina
27 Sz Angelika, Angéla 27 K Ákos, Bálor
28 V Károly, Karota 28 Sz Elemér
29 H Adél
30 K Martina, Gerda
31 Sz Marcella

MÁRCIUS

1 Cs Albin
2 P Lujza
3 Sz Kornélia
4 V Kázmér
5 H Adorján, Adrián
6 K Leonóra, Inez
7 Sz Tamás
8 Cs Zoltán
9 P Franciska, Fanni

10 Sz Ildikó
11 V Szilárd
12 H Gergely
13 K Krisztián, Ajtony
14 Sz Matild
15 Cs Nemzeti Onnep
16 P Henriella
17 Sz Gertrúd, Palrik
18 V Sándor, Ede
19 H József, Bánk
20 K Klaudia
21 Sz Benedek
22 Cs Beáta, Izolda
23 P Emőke

24 Sz Gábor, Karina
25 V Irén, irisz
26 H Emánuel
27 K Hajnalka
28 Sz Gedeon, Johanna
29 Cs Auguszta
30 P Zalán
31 Sz Árpád

ÁPRILIS

1 V Hugó
2 H Áron
3 K Buda, Richárd
4 Sz Izidor
5 Cs Vince
6 P Vilmos, Biborka
7 Sz Herman
8 V Dénes
9 H Erhard

10 K Zsolt
11 Sz Leó, Szaniszló
12 Cs Gyula
13 P Ida
14 Sz Tibor
15 V Húsvét, Anaszlázia,
16 H Húsvét, Csongor
17 K Rudolf
18 Sz Andrea, Ilma
19 Cs Emma
20 P Tivadar
21 Sz Konrád
22 V Csilla, Noémi
23 H Béla
24 K Győrgy

25 Sz Márk
26 Cs Ervin
27 P Zila, Mariann
28 Sz Valéria
29 V Péter
30 H Katalin, Killi

MÁJUS JÚNIUS

1 K Amunka Onnepe 1 P Tünde
2 Sz Zsigmond 2 Sz Kármen, Anita
3 Cs Timea, Irma 3 V POnkösd
4 P Mónika, Flórián 4 H POnkösd
5 Sz Györgyi 5 K Fatime
6 V Jvell, Frida 6 Sz Norberl, Cintia
7 H Gizella 7 Cs Róbert
8 K Mihály 8 P Medárd
9 Sz Gergely 9 Sz Félix

10 Cs Ármin, Pálma 10 V Margit, Gréla
11 P Ferenc 11 H Barnabás
12 Sz Pongrác 12 K Villő

13 V Szervác, Imola 13 Sz Antal, Anell
14 H Bonifác 14 Cs Vazul
15 K ZsóJia, Szonja 15 P Jolán, Vid
16 Sz Mózes, Bolond 16 Sz Juszlin
17 Cs Paszkál 17 V Laura, Alida
18 P Alexandra 18 H Arnold, Levente
19 Sz Ivó, Milán 19 K Gyártás
20 V Bernál, Felicia 20 Sz Rafael
21 H Konstantin 21 Cs Alajos, Lei la
22 K Júlia, Rita 22 P Paulina
23 Sz Dezső 23 Sz Zollán, SzidÓnia
24 Cs Eszter 24 V Iván
25 P Orbán 25 H Vilmos, Viola
26 Sz Fülöp, Evelin 26 K János, Pál
27 V Hella 27 Sz LászlÓ
28 H Emil, Csanád 28 Cs Levente, Irén
29 K Magdolna 29 P Péter, Pál
30 Sz Janka, Zsanett 30 Sz Pál
31 Cs Angéla, Petronella

A GyoIllaendrődi Híradó Falinaptára
2001. évre

Sikerekben és eredményekben fG.Zdag, boldog új esztendőtkíván
a Híradó szerkesztősége minden kedves Olvasójának!

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER

1 H Tihamér, Annamária 1 Sz Boglárka 1 Cs Egyed, Egon
2 K Olló 2 Cs Lehel 2 P Rebeka, Dorina
3 Sz Kornél, Soma 3 P Hermina 3 Sz Hilda
4 Cs Ulrik 4 Sz Domonkos, Dominika 4 V Rozátia
5 P Emese, Sarolla 5 V Krisztina 5 H Viktor, Lőrinc

6 Sz Csaba 6 H Berta, Bellina 6 K Zakariás
7 V Apollónia 7 K Ibolya 7 Sz Regina
8 H Ellák 8 Sz László 8 Cs Mária, Adrienn
9 K Lukrécia 9 Cs Emőd 9 P Ádám

10 Sz Amália 10 P Lőrinc 10 Sz Nikolell, Hunor
11 Cs Nóra, Lili 11 Sz Zsuzsanna, Tiborc 11 V Teodóra
12 P Izabella, Dalma 12 V Klára 12 H Mária
13 Sz Jenő 13 H Ipofy 13 K Kornél
14 V Örs, Stella 14 K Marcell 14 Sz Szeréna, Roxána
15 H Henrik, Roland 15 Sz Mária 15 Cs Enikő, Melitta
16 K Valler 16 Cs Ábrahám 16 P Edit
17 Sz Endre, Elek 17 P Jácint 17 Sz Zsófia
18 Cs Frigyes 18 Sz Ilona 18 V Diána
19 P Emilia 19 V Huba 19 H Vilhelmina
20 Sz Illés 20 H Szent Islván Onnepe 20 K Friderika
21 V Dániel, Daniella 21 K Sámuel, Hajnal 21 Sz Málé, Mirelia
22 H Magdolna 22 Sz Menyhért, Mirjam 22 Cs Móric
23 K Lenke 23 Cs Bence 23 P Tekla
24 Sz Kinga, Kincső 24 P BerJalan 24 Sz Gellért, Mercédesz
25 Cs Kristól, Jakab 25 Sz Lajos, Palricia 25 V Eufrozina, Kende
26 P Anna, Anikó 26 V Izsó 26 H Jusztina
27 Sz Olga, Liliána 27 H Gáspár 27 K Adalbert
28 V Szabolcs 28 K Ágoston 28 Sz Vencel
29 H Márta, Flóra 29 Sz Beatrix, Erna 29 Cs Mihály, Gabriella
30 K Judit, Xénia 30 Cs Rózsa 30 P Jeromos
31 Sz Oszkár 31 P Erika, Bella

OKTÓBER NOVEMBER

1 H Malvin 1 CS Mindenszentek
2 K Petra 2 P Achilles
3 Sz Helga 3 Sz Győző

4 Cs Ferenc 4 V Károly
5 P Aurél 5 H Imre
6 Sz Brúnó, Renála 6 K Lénárd
7 V Amália 7 Sz Rezső

8 H Koppány 8 Cs Zsombor
9 K Dénes 9 P Tivadar

10 Sz Gedeon 10 Sz Réka
11 Cs BrigilIa, Gilla 11 V Márton, Martin
12 P Miksa 12 H .Jónás. RenálÓ
13 Sz Kálmán, Ede 13 K Szilvia
14 V Helén 14 Sz Aliz
15 H Teréz 15 Cs Albert, Lipót
16 K Gál 16 P Ödön
17 Sz Hedvig 17 Sz Hortenzia, Gergő
18 Cs Lukács 18 V Jenő

19 P Nándor 19 H Erzsébel, Zsóka
20 Sz Vendel 20 K Jolán
21 V Orsolya 21 Sz Olivér
22 H Előd 22 Cs Cecilia
23 K Nemzeli Onnep 23 P Kelemen, Klementina
24 Sz Salamon 24 SZ Emma
25 Cs Blanka, Bianka 25 V Katalin, Kalinka
26 P Dömötör 26 H Virág
27 Sz Szabina 27 K Virgil
28 V Simon, Szimonetta 28 Sz Slefánia
29 H Nárcisz 29 Cs Taksony
30 K Alfonz 30 P András, Andor
31 Sz Farkas

DECEMBER

1 Sz Etza
2 V Melinda, Vivien
3 H Ferenc, Olívia
4 K Borbála, Barbara
5 Sz Vilma
6 Cs Miklós
7 P Ambrus
8 Sz Mária
9 V Natália

10 H Judit
11 K Árpád
12 Sz Gabriella
13 Cs Luca, OHlia
14 P Szilárda
15 Sz Valér
16 V Etelka, Aletta
17 H Lázár, Olimpia
18 K Auguszta
19 Sz Viola
20 Cs Teofil
21 P Tamás
22 Sz Zénó
23 V VildÓria
24 H Ádám, Éva
25 K Karácsony, Eugénia
26 SZ Karácsony, István
27 Cs János
28 P Kamilla
29 Sz Tamás, Tamara
30 V Dávid
31 H Szilveszter



2001. JANUÁR GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 9

• INTERNET • INTERNET • INTERNET • INTERNET • INTERNET • INTERNET • INTERNET •

AFogyaszióvédelmi Főfelügyelőség honlapjáról hllp://www.fvf.hu
Az FVF országos vizsgálalainak néhány fontosabb megállapítása A

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség gesztorálásával, amegyei felügyelőségek szakembere
inek közremúködésével az elmúlt időszakban több országos vizsgálatot tartottak.

Hús és húskészílmények
Ahús és húskészilmények hálózati ellenőrzése során megállapítolluk, hogya vis

szatérő ellenőrzések, valamint a feltárt hiányosságokat követő bírságolás ellenére a
kereskedelmi egységek változatlanul nem tesznek maradéktalanul eleget a forgalmazási
körülményekre vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltaknak. Avizsgálatban részt vett
10 területileg illetékes felügyelőség szakemberei 410 egységben végeztek eltenőrzésl, és
ezek 65,4%-ában ínlézkedtek valamilyen szabálylalanság miatt. Kiemelkedően sok szabá
Iylalanságot áltapítollak meg afogyasztóvédők Bács-Kiskun megyében (96,7%), Baranya
megyében (96,2%) és PesI megyében (94%) Kereskedelmi hiba, hogy az áruk
átvételekor csak a mennyiséget eltenőrzik a kereskedők, a minőségre vonatkozó előírá

sokat nem, vagy csak eseti jelleggel (húskészflmények megléte, fogyaszthatóság és/vagy
minőségmegőrzési idő, összetétel jelölése stb.). Szintén kereskedelmi hiba, hogy az
egységek az állat-egészségügyi tiltás ellenére engedély nélkül előre darált húst
értékesítettek, valamint árumentés eimén tiltolI ipari tevékenységet végeztek (pédául üzleti
körülmények között végzett árulelagyasztás, engedély nélküli gyártás). A kereskedők

továbbra sem fordítollak kellő figyelmet az áruk szakszerú tárolására és a gyártók által
megadott lejárati idők megtartására. Az ellenőrzést kiegészilettük a kereskedelem által
előre csomagolI hús és húskészitmények mikrobiológiai vizsgálatával, és az elvégzett
vizsgálatok alapján megállapítolluk, hogya 64 ellenőrzött minta 51 ,6%-a nem felelt meg
az előirt követelményeknek. Amagas kifogásolási arány feltehetően az előállífó hely nem
meglelelő élelmiszer-higiéniai állapotára vezelhető vissza. Külön figyelmet érdemel, hogy
az összes vizsgált minta 17%-a Salmonella kórokozó mikroorganizmust tartalmazott.
Szolgáltatások

. Harmincegy településen 45 szolgáltatónál elvégzett vizsgálat alapján összességében
megállapítható, hogya közszolgáltatások kötelező igénybe vételét a fogyasztó k, a
lakosság tudomásul veszi, azt 95%-ban igénybe veszi és adíjat kifizeti. Alakosság akkor
elégedell, ha folyamatos, rendszeres szolgáltatást kap. Jellemző, hogy alkalomszerúen
kilogásolják aszolgáltatás szinvonalát vagy jogosságát. Arésztvevő felek jogszerúen jár
nak el, nemcsak rajtuk múlik, hogya fogyasztók egyérlelmúen kiszolgáltalalI szereplői

ennek a területnek. A jogszerüség mellett alapvelően hátrányos helyzetben van a
fogyasztó, mert egyoldalúan köteles igénybe venni az önkormányzallal szerződött szot
gállató munkáját. Az ingallantulajdonos csak a kéményseprő megjelenésekor szerez
tudomást aközszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségéről. Az átlagpolgár
nem jut hozzá a jogszabályokhoz, írásos szerződés sem áll rendelkezésére, Igy jogait és
kötelezettségeit nem ismerheti. Akéményseprők alegtöbb esetben tényleges munkát nem
végeznek - legalábbis az ingatlantulajdonos véleménye szerint a szemrevételezés nem
munka -, tehát adíj megfizetését egyfajta adófizetésnek tekintik, mert nem áll arányban a
díjfizetés akapott szolgállatással.

Száraztészták
A lészlaminlák négy megye és a főváros 13 gyáriójának termékei voltak. Összesen

60 minla vizsgálatára kerüli sor. Aminlák kiválaszlásánál elsődleges szempontnak lekin
tettük, hogya termékek minőségmegőrzési időtartama lehetőség szerint minél lávolabb
essen egymától. Ily módon kívántunk képet kapni a gyártás során a higiénia meg
tartásárót. Amikrobiológiai jellemzök ellenőrzése során avizsgált 60 minta közül nyolcat.

SPORTHíREK A CSARNOKBÓl
Befejeződött az A és B csoportos teremiabdarúgó bajnokság. A B csoport

bajnoka a Kner Nyomda csapata lett, így jogot szerzett az A csoportban való
induláshoz.

Az Acsoport helyezelljei: 1. FAVILL, 2. SPEED, 3. ALKOTMÁNY.
Az Acsoporilegeredményesebb góllövője LASKAI LAJOS (FAVILL), a legjobb

kapus HUNYA ISTVAN (SPEED).
A november 26-í nyilt városi asztalitenisz verseny eredményei:
Általános iskola lány: 1. BÚZA KATALIN, 2. OLÁH LILLA.
Ált. isk. fiú: 1. SZfv10LNIK GERGŐ} 2. ~ÉKÉSI ZSOLT, 3. ,SOCZÓ LÁSZLÓ.
Felnőtt női: 1. AGASTON ISTVANNE, 2 MOLNARNE VAJO KATALIN, 3.

DLTYÁN LAJOSNÉ.
Felnőtt férfi: 1. KOVÁCS ZSOLT, 2. KOVÁCS JÁNOS, 3. GYURICZA LÁSZLÓ.
Középiskolás fiú: 1. MÁTYUS FERENC, 2. VÁGNER ZOLTÁN, 3. SZŐKE

ISTVÁN.
QC-csap~lverseny eredménye YANÓ ,- HORVÁTH ENIKŐ, ,2 ÁGOSTON

ISTVAN-LADANYI GABOR, 3. BELUKACS GABOR-FERENCZI ZOLTAN.
li versenyt Búza Mihály támogatta. Köszönjük l

December 10-től 2001. január 28-ig tart a beindult PROFI teremiabdarúgó
bajnokság. Résztvevő csapatok: Zöld sasok, Favill, Önpusztítók, Pavilon-discó,
Földesi TC, Hajdú-Targó BT, Dévaványa 1, Dévaványa 2. , Holler, Schwalm,
Paraolimpiakosz, MÖB-Thermix, Speed. (Sport-trió)

avizsgáll minták 13,3%-ál minősílettük nem megfelelőnek. 1999-ben a közel hasonló
időszakban lefolytalatt 9 megyére és a fővárosra kiterjedő vizsgálat során amegvizsgált
50 minta 20%-a volt nem megfelelő mikrobiológiai szemponlbót. Salmonella jelenléte
három mintában volt kimutatható. Avizsgálat részét képezte acsomagolás, jelölés bírála
ta is. illetve annak vizsgálata, hogya termékek rendelkeznek-e a területileg illetékes
állomások által jóváhagyott gyártmánylapokkal. Az árucikkek csomagolása minden eset
ben megfelelő volt. Ajelölési kötelezettség ellenőrzése során hat minta (10%) nem felelt
meg a vonatkozó előírásoknak. 1999-ben a kifogásolt arány jelölési hiba miatt ennél
lényegesen magasabb, 54% volt. Ahibaokok: acsomagolóanyagon feltüntetett minőség
megörzési idő több, mint avállal i; a csomagoloanyag frontoldalán csak idegen nyelvú
felíratok vannak, amagyar nyelvü feliralokat egy kismérelú kiegészítő cimke larlalmazza a
hátoldalon, amelynek tartalma nem egyezik meg a hálaidaion lévő idegen nyelvú lelira
tokkal; améret szerinti csoportnevet - ami lehet szálasáru vagyapróáru - hibásan tüntet
ték fel; a tésztagyártás az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás által
határozatban jóváhagyott gyártmánylap nélkül történt. Vásárok és piacok Az FVF idei
munkatervében is szerepel avásárok és piacok folyamatos ellenőrzése. A2000. január 1
jétől június 30-ig elvégzett vizsgálatok alapján megállapltottuk, hogya jogsértő maga
tartást tanúsító személyek száma avásárokon és apiacokon csökkent, éppen az állandó
ellenőrzés és megtett intézkedések hatására. 1999. I. félévében az árusok 79%-ánál
tapaszlaltunk jogsértő magatartást, míg az idei év első félévében ellenőrzött személyeknek
(26 vásáron és piacon összesen 821 kereskedő) "csak" a61 %-a végezte tevékenységét a
jogszabályban előirtaktól eltérBen. Ez az érték nyilván tovább csökkenne, ha a piacfelü
gyelők nemcsak ahelypénzt szednék be, hanem élnének felügyelefi jogukkal, és a piac
nyitvatartási ideje alan, folyamatosan ellenőriznék az értékesitést végzőket.

Ismét megjelent apiacokon afúszerpaprika-örlemény és minimális mennyiségben a
hamisított Vegeta is. Apiaci kinálatban nagy mennyiségben továbbra is megtalálhatók a
hamis márkajelzésú könnyüipari termékek. Esetenként egy-egy megyében hamis márkájú
órákat is értékesítettek. Néhány esetben apiacokon is találtunk az FVF által korábban letil
tolI terméket. A vonatkozó rendelet tiltása ellenére még mindig sokan foglalkoznak az
elektromos hálózatról múködő termékek eladásával. Az ellenőrzések alkalmával a felü
gyelők mintákat is vettek apiaci kinálatban lévő készülékekbőL Atermékeket az akkredilált
laboratóriumban megvizsgállák, és megállapilották, hogy a vizsgált készülékek közül
nyolc életveszélyes. Ezek forgalmazását országosan megtillolluk. Az ellenőrzések alkal
mával megállapilaIluk, hogya következő szabálylalanságok minden szakterületre
jeHemzőek: bizonylat i fegyelem megsértése, kötelező fizetési jegyzék átadásának elmu
lasztása, minőségtanúsítási kötelezettség, illetve avásárlási tájékoztató adására vonatkozó
kötelezettség megszegése, árak megállapításának, közlésének és feltüntetésének elmu
lasztása. Az előző évben sok problémát okozott, hogy a piacokon árusítást végző

külföldiek magyarul írni, olvasni nem tudtak, csak az értékesítéssel kapcsolatos magyar
szavakat tudták, amúködéshez SZükséges jogszabályokat ezért nem ismerték. Atöbb éve
folyamatosan végzett ellenőrzések és amegtett intézkedések ezen a területen is javulási
eredményeztek. A vásárokon és piacokon található vendéglátó-ipari egységek
ellenőrzését nem irluk elB, mivel a vizsgálati kör igy is nagyon szerleágazó. Néhány
megye sajál vizsgálati szempon lok alapján végzett ellenőrzéseket apiaci vendéglátó-ipari
helyeken. A megvizsgátt 17 egységből12-ben tapasztaltak jogsértő magatartást. Aked
vezBHen adatok alapján szükségesnek tartjuk, hogy ezeket az egységeket jövőre önnálló
országos vendéglátó-ipari vizsgálat keretében ellenőrizzük.

A SPORTCSARNOK
január havi programtervezete

Női konditorna: hetente hétfőn és csütör
tökön 18-19-ig. Vezeti Varga Lajos tornász
olimpikon.

Női kosárlabda: hetente hétfőn és csütör
tökön 18-19-ig. Vezeti Cs. Nagy Lajos testn
evelő.

Női kézilabda: hetente pénteken 20-2 l-ig.

Január 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
PROFI Teremiabdarugó bajnokság 13-19-ig.

Januúr 6" 13.,20,,27., GÓLIÁT 8-9.30-ig,
7., 14.,21., 28. GÓL-SULI 8.30-1 l-ig
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AM ERII<ÁBAN JÁRTAI<.
• INDUL A TELEHÁZ • AZ ANGOLOK IS •

Az Amelikai Egyesült Államok ötven éve folytatja azt
a programot, amiben a világ minden részéről össze
hivottaknak reálisan igyekszik bemutatni az álla.rnok
működését, politikáját. kultúráját, s mindezt a
külföldiek ismereteinek bővítésére, Amerika helyesebb
megitélése érdekében. Ifjabb Dógi János a helyi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat és az amelikai US AID kap
csolata révén került a meghívottak közé. Érdekessége az
útnak. hogy ez alkalommal a 3 fős küldöttség csak
cigány kisebbségiekből állt: egy-egy fő Kisköréről és
Debrecenbőlvolt Dógi úr társa. November ll-től három
hétig gazdagíthatták ismereteiket és benyomásaikat. Az
amerikaiakat érdeklik a kisebbségek. köztük a magyar
Cigányság helyzete is. ezt az út tapasztalatai is
megerősítették.

Az első hetet Washingtonban (DC) töltötték. Az
érdekes programok sora itt kezdődött. A Külügy
minisztélium, mint vendéglátó szerv és más minisztéri
umok és magas rangú intézmények megtekintése mel
lett konferenciák, múzeumlátogatások, vagy egyéb lehe
tőségek állta.l,: rendelkezésükre. Természetesen részletes
képet kaptak az amelikai történelemből, a politikai ha
talom felépítéséről stb. Találkoztak többek között az
indiánok képviselőivel, sőt rezervátumokba is ellátogat
tak.

Voltak Spokenben, ahol megismerkedtek egy jogi
fogalommal is, amit utálatból történő bűnözésnek

neveznek, s súlyosan büntetik.
Innen New-Mexicoba jutottak. Itt is az indiánok és

más kisebbségek mindennapi életkörülményeivel
ismerkedtek. Túlnyomó részt azonban az oktatás iránt
érdeklődtek, hiszen itthon is átképzéssel és oktatással
foglalkoznak.

Meglepő élmény volt, hogy az ottani iskola indián
származású tanulói zömében tudták, hogy Magyaror
szág hol található...

Jártak egy turisztikai úticélnak meghagyott és fenn
tartott településen, ősi körülmények között élő indiánok
között iS a hegyekben.

Wisconsin államban találkoztak laoszi kisebbséggel,
vagyis, akik Laoszban maguk is kisebbségben élnek a
magyar cigánysághoz hasonlatosan. Hasonlatos az
élethelyzetük, a problémájuk is. Beilleszkedési gondjaik
miatt az amerikai állam úgy oldotta meg a dolgot. hogy
egy városba telepítette őket. A város iskoláiban tanul
nak a gyerekek, vagyis úgyszólván minden ütközési
pontot igyekeztek kivédeni.

* ::;: *

Hazaérkezés után Budapesten az USA külügymi
niszterével, Madelein Allbrighttal talákoztak, aki éppen
magyar kitüntetéseket vett át. Allbright asszony
beszédében méltatta a magyarországi roma közösségi
házak és a január l-től beinduló 4 roma Teleház jelen
tőségét. amelyek egyike éppen a Gyomaendrődi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat Közösségi Háza, ahol a
Teleház is beindul. A méltatás öncélú is volt, mert ezeket
amelikai támogatással hozták létre.

A gyomaendrődi Teleház már átvehette decemberben
a megfelelő mennyiségű, hét darab számítógépet.
A munka itt is januárban indult.

Dógi János hangsúlyozta, hogy ez nem csak a cigány
kisebbség tagjainak létesült. A hét számítógép és hozzá

tartozó minden infrastrukturális kapcsolat megfelel egy
16 ezres település Teleház működésUeltételeinek.

- Várjuk a város lakóit, a civil szervezeteket - han
goztatja és kéli Dógi úr.

Ja.'1uárban tervezik megrendezni itt a Civil szer
vezetek napját, fórumát. Ezen bemutatnák a Teleházat,
ismertetnék működését. Szeretnének szoros együtt
működést kialakitani a helyi civil szervezetekkel, és
segíteni nekik. Felajánlják ehhez az infrastruktúrát
pályázatok készítéséhez is például.

Az indiánharcos 1átja ajöuöt... Ijj. Dági Jánossa1

Az Internetes honlapjuk is elkészült, ahová lehetőség

van az együttműködő szervezeteknek, a városért tenni
akaróknak is felkerülni, s ez teljesen ingyenes.

Három számítógépes tanfolyamot indítanak egy fél év
alatt, az elvárásoknak megfelelően, ami a Teleházas
program része. Egy-egy 105 órás felnőtteknek és
gyerekeknek és 40 órás haladóknak. A tervek szerint ez
január közepén indulna, heti két alkalommal. ..
A Bethlen iskolán keresztül Rósz Ádám fogja az oktatást
irányítani.

A Teleház nyitva tartása egyezik a Közösségi Házéval:
reggel 8-tól 16 óráig munkanapokon. Címe Fő út 80. sz.
Tel.: 282-974.

Továbbá várják, lehetőleg cigány fiatalok jelent
kezését. akik szeretnének tovább tanulni például gim
náziumban, vagy elképzelhetőnek tartják a Közösségi
Házban dolgozni, vagy együttműködni Kulturális kap
csolatok létrehozásában, vagy csak valami elképzelés
sel, ötlettel birnak.

* * *
Nagy-Britannia kormányának Magyarországon mű

ködő szervezete felkérte a helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzatot, hogy hívja össze egynapos konferen
ciára a helyi civil szervezeteket. Ezt december 15-én a
Körös étteremben tartották. Célja az volt, hogyan és
miben tudnának segíteni az itteni szervezetek mun
kájában az angolok. A sikeres találkozónak is folytatása
következik a közeljövőben és hosszú távú kapcsolatnak
igérkezik.

Amely szervezetek bármilyen oknál fogva nem voltak
jelen e találkozón, vegyék fel a kapcsolatot ifj. Dági Já
nossal a Cigány Kisebbségi Közösségi Ház eimén, mert a
következő ilyen jellegű fórumra még jelentkezhetnek.

A tájékoztatást IFJ. DÓGl JÁNOSTÓL kapta a Híradó
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APRÓHIRDETÉSEK

Abelvízkárt szenvedett épületek
A2000. év tartós belvizes állapota jelentős károkat okozott az önkormányzati
épületek állagában is. Akormánydöntés értelmében csak akötelezően ellátandó
feladatokat végző intézményi építmények helyreállítási kárait térítették meg. Az
önkormányzat felméréseit aBékés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a
Békés Megyei Közigazgatási Hivatal képviselői végezték. 14 intézményi épület
ben keletkezett károk jogosságát fogadták el 53350 OOO Ft értékben.
Ahelyreállítás értékének 60%-a . azaz 32 MFt átutalásra került. Ez aszükséges
anyagköltségeketfedezte. Ahiányzó 40 %-01, azaz több mint 21 MFt-ot köz
munkások által végzett munkák értékével kellett biztosítani.
ASzociális és Családügyi Minisztérium pályázatában megfogalmazott célok és
feladatok megvalósítása érdekében biztosította a21 MFt-ot. Ennek eredménye
nyomán 102 fő regisztrált munkanélküli foglalkoztatását kellett vállalni az ön
kormányzatnak augusztus 15-től november 30-ig, átlag 76 nap/fő időtartamra.

Az önkormányzat három helybeli építőipari kivitelezővel - Gyomaszolg Kft,
Thermix Építőipari Szövetkezet és Dambatter Kft. - kötött szerződést akárok
helyreállítására, úgy, hogy az önkormányzat a vállalkozás értékének 40%-át
közhasznú munkások által végzett munka értékével fedezi.
A felújítások megtörténtek a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, a 2. Sz.
Általános Iskola, az orvosi ügyelet, az idősek klubja és óvodai épületek
esetében.
Az időszak alatt foglalkoztatott személyek száma 132 fő volt. A munka
kezdéskori létszáma 78 fő. időközben távozott 30 fő. Időközben felvett 54 fő, a
teljes időszakot végigdolgozta 72 fő. Afoglalkoztatott állaglétszám 102 fő volt.

Szövegszerkesztést német nyelven IS
vállalol<l Erd.: 285-875. 'Club Tihany Rt. -szobalány 5 fő. Tel. 87/538-536.

'VT Mechatronika Kft. Székesfehérvár - operátor 50 fő. Tel.: 22/510-235.
'Bau-Consulting Group Kft. Budapest - regionális termékmenedzser 10 fő.

Tel.: 1-349-6371,30/210-7212.
'Vértes Erőmű Rt. Oroszlány - földalatti villanyszerelő 10 fő.

'Keve-Sprint 2000. Kft. Budapest - Co hegesztő 10 fő. Tel.: 30/2073-132.
'Német és Geller Kft. Dunakiliti - asztalos 6 rő. Tel.: 20/9387420.
'Csaba-Berény Gépgyártó Kft. Mezőberény -esztergályos 10 fő, géplakatos
10 fő, hegesztő 10 fő. Tel.: 66/352-422.
'Gellai Miklós vállalkozó Gyomaendrőd - hegesztő 3 fő. Tel.: 66/386-766.
'Stafirung Kft. Gyomaendrőd - varrónő 5 fő. Tel.: 66/386-603.
'Castello-Hungary Kft. Szeghalom - varrónő 10 fő. Tel. 66/473-065.
'ABM-Amro Bank Rt. Kirendeltsége Szarvas - bankbiztosítási tanácsadó 5
fő Tel.: 30/2896-397.
'IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Rt. Bábolna - villanyszerelő 2 fő.

Tel.: 34/369-399.
'Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaföldvár 
körzeti nővér 2 fő. Tel.: 56/470-017/28 mellék.
'Zala Általános Építési Vállalkozó Rt. Zalaegerszeg - gipszkartonszerelő 5
fő. Tel.: 92/313-2501 105 mellék.
'Juhász és egyéb állatgondozó szak- és betanított munkások jelentkezését
várjuk vidéki munkahelyre.
Az állással- és afenti kínálattal- kapcsolatos bővebb felvilágosításért for
duljon a Kirendeltség dolgozóihoz. Gyomaendrőd Mirhóháti u. 11. Tel.:
386-212,386-705,283-933.

ÁLLÁ5AJÁNLATOK

Ha elad, vagy vesz, keresse CIBERÉT a
Hangos Hirdetöt! • Tel.: 70/230-5468

Tisztelt Hirdetffnk!
AHIRADÓBAN megjelenő apróhirdetése automatikusan megjelenik a terüleli
lefedésű Tas Magyar BAZÁR nevű hirdetési újság legközelebbi számában iSi

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122, fax: 386-320

Beküldési határidő minden hó 25-e.
••_._---------------~---------------------------------------------------------------'*:
! INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) !
i Feladó neve: i, . ,, ,
: Címe: i

Cse<ebe~e.(ap'O:}~d7·sJ"ege(mJ:2~.7·.::.::·1
• .(CIlua.<J:101á-ím.ssaJLL_J

r-------~----------------~ÉpíTÉSI TELEK ELADÓ!
I Zrínyi Miklós utca 4311. sz. alatt.
I Érdeklődni: 06/66/283-489, és a06/30/9580-479-es telefonon lehet.

Vasárteri . lakótelepen kiadó lakást
keresekl Erd.: 06/30/2487-281.
/:. Bónom-zugban telket vásárolnék.
Erd.: 06/1/380-8438 este 19 óra
után.

24-36 közötti) nem manöken alakú
nő jelentkezesét várom, aki nem
rövid távra keresi társát l Gyermek
nem akadályl Cim: Gyomaendrőd
PF. 95.

Lehel u. 25.sz. alatti ház eladó.
Erd.:Altila u. 2. 282-181-es tele
fonon.

SImson Schwalbe segédmotor
kerékpár kitűnő állapottian, 6000
km-el eladól Erd.: Jókai u. 5. Vincze
Zoltán. tel: 06/30/245-7320.

Gyomán kétszintes gáz- és vegyes
kozponli fűtéses családi ház
gazdálkodásra és vállalkozásra alkal
mas épületekkel eladól Erd.: lel 285
505. vagy Gárdonyi u. 16. sz.
A Harcsás-zugban 2 db töld eladó
kb. 450-45lT négyszögöl Erd.:
Endrőd Kinizsi u9. sz. Tel: 285-729.
Nagy János MIrhol u. 14.sz.,
Endrődön egy r~i típusú ház nagy
portával eladó. frd.: a fenti címen.
Tel .. 66/283-190.

gépelése. nyomtatása helyben! Érd.:
66/285-141 (17-20 h).

CITROEN BX kombi eladó! ml bor
dómetál, 1,6-os, szervó, ABS,
központi zár, elektromos ablakemelő,
vonóhoroQgal. XM TRD csere
érdekel (550000Ft). Tel.: 20/96-45
901.,66/282-840 este.

Szövegszerkesztés .rövid hatarrdore,
német nyelven is. Erd.: 284-718 esti
órákban.

Kézzel hajtós kukorrcamorzsolo. egy
24-es gyermek kerékpár és 200 db
fehér tetőcserép eladó! Erd.: 284
354.

Lehel utcában ket generáció reszere
alkalmas komfortos családi ház ipari
árammal, kerltel eladó. Erd. 66/285
489.

Gyomaendrődi tŐlskolások, egye
temisták figyelem! Szakdolgozatok,
esszék, jegyzetek, határidős munkák

Jó állapotban lévő tehér zomancos
sparhelt eladó l Erd.: 283-123-as
telefonon.

Jó minőségű IDARED alma nagy
mennyiségben eladó! If/' Kiss Károly
Vámosmikola

h
Pász ói u 6.

06/27/377-990

Eladó Hunyán összkomfortos ház
gazdasági epülettel, valamint 1000
ab kiscserép kemping kerékpár. 12
lóerős kistraKtor. kukoricamorzsoló
Erd.: Hunya Béla. Arpád u. 9/1 .Tel:
66/283-154

~-----------~~-----------~
KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS

Elhaláloztak:
Gál Gáborné Csatári Emma 96, Fási Gyula 83.

Ronyec Pál 65 és Pelyva Mátyás 66 éves korában.

Köszönetet mondunk mindazon barátoknak. ismerősöknek akik

HORNOK LÁSZLÓ
elvesztése miatt érzelt fájdalmunkat részvétnyilvánításaikkal enyhíteni

igyekeztek. Köszönjük azoknak, akik sírjára akegyelet,
atisztelet virágait elhelyezték és utolsó útjára elkisérték.

Agyászoló felesége, fiai. édesanyja és testvérei.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés:
Juhász István és Szölösi Piroska.

'.
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ONLINE
Számítás- és irodatechnika

GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/l.

Használt és új számítógépek
adása-vétele

AUDIO-, VIDEO SZERVIZ

Tel./Fax: 66/284-559
E-mail: online@bekes.hungary.net

II.A...~ "u" ~.A...

Újévi akció

50%-os
engedmény a teljes

árukészletre!
szeretettel váIjuk a kedves vásárlóinkat!

Nyitva tartás:

H.-P.: 9-12. 13-17 óráig. Sz.: 9-12 óráig
A Vásártéri lakótelepen az Üvegház bisztró mellett

KERTMEGI MIHÁ Y
általános asztalos
GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111. sz.
Telefon: 06/30/354-3383
MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok
és bútorok

egyedi megtervezése
és kivitelezése

ffZZ',;8W"~'s"~'s".z;W"ZZ'~.>W"%$'.S(;~~EZ's".>W"ZZ'%%$W~

I Elvesztette nyári színét, vagy netán W
~ kikapcsolódásra, szépülésre vágyik? m
~ Ezen segíthetünk, mert egy helyen várja Önt ~
I Turbo szoli, kozmetika, fodrászat ~

~ (Nők és férfiak részére) ~

~ Gyomán a Jókai u. 29/11. szám alatt WI Bejelentkezni: ~
~ 06-66-285-669, 06-203-441-008 ~
& Szeretettel várjuk a kedves vendégeket ~
!Ji"R~"R~"R~~~"R~~~~"R~"R~~~~~""&.~~"R~~~~~"R'l;>-.J&~

Krisztián étterem átadása

Tímár András és neje kezdeményezte alétrehozást avolt orvosi
rendelőből aSzabadság téren. Aköltséges átalakítás után ők vezetik
az éttermet, ami szintén 21-én került átadásra. Az étterem aBenllen
iskola vendéglátóipari tanulóinak is gyakorlóhelyet biztosít.

A Bethlen Szakképző Iskola tangazdaságában
átadásra került december 21-én a kecsketenyésztő és
tartó, valamint feldolgozó telep, továbbá a tan-pék
műhely.

Az FVM 15 millióval, a Békés Megyei Terület
fejlesztési Tanács 14 millióval, és az önkormányzat
12 millió saját erővel járult hozzá a megvalósításhoz.

A tenyésztő teleprész tulajdonképpen meg
előlegezi a jövő évben valószínűleg átadásra kerülő

feldolgozó üzemet.
Az átadáson részt vett és beszédet mondott dr.

Wallendums Árpád az FVM osztályvezető helyettese
is.

A férőhely jelenleg 100 egyednek plusz a szaporu
latnak biztosított. Körülbelül 50 álattal indul majd a
tenyésztés 2001-ben.

A szintén átadott pékműhely (tanműhely) 12 fő

oktatását biztosítja. A gépeket a környék pékségei
adományozták. Az átalakítási munkák 40 %-át a tan
ulók végezték.

A kecsketenyésztő istálló átadásán Q
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~I

R.P.A. Magyarország
Iroda: BÉKÉSCSABA, Kazinczy u. 4. 1. 42.

TeL: 445-544/242
Mobil: 20/347-2005

GYOMAENDRÖO. Körgát u. 15/1.
TeL: 285-874

Kedvezményes részleiflZetési lehetőség
bármilyen vásárláshoz, akár

szerződéskötési dg
nélkül is.

Kamatmentes konstrukció!

COO
áruházban

vásároljon!
A legnagyobb választék, olcsó árak!

Ismerje meg a cOOP márkatermékeket!

Megbízható minöség, olcsó ár!

Az új évben is folyamatos árengedményes
akciók, nyereményakciók!

Figyelje a szórólapokat és a plakátokat!

COOP - Önhöz a legközelebb!

évben is a Hősök úti

R & T műhely vállalja
VIDEOFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSÉT

• esküvólt, családi események
• egyéb rendezvények rögzítése

HiB, S-VHS minőségben

Telefon: 66/283-858,06/30/2053-164
Gyomaendrőd,Vásártéri ltp. 31/A fsz. l.

R. NAGYNÉ BARÁTH ÉVA
(szakképzett videonlÜSor-készítö)

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••

R. NAGY TIBOR
szakoktató

UHRIN LAJOS
slakoktató

TELI
KABÁTOK.

váloeatott extra minőséeű ruhák
vására.

Géproney folyamatosan kapható!
Nyitva tartás:

hétfő: 8-H-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-lg,

szombaton: 8-12-ig

< ~ (j~ÓZ<1 j

<~ ,=- F,'-=$ ~, ~7

GÓZAN SANDOR
iskolauezelŐ

HORNüK LÁSZLÓ
szakoklaló

Gyomaendrőd

Fő út 230.

GÖZON AUTÖSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendr6di Magán Autósiskola az alábbi id6pontban
és kategóriákban tanfolyamot indit

Gyomán (Kossuth u 18) 2001. január 16.17 óra
Endrődön (Művelődési Ház) 2001. január 18. 17 óra

Személygépkocsi • Motorkerékpár • Segédmotoros kerékpár

Aki ezen a /anfolyamon részt vesz, azok számára iskolánk vállalja,
hogy egy éven belül aje/enlegi képzési dijak mellett képzi ki.

Je/en/kezni.· Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. (A Kner Nyomda mellett)
Telefon: 386-479,60/345-789

Gyomendrőd, Blaha L. út 21. • Teleion 386-917

Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 16-17 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

"H'~RNI X 5500 Gyomaendröd,
• J ~ I Ipartelep u. 3.

_ Tel./Fax: 66/386-614,
Epítőipari Szövetkezet 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel ... )

•••••••• e •••••• II " ••••••••••••• 0 •• 000.00 ••••• 0.0 o •••••••••••· .: Tévé, video, antenna és ;
· egyéb elektronikai :
: készülékek
· JAVÍTÁSA. :.
: Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. :
• Telefon 06/30/228-4728 •· .
••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••• 000 ••••••••••••••••••••••
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Boldog új esztendőt kívánunkl

,

EZREDFORDULOI
, ,

BETETAKCIO
az Endrőd és Vidéke

Takarékszövetkezetnél
2001. január hónapban.

Egy esély az új
évezred jó

kezdéséhez!

UONNE
SHOP.

Vórjuk minden

kedves rég i és új

vósórlónkat

a megszokott magas

színvonalú, bő óruvólasztékkal.

ÓRA, ÉKSZER, FOTÓCIKKEK

Lionne Shop!
GYOMAENDRŐD

Hősök útja 46.
Tel.: 66/386-424

UONNE
SHOP.

Maxima 46-os egyenesvágógép eladó!
Érdeklődni aüS/30/9580-479-es telefonon lehet.

Foly~matosan

indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122

E-maii: vendel@bekesnet.hu

INTEQ
NYELV8TÚDIÓ

Keresse a takarékszövetkezet kiren
deltségeit

Gyomaendrőd, Kossuth u. 30.,
Gyomaendrőd, Blaha L. u. 5.

és ha megteszi, tájékoztatjuk az
AKCiÓ részleteiről.

Január elején induló angol,
német, francia tanfolyamainkra
még várjuk a jelentkezó'ket! ""'''",,", \\
Kezdő, újrakezdő és nyelvvizs
gára készítő csoportok indulnak1

30 órás: 8500 Ft
50 órás: 14500 Ft
Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Fordítás, tolmácsolás

YOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

PAPIRDOBOZ
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPOSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

RÓZA VENDEL
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 811.

Tel./Fax: 66/282-686, 06/209/142-122
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

FC>'r<>
Színesfilm-kidolgozás. ·1

nap ~latt ajándékfilmmel!

Deák u. 15. sz.
Telefon: 285-294 .

il
-magas- és mélyépitöipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesités, helyszínre történo kiszállítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás.
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Élelmiszerboltosok, vendéglösökl
SZIKvíz megrendelhető:Debreceni Zoltán szikvfzkészM

5502 Gyomaendrőd, Vasvári u. 2. • Tel.: 284-576,06/20/9612-135
Kedvező ár, pontos, megbízható szállítás!

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/66/285-22706/30/9533-594

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!

Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd,Bocskai u. 59.

Gyomaendrőd,Kossuth u. 18. sz. alatt várom megrendeléseiket.

hozott anyagból kosztümök, nadrágok, szoknyák, blúzok, blézerek,
pólók, ruhák, alkalmi és táncruhák egyedi méret és igény szerinti

elkészítését, varrását gyermek mérettől anői extra méretig.
Nyi/va tar/as· ahél minden napian 8-17 óráig. Gyors halaridÖ. jó minöség. kedvezö árak'

Kossuth u. 18. Tel: 386-522/23-as mellék • MaM 06/30/9087-808

........................................
Gabonamoly-, zsizsikgázosítás

MAGTÁRFERT6TLENíTÉS
csótány-, hangyairtás

Petrovszki, 66/386-203

........................................
Gépjármű-tulajdonosok figyelem!

Vállalkozásom·keretén belül:
Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,

teher-, mg.-i gépjárművekhez,
valamint targoncához. tf

Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 'lEClf

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumíjavító
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.

Környezetvédelmi ügyintézés
vállalkozásoknak, társaságoknak.

KÖRNYEZETVÉDELMI BEJELENTÉSEK KÉszíTÉSE!

Telepengedéllyel, tevékenységi engedéllyel kapcsolatos ügyintézés.

RÁCZ MÁRIA
környezetvédelmi szakelőadó

Tel.: 66/284-011, 06/20/9857-378

PATyoLAT GYOMÁN
A KOSSUTH u. 18. sz. AlAn (AZ UdVARbAN)

VEGYTiSZTíTÁS, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TisZTíTÁS

kEdVEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyiTVA: HÉTfŐTől pÉNTEkiG 9-l 5 óRÁiG
KözülETEkNEk HÁZTól HÁziG SZÁllíTÁS!

~SaJ'"k/'á~~

Csemege
Ct.: Tímár Vince

Folyamatosan akciós termékekkel , friss tőkehúsokkal és
cukrászsüteményekkel várjuk kedves vásári óinkat!

(tortarendeléstjelveszün1c)

Figyelje szór61apjainkon megjelen6 árajánlatainkat!
Blaha u. 27. Tel.: 386-691

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6,30-17 óráig,
szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-10 óráig

Tüzép-telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren

• építőanyagok gyári áron
• oltott mész, dunai sóder 3100 Ft/m3

• import cement kedvezményes áron
• száraz akác tűzifa még régi áron

kapható
Készletből, vagy rövid határidőre megrendelhetők!

Igény szerint vasárnap is nyitva tartunk
Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

r~~~~----------------~~--~
ÉpíTÉSI TELEK ELADÓ!

I , Zrínyi Miklós utca 43/1. sz. alatt.
I Erdeklődni: 06/66/283-489, és a06/30/9580-479-es telefonon lehet.
~----------------~-~-~---~
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A beérkezett helyes megfejtések közül sorsolás
sal az alábbi kedves olvasóinknak kedvezett a
szerencse:

Kovács Lajos, Szopóczi Kitti, Joó Judit, Liziczai
László, Forster Gusztáv, Kozma Zsolt, Oláh La
josné, Kulikné Kelemen Katalin, Szilágyi Mónika,
Magyart Jánosné, Szabó Gabriella, Tóth Gáborné,
Barják Andrásné, Sóczó Emese, esőreTünde, Bú
za István, Budai Jánosné, Borsós Béláné, Gonda
Zsuzsanna, Rósz Lászlóné és Németh Ferenc.

Az értesítéseket postán küldtük ki számukra.
Gratulálunk!

----...1.~ ,

gyomafarm AGAZDAK
Bm> kft. SZOLGÁLATÁBAN

~

Gazda Aruház
APenny Market mellett .

• elektromos és motoros fürészek
• húsdarálók

• üstök, üstházak, kályhacsövek
• fóliák zsinegek
• gumicsizrnák

• szivattyúk
• hólapátok

• vetömagvak, vegyszerek
~ • savanyítók

[. Rendőrségihírek.] Rejtvényeredmény
A decemberi Híradó Krimi c. keresztrejtvényének

a decemberi eseményekról helyes megfejtése:

• December i-jén a Petőfi utca egyik lakatlan házába törtek be. Az igazgató urat pedig a rendőrség a mai napig
Ruhanemű!,ágyneműtvittek el 30 ezer Ft értékben. is hasztalanul keresi.

• 5-én amenetrend szerint közlekedő autóbusz hajtott bele egy,
az út mellett parkoló teherautóba. Abaleset következtében 5fő sérült
meg az autóbusz utasai közül.

• Egy körözés alatt álló személyt fogtak el a rendőrök 6-án. A
büntetésvégrehajtó csoport kereste agyomaendrődi bűnelkövetőt.

• Akocsmából hazafelé tartó sértettet két másik személy kirabolt
Öregszőlőben és 25 ezer forintot zsákmányoltak tőle g-én. Az
elkövetők egyikét sikerült beazonosítani és később elfogni. Az
eljárás folyamatban van, valamint keresik amásik gyanúsítottat is.

• Közlekedési baleset történt aKörösladányi úton 13-án. Ennek
során egy motorkerékpáros figyelmetlenül vezette járművét és az út
szélén parkoló kivilágított gépkocsiba hajtott. Asérülései súlyosak
voltak, ráadásul engedély nélkül vezette amotorkerékpárját is.

• Adecemberi hónapban több tyúklopás történt. Például aDobi,
Csokonai, Tamási Áron utcákból és külterületi tanyáról.

• 22-én önbíráskodás büntette miatt eljárást indítottak egy helyi
fiatalember ellen, aki munkáltatóját bántalmazta, mert az tartozott
neki 21 ezer forinttal. A hőzöngő önbíráskodót előállították, mert 8
napon belül gyógyuló sérüléseket okozott munkaadójának.

• 25-re virradóra betörtek a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskolába. Az irodából elraboltak egy komplett számítógépet.

• Karácsonykor működésbe lépett egy gyomaendrődi közé'pko~' .
rú férfi, ugyanis több ház ablakát és kirakatokat zúzott be. Egy üzletbe
több alkalommal, egy kocsmába pedig egyszer betört, ahonnan
cigarettát. italféléket lopott. Az utolsó próbálkozása idején rajtakap
ták acselekményén, s így rendőri őrizetbe került. A büntető eljárás
megindult ellene, de egyelőre pszichiátriai kezelés alá vonták...

• 28-án éjszaka aRózsahegyi iskolába próbált betörni ismét egy
eddig ismeretlen elkövető, de megzavarták tevékenysége közben.
Hirtelenjében az épület tetőjére mászott fel és így sikerült végül

. elmenekülnie. Eddigi vizsgálatok eredménye szerint nem vitt el sem
mit sem, illetve nem volt alkalma erre.

ENILNO BT.
GyomaendróéJ, Főút 214.- Telefon: 06/66/282-822

Tel.: 06/66/386-359· 06/30/9854-756

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKATI

ÁLLÁST AdÁNLI
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.

JeLentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet.

Gyomaendrödi Hiradó • Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja· Felelös szerkeszté: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete. 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel.: 66/386-122/104. Fax: 66/283-288
Felelés kiadó dr. Dávid Imre polgármester. Készült: Fett Print Bt. nyomdában. Gyomaendrédön. Telefon: 0666/386-503/1

Terjesztik a gyomaendrödl kereskedék. Engedélyszám: III/PHF/108/BE ISSN 1417-7390



GYOMAENDRŐD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2001. FEBRUÁR MEG~IELENIK HAVONTA ÁRA 70 Ft

Még néhány hét... ,

A TARTALOMBOL:
A megfázások idejét éljük. Segítsünk immunrend

szerünket azzal. hogy ügyeljünk többek között a jó
emésztésünkre. Fogyasszunk lehetőlegballasztanyagok
ban gazdag táplálékot: teljes kiOrlésü lisztből készült
kenyeret. korpás kifli t, rizst. sok friss zöldséget. gyü
mölcsöt. müzlit...

Igyekezzünk sportolni. vagy kicsit megerőltetni. dol
goztatni az izmainkat lépcsőnjárással.futással (nem kell
szégyellni) ...

Aludjunk. pihenjünk. az ímmunrendszerünk is fel
frissül. Sok vitamint (B. C és E) vigyünk be a szerve
zetünl<be. amelyek az immunrendszer motorjai.

Legalább fél árát legyünk szabadban. friss levegőn.

Ne fütsük túl a lakásunkat és ne legyen száraz a le
vegő sem. ezzel se adjunk lehetőséget a virusok táma
dására ...

. A minőségi munka fontos .

A testületi ülésről. Dr. Kolozsvári ügye

A megyei közgyűlés új tagja

1\juhtenyésztőkfelhívása .

A népszámlálásról . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apróhirdetések a Bazárba is .

Önkormányzati felhívás .

Kosárlabda. eredmény . . . . . . . . . . . . . .

Vásárnaptár . . . . .. .

Egészségügyi rendelések

Akirendeltség feladatai

3. old .

4. old.

5. old.

5. old.

10. old.

ll. old.

10. old.

9. old.

S. old.

o S. old.

6. old.

---------hivatalos partner

vodafone

Előzetes

időpontegyeztetés után.
várakozás nélkül
mozgássegítő.

rehabilitáló. erősítő

gyógytomára
járhat bárki.

Helye a Mirhóháti utcai
Őszikék otthon.

GYÓGYTORNA
MINDENKINEK

9. oldal

KITÜNTETÉSEK...
9 OLDAL

A Falvak Kullúrájáérl Alapítvány
két gyomaendrődi ki\üntetettje
VASZKÓ IRÉN és DR. SZILÁGYI
FERENCNÉ NÉMETH ESZTER,
akik a Magyar Kultúra Lovagja
címet érdemellék ki.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN
a gyomaendrődi HATÁR GYŐZŐ

Márai Sándor-díjat kapott

GYOMAFON
RÁd iÓTElEfoN SZAküzlET
CYOMAEN DRŐ DI I<OSSUT~I U. 34.

TElEfON: 66/386,503/3'AS MEllÉk

o
Visszakapod ~

E:1~Q mobilod árát
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Megkérdeztük

A POL ÁRME8TERT
tűzoltóság• kirendeltség • foci • költségvetés

- A helyi önkéntes tűzoltóság működésérőlmi a
véleménye?

- Az ügyelet nem folyamatos és nem rendszeres.
Ez egy civil szervezet, életébe nem tudunk beleszól
ni. Mi, a vállalt kötelezettségeinket, úgy gondoljuk,
hogy biztosítottuk, mint például a fűtés, világítás,
viz, műszaki vizsga, üzemanyag, informatikai-tech
nikai háttér. Azt tudom, hogy a polgári szolgálatosok
megbízása lejárt, ezt nem pótolták, munkájukról
lemondtak.

Nem kértünk beszámolót tőlük még. A következő

évi támogatás folyamán jobban tájékozódunk.
Az önkormányzat feladata ezután is az, hogy

fenntartsuk a meglévő épületet, technikai bázist,
biztosítsuk a feltételeket. Úgy gondolom, hogy a
városban nagy szükség van a tevékenységükre.
Akiknek még szükségük van erre, azok is járuljanak
hozzá a fenntartáshoz. Véleményem szerint el kell
dönteni. hogy a tűzoltóság-fennmaradjon. Nyáron a
tűzveszélyes időszakban tartsanak ügyeletet
önkéntes alapon, más időben pedig fölösleges, mert
gond a fenntartás.

- A Kirendeltség működésében terveznek-e vál
tozást?

- Az informatika fejlesztése itt is megtörtént,
hogy élő és megfelelő kapcsolat legyen a Polgár
mesteri Hivatal és a kirendeltség között. A további
változást sem személy, sem hivatali ügyintézés tek
intetében nem tervezünk.

Tudomásul kell venni, hogy fenn kell tartani az
endrődi településrész, Nagylapos, Öregszőlő érdeké
ben. Azonban magát az épületkomplexust üzemel
tetni, összes közterheivel számottevő összeg.

6 osztályos gimnázium

Értesítjük az érdeklődő

Tisztelt Szülőket,
hogy február 12-én 18 órakor
a Kner Imre Gimnáziumban
a 2001 12002-es tanévben

induló 6 osztályos
gimnáziumi osztályról

tájékoztató
szülői értekezletet tartunk.

DR. KOVÁCS BÉLA
igazgató

Nem lehet azonban vitatott a fennmaradása a
következőkben sem.

- Qj év, új problémák? Mi várható a helyifociviLág
ban az önkormányzat szemszögéből?

- Őszintén mondva mindig történik valami új a
labdarúgás háza táján, de igazán nem ismerem
jelenlegi helyzetüket. Pillanatnyilag a GYFC
jogutódlási problémáiról hallottam. Ez nem a város
gondja, ezt majd, bízom abban, hogy lerendezik
akikre tartozik. A testület megvárja ennek ered
ményét.

A városi sportot is a sportalapon keresztül a
városnak támogatnia kell. viszont a realitása nincs
meg a két eredményesen működő csapatnak, nincs
meg a szponzori háttere sem. Mi eredményes szerep
lést kötünk ki a támogatás ellenértékeként.

- Hogyan halad a /cöltségvetési tervezés?
- Megközelítőleg 2,4 milliárdos költségvetésről

van szó. Elviekben az igények iS és a bevételek is
egyeztetésre és pontosításra kerültek. Hamarosan
megtörténnek az intézményekkel is a megbeszé
lések. Viszont anagyberuházások - szennyvíz, kom
munális hulladéklerakó, a fürdő fejlesztése, és az
ipari park - pénzügyi háttereit biztosítani kell, ezért
nem valószínű, hogy mindenre sor fog kerülni az
idén, amiröl ezelött szó voll. Endrődön a Közösségi
Ház felújítását el kell kezdeni. Gyomán csak a
buszpályaudvart próbáljuk rendbe tenni. Meg kell
oldani a fürdő körüli parkolási gondokat is ...

30-50 Millió Ft-os mínusszal kell, hogy szá
moljunk, de az év folyamán ez kezelhetővé válik.

Tisztelt adózók és vállalkozók!
A Zeneiskola :langszerállományának gyarapítása érdekében létrejött

"Hallhaló Hang" Alapílvány kuralóriuma arra kéri Önöket, hogyadójuk 1%
ál az alapítvány javára szíveskedjenek felajánlani.

Adószámunk.18379383-1-04 Köszöne~el aHallható Hang Alapítvány
kuratóriuma. .

A Gyomaeridrődi Városi Sport Egyesület köszönetet mond azoknak a
sporttársaknak, szü/őknek és adakozóknak, akik az szja 1%-át az egyesülel
részére felajánlották. Az összeget 44 041 Ft~ot az ifjúsági csapatok cipő

vásárlásának támogatására fordítottuk. Kérjük, hogy ajövőben is segítsék
egyesületünket! Sz/a.sz.: 53200015 c10000458. Adószám: 18370827-2-04.
Sporltársi üdvözlettel aVárosi Spor! Egyesül~t vezelősége ..•..

:1: * *

Kérjük, hogy a~ Öregszőlői Gyermekekért Alapítványt az szja 1%-ával
támogatni szíveskedjen l Az iltení gyermekek több szempontból is hátrányos
helyzetűek.

Szám/aszám Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Fő u 1. sz.
53200015-10001961. Adószám 18376184-1-04.

Hálásan köszöni az Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma'
Pésó Illés Béláné
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A minöség a fontosabb...

Tatka Sándor

Az alábbiakban településünk egyik vállal ozását mutatjuk be edves
olvasóinknak. E sorozatban havonta, folyamatosan egy-egy újabb céget,
vállalkozást szeretnénk ismertebbé tenni.

Aminöség a fontosabb...
Tótka Sándor mélyépítő üzemmérnök a Fa- és Épílőipari Szövelkezet

építőipari részlegénél kezdte tevékenységét műszaki előkészítőként. Egy év
múlva csoportvezelővé avanzsált A közbeszóló katonai szolgálata után öt
hónapos kanadai rokonlálogatást tett. Főleg a nyelvtanulásra és az oNani
életkörülmények megismerésére fektette ahangsúlyt. Ezután ülkereskedelmi
tanfolyamot végzett. Anyelvtudás továbbcsiszolására Angliába utazott három
hónapra Visszatérve kiscsoportos nyelvtanfolyamokat szervezett. Közben ere
deli szakmájával összefüggő leladatokkal is megkeresték, mélyépítési munkák
tervezésére.

Az 1992-ben alakult Prominent Bt az említett tevékenységek mellett
loglalkozott még a munkaügyi központtal közösen oktatásszervezéssel a
munkanél kü Iiek átképzésére .

A későbbiekben azonban aprolilt le kellett tisztítani, ezért elsősorban az
útépítés, tervezés maradt meg.

Hamarosan akivitelezés lebonyolításával is megbízlák őket. Aztán, 1992
töl folyamatosan a géppark lejlesztése is napirendre került Ezzel már bér

munkát is tudtak
végezni. Az első állandó
alkalmazott 1993-ban
állt munkába a Pro
minent Bt-nél. Mint
Tótka úr elmondta, alel
jesítések eredményeit
igyekezett visszaforgat
ni. Ezidőben a szállító
járművek iránti igény is
jelentkezett, így ezek
beszerzése és egyéb
kisgépek vásárlása
következett.
Amikor a családi házu
kat vásárolták - ami
azóta szépen újjáépítve
szolgálja alakhatást,
valamint acég irodája is
itt található egyelőre 
az volt a célkitűzés,

hogy viszonylag nagy
udvarral rendelkezzen az ingatlan a telephelynek is helyet adván.

Hamarosan kiderült, hogy nem célszerű ez amegoldás, márcsak aszom
szédokra nézve sem (itt és most mond köszönetet aszomszédok megértéséért,
türelméértl). A nagy gépek okozta zaj és a vállalkozással járó lorgalom
mégsem illik egy lakóövezetbe... Külföldi és egyéb tapasztalatok azt mutatták,
hogy egy ipari cégnek atelepülésen kívül kell elhelyezkedni.

A következő cél a megszaporodott géppark és a vállalkozás elhelyezése
lett. Ez végül amai helyén látszik megvalósulni: a vasúton túli, ipari parknak
kijelölt terület szomszédságában, ami 1998-ban került megvásárlásra A te
lephely építése, kialakítása még lolyamatban van.

Korábban nem éltek apályázatok adta lehetőségekkel, 2000-ben azonban
a területfejlesztési tanácshoz beadtak telephelykialakításí és gépvásárlási
címen egy pályázatot, ami nyert és így némi pénzt hozott. A3 OOO 180 Eforint
fedezí egyötödét a szín, tároló épület, szociális helyiségek kialakításának,
továbbá egy mini lánctalpas-kotrógép beszerzésének.

Tervezések ma főleg kisebb lakóházak szennyvízbekötésére készülnek,
valamint parkolók, leállósávok építéséhez 1998-ban a termelés olyan szintet
ért el, nogy abetéti társaság lormáról célszerű volt áttérni aKlt-re.

Amélyépítési munkák kívitelezése mellé egy kőműves brigádnak is szinte

folyamatos munkát tudnak biztosítani. Jelenlegi munkavállalói létszámuk
tizenöt fő.

- Általában hol, az ország melyik részén kapnak megbízásokat. és
dolgoznak-e más cégekkel karöltve?

- Gyomaendrőd és 50-60 km-es körzete ad viszonylag állandó munkale
netőséget.

Nagyobb útépítő cégeknek szoktunk alvállalkozóként bedolgozni
Környékbeli multinacionális cégekkel is, de önkormányzatoknak és nagyobb
megbízóknak is vállalunk munkát a lakosságon kívül.

- Milyen rivalizálás, konkurrencia alakult ki ahelyi, némileg hasonló pro
lilú vállalkozásokkal?

- Van amikor konkurál unk, van amikor együtt dolgozunk Ugyanilyen
gépekkel felszerelt cég -útalapok építésére - nincs Gyomaendrődön, de gép
parkunk másik részére vonatkozóan található hasonló profilú is. Szerintem a
konkurálás is és az együttműködés is egészséges keretek között zajlik közöt
tünk.

- Milyen közeli-távoli tervei vannak?
- A cég jövőjét úgy képzelem el, hogy továbbra is családi vállalkozás

marad, hasonló létszám mellett A minőségre nagy hagsúlyl igyekszünk fek
tetni. Erősen foglalkoztat a minöségbiztosítási rendszer felvétele, meg
valósítása

A középtávú tervben a dolgozóknak minél folyamatosabb és állandóbb
munkát tudjunk biztosítaní. Jelenleg a januári-februári idöszak leállással jár
együtt, mint általában az építőiparban. Nagyon szeretnénk a közeljövőben a
gépparkot minőségében fejleszteni és ugyanakkor jó munkakörülményeket
biztosítani adolgozóknak.

- Hogyan alakult az árbevételük, smilyen munkákal adtak át helyben?
Acégem arendszerváltás után úgymond anulláról indult Az 1993-as év

A telephely

3-4 milliós árbevételével szemben 2000-ben 63 milliósal értünk el. Inkább
stabilizálni szeretnénk ezt, és minőségében lejleszteni a tevékenységet. Nem
törekszem arra, hogy évről évre megduplázzam a bevételt. Sokkal nagyobb
létszámot sem szeretnék.

Gyomaendrődön 1998-ban készítettünk néhány útburkolást a Petati,
Zalka Máté, Balassi, Toronyi utcákban, Sugár út egy részén... Közünk van az
öregsző/ői kerékpárút készítéséhez is, bár itt kisebb problémák is voltak. A46
os főközlekedési út endrödi csomópontját a volt Domszögnél mi építettük,
utakat kátyúzlunk ..

- A legnagyobb problémájuk, gondjuk...?
- Mindig hítelIelvétel nélkül próbáltam gazdálkodni A géppark le-

cserélése nagyon nagy anyagi megterhelést jelentene, de meg kell találni erre
ameglelelő megoldást. Avárosunkban és környékén induló nagy beruházá
sokban való közvetlen részvétel esetleges lehetőséget adna a korszerűsítés

hátterének biztosításához, valamini biztos megélhetést jelentene aKft. dolgo
zói részére.



4 GYOMAENDRŐDI HíRADÓ 200 l. FEBRUÁR

Testületi ülés január 25.
Napirend előtti polgármesteri beszámolóból

• Január 17-én tizenhét település képviseletében a
térségi 200 l-es szúnyoggyérités ügyében megbeszélést
tartottak a városházán. A következő években az a cél.
hogy hasonlóan az ország bizonyos tájaihoz, mint
például a Csepel-szigeten, a Duna-kanyarban. a
Balaton egy részén. a mi területünkön is állami támo
gatással sikerüljön rendszeresen a szúnyoggyérítést
megoldani. ezzel a települések ilyen írányú költségei
csökkenhessenek.

• Az Okmányirodában a gépjárművekkel kapcso
latos ügyintézés beindul t. Eddig 72 forgalmi engedély
kiadására került sor. 2 rendszámtábla cseréjére. a
szarvasi rendőrkapitányságtól37 ügyiratot vett át. A
munkát főleg a rendeletek, a felszereltség hiánya
hátráltatta eddig. Némi kis időt vesz igénybe míg min
den ügyintézés folyamatosan és rövid határidővel áll a
lakosság rendelkezésére.

• Az orvosi ügyelet vonatkozásában történt
megbeszélés az elmúlt időszakban.Több mint 12 mil
lió forintot fordított a város az ügyelet korszeru
sítésére, felújítására. Kevés pályázati pénzzel biztosí
tották a műszervásárlásokat, a feltételek javítását.
Ehhez az önkormányzat 400 E forintot tett hozzá. Így
megfelelő körülményeket sikerült kialakítani, de az
orvosi ügyelet ellátása még mindig nagy gond. A város
a működéshez még mindig mintegy 4 millió forintot
tesz hozzá. Az lenne a fontos, hogy a következő idő

szakban a jó működés érdekében az orvosi ügyeletet
magunk lássuk el az eddigi formában. vagy esetleg
idegen, környékbeli orvosok bevonásával Dévaványa,
Hunya. Gyomaendrődkörzetében. vagy más módon ...
A végső megoldás keresése folyik.

• Az egy éve húzódó ügyben az FVM valószínűleg

döntött. vagyis a Bethlen Gábor Szakképző Iskola
júliustól hozzájuk kerülhet.

Napirendi pontokból
• A helyi autóbusz-közlekedés utazási jegyeinek

változtatását a Pénzügyminisztérium tudomásul vette.
A képviselő-testület pedig jóváhagyta a KVB Kft. által
javasolt díjtételeket. Azonban az ülésen a cég
képviselője Regőczi úr a teljes árú havibérlet díjtételére
engedményt tett.

A dijtételek február l-től: teljes árú havibérlet 1800
Ft. kedvezményes havibérlet 690 Ft. vonaUegy 70 Ft.
A helyi oktatási intézményekkel történt megegyezés
szerint a helyben lakó és tanuló diákok bérlete
ingyenes. aki helyben lakik, ám vidékre jár tanulni,
annak kedvezményes bérlete lehet.

• A Képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az Álla
mi Számvevőszékellenőrzése által felvetett hiányossá
gok indokolták az SZMSZ kidolgozását. elfogadását.

• Dr. Kolozsvári Árpád ügye még nem zárult le. Az
orvos területellátási kötelezettségének finanszíro
zására vonatkozó szerződést semmisnek tekinti az
Országos Egészségügyi Pénztár és intézkedett az ere
deq állapot visszaállítására a finanszírozás tekin
tetében.

Azt írja levelében az OEP főigazgatójadr. Oberfrank

Ferenc, hogy a gyomaendrődi Képviselő-testület dec. 1
jén hozott határozatában a 8. körzet ellátási
területének nem településrészt jelölt meg. hanem dr.
K. Á. területi ellátási kötelezettség nélküli szol
gálatához bejelentkezett biztosítottak lakcímét, ezek
nem tekinthetők egységes körzetnek.

Az önkormányzat által hozott döntés jogsértő. így
az OEP Ellátási Főosztályának főosztályvezetője
intézkedett a dr. Kolozsvári Árpáddal praxisfinan
szírozásra kötött szerződés felbontására. "Semmis az a
szerződés, amely jogszabályba ütközik, vagy amelyet
jogszabály megkerülésével kötöttek, kivéve. ha ahhoz
a jogszabály más jogkövetkezményt fűz." A testület ál
tal létesített ,.körzet" azon felül. hogy jogsértő, nehezen
átlátható körülményeket alakítana ki a városban.

A szabad orvosválasztás elve természetesen földraj
zi körzetek ellenére is érvényes. ezért a 8. körzet
kijelölése esetén is maradhatnak a betegek eddigi
orvosuknáJ.

Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy ki kell
jelölni a 8. körzetet, továbbá. hogy az OEP Dél-Alföldi
Egészségügyi Területi Főosztály Gyógyító Megelőző

Ellátási Osztálya tavaly kijelentette, hogy alakcím
szerinti körzet finanszírozására szerződést fog kötni. A
körzetet a Magyar Orvosi Kamara titkárának javaslata
alapjánjelölték ki lakcim szerint - a 8. körzetet -, ezzel
az OEP megyei igazgatósága is és a szegedi főosztálya

is egyetértett, s ez alapján a megyei igazgatóság a
finanszírozási szerződést is aláírta.

A képviselő-testület úgy határozott. hogy a 8. föld
rajzi körzetet kialakítják és erről a februári ülésen
döntenek. Továbbá. hogy dr. Kolozsvári Árpád finan
szírozási szerződése érvényességének megállapítása
céljából indítsanak pert a bíróságon a szerződés tel
jesítésének kikényszerítése érdekében és érvényesít
sék az önkormányzat kárigényét.

• A gyomaendrődi óvodákban és általános iskolák
ban a 2001j2002-es nevelési, illetve tanévre a
beíratkozások MÁRCIUS 19,20, 21-én lesznek.

• A 2. Sz. Általános Iskola 2000. évi pénzügyi gaz
dasági ellenőrzését külső szakértő végezte. Az általa
említett problémákkal a vezető zömében egyetértett. A
tapasztaltak szerint az ískolában megállapított
hiányosságok megszüntetésére az intézmény igazgató
ja intézkedési tervet dolgozott ki. Ennek hatékony
ságát a következő ellenőrzéskor kell majd vizsgálni.

• Módosultak a TÁJHÁZ belépődíjai. Februártól a
diákjegy 20 Ft. a felnőttjegy 50 Ft lett.

• A szennyvízcsatorna-hálózat II., III. üteme
kivitelezőjének kiválasztására készített ajánlati fel
hívás módosítását elfogadták. A város számára a
legkedvezőbb ajánlatot kívánják kiválasztani a jelent
kezők közül.

• Beszámoltak a Képviselő-testületnek a közokta
tási megállapodás keretében működő óvodák a 2000.
évi működésükről.

Hasonlóan a bölcsőde is, amely 1998. év óta
működik hasonló keretek között. Megemlítést
érdemel, hogy a bölcsőde 1999-ben vezette be a
gyerekek háztól házig történő szállítását saját jár
művével. Így a nagylaposi és öregszőlősi. valamint
endrődi részből is tudnak bölcsibe járni agyerel~ek.
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Beszélgetés CSÁSZÁRNÉ GYURICZA ÉVA képviselővel

- Már több újság is hírül adta,
hogy Ön a múlt év decemberében a
Megyei Közgyűlés képviselQje lett.
Beszélne erről az időközi ered
ményről?

- Igen, valóban ez úgymond egy időközi

eredmény, aminek eredete a 98-as választá
sokhoz vezethető vissza. Akkor ugyanis én nem
csak a városunkban voltam képviselőjelölt,

hanem amegyei közgyűlés képviselőjelölt jeinek
listáján is szerepeltem. Nem akarok belebonyo
lódni a választási emlékekbe, csak annyit erről,

hogy az ún. kistelepülések, azaz a10 ezer lő alat
ti települések szavazatai alapján kerülhettem
volna be, de sajnos aszavazatok száma alapján
"megállt a lista" éppen előttem. Nem szívesen
gondolok vissza arra aválasztást követő éjszakai
hírre, amikor is kiderült, hogy sajnos a megyei
képviselők közé nem kerültem be. Akkor csak
egy dolog vigasztalt, hogya városban viszont a
jelöltek közül egyedül Jakus Imre képviselőtár 
sam kapott több szavazatot mint én. Hát ilyen az
életi Visszatérve a kérdésre, most, hogy
megüresedett egy képviselői hely, így én
következtem asorban.

Nem titkolom, hogy nagyon nagy örömömre
szolgált a lehetőség, hiszen egyik vágyam tel
jesült, azaz, hogy még többet tudjak "szolgálni".

Igen, a közéleti szereplés számomra szolgálatot
jelenti helyben is és amegyében is.

- Nem Jelent problémát Önnek,
hogy Jélidőben kapcsolódik be egy
40Jős testület munkájába?

- Kezdetben biztos, hogy sokkal nehezebb a
helyzetem, mint azoknak aképviselő társaimnak,
akik már több mint két éve együtt dolgoznak.
Nagyon jólesett az első Irakcióülésen, hogya
Irakciótagok kivétel nélkül felajánlották a segít
ségüket, hogy minél előbb lelzárkózhassam a
leladatokhoz. Most minden szabadidőmet arra
használom, hogy álolvasom az elmúlt 2 évben
hozott határozatokat, ami nem kevés.

- Hogyan tudná röviden meg
határozni a megyei képviselő

tes tület Jelada tát?
- Röviden, egy mondatban: atestület felada

ta, hogyeredményesen szolgálja Békés megye
lakosságának érdekeit. Ehhez együtt kell működ
nie a településekkel és más megyei önkormány
zatokkal, a kamarákkal, a gazdálkodó szer
vezetekkel, intézményekkel, a nemzeti és etnikai
kisebbségek szervezeteivel, egyesületekkel stb.,
állandóan szem előtt tartva a megye sajátossá
gait, (minI például mezőgazdasági jelleg,
nemzeti etnikai kisebbség jelentős száma, a
megye több vonatkozású hátrányos helyzete... )

- SaJnos köztudott, hogy ami
megyénk a hátrányos helyzetűek

közé tartozik. Mit tud Ön ebben a
vonatkozásban tenni?

- Egyedül semmit. A Gazdasági és Kör
nyezetgazdálkodási Bizottságban kezdtem meg a
munkámat. Mindnyájunk feladata, hogy éljünk az
aktuális lehetőségekkel és soha sem szabad pil
lanatnyi előnyök miatt a stratégiai célokat felál
dozni.

Tudom, hogy ez esetleg nagyon általánosan
hangzik, de úgy gondolom, hogy lontos azokat a
"rendező elveket" megfogalmazni, amelyek
szerint én a helyi és megyei közügyek intézését
vállaltam.

Remélem, hogy itt avárosban köztudott, de
azért elmondom, hogy kereszténydemokrata
képviselő vagyok, ami számomra azt jelenti,
hogy az embert, acsaládot, méltósággal szol
gáiva, a társadalmi igazság gyakorlati meg
valósítása, az erkölcsi szemlélet kialakítása, a
vidéki életlorma jövedelmi viszonyainak javítása,
a szülőföld megtartó erejének javítása a XXI.
században megvalósuljon.

Ez ami dolgunk, ami nem kevés.
- Képviselő asszonyi Kívánok Önnek a

munkájához erőt, egészséget és azt, hogy szol
gálhassa az érdekeinketl
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AMagyar Juhtenyésztők És Juhtenyésztő Szervezetek Szövetsége tájékoztatója (kivonat)
fülébe be van helyezve az országjelet, egyedi számot és vonalkódot tartal
mazó krotália.

Minden állattartó köteles - arendelet szerint - atenyészetben található
juhokról létszámnyilvántartást naprakészen vezetni 2001. január Hétől és
azt akitéphető lapon aterületi MJSZ felelősnek eljuttatni időszakonként.

Igazolólistákat kell kérni a területi leleiősöktől a juhok egyedi (ülszám
szerinti nyilvántartásához. Ezek szolgálnak majd alapul az állatok szál
lításához szükséges marhálevél kiváltásához.

Az Európai Unió jogszabályainak honosítása keretében nyáron megje
lent a juhok egységes nyilvántartási és azonosítási rendszeréről szóló
29/2000. (VI.9.) FVM rendelet. A jogszabály IV fejezetében leírja, hogya
juhokat milyen módon kell jelölni (országosan egységesen), milyen nyil
vántartásokat kell vezetni a tenyészetekben, illetve központilag.

Ez több előnnyel jár. Például országos szabályozásnál, eltulajdonítás
nál, normatív támogatásnál, EU támogatásoknáL ..

Ajuhtartók számára kötelezettségeket ír elő arendelet. Mindenkinek be
kell jelentkeznie a Tenyészet Inlormációs
Rendszerbe (TIR) nyilvántartások miatt. Az
Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézettől

(OMMI) visszaigazolja aMagyar Juhtenyésztő
Szövetség (MJSZ) területi lelelősein keresztül
történt bejelentkezéseket.

A juhtartó tenyészetében lévő minden 6
hónaposnál idősebb juhot és minden
tenyésztésre meghagyott jerkét egyedi szám
mal meg kell jelölni (Iülbetetoválás, krotália).

2001. január Hétől minden vágóra
értékesített bárány jobb !ülébe be kell tetovál
ni ajuhtartó részére kiadott lülszám-előtagot,

mielőtt abárány elhagyja atenyészetet.
2001. január 1-tő! csak olyan juh hagy

hatja el atenyészetet, amelynek jobb Iülében a
!ülszám előtag tetoválva van, illetve hat
hónapnál idősebb állatok esetén az egyedi
!ülszám tetoválva van (jobb Iül ben a Iülszám
előtag, baiIülben a használati szám) és jobb
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A második vi lágháború ulán az
iskolarendszer is átalakult. Az általános
iskolát követően széles néprétegek szá
mára nyílt lehetőség továbbtanulni kö
zépiskolában, majd a lelsőoktatásban.

Annak a rendszerváltásnak talán ez volt
a legnagyobb vívmánya

Az iskolaszerkezet
országos kialakítása
során szinte minden
nagyobb község gim-
náziumot indított. Dévaványa, Körös
ladány, Vésztő, Gyoma - hogy csak a
közeli új intézményeket említsem - gim
náziumaiban szerezhettek érettségit a
települések és vonzáskörzelük tanulói.

A tárgyi feltételek mellett a
megfelelő végzettségű tanári gárda
kialakítása volt a leglontosabb Gyomán
a pár évig működő óvónőképző itt
maradt tanárai és néhány friss diplomás
lelkes pedagógus alkolta a testületet.
Köztük volt Ronyec Pál, aki 1957-től

nyugdíjazásig itt dolgozott. A60-as évek végén a
gombamód elszaporodott falusi gimnáziumok
zöme megszűnt működni. A gyomai gimnázium
azonban rendkívül eredményesen bocsátotta
útjára a továbbtanulni vágyó liatalokat. Mi volt
megmaradásának a titka? Biztosan a fizikai
szertár lelszereltsége, vagy az akkori dön
téshozók akarata is szerepel játszott, de utólag
visszatekintve afelkészült, lelkes, együttdolgozni
tudó, igényes, a gyerekekkel kapcsolatot tartó
tantestület volt a meghatározó az intézmény
eredményes működésében. Színi előadásokat

rendeztek, ahol tanár és diák együtt szerepelt
abban aTV nélküli korban, amikor még igény is
volt rá. Vitték akultúrái akis falvakba, szórakoz
tatva a közönséget, növelve az iskola hírnevél,
egyben az összetartozást is szolgálva. A sport
versenyek, építő táborok, ahol tanár-diák-szülő

együtt rúgta a labdát, felejthetetlen élményt nyúj-

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

tottak az azokban résztvevők nek. Ronyec
Pál fiatal tanárként ott voll minden meg
mozduláson Két év tanítás után igaz
gatóhelyettes lett, ebből abeosztásból
ment nyugdíjba "Négy igazgatót ki
szolgáltam" - emlegette gyakran. Való-

jában az intézmény ügy
intézése, adminiszt
rációja, az érettségik
szervezése az Ő vállán
nyugodott. Szaktárgyai

közül főleg a fizikát szerette. Egy-két
lálványos kísérletére mi régi diákjai máig
emlékezünk. Azok, akik vonzódtak etan
tárgyhoz, tőle mindent megtud hattak.
Ma jó néhány volt tanítványa egyetemen
tanít, vagy tudományos kutatóként dol
gozik. Ha a tanári ban felbukkant,
gyakran zsörtölődött, nevén nevezve a
problémákat, hibákat. Mégsem volt soha
haragosa, kritikáit minden kollégája
elfogadta. Miért? Önzetlen, aranyszívű

ember volt, aki mindenkin segített, akitől

távol állt az ármánykodás, az intrika. Egyenes
jelleme az élet minden területén megmutatko
zott. Imádta atermészetet, aKörös-partot. Ő volt
az a horgász, aki az 1 cm híján méretes halat
visszadobta.

Szerette az életet, a jó társaságot, a dalt.
Nemigen volt olyan népdal, amit Ő nem ismert.

Amikor nyugdíjba vonult, mindenki azt
hitte - Ő is, hogy most már igazán ahobbijának
élhet. Nem így történt. Asúlyos, gyógyíthatatlan
betegség beárnyékolta utolsó éveit.

"Jászkunsági gyerek vagyok" kezdelü ked
venc nótája még szülőhelyére utal Élete javát itt
élte le, munkásságát itt fejtette ki Gyoma
endrődön, Itt alapított családot, nevelte lel gyer
mekeít, s most itt nyugszik a gyomaendrődi

földben. Sok száz tanítvány, kollégái, barátai
szívében tovább él emléke.

Kedves Barátunk, nyugodj békében!

Van esély! 
Csak az nyerhet,
aki részt vesz!

A 2000 nyarától indult
ÁFÉSZ-COOP akció egyik nyer
tese a gyomaendrődi Papp Bé
láné Ádám Piroska lett a január
10-i sorsoláson Szolnokon.
Nyereménye egy INDESIT olasz
automata mosó- szárítógép.

A gyomaendrődi ÁFÉSZ 6 kg
ajándék mosóporral megtoldotta
a díjat.

Képünkön a boldog nyertes a
mosógéppel és a mcisóporral.

2001. FEBRUÁR

A KIRENDELTSÉG
A Gyomaendrődi Polgármesteri

Hivatal kirendeltsége az endrődi

településrészen hasonló felada
tokat lát el. mint maga a Hivatal.
azzal a különbséggel. hogy önálló,
teljes körű munkát csak bizonyos
területeken végez, mint például a
hagyatéki. anyakönyvi ügyek
ben... Ehhez tartozik az úgyne
vezett hatósági, anyakönyvi
feladatok ellátása - útlevél ügyek,
házassági. születési anyakönyvi
kivonatok kiadása, bejegyzések.
lakcimbejegyzések, ezek továb
bitása a Hivatalhoz ...

Ide tartozik még a járIatkeze
lés, ami évente mintegy kétezer.
vagy egyéb iktatott iratkezelés,
ami körülbelül ezer esetben törté
nik.

Mivel településünk kiterjed
Öregszőlőre és Nagylaposra is,
ezért ezen lakosok számára nagy
on fontos a kirendeltség műkö

dése, ami egyben a Hivatal köze
lebb kerülését is jelenti hozzájuk.
Hiszen tudják a polgárok, hogy itt
bárminemű tájékoztatást. vagy
segitséget szivesen nyújtanak a
rászorulóknak.

A napi feladatokhoz tartozik
még a szociális és önkormányzati
adóügyekben felvilágosítás, és pi
aci napokon az iparűzési adóáta
lány beszedése, alkalmanként a
vásárok járlatkezelésének ügyeleti
szolgálata is.

A feladatokat két fő látja el:
Koloh László és Galambos Éva, a
tisztaságról Sóczó Mihályné gon
doskodik.

Természetesen a szoros kap
csolattartás a Hivatalosztályaival
elengedhetetlen.

Az épületben helyet kap még a
Családsegitő Központ, az egész
ségügy képviselete is. Itt üzemel a
falugazdász-szolgálat (Várfi And
rás), hetente kedden, szerdán
8-12, csütörtökön 10-12, 13-15,
pénteken 8-la óráig, de Gellai
Imre alpolgármester a fogadóóráit
is itt tartja a hónap első és utolsó
csütörtökének délelöttjén. A Gyu
lai Húskombinát álJatforgalmi
elöadójának pedig szintén csütör
tökönként van fogadónapja. Ha
sonlóan hetente a Tüzeléstech
nikai Vállalat képviselője hatósági
feladatok, engedélyek ügyében
található az épületben szerdán
ként 9-la óráig. A Polgármesteri
Hivatalnak és kirendeltségének
ügyfélfogadási rendje: Hétfő,

szerda 8-16, kedd, csütörtök,
péntek 8-12 óráig.
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Kovács Imre: A parasztéletforma csődje - Gyoma, 1939 (11.)
Sokkal több áldozatot követelt az

1739. évi nagy pestisjárvány, amelyből

majdnem megint forradalom lett. de
Harruckern báró tapintatos fellépése
megakadályozta: Gyomán 485-en hal
tak meg benne. Mindamellett a
lakosság annyira szaporodott, hogy az
eredeti határ szüknek bizonyult és las
san megszállották a szomszédos,
elpusztult községek teruletét. Ebben a
nagy telepíto halála után fia,
Hanuckern ferenc báró is támogatta
öket.

Lényegesebb változás Harruckern
ferenc halála után következett el. Az
örökösök ugyanis megegyeztek 1776
ban Mária Terézia előtt olyképpen.
hogy a fiatal báró özvegyének, DirIing
Antóniának 25 OOO forint évjáradékot
biztosítanak. az egész Békés megyére
kiterjedő nagy uradalmat pedig
felosztják maguk között: az összeírások
elkészültéig, legfeljebb 3 évig azonban
közösen gazdálkodhatnak. A három
évből huszonkettő lett. mert csak 1798
ban történt meg Bécsben az osz
tozkodás, A nagy uradaImat öt részre 
rátára - osztották, Gyoma a szarvasi
rátához került, amelyet Harruckern
Mária Annának. férjezett gróf
Stockhammer ferenc gyermekei:
ferenc, Ignác. Antónia (gróf Bolza
Péterné) és Rozália (báró Schröm
Ignácné) kaptak meg,

1806-ban már Stockhammer
ferenc l1áé, ferdínándé Gyoma. akinek
vagyonát 1829-ben zárlat alá vették. de
amint 1836-ban felszabadult. haszon
bérbe, majd 1839-ben örökáron eladta
Szitányi Ullman franciskának.
Wodiáner Móric pesti nagykereskedo
nejének. Stockhammer gróf annak ide
jén kastélyt és uradalmi házakat épit
tetett Gyomán, amikor pedig Ullman
franciska fia. báró Wodiáner Sámuel
1836-ban véglegesen leköltözött a bir
tokra, a községet uradalmi központtá
fejlesztette és ezzel megkezdődött

Gyoma új élete a nagybirtok tövében,
A földesúri gazdaság az Alföld

újraszervezése korában már nem az a
patriarchális szervezet. mint volt a
török háboruk előtt. A korai kapitaliz
mus a jobbágy robotmunkáját nem
sokra értékelte és szívesebben dolgozott
bérmunkásokkal. Harruckern János és
ferenc Békés megyét ilyen értelemben
igyekeztek berendezni és a jobbágyok
tól lehetőleg kevés természetbeni. de
annál több pénzbeli szolgáltatást
követeltek. Szigorúan elválasztották
allodiális földjeiket a jobbágyok
telkeitol és a robotot csak extenzívebb
jellegü munkáknál használták fel.
Ebben az új szervezetben tehát a job
bágy már majdnem birtokosa földjének:
földesurához laza kapcsolat. bizonyos
összegben megállapított úrbéresi teher
és a közös legelő-érdek füzte. Ez utóbbi
volt a legfontosabb, mert a szántóföldi
gazdálkodás nehezen terjedt: az állat-

tenyésztésnek sokkal nagyobb jelen
tősége volt. A mocsaras, gazos síkság
mindenben annak kedvezett.

Gyoma első telepesei ahatárból
annyit foglaltak maguknak. amennyível
meg tudtak birkózni. Az urbariális
összeírások a jobbágytelket - sessiót 
34 hold szántóból és 22 hold kaszálóból
állónak tüntetik fel. amihez természete
sen még legeltetési jog is járult. A nagy
osztást megelőzo összeírás szerint a
gyomai határból 1788-ban szántóföld
nek 14 OOO, legelőnek 14 560 hold volt
használható: a nádas és a mocsár 6328
holdat foglalt el. Nagyon valószinü,
hogy a szántónak feltüntetett 14 OOO
hold a kaszáló t is magába foglalta, mert
a lakosság bajosan müvelhetett meg
ennyi földet, még az allodiumot is
beleértve: erre csak később. a Wodiáner
bárók korában került sor.

patriarchális: atyáskodó. családias
jellegü, allodiális birtok: hübéri szolgál
tatásoktól mentes, szabad birtok: szál
lásbirtok. extenziv gazdálkodás: kevés
élőmunkát használó, nagyobb
ráfordítással müködő, külterjes
gazdálkodás. urbariális: a földesúr és a
jobbágy között az úrbéri viszonyt a
kölcsönös jogokat és kötelességeket
szabályozó.

SZILÁGYI fERENC:
Wodianerek Gyomáért

Diákkoromban, 1943-ban az egyik
iQúsági lap pályázatot irt ki, amelyben
a szülőhely öt olyan jelesét kellett
bemutatni. akikről ott utca van elne
vezve. Össze is jött szépen mind az öt.
A nyomdaalapító. író Kner Izidor; a
református lelkész. énekszerzo Kálmán
farkas: a költő Kató József: a tudós
református pap Garzó Gyula mellett a
városfejlesztő Wodianereket is megem
lítettem. A Báró Wodiáner* utca a Petőfi

Sándor utcát kötötte össze a Kossuth
Lajos utcával: az egykOri

árvaháztól kiindulva az akkori 48
as olvasókörnél (kaszinónál) torkollott
a Kossuth utcába. A választás nyilván
valóan azért esett éppen erre a kis
utcára (amely párhuzamos a mai
Botond utcával. az akkor még névtelen
"kis köz"-zel), mivel az egykori
árvaházat (később polgári. majd külön
féle iskolák otthonát) Wodianer Albert
építtette 1884-ben feleségével.
Borosjenői Atzél Zsófiával. Az árvaház
müködését alapítvánnyal biztosították.
majd ennek eIértéktelenedése után lett
iskolaépületté: 1944-ben ez volt a
szomorú emlékü gettó épülete.

Azért is dönthetett úgy a
nagyközség vezetősége 1931-ben, hogy
az addigi Szív utca a "Báró Wodiáner"
nevet vegye fel, mivel az árvaház
közelében álló neoromán stílusú római
katolikus templomot szintén az emlitett
Wodianer házaspár építette 1876-78-

ban. s a szentélyhez kapcsolódó
sírkápolnában vannak eltemetve. Azt.
hogy miért ez az utca kapta a család
nevét. pontosabban miért nem csupán
Wodianer Albert nevét viselte, hanem a
"Báró Wodiáner" nevet. megmagyaráz
za. hogy a közelben állt Gyoma és egész
Békés megye első kisdedóvója, amelyet
Wodianer Sámuel alapitott 1839-ben.
Az egykori kisdedóvó helyén ma is
óvoda müködik. melyre a millecen
tenárium évében. 1996-ban - Jókai u.
4. sz. - ezt a szöveget helyezte el a hálás
utókor nevében Gyomaendrőd önkor
mányzata: E helyen állt Gyoma és
Békés megye elso kisdedóvója. melyet
Wodianer Sámuel alapított és építtetett
1839-40-ben... A közhasznú intézmény
megalapítása is hozzájárult ahhoz.
hogy az alapító nagykereskedő

megkapja idővel a nemesi kiváltságot.
Gyoma az l7ll-iki szatmári béke

után az udvari hadiszállító, báró
Harruckern János birtoka lett. majd
Wodianer Móric házassága révén került
a szóban forgó család birtokába. Az o
fia volt az óvodaalapitó Wodianer
Sámuel. aki Gyomára költözve apja bir
tokát uradalmi központtá fejlesztette.
1844-ben meg is kapta a nemességet.
ahogy két fia Móric (IL) és Albert is.
(Ezzel kapcsolatban érdemes elolvasni
a kiváló szociográfiai kutató és iró
Kovács Imre a Parasztéletforma csődje

címü tanulmányának jelen lapszá
munkban közölt második részletét.)

Wodianer Albertról még azt is
tudjuk. hogy Szegeden született, mü
egyetemi tanulmányokat folytatott. és
tevékenyen részt vett a kor gazdasági
életében; alapítványt tett a Magyar
Tudományos Akadémia részére is és ő

alapította meg Budán a főváros elso
szanatóriumát, a Szent János Kórház
telkén. s a szanatórium egy ideig az o
nevét viselte.

1945 után bizonyára a bárói rang
miatt is töröltetett a Wodianerek neve
Gyoma utcanevei közül, pedig a polgári
eredetü család tagjai - mind Sámuel.
mind fia, Albert - maradandó érde
meket szereztek a helység fejlesz
tésében alapítványaikkal (arra is van
utalás, hogy Wodianer Albert
szeretetházat is létesített Gyomán 
éppen a családról elnevezett kis
utcában),

'Akkor így írták á-val a család
nevét.

Az említettek mindenképpen
indokolttá teszik. hogy a kis utca (a mai
fürst Sándor utca) visszakapja a
helytörténeti jelentőségü WODIANER
(WODIÁNER) nevet - akár a bárói rang
gal, vagy anélkül -. emlékeztetvén
Sámuelra, a kisdedóvó alapitójára és
fiára, Albertra, akinek az árvaház
épületét és a müemlék értékü szép
római katolikus templomot köszönheti
a város.



8 GYOMAENDRŐDI HíRADÓ 2001. FEBRUÁR

Vásárok időpontjai 2001·ben
A vásár időpontja ál1andó napoleon és jel1ege:

Február második vasárnapja február ll. oÁK*
Március elsö vasárnapja március 04. OAMG*"
Március második vasárnapja március ll. oÁK
Április elsö vasárnapja ápr. Ol. OAMG
Április másodikvasárnapja ápr. 08. oÁK
Május elsö vasárnapja május 06. OAMG
Május második vasárnapja május 13. oÁK
Június elsö vasárnapja június 03. OAMG
Június második vasárnapj9- június 10. oÁK
Július elsö vasárnapja július Ol. OAMG
Július második vasárnapja július 08. oÁK
Augusztus első vasárnapja aug. 05. OAMG
Augusztus második vasárnapja aug. 12. oÁK
Szeptember elsö vasárnapja szept. 02. OAMG
Szeptember másodikvasárnapja szept. 09. oÁK
Október elsö vasárnapja okt. 07. OAMG
Október második vasárnapja okt. 14. oÁK
November elsö vasárnapja nov. 04. OAMG
November második vasárnapja nov. ll. oÁK
December második vasárnapja dec. 09. oÁK

*OÁK: Országos állat- és kirakodóvásár, mely aSzarvasi út, Kondorosi
út, akülterület, valamint aPolányi Máté út állal határolt vásártéren kerül
megrendezésre
**OA G: Országos autó és mezőgazdasági gép vásár, amely a Pásztor
János úti piactéren kerül megrendezésre.

GYOMAENDRŐD VÁROSI E3ÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNY SZAKRENDELÉSEI

H5sök útja 57. sz.

SEBÉSZET tel.: 66/386-923 dr. Fabó János hétfő-péntek 10-13
óráig,

SZEMÉSZET tel.: 386-401 dr. Gedei Margit hétfő-péntek 8-14 óráig,
BELGYÓGYÁSZAT tel.: 386-411 dr. Mikola Julianna hétlő, kedd,

esül., péntek 7-14, szerda 6-12 óráig,
PULMONOLÓGIA tel.: 386-345 dr. Bánki Gyula hétfő-péntek 10-13

óráig,
RÖNTGEN tel 386-345 dr. Bánki Gyula hétfő-péntek 8-10 óráig,
ULTRAHANG, egyéb dr. Bánki Gyula hétfő-péntek 11-12 óráig,
LABOR tel.: 386-411 dr Hajzer Ildikó hétfő-péntek 8-10 óráig,
NŐGYÓGYÁSZAT, ONKOLÓGIA, ULTRAHANG tel: 386-923

dr. Csaba Kálmán hétfő 8-13,14-16, kedd 8-13, 15-17, szerda 8-13,
csütörtök 8-13, péntek 8-B, 14-16 óráig,

BŐRGYÓGYÁSZAT tel.: 386-923 dr. Bede Julianna szerda 13-16,
csütörtök 14-18 óráig,

UROLÓGIA tel.: 386-923 dr. Farkasinszky Erzsébet hétfő és szerda
14-18 óráig,

REUMATOLÓGIA, ORTOPÉDIA tel.: 386-923 dr. Varga Ákos hétfő
és szerda 14-16 óráig,

FIZIOTHERÁPIA tel.: 386-923 Mészárosné Faragó Ágnes
hétfő-péntek 7-10 óráig,

FÜL-ORR-GÉGÉSZET tel: 386-401 dr. Halmai Zoltán hétlő
14,30-17, ked,d és qsütörtök 14-17 órái9,

IDEGGYOGYASZAT, PSZICHIATRIA tel,: 386-345 dr, Felber
Magdolna kedd és csütörtök 14.30-17 óráig,

GYÓGYTORNA, Mirhóháti u. 1. sz. tel,: 386-991 Bracsok Ildikó
hétfő, szerda 8-13-ig és péntek 8-11 óráig ...

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET Fő út 3. sz tel: 386-520 hétköz
nap 16-08 , hétvégén és ünnepnap 8,00-8.00 óráig,

A RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
SPORTEREDMÉNYEI

Szeptember 23-án a gyomai atlétikai pályán rendezték meg a NAP
Diákolimpia Őszi Összetett Többpróba Bajnokság versenyeil - körzeli
döntő -, ahol iskolánk teljes csapattal 321ővel vett részt, s 6 arany és 2
ezüst érmet szereztünk.

Az iskolák összesített pontversenyében csapatunk nagy fölénnyel az 1.
helyen végzettl

Október 11-én a gyomai atlétikai pályán NAP Diákolimpia Váltólutó
Csapatbajnokságot rendeztek. Ezen csapatunk 5 arany- és 3 ezüstérmet
nyert.

Az iskolák ősszesílell versenyében csapatunk az 1. helyen végzell és
megnyerte aNAP váltót is.

A két versenyen aranyérmet szerzett sportolóink: Balog Hajnalka,
Kurucz Éva, Keresztes Killi, Rácz Éva, Liziczai Csaba, Bótos Bence, Tamás
Roland, Gergely Zoltán, Dógi Jenő, Smiri Róbert, Varga Krisztián,
Szurovecz Zsolt, Varga Tibor, Jakus Imre, Ali Zsolt, Cserenyecz Gábor.

Október 13-án Békéscsabán Országos Minősítő Atlétikai Versenyt ren
deztek. Ezen a rangos összecsapáson 2 aranyo, 2 ezüst- és 5 bronzérmet
nyertünk Érmesei nk:

ARANY Dógi Jenő 600 msíkfutás 1:53,5 p,
Braun Mihály kislabdahajílás 47,5 m,
EZÜST: Haveida Róbert (600 m) és Oláh Margil (100 ml,
BRONZ: Fekécs Zoltán (600 m),Takács Ágnes (60 ml, Csorba Máté

(távolugrás), Bacsa Erika (kislabdahajítás), Farkasinszki Zila (kisIabdaha
jítás),

Eredményeink értékél növeli, hogy a versenyen mind sporliskolák
atlétikai tagozatos csapatai ellen versenyeztünk

Felkészítő tanár Vaszkán Gábor.

Az EuroCare Nephorologiai Hálózatot üzemeltetö
EuroCare Magyarország Egészségügyi Szolgál
tató Rt. az rso 900 l minöségbiztosítási rendszer
kiépítéséről, a Hálózat sikeres tanúsításáról és a
cég 2000. évi eredményeiről tartottak beszámolót
január 24-én Békéscsabán.

Sportcsarnok február havi programtervezete

Nöi konditorna: hetente hétfőn 18-19-ig, csütörtökön 1730-18.30-ig
Vezeti Varga Lajos tornász olimpikon

Nöi kosárlabda: hetente hétfőn 18-19-ig, csütörtökön 17.30-18.30-ig.
Vezeti Cs. Nagy Lajos testnevelő

Női kézilabda: hetente pénteken 20-21-ig. Vezeti Sipos Dezső test
nevelő.

Röplabda (mix) hetente hétlőn 19-20-ig.
3-án 8-9.30 GOLlAT, 10-17 "SAS" Kupa kispályás teremiabdarúgó torna,

17-20 "B" csoportos kispályás labdarúgó bajnokság
4-én 8.30-11 GÓLIÁT, 13-19 "A" csoportos kispályás teremiabdarúgó

bajnokság.
10-én 8-9.30 GÓLIÁT, 9.30-11 Gólsuli , 13-19 "B" csoportos kispályás

leremlabdarúgó bajnokság
11-én 8.30-11 Gólsuli, 13-19 "A" csoportos kispályás leremlabdarúgó

bajnokság,
17-én 1. Némelh-Farsang-kupa helyi kispályás teremtabdarúgó torna.

III-IV korcsoport 8-16-ig Nevezés haLid 2001. 02. 09-ig aSportcsarnokban
16-20-ig "B" csoportos kispályás teremiabdarúgó bajnokság

18-án 1, Gellai-Farsang-kupa helyi kispályás teremlabparúgó torna V-VI
korcsoport 8-lS-ig Nevezési haLid 2001 02. 09-ig aSportcsarnokban

15-20-ig "A" csoportos kispályás teremiabdarúgó bajnokság,
24-én 8-9.30 GÓLIÁT, 9.30-11 Gólsuli, 13-18 Hármas Körös-Kupa lérfi

kézilabda torna.
25-én 8-10.30 Gólsuli , 10.30-12 Hármas Körös-Kupa lérfi kézilabda

torna döntói.
13-19-ig "A" csoportos kispályás teremiabdarúgó bajnokság
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Aranyos álmok
(pillanatkép az Országos Diákolimpia megyei fordulóiról)

KITÜNTETÉSEK

GYÓGYTORNA
INDULT

***
Városunk szülötte és díszpolgára a

86 esztendős, Londonban élő Határ
Győző Kossuth-díjas iró. költő életműve

elismerésekén t Márai Sándor-díjat
kapott a magyar kultúra napja alka
lmából. A díjat az Angliaban tartózkodó
nemzetí kulturális örökség minisztere,
Rockerbauer Zoltán nyújtotta át a lon
doni Magyar Kulturális Központban.

A Falvak Kultúrájáért Alapitvány
pályázatán A Magyar Kultúra Lovagja
kitüntető cimet nyújtották át a
Gyomaendrődi Vaszkó Irénnek. az
EndrődiekBaráti Köre egyesülete aján
lásával. valamint dr. Szilágyi Ferencné
Németh Eszternek a Honismereti
Egyesület ajánlasával.

A lovagi dU a kis településeken.
városokban élő olyan embereknek
jutalma. akik helységük múltja
érdekében. a kultúra megmentésén
fárdhatatlanul és tevékenyen dolgoz
nak. s ezzel elévülhetetlen érdemeket
vívtak ki.

A Magya.r Kultúra Lovagja címe t
január 22-én. Budapesten vehették át.

A Gondozási Központban heti
háromszori alkalommal háziorvosi.
vagy szakorvosi beu talóval érkező

betegek számara indult a gyógytorna. A
tb által finanszírozott ellatás a betegek
számára ingyenes. Előzetes időpont

megbeszélés után várakozás nélkül
kerül sor a foglalkozásra. Ha a beteg
állapota megengedi. akkor csoport
tornában. ha nem. akkor egyénileg
külön-külön.

Egyelőre hétfőn. szerdán 10-13 és
pénteken S-ll óráig. VaJószinűleg ez
februártól kicsit korábbra csúszik ...

A gyógytornán akár csecsemőkortól

részt lehet venni. A torna segít a gyer
mekkori megbetegedéseknél. mozgás
fejlődés elmaradásnál. serdülőkorú

hanyag tartásnál. mellkasdeformitás
nál, gerincferdülésnél. vagy akár túl
súlyleadási. netán erősödési célokat is
szolgálhat.

Baleset utáni rehabilitáció. törések.
protézisek betétele után, vagy időskori

reumatikus megbetegedések. kopások.
degeneratív megbetegedésekkel küsz
ködőknek is ajánlott.

Tervükben szerepel a közeljövőben

terhes torna. szülésre felkészítés is a
terhesség 13. hetétől a 40. hétig. Akár
apukák is részt vehetnek ezen.

Helye a Mirhóh<íti u. l. sz. Gondo
zási Központ. telefon 386-991.

A foglalkozásokat Inhoff Ildikó és
Bracsok Ildikó irányítja.

Bontott 50-es MTZ alkatrészek eladók
és 2 db új hátsó külső gumi jerke bárá
nyokra cserélhetőle Érd.: 661283-332

Jó minőségű 10 ha föld tanyával, sok
gazdasági épülettel eladó. Kövesút
mellett, víz, villany van.
Érd.: 66/386-178 ill. 06/30 349-214l
Ár: 7,5 millió Ft

Itt bizonyosodott be. hogy a kosár
labdához alapvetően három dolog szük
séges (persze a pénzen kívül): tudás. 
amit volt aki beléjük verjen. tudjátok
Anna néni: akarat - hát nem árt. ha
van: és végül. de nem utolsósorban
szerencse - a csillagok pedig a helyükre
rázódtak.

A szabályváltozások [mint például
4x l O perces játékidő. vagy alámadóidő

lerövidítése) sem jelentettek különö
sebb problémát a pályán. Hangu
latfelelőseink pályán kívüli tevé
kenykedése - a kisebb létszám ellenére
- is hatékonyabbnak bizonyult az ellen
fél drukkereinél. Persze az igazi
küzdelem a vonalakon belül folyt.
Triumvirátusunk Ötvös Szabolcs
(cs.k.). Cs. Nagy Balázs. Czafit Attila 
vitte a csapatot. A védekezésben nagy
szerepet vállalt Bóczér Dániel és
Szmolnik Péter. Farkas Gergő és Szabó
Gábor teljesítették a szintet. annak
ellenére. hogy egy fiatalabb korcso
porthoz tartoznak. A sikerért való
küzdelemben szükséges volt még Kéri
Roland, Takács BáJint és Erclős Dániel
I<özreműködése.

És a meccs a miénk letti Ezzel
beléptünk az ország 19 legjobb csapata
közé. A legénységnek volt némi hoz
záfűznivalójaaz aranyéremhez:

Balázs:' "Hat év munkájának
gyümölcse". Szabolcs: "Mi megtettük.
amit kell". Attila: "Irány az országos!"
Dani: "Megérdemelten nyertünk."
Gergő:" Az áJom megvalósult." Péter:
..Nehezebb meccsre szárnilottam ...
Roland: ..Az igazság pillanata." G.D.A.:
,.Tudtuk. csak az arany jelent
előrelépést. és ezt elhozluk ...

Ezúton is szeretnénk megköszönni
Kovács Attila és az önkormányzat hoz
zájárulását a sikerhez. Szujó Zollán pe
dig erkölcsi támogatást nyújtott. s még
a döntő napján is ösztönözni próbálta
üzenetével a csapatot. Talán szavaiban
van benne leginkább az igazság: "Van
nak helyzetek, amikor megalkuszunk.
Sokszor azonmban könyörü!etet nem
ismerve kell a siker felé törnünk. Ez a
mai ilyen. Lélekben a pályán: Sz. Z..
RTL Klub. 200 l. január 17.

Balog Annamária és Giricz Krisztina

Tisztelt Adózó!

Kevés közünk volt a dologhoz. de
mégis úgy érezzük. hog.y kicsit a miénk
is ez a győzelem. és nemcsak azért.
mert egy gimibe járunk. Jó látni. hogy
együtt és egymásért igy tudtok küz
deni. nemcsak amikor a négy faj látja.
hanem akkor is. ha több mint száz
szempár szegeződik rátok - és nem
éppen segítő szándékkal. Sajnos nem
vehettünk részt a meccsen. mert mig a
ti célotok az volt. hogy megvalósitsátok
ezt a bizonyos álmot, addig nekünk
saját kis akadályainkat kellett leküz
denünk (l.: félévi jegyek). Ti pedig
folyamatosan haladtalok a cél felé.
ezzel magatok mögé utasítva olyan
jelentősebb kosárlabda múlttal ren
delkező városokat. mint Szeghalom.
Békés. Orosháza. Szarvas.

Az előzetes csoportmérkőzések

alapján négy csapat jutott be a megyei
döntőbe. Az első meccset iskolánk. a
Kner Imre Gimnázium a gyulai Erkel
ferenc Gimnáziummal szemben 71 :61
-re nyerte. A másik két csapat:
MezőberényPetőfi Sándor Gimnázium 
Békéscsaba Gépészeti Szakközépiskola
mérkőzéséből a berényi csapat jutott
tovább. és jött a mindent eldönlő

döntő. [70:46).

Kérjük. hogy az SZJA l %-át
ajánlja fel részünkre. A rendelkező

nyilatkozatra elegendő adószá
munkat ráírni: 19057134-1-04.
A kitöltésben segítünk Önnek.
Köszönettel. a Mozgáskorlátozottak
és Hadirokkantak Egyesülete
Gyomaendrőd.Hősök útja 48/ l.
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NÉPSZÁMLÁLÁS
A Központi Statisztikai Hivatal hirlevele szerint Magyarországon

200 l. február 1. és február 21. között helyszíni adatfelvételt. azaz nép
számlaJást végeznek az 1999. évi CVllI. és az 1993. évi XLVJ. törvény
alapján.

A népszámlálás az ország területén élő, vagy bejelentett
lakóhellyel. tartózkodási engedéllyel rendelkező magyar állampol
gárokra, az ország területén három hónapnál hosszabb ideig
tartózkodó külföldi állampolgárokra és hontalan személyekre.
valamint a menekültekre. továbbá az ország területén lévő lal<ó- és
üdülőegységekre terjed ki, beleértve a közösségi elhelyezést szolgáló
intézeteket is. Az összeirásból kimaradottak pótösszeirását 200 l.
február 28-ig be kell fejezni.

Az üdülőegységekre kiterjedő előzetes adatfelvételek 2000. évben
lezajlottale

Az adatszolgaJtatók kötelesek a népszámIaJás körébe tartozó ada
tokat a valóságnak megfelelően megadni. Egészségi állapotra, a val
lásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes.

Magyarországon az első népszámlálást 1870-ben végezték. a
mostani a tizennegyedik.

Több mint negyvenezer jól felkészitett számlálóbiztos járja majd az
országot. Lesznek kérdések, amire a válaszadás kötelező lesz, de val
lás. anyanyelv. nemzetiség. fogyatékosság bevallása önkéntes.

Az összeirt személyek neve nem szerepel a kérdőíveken. Acél a tel
jes. országos és területi statisztil<ai adatok szerzése. Az adatok
titkosak.

Az illetékes jegyző pecsétjével hitelesített. sorszámmal ellátott iga
zolványokkal igazolják majd magukat a biztosok, amely a személyi
igazolvánnyal érvényes.

Kérjük fogadják őket bizalommal és pontos adatszolgáltatással
könnyitsék meg munkájukat. A népszámlálás közös ügyünk, MIN
DENKJ SZAI'vlÍT!

Amennyiben 200 I. február 21. napjáig Önről esetleg nem töltenek
ki kérdőívet. kérjük keresse rel a Polgármesteri Hivatalt!

A KSH ingyenes zöld telefonszáma: 06/80/202-690,

árverési előleg

(Fl)
5700

12800
16600

terület
(ha)
68598

166814
234000

185,47
416,10
542,78

Szántó
Szántó
Szántó

02750/9
02754/3
02754/7

1.
2.
3,

Mezőgazdasági termelők figyelem !
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonában lévő termőtöldekből megtekintett állapotban licit útján

az alábbi mezőgazdasági ingatlanokat árverésen tartós haszonbérletbe adja

sorszám hrsz, művelési ág AK

Az árverés időpon/ja: 2001. február 20. -án de. 9.00 óra • Az árverés helye: Városháza tanácskozó termében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1)
Afentiekben meghatározott mezőgazdasági ingatlanok egészére lehetlicitálni. Alicitálónak az összes terület egészére kell ajánlatollennie. Az induló

licit nettó 21 kg étkezési búza/AK érték július hónapban az augusztusi szállításokra létrejött ügyletek elszámoló árainak átlagán számítva. A licitálandó
területre - legkésőbb 2001. február 15.-én du. 14.00-ig - abérleti díj kikiáltási árának 5%-át kitevő árverési előleget (bánatpénz) kell a Polgármesteri
Hivatal pénztárába belizetni. Asikeres árverés érdekében a licitálás előlt 5 nappal a licitáló magánszemélynek igazolni kell, hogya haszonbérbe kívánt
földterületet meg tudja művelni, az őslermelőnek be kell mutatnia igazolványát, gazdasági társaságnak pedig atársasági szerződést.

Alicitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja Abérleti jogot elnyerőnek 5 napon belül szerződést kell kötnie.
Az árveréssel kapcsolatban további részletes felvilágosítást aPolgármesteri Hivatalban apénzügyi és vagyongazdálkodási csoportnállehet kérni.

GYOMAENDRŐD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Dr. Weigert Józse] :
Népszámlálás nemzetiségi"ól, vallásról

2001. februárjában népszámlálásra. kerül sor hazánkban. A számlálóbiztosok
bekopogtatnak hozzánk, megkérdezik hogyan és miből élünk. Melyik nemzetiséghez
tartozunk, milyen nyelven beszélünk, milyen vallásúak vagyunk, gyakoroljuk-e

Az Alkotmány, nemzetközi egyezmények, amagyar-német barátsági szerződés

védik jogainkat. Törvények garantálják, hogy ne lehessen visszaélni személyes
adatainkkal, hogy ne szenvedjünk hátrányos megkülönböztetést azérl, mert német a
nemzetiségünk, az anyanyelvünk.

Anémet anyanyelv is megőrizhelő ahagyományokkal, akunurális érlékeinkkel
együtt. Nem kelllélni, hogy visszaél az állam ezekkel az adatokkal, mint az történt
1941-ben. Az 1941-es népszám lálás jogtalan, kegyetlen és embertelen
következményei itt Gyomán is sok családot érintettek.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke körlevelében
ezt irja:

"Kedves Magyarországi Német Honfitársaink!
Vállaljuk ugyanilyen hittel és elkötelezettséggel identitásunkat a2001. évi nép

számlálás során is. Valljuk meg büszkén, emett tővel és tiszta szívvel: Magyarország
lojális potgáraiként akarunk németek maradni közös európai hazánkban. Lehetséges,
hogy változások lesznek, amelyek anémet kisebbségi önkormányzatok működését

is érintik Acigány önkormányzatoknál nem gond ez. Azzal számolnak, hogy min
denki megvallja nemzelíségét Az önkormányzalunkat annyiban érintheti, hogya
jövőben ahol nem vallják magukat nemzetiségnek, ott nem támogatja működésünk

az állam, meri úgy tekinli, nincsenek nemzeliségiek.

Avallás terén is felteszik akérdést, hogy milyen valláson vagyunk, gyakoroljuk
eezt. Ahol nem gyakorolják avallásI. halott avallás. Ott ajövőben eseIleg megvon
ják, vagy szűkitik az egyházak támogatását.

De vallási téren is nagy változásokat idéz elő aglobalizáció. Mindenképpen a
nemzeti érzés, ahazaszeretet visszaszorítását és egy egységes világvallás behozását
várhatjuk. A kereszténységért, a fennmaradásáért log-e valaki fegyvert? Európa
nemzetei szépen épitik le nemzeti intézményeikel. legleljebb aközös pénzt az Eurót
nem hajlandók egyelőre ellogadni minden államban.

A kereszténység az elmúlt 2000 évben a világ jelentős részén uralkodó, a
történelmi eseményeket meghatározó és mozgató kultúra volt. De aváltozások szele
Magyarországot is elérte. Magyarország már nem egyöntetű keresztény ország. Az
elmúlt SO év alatt elsorvadtak avallások. A liberalizmus ma is mindent meg tesz a
médiák segitségével. Próbálják megfosztani országunkat avallási örökségtől.

Mi várható globalizálódó világunkban? A New Age mozgalom az egyik nagy
veszély, hogy a globalizmus tökéletes hitvallása lesz. Bármiféle hittel összhangba
hozható akereszténységet kivéve. Korszerű, tetszetős és politikailag korrekt, köny
nyen tehető globális vallássá. ANew Age mozgalom alkalmas arra, hogy az új világ
rend szellemi mozgalma legyen. Az USA-ban, ha az új világrend szellemi dimenziói
szóba kerülnek, aNew Age eszmerendszerét értik alatta."

Aválasztópolgár névtelen marad. Nem kell válaszolnia olyan kérdésekre, mint
a nemzeti, vatlási hovatartozás kérdése, így nem tudni kí, minek vallotta magát
Kérem azokat akik ekörben érintettek, vallják meg nemzetiségükel és vallásukat

Dr Weigeri József



II GYOMAENDRŐDIHiRADÓ 200 l. FEBRUÁR

APRÓHIRDETÉSEK
4 mázsás lakarmánykeverő és egy 32
kalapácsos lerménydaráló, továbbá elek·
Iromos morzsoló eladó. Érd. 66/284-392,
06/20/423-0926
Körös-parti 500 négyszögöles lelek a
Harcsás-zugban bekeritve eladó. Érd.:
66/284-392, 06/20/423-0926

lanyáram van. Irányár 500 OOO FL Érd.:
Gózon Gábor 66/285-820.
300 n.öles kert eladó, vagy művelésre

kiadó aFűzlás-zugban Érd. 66/285-941
3-lunkciós babakocsi és lából készüll
(variálható) eletőszék eladó. Érd .. 66/283
858

Tisztelt Hirdetönk!
A HíRADÓBAN megjelenő magán jell~;~~~hirdelésél ké~ésére ingyenesen
továbbíljuk aDél-Allöldi megjelenésű B A Z A K 744- apró
hirdelés újság legközelebbi számában való megjelenIelésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kéreml

Kérjük azonban ne feledje megadni az ára! (ingatlanra, egyéb eladni kívánl dol
gai irányárál) semI

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122, fax: 283-288

Bekilldési határidő minden hó 25-e.
,--------------------------------------------------------------------_._---_._-----.*

i:::' ~;;;:~Ne~:.CSERE~E;E .. HIR DE TÉS ..~PRÓHIRDETÉS): ,:::l

Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): .......
.................................................................................

. .

.............. -- _ ~ ~ ~ ..

.................................................................................

L ~ ~ _. ~ ~ ~. ~.. . . (~~ ~~_~~~_~_~::~_I~__J

Napos és előnevelI csibe megrendelhelől

Érd Nemes Tiborné Gye, Sugár u. 4sz.
66/284-392, 06/20/423-0926
A Fűzfás-zugban 300 négyszögöl
gyümölcsös kis laházzal eladó. Érd .. Gellai
András Gye, Mályás Kir. u. 15. sz,
66/386-097
Többlunkciós babakocsi és egy 150 cm
hosszú gyermekheverő eladó l Érd ..
66/285-364
Fekete színű Cocker spaniel kölyök eladó
!örzskönyvvel Érd.: 06/66/284-341 nap
közben, 284-297 esle.
Ipari gomblyukazó eladó (brolher 
250000 FI) Érd. 06/20/96-45-901.
Kellő darab egyforma, kéllunkciós
babakocsi együll, vagy egyenként is eladó.
Érd.. 66/284-665-ös lelelonszámon.
Gyomán háromszobás kerles hazai kere
sek megvéleire. Ajánlalokal a 66/284
665-ös telelonszámra kérek.
Agyomai posla mellell 30 m1-es vályog
ház 14x50 m-es portával eladól Érd ..
66/386-745-ös lelelonon.
Füzlás-zugban 196 négyszögöl vízparli
telek lermő gyümölcslákkal eladó. Érd.:
66/283-126, vagy 06/30/261-5041.
Sóczó-zugban bekerílell 400 négyszögöl
vízparti lelek 30 m1 faházalappal,
gyümölcslákkal eladó. Fúroll kúl, villany
van. Érd. 06/30/2196-907, 66/285-635
IIjúsági lakólelep 6/4 összközműves 70
m2, 2,5 szobás 1. em. lakás (gázlűlésset)

igényes környezeiben eladó. Érd.:
06/66/28S-635. Irányár: 3 500 OOO FI.
Forraszlópákák, Ira lók, grillsülö, szegek,
csavarok, anyák, víz- és fűlésszerelési

anyagok, valamini kél- és négykerekű

kézikocsi eladó l Érd.: 66/285-48S.
Szakdolgozatok, irásbeli munkák szöveg
szerkeszlése, némel nyelven is. nyom
lalással, rövid haláridöre. Érd.: 66/284
718 este

Gyomaendrődi egyetemislák, lőiskolások

Iigyeleml Szakdolgozalok, iegyzelek,
esszék, határidős munkák gépelése,
nyomlalása helyben\ Érd.: 66/285-141,
mobil 06/30/856-3218.
Lehel ulcában két generáció részére alka
lmas komfortos családi ház ipari árammal,
kerllel eladól Érd:66/285-489.
Ha elad, vagy vesz. keresse CIBERET a
Hangos Hirdelőli· Tel· 701230-S468
Sóczó-zugban egy 250 n.öles lúrolt kúllal
elláloll, nem vizparti lelek eladó. Kövesúl,
villany van. Érd.: Apponyi u. 15/1, vagy
66/ 285-159-es lel
Kisbálás búzaszalma, zab, szögletes kis
bálázó van eladó' Érd. Gye Móra F u. 20
sz. lel. 66/284-082
Kézzel hajlós kukoricamorzsoló, egy 24
es gyermek kerékpár és 200 db lehér
lelőcserép eladó l Érd.: 66/284-354-es
telelonon.
Videokamera, erősilő hanglallal elektro
mos gilár eladó. Érd. 66/284-788 és
06/20/943-9172.
Keleli tipusú aulóra kerékpárlartó 7000 FI
éri. Samarára való sporikormány 3000 Ft
éri eladó l Érd. 66/283-862
Kecsegés küJső ágán csalornaparli lelek
(1012 m2) gálszelvénnyel, lákkal olcsón
eladó. Érd. 66/284-163
TV, videojavitást, anlennaszerelésl vál
Jalok Budai János. Tel.: 66/283-270,
70/221-9378
Jó állapolú, üzembizios, kélcsillagos, 120
l-es LEHEL hűtőszekrény eladó. Irányár
15 OOO FL Érd.: 66/282-253
TAKARITAST vállalok. Erdeklődni esti
órákban lel:66/284-252
15 m1 bükk parkelta etadó l Erd.: 66/285
503
126-os Mercedes benzines, gázos, 2 év
műszakival és exlrákkal eladóI Érd.:
06/20/933-7975.

I:
I·

; ! KÖSZÖ N ET NYI LV Á N íT ÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

,

RONYEC PA
temetésén megjelentek, sirjára koszorút, virágot Ilelyeztek,
részvétnyilvánitásukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Agyászoló család

ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhalálozásolc:

Frolyó Mátyásné Paróczai Eszter 96, Kurilla
Ambrusné Timár Margit 85, Csúvár Istvánné
Fekécs Regina 81 Perei Lászó Gábor 83 éves
korában.

PELYVA MÁTYÁS

Köszö ne tnyi Iván í tás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,

virágot helyeztek, részvétnyilvánitásukkal

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Egylengelyes 3 I leherbirású utánluló
jutányos áron eladól Érd.: 66/284-148
Al Október 6. IIp-en első emeleli 3+1/2
szobás összkomfortos lakás kél garázzsal
eladó. Érd, 66/284-148. vagy 20/9945
667.
Teherluvarozás 31-ig. TeL: 06/20/9172
110
Eladó 2db kombináll ruhéisszekrény, vagy
elcserélhetö S mázsa akác tűziláérL Érd.:
Hámán K. ú119. 66/282-193
Gyomán kélszintes gáz-és vegyes közpon
li fúlésű családi ház gazdálkodásra alka
lmas épülelekkel eladól Gye Gárdonyi u.
16, vagy 66/285-S05
Eladó a Vásártéri lakóielepen II. emeleli
egyedi gáz- és vizórás lakás. Kábeltévé és
telelan van. Érd .. 66/282-946.
Vizparli, bellerüleli löld -14470 m2 

eladó I Irányár 420 FVm1 Érd.: 06/60/374
232.
Gyomaendröd, Ujkerlsor 8. sz. alatti ingat
lan (4300 m2), gazdasági épülelIel, szán
lóval eladó. Kövesút, lúrolt kúl, vil-

Hiunday Excel 1500 lipusú (1S00 cm3)

személygépkocsi maior eladó l Érd. Nagy
Sándor u. 7. sz Tel: 66/284-098
20 hónapos Rollweiler kan kulya gondos
gazdinak eladól Erd.: 66/285-387-es lele
lonon 18 óra után,
Gye, Baicsy-Zs ú1121. sz. alaIIi kéllakás
ból álló családiház eladó. Érd .. a helyszí
nen, ill 06/72/482-832 lel
Gyoma, Budai u 2S. sz. alaIIi ingallan
eladó. Érd .. 06/30/9157-669
Telefonhoz, számítógéphez csal
lakozóvezelék (hosszbbiló) méreire azon
nali Fax leladás, logadás. Érd.: Gye Bartók
Béla u. 10. sz.. lel: 66/285-149.
Gyomaendrőd körzetében minimum 30 AK
lermölöldel vennék, legalább 10-15 ha-os
~@bokbanljr~. 06/30/8?1:_Q§9_1. _
Endrődi Mirhói u. 13. sz. ház 390
négyszögöl részlegesen közmű ves (víz,
villany) régi épület eladó. Burkoll úlon
gáz. csatorna van. Tel 06/52/429-2917
Gyermeklelügyelelet és házlarlásban
kisegítési vállalok. Tel 06/20/358-6464.

Újszerű állapolú 3 lunkciós babakocsi
eladól lár 20 OOO FI. Érd. 66/284-415.
Fék -nélküli -ulániLiló---ei3dóT- Érd::
0§L3Q{9l~7.-6§.9~ _
Gye. Hősök lerén vízparli, kertes
családház eladó' Érd. Ugrinné dr.
Katona Klára ügyvédnél a 66/386
414-es lelelonon.
Maxima 46-os egyenesvágógép
eladó. Érd. 06/30/9580-479-es lete
fonon.

Köszönetnyi Ivánítás
Ezúton szeretnénk köszönetel
mondani mindazoknak, akik

DANCSÓ ÁRPÁD
temelésén megjelentek

és virággal, vagy más módon
részvétüket nyi Ivánítolták

Agyászoló család
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LIONNE

SHOP.
LIONNE
SHOP,

[~l ICa>p!
Vásároljon a Hosök úti

OOP.-
Aruházban!

A nyereményjáték 2001. február 1-e és március 31-e között
tovább folytatódik. Az április 11-én Szolnokon kisorsolandó

nyeremény ezúttal egy PIAGGIO robogó lesz.
Asorsoláson részi venni kívánóknak csak annyi dolguk van, hogya fenti

időponiban ATisza-Coop Rt. által ellátott Coop bottok egyikében
legalább 5000 Ft. értékben vásárolnak (akár több részletben is)

és apénztárblokkot névvel és címmel ellálott zári,
szabvány fehér borílékban feladják a

"PIAGGIO robogó nyereményjáték", 5001 Szolnok, Pf. 3 címre.

Gyomaendrődön vasaroljon az ÁFÉSZ-COOP
Hősök útja 48. sz. ABC üzletében I

Lionne Shopl
GYOMAENDRŐD

Hősök útja 46. • Tel.: 66/386-424
Aranl,J és ezüst ékszer javítás

és árusítás, tört aranl,Jból ékszerkészítés,
Fotócikkek (Fénl,Jképezőgépek, Filmek,

albumok,
képkeretek stb.)

amatőrFilm kidolgozás
kedvező áron,

rövid határidővel.

magas színvonalon.
Mindez egl,J hell,Jen a

Lionne Shopban!

F'<>~<>
. Színesfilm-kidolgozás

1 nap alatt ajándékfilmmel!

Deák u. 15. sz.
TelefoI!: 285-294

Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz.
Telefon 06/30/228-4728

Tévé, video, antenna és
egyéb elektronikai

készülékek
AVÍTÁ A!

Égbol kapott szórakozás

Hivatalos forgalmazó

TÁVKÖZLÉST C NIKA
BÉKÉSCSABA GYÓNI G. Uo 30

TE EFON: 66/442-755

Önhöz legközelebbi szerelónk: Szabó Gyula
Gyomaendrőd Csillagos u. 9. Tel.: 06-20-9266-853

GYAPJÚÁGYNEMŰ,

BIOBÚTO ,BloÁGYBETÉT
100%-os gyapjú ágygarnitúrák között válogathat.

Békéscsaba, Petőfi u. 2. sz. alatti
MINTABOLTUNKBAN

Kedvező hitellehetőség!

Vidékiek ha vásárolnak, ingyen utazhatnak!
Érdeklődjön lebruári akciós ajánlatunkról. visszahívjukl

Telefon: 66/442-967 • Nyitva: H-P.: 9-18-ig, Sz.: 8-13-ig.

r------------------------~ÉpíTÉSI TELEK ELADÓ!
I Zrínyi Miklós utca 43/1. sz. alatt.
I Érdeklődni: 06/66/283-489, és a06/30/9580-479-es telefonon lehet.

··
·····
·· ..... .. .. .. .. """ " ..

~---------------------~--~
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LÁTSZERÉSZ ÜZLET

__Sa)'"k/'d~ ____

Csemege
Ct.: Tímár Vince

Folyamatosan akciós termékekkel, friss tőkerlúsokkal és
cukrászsüteményekkel várjuk kedves vásárlóínkat l

ItortarendeléstfelueszünkJ

Figyelje szórólapjainkon megjelenő árajánlatainkat!
Blaha u. 27. Tel.: 386·691

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6,30-17 óráig,
szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-10 óráig

5500 Gyomaendröd. Zrinyi u. 26. Tel.: 66/284-788. 20/9439-172

Környezetvédelmi ügyintézés
vállalkozásoknak, társaságoknak.

KÖRNYEZETVÉDELMI BEJELENTÉSEK KÉszíTÉSE!

Telepengedéllyel, tevékenységi engedéllyel kapcsolatos ügyintézés.

RÁCZ MÁRIA
környezetvédelmi szakelőadó

TeL: 66/284-011, 06/20/9857-378

Tüzép-telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren

• építőanyagok gyári áron
• oltott mész, dunai sóder

• import cement kedvezményes áron
• száraz akác tűzifa

még régi áron kapható
Készletből. vagy rövid határidőre megrendeLhetők!

Igény szerint vasárnap is nyitva tartunk
Telefon: 06/601343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

Gépjármű-tulajdonosok figyelem!
Vállalkozásom keretén belűl:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valammt targoncához. ff
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 1l!Cl<

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd. Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig. SZD.: 8-12-ig.

opy- orce
Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.

CT.: HAINFART MIHÁLY I
Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI

SZERVIZ! • SZÖVEGSZERKESZTÉS!
Másolópapír. fa;xpapír. leporelló. boríték. öntapadós címke

Nyomtatókazetta. festékszalag. toner
HP4P. 5P. 6P. HP4L. 5L, 6L. Cartlidge újratöltés

RlCOH. CANON, SHARP másológépek kazettatöltése

AUDIO- VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek, árazógépek forgalmazása. javítása

TEC. SAMSUNG PÉNZTÁRGÉPEK

MÁRKASZER'lIZE!

E-maii: vendel@bekesnel.hu

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 811.
TeL/fax/ü. rögz.: 661282-686.

tel.: 06120/9142-122

GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5. TElEfON: 284~ 255

INe,YENES COMpUTERES

SZEMVizse,ÁiAT

SZEMÜVEqkÉszíTÉS, jAvíTÁS, qYORS, pONTOS

kiszolqÁlÁs

'ti
SZERETETTEi vÁl<juk I<ÉCji És új vEvőiNkET

/'\
ríl<v

.. /"4;''></
flsntlEIlEI: / 1\

Sznrf~a C'i/la lÁTSlERÉSlMESTER l ~
ÉS Al. üllET dolqozói

INTEQ

angol, német,
tanfolyamainkra
várjuk a jelentkezó'ket!
Kezdő. újrakezdő és nyelvvizs
gára készítő csoportok indulna}

30 órás: 9OOO Ft
50 órás: 14500 Ft
Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Fordítás, tolmácsolás

NYELV8TÚOIÓ

Folyamatosan
indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK



14 GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

--

200 l. FEBRUÁR

Kamatmentes konstrukció!
Kedvezményes részLet;fIzetési Lehetőség

bármilyen vásárláshoz, akár
szerződéskötésidíj néUcűl is.

R.P.A. Magyarország
Iroda: BÉKÉSCSABA, Kazinczy u. 4. I. 42.
TeL: 445-544/242 • Mobíl: 20/347-2005

GYOMAENDRŐD.Körgát u. 15/1. TeL: 285-874

W'%:Z.%Z:Z:«%Z%:Z-"ii'%%}:.W%:Z'%$Jt,-W%.%%%%%%.%%%ZE".%:iii$%%:Z'%:%.;~

~AGRO ÁRUHÁZ~
~ Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró) ;
~ Tavaszi ajánlatunk: ~
fu • Vetökukorica, vetemények, zöldség-, virágmag • ~
~ • Műtrágyák, fóliák • ~
~ • Esöruhák, munkaruhák, gumicsizma • ~
~ • Fűnyíró akciói tavalyi áron (elektromos) • ~

~ • Tavaszi lemosószerek, permetezöszerek • ~
~ • Virágföld, cserepek, virágtartók • ~
W • Szerszámok, szegek • ~
~ Nagy választékkal várjuk icedves vásádóinkat! ~

ij, Farkas Máté ~
I Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274 ~

~'0.~"\?~"&?&"&?&'0.'R'I&'I&'R'I&"&?&"&'I&"&'R*'B:.*'I&"&*'B:."&'I&*"i"'j]&,,&'R'R"&"&?&"&'%f?J.

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/66/285-22706/30/9533-594

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!

Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd,Bocskai u. 59.

Gyomaendrőd,Kossuth u. 18. sz. alatt várom megrendeléseiket.

11~~.'
hozott anyagból kosztümök, nadrágok, szoknyák, blúzok, blézerek,
pólók, ruhák, alkalmi és táncruhák egyedi méret és igény szerinti

elkészítését, varrását gyermek mérettő\ a női extra méretig.
Nyilva lalfás ahél minden napján 8-17 óráig Gyors határidő. jó minőség, kedvező árak l

• homok, sóder, cement, mész, kőzúzalék szállítása
• föld, valamint betontörmelék dijmentes elhelyezése

TEL.: 06/60/348-018
• út-, víz-, szennyvízbekötés tervezése, kivitelezése
• építőmesteri, mútárgyépítési munkák elvégzése
• földmunkavégzés autógréderrel, úthengerrel

árokásás és rakodás
• betonbontás, élvágás, döngölés, kisfelületek aszfaltozása

5500 GYOMAENOR60, TOMPA U. 22.
TEL./FAX: 06/66/386-186

FI..A..~ "u' ~..A..
Újévi akció

50%-05
engedmény a teljes árukészletre!

szeretettel várjuk a kedves vásárlóinkat!
Nyitva tartás: H.-P.: 9-12. 13-17 óráig. Sz.: 9-12 óráig

A Vásártéri Lakótelepen az Üuegház bisztró meLLett

· .
: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :· , " ,,,..
:MAGTAR FERTOTLEN ITES:
•: csótány-, hangyairtás
·: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/361-5162
• •· .

GÓlON AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendr6di Magán Autósiskola az alábbi id6pontban
és kategóriákban tanfolyamot ind~

Gyomán (Kossuth u. 18.) 2001.lebruár 15. 17 óra
Endrődön (Művelődési Ház) 2001. február 16. 17 óra

Személygépkocsi • Motorkerékpár • Segédmotoros kerékpár

Aki ezen atanfolyamon részt vesz, azok számára iskolánk vállalja,
hogy egy éven belül ajelenlegi képzési dijak mellett képzi ki.

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. (A Kner Nyomda mellett)
Telefon.' 386-479, 60/345-789

Gyomendrőd, Blaha L. út 21. • Telefon: 386-917

Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 16-17 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Kossuth u. 18. Tel.: 386-522/23-as mellék' Mobil: 06/30/9087-808

GÓZAN SÁNDOR
iskolauezetö

HORNOI< LÁSZLÓ
szakokfaló

R. NAGY TIBOR
szakoklató

UHRIN LAJOS
szakokfafó
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GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

II
-magas- és mélyépílőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállitás, gépbérlet,
- belonértékesílés, helyszínre történő kiszállílás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás.

WOi>--<;&S%%%5.óZ%$;?$%.;?M%%%%%Z:Z'%$..;;%%%:::;Oi>-VZ.;?M%'%%%'%j§%j§~

~ ~
~ Elvesztette nyári színét, vagy netán ~
~ kikapcsolódásra, szépülésre vágyik? ~

~ Ezen segíthetünk, mert egy helyen várja Önt ~
~1 Turbo szoli, kozmetika, fodrászat ~1,
~ (Nőie, férfiak és tinik részére) ~
~ Gyomán a Jókai u. 29/1. szám alatt ~

~ Bejelentkezni: ~
~ 06-66-285-669, 06-203-441-008 ~
~ Szeretettel váTjuk a kedves vendégeket I
ti"R~4~"&~"&W":'~~~~"'&~~~&~~2&..~~~~~~3&W4"a"'&~~~~~~

PAPÍRDOBOZ
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPOSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

DINYA IMRE

Februári akció!
5500 Gyomaendröd, Bajcsy-Zs. u. 98.

Telefon: 06-66/282-802 06-60/484-690 06-60/388-953

• MAKITA elektromos profi kisgépek,
kéziszerszámok

• KLUDI csaptelepek
• Csövek, idomok, idomacélok
• Rozsdamentes evőeszközök

• Kerékpárok, alkatrészek

Várjuk kedves vásárlóinkat l

US-COMP
..

AMA
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

Címünk:

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. (a gimnázillmmal szemben)
E-mai!: magus@bekesnet.hll

Tel./fax: 66/282-388
Nyitva tartás: héfőtől péntekig 9-L2-ig és 13-17 óráig.

RÓZA VENDEL
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/1.

Tel./Fax: 66/282-686, 06/2091142-122
E-mai!: vendel@bekesnet.hu

"\ UTI LAKAST f XT I L
~ "és, ,

~ ~o!a~tt?xtr~m~s~ű~h~.
, UR\ GéprOMY fol~amato~an kapható!

NYitva tartas:

Gyomaendrőd hétfő: 8-l7-ig, keddtő! péntekig: 8.30-l7-ig,
Fő út 230. szombaton: 8-l2-ig

"'HERIfII' X 5500 Gyomaendrőd.
• J 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 bútorlap-értékesítés
• Építőiparí gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel ... )

<.-:.

Alkalmi frizurák készítését
vállalom hosszú és félhosszú
hajból. Tel.: 661284-732
Endrődön kézi hajtású kuko
ricamorzsoló eladó. Érd.:
66/285-529 Ár: 10000 Ft
Előnevelt csirke, kacsa
jegyezhető' Szeleíné Fő út 4.
Tel.: 66/386-077

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek, perifériák, kellékek
• GépbővÍtés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maii küldés-fogadás

Helyi hálózatok
tervezése, kivitelezése
Számítógépek javítása
rövid határidővel akár a
helyszínen is

• Szervizünkben váljaljuk továbbá nyomtatók, moni
torok, tápegységek stb. javítását

90-es évjáratú Trabant, Wart
burg vonóhoroggal, lejárt
műszakival olcsón eladó.
Érd.: 66/386-669
2 db öntözőberendezés

komplett és I db szervestrá
&ya szóró kocsi eladó.
Erd.: 66/386 - 178 illetve
06/30/349-2141 Ár: l M. Ft
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Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

ÁLLÁST A..JÁNLI
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.

Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet.

,

AGAZDAK
SZOLGÁLATÁBAN

Gazda Áruház
APenny Market mellett

-----I~

gyomafarm
fDWJkft.

Tel.: 06/66/386-359 • 06/30/9854-756

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKATI

Tavaszi lemosószerek, vegyszerek,
vetőmagokszéles választéka.

Am.aryelis hagymák
Permetezőgépek

Natur és fekete fóliák
Üstök, üstházak

Húsdarálók, hurka és kolbásztöltők

Zsinegek, kések
Szivattyúk, elektromos és motoros

fürészek
Virágföldek, tápoldatok.

..., .; ., ,.,
20. ONALLO klALLITAS

Diószegi Bíró (i)Lona festőművész

kiállítása a magyar kultúra napján, január 22-én
nyilt a Katona József Művelődési Központban.
Címe: Szülőhelyem a Körös-völgye. Ennek megfe
lelően most a művésznő tájképeiben gyönyörköd
hettünk, melyek sokszínűségükkel, beszédesen
áHítják elénk a vidékünk jellegzetes látványát.

A megnyitóbeszédet dr. Dömötör János művé

szettörténész mondta. Műsorral közreműködött

Molnár Albert és Oláh Gizella.
A kiállítás február 3-án zárja kapuit.

•ENILNO B

[. Rendőrségihírek • ]
a januári eseményekról

• Január 9-én hajnalban Endrődön a Hősök terén tyúklolvajokat
tartóztattak fel és log tak el. Éppen azsákmányukkal igyekeztek meglép
ni, ami 4 tyúkból és egy kacsából állI.

• ii-én betörést kíséreltek meg a Varjú fészek presszóba
ismeretlen elkövetők, de csak akirakat betöréséig jutottak el.

• A gyomai piactéren a piacirodába törtek be 14-re virradóra. A
kihangosító készüléket tartották érdemesnek elvinni a rablók. Akár 12
Eforint.

• 15-én Csárdaszálláson postarablást hajtottak végre. Két személy
pisztollyal, maszkkal felszerelkezve 220 ezer forintot kényszerített ki a
postahivatal péllztárából. Ez után motorral Köröstarcsa relé elmenekültek.

A nyomozás során a békéscsabai kapitányság és a gyomaendrődi

rendőrőrs együttműködésével anyomozók két gyomaendrődi fiatalem
bert, akik acselekményelkövetésével gyanúsíthatók voltak, elfogtak. A
vizsgálat során elismerték tettüket, saházkutatások során előkerültek a
ruházatok, amaszkok és aFlóbert pisztoly is, valamint ameneküléshez
használt motorkerékpár. A rabolt pénzösszeg nagy része is meglett. Az
elkövetők előzetes letartóztatásban várják ügyük tárgyalását.

• 19-én betörtek a Körös Étterembe, ahonnan cigarettát és
váltópénzt loptak mintegy 100 Elorint értékben.

• 20-ára virradó éjjelen aPavilon diszkóba törtek be, onnan ciga
rettákat vittek el.

Gyomaendrődi Híradó· GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja· Felelős szerkesztő: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete. 5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 1. • Tel.: 66/386-122/1 04 • Fa,: 66/283-288
Felelős kíadó dr. Dávid Imre polgármester • I~észült: Fett Print Bt. nyomdában. Gyomaendrődön.Telefon: 0666/386-503/ l

Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők· Engedélyszám: IlI/PHF/I OS/BE ISSN 1417-7390
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MEZÖGAZDASÁGI TERMELÖK FIGYELEM!

Az árverés időpont ja: 2001. március 21-én de. 9.00 óra

Az árverés helye: Városháza tanácskozó termében
(Szabadság tér 1.)

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala a Gyomaendrőd

Város Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldekből megte
kintett állapotban licit útján az alábbi mezőgazdasági ingat
lanokat árverésen haszonbérbe adja:

Árverési előleg

5700
12800
16600

Terület (ha)
6,8598

16,6814
23,4000

AK
185,47
416,10
542,78

Művelési ág
Szántó
Szántó
Szántó

Hrsz.
02750/9
02754/3
02754/7

Sorszám
1.
2.
3.

Ouigaléria megnyitón oz előadók egy c~oporlja 8. oldol

,
A TARTALOMBOL:

A Széchenyi-terv és a kistérség . 6. oldal
Munkahely a Mammutban 8. oldal
A Kultúra Lovagjai lettek 9. oldal
Civil-nap a teleházról 10. oldal
A tanulás tanulása 6. oldal
Pályázatok 10. oldal
A testületi ülésről A-5. oldal
A Gól-Suli éve 6. oldal
A beíratkozásokról . . . . . . . . . . . . . 7. oldal
Pályázati lehetőségeka Sport-, Ifjúsági-,
és Civil alapokra 4. oldal

--------- hivatalos partner

GYOMAENDRŐDVÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

vodafone

A fentiekben meghatározott mezőgazdasági ingatlanok egészére lehet
licitálni. Alicitálónak aterületek egészére kell ajánlatot tennie. Az induló licit
nettó 21 kg étkezési búza/AK érték a július hónapban az augusztusi szállítá
sokra létrejött ügyletek elszámoló árainak áttagán számítva. A licitálandó
területre - legkésőbb 2001. március 19-én du. 1400-ig - a bérleti díj ki
kiáltási árának 5% -át kitevő szerződés megkötését biztosító árverési előleget

(bánatpénz) kell aPolgármesteri Hivatal pénztárába befizetni.
A sikeres árverés érdekében a licitálás előlt 5 nappal a licitáló magán

személynek igazolni kell, hogya haszonbérbe kívánt földterületet meg tudja
művelni, az őstermelőnek be kell mutatnia igazolványát, gazdasági társaság
nak pedig atársasági szerződést.

Alicitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja. Abérleti jogot
elnyerőnek 5 napon belül szerződést kell kötnie.

Az árveréssel kapcsolatban további részletes felvilágosítást a Polgár
mesteri Hivatalban a pénzügyi és vagyongazdálkodási csoportnál lehet
kérni.

cyOMAENDR6 DI I<OSSUT~ U. 34.

TElEfON: 66/386/503/3/AS MEllÉk

GYOMAFON
RÁd iÓTElEfoN SZAküzlET

o
Bruttó

Motorola
T2288-as
készülék

+Vitamax
kártya

15 990,-~=::o--

T/J.LJ(ABOJL.7
KÉTSAvos MOBILTELEFON
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Megkérdeztük

A POLGÁRME8TERT
tanulmányút • régi piac • lakossági kérdések

- Milyen tapasztalattal jál1 a Németországban tett
szociális eLlátórendszere!cet megfigyelő tanulmányút?

- Amikor 1997-ben az ausztriai út alkalmával egy intézményt látogattunk
meg, az ott látottak hatására kezdődött Gyomaendrődön is az úgynevezett
minöségi fejlesztés és fejlődés az idősellátásban.

Most három intézményt néztünk meg Nehéz összehasonlítani egy jóléli tár
sadalomban kiépül t és ami intézményeinket Azt láttuk, hogy igény van az úgy
nevezett szociális ellátásra, a minőségi különbözet fokozataira. Azt az ötletet.
amikor mi elinditottuk Endrődön a 30 m2-es apartmanok kialakítását,
megerősítellék amosllátotlak. Vállozó kalegóriájúak vollak, de szinle mindenütt
30-50 m2 között volt egy-egy lakosztály és teljes kényelmet biztosítoil az idősek

részére. Megerősítést nyert az is, hogy ezen afejleszlési vonaton tovább kell hal
adnunk. Az endrődi részen elkezdettekel, az apartman fejlesztéseket be kell
fejezni és Gyomán is gondolkozní kell hasonló megoldáson. Mert minél maga
sabb színvonalan ludjuk az ídöseinkel ellátni, annál inkább van és lesz is erre
igény. Erre áldozni kell, a lehelőséget meg kell teremteni A kinti intézmények
lakásfelszereltségéhez viszonyítva, nálunk nagyon alacsony a színvonal. A
közösségi helyiségek alapterülete is sokkal nagyobb, mint nálunk, ami
kényelmesebb életkörülményeket bíztosít az időseknek. Minden körülmények
közötl, rövid- és középtávon ennek megvalósításában kell gondolkodnunk

Külön szeretném megköszönni a NEC Alapítványnak, Gábor Évának, hogy
ezt a látogatást lehetővé tette Nem elhanyagolható, hogy Békésszentandrás,
Szarvas, Örménykút, Kondoros, Hunya és Gyomaendrőd polgármesterei ez idő

alatt egyéb dolgokról is szót tudtak ejteni
- Mi lesz az éve!c óta rendezetlen Szabadság téri régi,

!cis piactér sorsa?
- Igazából ez anyagi jellegű kérdés. A Szabadság tér rendbetétele nem

fejeződik be ebben az évben. A buszpályaudvar kialakítása, átépítése van
napirenden és atér további rendezése Az ott tévő nagy villanyoszlopok is ellűn

nek. Azt tervezzük még, hogya Hatt-Körös partját a Városháza mögött is
átjárhatóvá tennénk, s megkezdenénk ez után a voll piactér rendbetételéL Ez
várhatóan 2002-2003-ban fejeződik be. Egyeztettünk a Kner családdal is és
különböző civil szervezetekkel ís ez ügyben. Mindenki elfogadja azt, hogya tér
rendezése folyamán ide átkerüljön a Kner-emlékmű és egy szép kis terecske
alakuljon ill ki.

További lakossági kérdések:
- A motorkeré!cpárosok tavasztól őszig tartó éjszakai

szórakozásána!c zaját, ami .. nem muzsiJca szó", meg
lehetne-e sZÜJ1tetni? Mit tud a Polgármesteri Hivatal
ebben tenni?

- Ez azaj sokunknak nem tetszik. Ebben aHivatal vajmi keveset tud tenni.
A magyar törvények értelmében a szülő nem felel gyermeke tetteiért Önál ló
keresettel rendelkezőket nehéz nekik legyelmezni A rendőrség figyeimét
állandóan felhívjuk, de kérjük a lakosság ot is, hogy jelezzék észrevételei keL

Azok a szülők pedig, akiknek gyermeke ezt csinálja, érezzenek egy kis
erkölcsi felelősséget az itt élő állampolgárokkal szemben és próbáljanak hatni
gyermekükre...

- Sokan rosszalUák. hogy egyesek az utcai csapadék
víz-elvezetőárokba engedUc ki a trágyalét és egyebeket...

- Ha valaki ezt észleli - amit állalában éjszaka követnek el- és jelenti, akkor
mi eljárunk az ügyben Egy biztos, hogy avárosban acsatorna-kiépítés ebben
az évben el fog indulní, mert a szükséges anyagi fedezet 65-70%-a, a város
20%-a és asajáI erő megvan. Ez érezhelő javulást kell, hogy eredményezzen.

- A belteTÜleti állattartók -főleg nyári - trágyaeltaJcarítá
sa, kiszállítása sok lcívánnívalót hagy még maga mögött...

- Gyomaendrődnek van egy rendelete az állattartásra Ezt nem könnyű

betarlatni. Nem is az egy-két állat tarlásával van gond, ha ezek körül rendet, tisz
tasagat tartanak. A probléma azzal van, aki nem így tesz, nem tart rendet
portáján. Több helyen már eljártunk hasonló ügyekben Jogos az akövetelmény,
hogy ahol nincs rend, nincs tisztaság, ott megszüntetteljük az állattartásI.

- Kisebb bekötő·, mellékutak nem azért épűltek. sokszor
közerővel, hogy rajtuk több tonnás teherautók, traktorok dűbö

rögjenek végig viszonylag gyakran, ezzel jelenWsen rontva
annak ál/agát...

- A helyzet az, hogy az állampolgári magatartásbeli problémákat nem
tudjuk megoldani Mindenki mellett nem állhat ott ahatóság. Mindenkinek illene
tudnia, hogyaközpénzen létrehozott utakra lehetne-e behajtani.

Próbáltunk fekvőrendőrök telepítésével bizonyos eredményt elérn í, főleg a
gyorshajlók ellen, aminek persze nem nagy a népszerűsége. A tiltó táblákat
kirakjuk, de a helyzet akkor változik majd meg, ha szennyvízcsatorna-építések
után a legtöbb utca burkolt lesz, s így a forgalom majd rendezettebb, néhol
egyirányúsított tesz.

- Utcanévtáblák. házszámok és a turistákat, idegeneket
eligazító táblák hiánya sokaknakfeltünt már a városban. Milcor
lesz változás?

- A problémával tökéletesen egyetértek Tervezzük mindegyik ügy leren
dezéséI 2002-ben ebben számollevően előre lépünk majd Ebben az évben a
jelzőtáblák telepítését megkezdjük

Avárosiasodás útján a lakosságnak, a Hivalainak, az önkormányzatnak is
sokal kelt még tennie...

A Fogyasztóvédelmi Főfe/ügyelőség április Hől ügyfélszol
gálati órát tart főleg nyugdíjasok számára minden csütörtökön
18-20 óráig vásárlási sérelmek, reklamációk stb ügyében a
Katona József Művelődési Központban. o INE

használt nyugati ruházat
Nyitua tartás: hétköznap 9-12-ig, 14--18-ig.

A megszokott árukészlettel
várjuk kedves vásárlóinkat!

Vásártéri lakótelepen az Üvegház bisztó mellett.

AC KA
SzámÍtás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/1.

Használt és új számítógépek adása-vétele
SVA monitorok félév garanciával már 14 500 ft-tól.

AUDIO-, VIDEO SZERVIZ

Tel./Fax: 66/284-559
E-mail: online@bekes.hungary.net
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ISMERJUK MEG ...
Korcsmáros Levente két éve került Gyomaendrődre. Ugyanis megis
merkedett itt egy aranyos pedagógusnővel, aki fordulatot hozott életében,
sorsuk közös irányt vett, mint Ő mondja, az életüket egymáséhoz kötötték...
Budapesti, de hátralévő életét mégis itt szeretné eltölteni. Idekerülésekor
abban bízott, hogy szeretett hobbija révén bekapcsolódhat a település
életébe, s azt gazdagítaná kuriózumnak, úgy is mondhatnók unikumnak
számító gyűjteményei értékével. A megvalósulásról egyelőre csak csaló
dottan lud beszélni, mert még nem alakultak pozitívan ezek a tervei..
De nézzük, miről is van SZÓl Harminckét éve gyűjti Korcsmáros Levente az
ilalgyártással kapcsolatos tárgyi emlékeket, főleg a bor-, sör- és az
égetettszesz üvegcímkéit, de üdítőitalok, később francia sajtok címkéit is.
Agyűjtemény ma hozzávetőlegesen 160 ezer darab különböző címkéből áll.
Anémet söröké kiteszi a40 ezret - városok szerint rendezve.
Magyarországon ő rendelkezik a legnagyobb borcímke-gyűjteménnyel,

ennek száma 24 ezer, ehhez jön még 16 ezer pálinkacímke. Ezek egy része
múzeális értékű, jónéhány az I. világháború előtti ún. Kund Kidőkből szár
mazik. Persze van sok korábbi is az értékes gyűjteményben, 1850-től

egészen napjainkig. Megtalálhatók itt a megszűnt gyárak termékeit meg
nevező, a Trianon előtti területekről származók is. A sörcímkék között is
nagyon sok muzeális értékűvel rendelkezik. Ezek között szintén megtalál
ható aTrianon előtti területekről és a két világháború közötti időkből eredő

számos vignetta.
ABudapesten található Italcímke Gyűjtő Klubnak ő aszervezője és avezető

je jelenleg is. Rendszeresen bel- és küllöldi találkozókon fordul meg, ezen
kívül nyolc küllöldi gyűjtőklub is tagjai között tartja számon, például
Németországban. Hollandiában, Olaszországban, Csehországban, Ang
liában. Afrancia borcímke gyűjtő klubokkal is szoros kapcsolatot tart fenn.
Aküllöldi találkozók mindig nagyon sok érdekességet és izgalmas élményt
hoztak számára.
Felvilágosított arról, hogya címkék jobbára eszmei értéket képviselnek, bár
gyűjtők körében gyakorlati értékkel is bírnak természetesen. Az értékeket
egyléle nyilvántartásban, úgynevezett összesítő kben vetik össze. Évente két
helyen áltítanak Ilyen összesítot Németországban és Csehországban.
Részben a darabszám és a különlegesség számít. Például egy egzotikus
ország Guam összesen kétféle címkéje, Németország 170 ezer sörcímkéje,
ami megtalálható a legnagyobb gyűjteményekben.

Magyarországon Korcsmáros úr 40 ezer német sörcímkéjével aharmadik a
sorban. Ezek országonként, illetve Németország esetében tartományonként
- például Bajorország - rendezettek.
Acímkéket nem üveggel együtt tárolja, mert elmondása szerint aháza akkor
kicsi lenne a roppant mennyiségű üveg raklározására. Kartotékban tárolja
katalógusok kíséretével, áttekinthető módon így is a lakás több falát
borítják adossziék polcai. ..
Mi lehet acélja agyűjtésnek és az ezzel járó rengeteg munkának? -tettem
lel arendkivül laikus és naiv kérdést. ..
Egyelőre tovább szeretné lolytatni hobbi ját, mert ezt nem lehet abbahagyni,
smajdan valamelyik múzeumra - Vendéglátóipari, vagy Mezőgazdasági -,
az égetett szeszesek esetében a Likőripari Vállalat utódja aZwack múzeum
számára - hagyja, főleg azért, hogy ne szóródjon szét, hiszen az utódok
nem biztos. hogy folytatják majd a gyűjtést.

Akülföldi bemutatkozások számára is az úgynevezett gyűjtőtalálkozó-nap

lárba való bekerüléssel érhetők el. Bellöldön könnyebb a helyzet, mert
meghívások, felkérések esetén szívesen bemutatja gyűjteménye aktuális
részét. Nálunk a bortermelő helyek (22 bortermelő körzet) szerint készül
egy-egy borászati kiállítás, bemutató, amely egyben Jelentős kultúrtörténeti
értékkel.is bír.
Arra akérdésre, hogya hobbi ján kívül mivel foglalkozott eddig, mit dolgo
zott, Korcsmáros úr kissé lemondóan válaszolt. Szerinte az ő korában lévő

- ötvenhét éves - munkaerőért már nem kapkodnak a munkaadók.
Közalkalmazott volt hosszú ideig Budapesten, de közben megszerezte a
munkaügyi központ berkeiben az üzemrendészeli, vagy más szóval va-

gyonöri szakképesítést is. Sajnos, mióta Gyomaendrődön él, még nem
kapotl munkalehetőséget. pedig amunkaügyi központlal napi kapcsolatban
áll. Érzése szerint ebben az is közrejátszhat. hogy nem nagyon ismerik őt, a
két év erre még nem volt elegendő. Lelki egyensúlyán sokat segítene
legalább egy négyórás, vagy alkalmi munkát ajánló lehetőség ...
Gyűjtőszenvedélyére, amit édesapjától örökölt, már jelentősebb sajtó
orgánumok is felfigyeltek úgy itthon, mint külföldön. Egyik legnívósabb
ezek közül aZwack-féle Cocktail magazin, de televízióban is szerepelt már

Az egyUc dosszié tartalma

gyűjteményével. írtak kiállílásairól is (Budapesten háromszor, Villányban,
Szerencsen, Eleken stb), viszont CO-n is megjelent aMagyar bortermelő

helyek és a Magyar bor története az ő 3000 címkéjével illuszlrálva. A
Magyar Pálinka című könyv, amelyet Balázs Géza kultúrtörténész írt,
Korcsmáros Levente címkéi alapján készült. Folyamatban van a Magyar
borcímkék című katalógus készítése, ezeddig 42 ezer került bele, de ugyaní
gy készítés alatt van a Magyar borpalackozók katalógusa is. E munkák
kiadásában a Hegyközségek Országos Tanácsa, sőt az FVM illetékes
lőtanácsosa is támogatja.
Reméljük, hogy hamarosan a gyomaendrődiek is megismerhetik egy
közeljövőbelí kiállításon Korcsmáros Levente gyűjteményét...!

-BK-

Adjon egy részt a cívileknek!

A Nonprofit Információs És üktató Központ
(NIüK) Alapítvány március 20-ig munkana
pokon 9-17 óráig a 06/80/200-074 ingyene
sen hívható zöld számon nyújt tájékoztatást
civil szervezetek adatairól, adószámáról,
tevékenységéről. az SZJA l % felhasználásának
módjáról.

A szolgáltatás mobiltelefonokról a
06II /212-0233 számon érhető el.

Több mint 5000 szervezet adatát tartalmazó,
bármely civil szervezetnek nyilvánosságot biz
tosító, naponta frissített adatbázis és a felaján
lási útmutató az Interneten is megtaJálható a
WWW.nonprofit.hu címen.

Alapítványunk továbbra sem gyűjt és nem is
fogad el l %-os felajánlásokat. hanem a ma
gyarországi civil szervezetek érdekében fejti ki
tevékenységét.

DUDÁS ANDREA a NIüK munkatársa
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Testületi ülés február 22-én.

A gyomai uárosrészben
II órától

a Bethlen Gábor Szakképzőiskola tanulóinak
megemJékezése a Szabadság téren,

(Kivétel: sporttevékenységet folytató szervezetek, vagy
magánszemélyek. )

Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között
előnyt élvez az a pályázó személy, vagy szervezet, aki
tevékenységével jelentősen növeli a város hírnevét, hagyo
mányokkai rendelkezik. magas szinvonalon végzi tevé
kenységét, karitativ jellegű, a lakosság aránylag nagy lét
számának biztosít tartalmas, kulturált szabadidő-eltöltést.

Feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló
adatlapon lehet. Ha a pályázat formai és tartalmi követel
ményeknek nem felel meg, a pályázatból kizártnak tekin
tendő. A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázat
ra adhat be pályázatot. A pályázatból kizártnak tekintendő

az a civil szervezet 100 ezer forint támogatási összeg felett,
amelynek 90 napot meghaladó köztartozása van. A
pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadott iga
zolást a köztartozásokról.

Az elnyert támogatási összeg folyósításának feltételei: a
kiemelten közhasznú szervezeteknek és alapítványoknak
az elnyert pályázati összeggel azonos nagyságú szponzori
támogatást kell igazolniuk a támogatás igénylésekor.
(Szponzori támogatási szerződés másolata és pénzintézeti
jóváírás másolata a támogatás jóváírásáról.)

Pályázatokhoz ADA TLAPOK igényelhetők:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÓRIS GYÖRGYNÉ oktatási előadónál. Gyomaendrőd

Szabadság tér 1. sz. Tel.: 66/386-122/124-es mellék.
A pályázatokkal kapcsolatos felvilágosítás ugyanitt.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐK: 2001. március 30.12.00

óráig.
Elbírálás idöponlja: 2001. április havi Humánpolitikai

Bizottság ülése.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levél

ben ért
A pályázatokat a következő címre kérjük megküldeni:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Ifjúsági alap", vagy
"Sport alap", vagy

"Civil szervezetek támogatási alap"
5500 GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.

'.'

,-:

Az endrödi uárosrészben
9 órától ünnepi mise

", a Szent Imre kat. templomban,
.::. 9.45-től a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

ünnepi műsora a Hősök terén,

.~; r

MARCIUS 15.

SPORT ALAP
A pályázat célja a sportpályák fenntartásának támo

gatása, a településünkön működő olyan szervezetek támo
gatása, akik jelentős eredményeket értek el a versenysport
ban, akik az utánpótlás nevelését is folyamatosan biz
tosítják. Új sportágak beindításával is elősegítik a fiatalság
egészségmegőrzését, a rendszeres testedzést. Jelentős

szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód
népszerűsítésében.

A pályázók köre: Gyomaendrőd városban működő, csak
bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezetek és
sporttevékenységet folytató alapítványok.

Feltételek: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló
pályázati adatlapon lehet. Ha a pályázat formai és tartalmi
követelményeknek nem felel meg, a pályázatból kizártnak
tekintendő.

Azok a sporttevékenységet folytató szervezetek
részesülhetnek támogatásban, akik az év folyamán
legalább egy alkalommal városi szintű sportversenyen,
vagy bemutatón tevékenységükről számot adnak A labda
}átékokra szerveződött egyesületek és klubok, amelyek
bajnokságokon indulnak, az elnyert támogatásnak 50%-át
abban az esetben vehetik igénybe, ha az első félévi sport
teljesítésük alapján a bajnokságban legalább annak első

kétharmadában szerepelnek. A tárgyév szeptemberében
az így fennmaradó összeget a feljutó csapatok között
felosztja.

A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra
adhat be pályázatot. A pályázatból kizártnak tekintendő az
a sportszervezet, amelynek 90 napot meghaladó köztar
tozása van. A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által
kiadott igazolást a köztartozásokról.

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSI ALAP
A pályázat célja: GyomaendrődVáros területén működő

civil szervezetek, magánszemélyek támogatása.
A pályázók köre: kiemelten közhasznú szervezetek,

alapítványok. klubok, egyesületek, magánszemélyek.

2001-ben a város önkormányzata ismét pályázatokat ír ki a
támogatási alapokra - Ifjúsági alap (pályázati alap összesen
600 OOO Ft); Sport alap (9 850 OOO Ft); Civil szervezetek támo
gatási alap (5 500 OOO Ft).

A PÁLYÁZATOK:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő

testülete pályázatot hirdet az alábbi 2001. évi alapok fel
használására:

IFJÚSÁGI ALAP
A pályázat célja az ifjúság szabadidejének kulturált és

hasznos eltöltése, a tanulóifjúság nyári szünetének idejére
szervezett táborok, programok támogatása.

A pályázók köre: támogatható minden olyan személy,
vagy civil szervezet, akinek az ifjúsággal való foglalkozás
nem a feladatkörébe tartozik.

Feltételei: pályázni csak kizárólag az erre a célra szol
gáló pályázati adatlapon lehet. Ha a pályázat formai és tar
talmi követelményeknek nem felel meg, a pályázatból
kizártnak tekintendő A pályázó csak egy önkormányzati
kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
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(a testületi ülés folytatása)

NAPIREND ELŐTT

Apolgármester úr tájékozlatójában elmondta, hogyalélesülő ipari park
iránt már megvan az érdeklődés. A Mammuttec mintegy 3 hektárt venne
meg, de a belföldiek mellett francia és német jelentkezők is vannak, akik
betelepülnének az ipari parkba. Az ipari park tehát mint munkahelyteremtő

bázis idővel megfelel majd a kitűzött elvárásoknak a jelek szerint. Viszont
még atárcaközi bizottság nem döntött a támogatásáról.

• 21-én Szarvason a Széchenyi-tervvel összelüggő közigazgatási 
területlejlesztési szakmai napot rendeztek Ezen előadást tartott Latorcai
János országgyűlési képviselő az Országgyűlés Gazdasági Bzottságának
elnöke és Sziklai Zoltán is aBékés Megyei Önkormányzat képviseletében

Várható, hogy március 7-én Gyomaendrődön a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács elnöke, Domokos László a területlejlesztésről tart
tájékozlatást.

• Avárost érintő bizonyos, avitatott földeket érintő föld per újraindul
lebruár 26-án aBékés Megyei Bíróságon

e Az ivóvízberuházás befejeződött és valószínű, hogy rövid határidőn

belül aSzámvevőszék ellenőrzi acímzett támogatás felhasználását. Mintegy
30 milliós állami támogatást visszadtak, mert adrágább szeghalmi vízellátó
megoldás helyett az olcsóbbat választották, s így a Körös-Maros
hordalékkúpról érkezik avíz.

• A Kner Izidor szülőházában lakók jelezték, hogy az általuk meg
vásárolt ingatlant szeretnék lebontani, mert az életveszélyessé vált. Az épü
let sorsáról a továbbiakban szükséges egyeztetni és rá megoldást találni.

:[: * *
• Aköltségvetés alapvetően agyomaendrődi intézmények működését,

lejlesztését és lelújítását biztosítja. Elfogadták a2001. évi költségvetési ter
vezetel. Ennek lőösszege 2 584 998 OOO lorint. A kerelösszegből majdnem
40% a fejlesztés. Ez elengedhetetlennül szükséges a település jövőbeni

érdeke szempontjából. Leglonlosabb a szennyvízcsatorna-beruházás, ami
500 millió lorint lesz ebben az évben; a kommunális hulladéklerakó telep
terület kialakítása; az ipari park létesítése, mint munkahelyteremtő

beruházás; valamint új utak építése; a szociális otthon bővítése és
fejlesztése, valamint több év után először időseknek 12 szociális bérlakás
és 8bérlakás építése fiatalok számára.

Az öregszőlői ivóvízellálásra is elegendő összeg áll a rendelkezésre.
Azonban a lelújításokra is jut - iskolák, óvodák, a Fő úti gyógyszertár, az
endrődi Közösségi Ház és egyebek számára. Akéttelepülésrészl összekötő
kerékpárútra mintegy 5 millió lorintot, de 2000-ről áthúzódó 2 milliós
összeggel összesen 7milliót fordítanak állagának javítására

Folytatódik az endrődi piactér és környékének, az orvosi rendelő és
környékének rendezése és állami köllségvetésből a Blaha út Selyem útig
történő átépítése A gyomai lőtér rendezése is lolyamatban van. Itt az át
alakítandó buszpályaudvar épületéhez például egy nyilvános WC építése is
betervezett.

Aminimálbér és abérezésekben fennálló feszültségek teljes megoldása
most még nem teljesen rendezhető.

Aköltségvetés hiánya 52646 OOO forint, ami az év folyamán kezelhető

lesz.

• Szippantási díjak változása
Afolyékony hulladék ártalmatlanítás szolgáltatását végző Hanyecz Kft

.2001. évi díjai:

aszennyvízmennyiség arányában támogatás igénybevételével ott, ahol
aszennyvízvezeték nem épült meg: 1m3 szippantás, elszállítás 2150 Ft/m3,

2 m3 -2550 Ft/m3, 3 m3 - 2950 Ft/m3, 4 m3 - 3350 Ft/m3, 5 m3 - 3750
Ft/m3

aszennyvízmennyiség arányában támogatás nélkül ott, ahol aszenny-

vízvezeték megépült: 1m3 - 2650 Ft/m3, 2 m3 - 3050 Ft/ m3, 3 m3 - 3450
Ft/m3, 4m3 - 3850 Ft/ m3, 5 m3 - 4250 Ft/m3

Közületek szennyvízszippanlási díja 1000 Ft/m3.
Árnyékszéktisztítás 1500 Ft/m3 Az árak ÁFA-t tartalmaznak.

• Módosították a háziorvosi körzethatárokat: Dr. Kolozsvári Árpád
háziorvos területeIlátási kötelezettsége iránti kéreIme alapján ahosszas tár
gyalások után a meglévő körzeteket egyel bővítették, s így most már
Gyomaendrődön 8 körzet alakult ki. Felülvizsgállák és átalakították a
megelőző (7) körzelhalárokat, s így az elméleti újrafelosztás megtörtént,
hogy eleget tegyenek az előírásoknak Atérkép alapján dr. Kolozsvári Árpád
számára adminisztrált körzet avasúti pálya, a Fűzlás-zug és az Újkert által
határolt rész lett. Akialakítás során általában csökkent aháziorvosokra jutó
lélekszám az új körzetekben.

A szabad orvosválaszlás gyakorlata természetesen a földrajzi kijelölés
ellenére is érvényes, ezért a8. körzet meghatározása esetén is megmarad
hatnak abetegek eddigi orvosuknál, egyáltalán nem kötelezettek ennek vál
loztatására..

• Változik a Városi Könyvtár beiratkozási díjainak mértéke
munkanélkülieknek, egyéb eltartoitaknak, 14 év leletti tanulóknak, GYES-en
lévőknek, nyugdíjasoknak 200 Ft/év, aktív keresőknek 400 Ft/év, késedelmi
díj könyvenként 100 Ft:

• Áprilistól megváltozik aDamjanich és aDeák utca forgalmi rendje. A
Damjanich utca az Apponyi utca felől egyirányú lesz, aDeák utca forgalma
nem változna, viszont a parkolás és a várakozás a Damjanich és a Deák
utcában tilos lesz. Arendelkezés az eddig tapasztalt piacnapi helyzeteken, a
lennakadásokon, és azsúfoltságon igyekszik majd javítani.

A SPORTCSARNOK
Március hav' programtervezete

Női konditorna hetente hétfőn 18-19, csütörtökön
17.30-18.30-ig. Vezeti Varga Lajos tornász olimpikon.

Női kézilabda hetente pénteken 20-21-ig. Vezeti Sipos
Dezső testnevelő.

Röplabda (MIX) hetente hétfőn 19-20.30-ig.

* ;;: * *
3-án B csoportos teremiabdarúgó bajnokság 13-18-ig
4-én A csoportos teremiabdarúgó bajnokság l3-18-ig
lQ-én NŐNAP a Csarnokban: labdajátékok - röplabda,
kosárlabda, kézilabda - 15-19-ig.
ll-én A csoportos teremiabdarúgó bajnokság 13-18-ig
15-én Március 15. Kupa középiskolás leány kézilabda
torna 6 csapat részvételével 9-17-ig
16-án B csoportos teremIabdarúgó bajnokság 13-18-ig
17-én nemzetközi teremiabdarúgó torna 9-14-ig.
Résztvevő csapatok: Nagyenyed, Hódmezővásárhely,

Martfű, Gyomaendrőd

GYFKC - Hódmezővásárhely NB ll-es bajnoki férfi kézi
labda mérkőzés. Ifi 15, felnőtt 17 órától.
18., 25. A csoportos teremiabdarúgó bajnokság 13-18
ig
24-én, 31-én B csoportos teremIabdarúgó bajnokság
l3-18-ig
31-én GYENK SE - Kétsoprony megyei I. o. bajnoki női

kézilabda mérkőzés. jfi: 16. felnőtt 18 órától.
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A Körösszögi Kistérségi Társulás február elején, a városházán tartott
lórumán a Széchenyi-tervhez kapcsolódó pályázatokkal és ezek
lehetőségeivel foglalkoztak.

Az eseményről Ungvölgyi János térséglejleszlési megbízott elmondta,
hogy ajövőben folytatódnak atalálkozások Arészvételi arány 40%-ot tett
ki, ami jelentős érdeklődést fejez ki.

A vállalkozások versenyképességél erősítő támogatásokra idén 31,4
milliárd, 2002-ben 37,3 milliárd Ft jut A turizmus fejlesztésére most 25
milliárdot, 2002-ben 28 milliárdot, a lakásprogramra idén 69, 9milliárdot,
jövore 72,6 milliárd forintot, a régiós gazdaságépítési programra idén 5
milliárdot, jövőre 6milliárdot fordítanak Minden olyan fejlesztést előnyben
részesítenek, amelyek Illeszkednek egy-egy kislérség fejleszlési prog
ramjához

A rendezvényre eljött vállalkozók egy pályázatösszesítőt kaphattak,
amely segítségül szolgál apalyázatok attekinlésében, larlalmában.

Apályázatok elnyerése minimum 25%-os saját erot feltételez. Avissza
nem térítendő támogatás 15-50%-ig terjed. A pályázati lehetoségek között
találjuk például:

• akézműves mikróvállalkozások fejlesztésének támogatását,
• az EU-hoz való csatlakozásra történő lelkészülési szolgáló program

támogatását,
• az építőanyag-ipar és hozzá kapcsolódó közlekedési szolgáltatás

területén működ ő kisvállalkozások fejleszlési célú beruházásainak lámo
gatását,

• a mikro-hitelhez kapcsolódó kisvállalati kölcsön program kamattá
mogatását,

• a háziorvosi és szakorvosi működtetés! jog megvásárlását, vagy
gyakorlását segítő kamatlámogatását,

• a kereskedelem és szolgáltatás terülelén működ ő kis- és középvál
lalkozások lejleszlési célú beruházásainak támogatását,

• akis- és középvállalkozások lejlesztéseit segíto kamattámogalásál,
• a minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetésének és

tanúsíllatásának támogatását stb...
A mezőgazdaság ra vonatkozó kérdésekkel a SAPHARD-program

loglalkozik
Megludtuk, hogy a vállalkozók egyelőre keresik a lehetőséget, még

nem eléggé felkészültek a pályázati rendszerre, ezen pénzek elnyerésének
módszerére.

A lakosságnak is több lehetőség kínálkozik, hogy kihasználhassák a
rendelkezésre álló támogatásokat, például:

• energiamegtakarítási, a megújuló energiaforrások bővítésének, a
megújuló energiafelhasználás növelésének ahoszigetelés, vagy nyílászárók
cseréjére,

• épületek utólagos hőszigetelésére,

• melegvízellátási berendezések korszerűsílésére, energialakarékos
cserék eselében

A vállalkozók, a lakosság érdeklődhet a Magyar Turizmus Rt. Dél
Alföldi Marketing Igazgatóságán Gyulán, a Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltségén, vagy térségünk kistérségi térségfejlesztési
megbízottjánál, Ungvölgyi Jánosnál Elérhető minden kedden 8-12-lg a
Hősök útja 56. sz. alatt aVállalkozók Házában Tel.: 06/30/294-0650.

* * * * * * * *

A TANULÁ ANULÁSA
"Nem vagyok eiégedeit a gyerek lélévi bizonyítványával' Sokat tanul,

mégsem halad kellőképpen' Szeretném, ha maradna ideje asportra, játékra,
egyébre iSi" Naponta hallani mostanában hasonlókat. Sok pedagógus
szeretne ezeken agondokon segíteni. Korrepetálunk, tehetséget gondozunk,
szeretnénk megtanítani TANULNI lanítványainkat

Azt hiszem, végre rátaláltam egy olyan segítségre, ami igazán hatékony.
Ez az MF STUOIUM programja.

Mi is ez? A Megismerőképességeket Fejlesztö Stúdió Közhasznú
Alapítvány Hat éve működik hazánkban. Jelenleg öt korosztály programjait
oklalják~ óvodás, alsós, lelsos, középiskolás és lelnőtt

A program lényege, hogyatanulók kevesebb energia belektetésével
jóval magasabb szintű teljesítmény elérésére képesek. A hat év alatt több,
minl12 OOO diák végezte el a tanfolyamot

A program érdeme, hogy sokoldalúan fejleszti a tanulókat. Olyan
könnyen elsajátítható technikákat, módszereket tanulnak meg adiákok, amivel
- bár szinte hihetetlen -, de az önálló tanulás játéknak tűnik atovábbiakban

A Stúdió növendékei a tanfolyamon végzett gyakorlatok segítségével
javítanak az osztályzataikon, kevesebb idői kell atanulásra lordílaniuk.

A programot világszerte elismerik. A lengyel studium hallgatói beke
rüllek a GUINNESS Rekordok Könyvébe emlékezőtehetség kategóriában.
1000 tetszőleges számol és belűl jegyezlek meg egyszeri hallás után.
Lehetetlen, igaz? Pedig higgyék el, elsajátítható l

Akinek lelkeltettem az érdeklődését, szívesen tájékoztatom bővebben is.
Március hónaptól szeretném megismertetni aprogramot alsós és fel

sős gyerekekkel.
Az érdeklődő szülőknek részletes beszámolót szülői értekezlet for

májában tartok, amiről írásban kapnak értesítést. Várom kérdéseiket'
Tisztelettel R. Nagyné Barálh Éva tanító, tel.: 06/66/283-858

GÓL-SULI ALAPÍTVÁNY ÉVE
A hatodik éve működő Gól-Suli Alapítvány Gál

István vezetésével2000-ben is jelentős feladatokat
látott el. Mivel Gál István az endrődi városrészben a
serdülők edzését is végzi, ezért az alapítvány focista
csemetéiböl pótolják a serdülő csapatokból kiöre
gedett játekosokat. A továbbiakban ezek a gyerekek
megállják a helyüket.

A nyári felkészülést Ásotthalmon végezték egy
hétig 3 korcsoportban, 38 gyerekkel. 200 l-ben pedig
a Szaloncukor Kupában résztvevők is Asotthalomra
utaznak. a nyári edzőtáborba.

Most hetente egyszer. de a tavasz eljöttével heti
lláromszor edz majd. a mintegy 70 fiatal focista
palánta, a Gól-Suli Alapítvány berkeiben.

A Gól-Suli működésének hatodik évében elérték

azt, hogy a korosztályos bajnokságokban bárhol az
országban méltó ellenfelei a csapatoknak.

Eddig háromszor rendeztek karácsonyi időszak

ban Szaloncukor Kupát. 1998-ban ötödikek, 99-ben
harmadikok, 2000-ben másodikak lettek ezen.

Ebben az évben is tervben van ennek megrende
zése. Az alapítvány neveltjeiből kialakított csapatok
közötti mérkőzések egyébként nagy népszerűségnek

örvendenek él szülők, nagyszülők körében.,.
A Gól-Suli Alapítvány támogatói 2000-ben: a Pol

gármesteri Hivatal, a Barátság SK (GYVSEl. MADI
ZOL Kft., Corvo Bianco. Németh Kft.. Timár-Dréher
étterem, Vilma CipŐ. Jakus Imre, Körös Bútoripari
Kft., Bútoripari Szövetkezet. Pavilon étterem-diszkó,
Ugor István vállalkozó.
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Kovács Imre: A parasztéletforma csődje - Gyoma, 1939 (III.)

B E íRATÁS
GyomaendrődVáros Önkormányzalának Képviselő-testülete a2001/2002-es tanévre

az óvodai és az általános iskolai beíratás időpontját 2001. március 19., 20., 21-ére rendeli el.

Tisztelt Szülők!

Szeretnénk segítséget nyújtani gyermeke óvodai, iskolai beíratásához.
Kérem olvassa el tájékoztatónkat és ne mulassza el gyermeke beíratásáll

ÓVODAI BEíRATÁS
Aszülő akiválasztott óvodába irathatja be a2001. évben 3 éves kort betöltött gyermekét. Az

óvodai ellátást a gyermek 3. életévének betöltésétől lehet igénybe venni. Kérjük, hogy a
beíratkozáskor vigye magával agyermek születési anyakönyvi kivonatát és agyermek egészségi
állapotát igazoló gyermekorvosi véleményt.

Az a gyermek, aki 2001-ben az ölödik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától
kezdődően (2000 szeptember 1) óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra lelkészítő

foglalkozáson köteles részt vennil

AZ I. OSZTÁLYOS GYERMEKEK BEíRATÁSA
"A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, attól a naptári évtől válik

tankötelessé, amelyben ahatodik életévét május 31. napjával betölti. Aszülő kérelmére agyermek
tankölelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be." [Kotv6. § (2)
bekezdés.]

"Az általános iskola első évfolyamára történő beíratkozáskor be kell mutatni a gyermek
születési anyakönyvi kivonatál, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást." [11 /1994.(VI.8.) MKM rendelet anevelési-oktatási intézmények működéséről 17. § (1)

bekezdés. DR. CSORBA CSABA jegyző

A jobbágytársadalomban a birtokos
elemek mellett. nincstelenek - zsellérek
- is nagy számban éltek. akiknek hely
zete sokáig nem volt problematikus. A
gyomai társadalom ugyan sohasem
tudott annyira közösség lenni. mint a
fölötte elterülő Nagykunság. vagy Haj
dúság. de a zsellérek helyzete a földes
úri gazdaság új keretein belü] szintén
rendeződött: a legeltetési jog fontos
anyagi bázisnak bizonyult és a közösen
vállalt sors hatalmas összetartó erő

volt. A 18. században a szociális kérdés
még nem választotta el az egyes
rétegeket: a társadalmi differenciálódás
csak a feudális keretek szétbomlásakor
ölt veszedelmesebb méreteket. Jobbá
gyok. zsellérek. cselédek és szabadbér
munkások egyelőre megegyeztek ab
ban. hogy rengeteget dolgoztak és sem
mi kedvük nem volt a zsörtölődésre. Az
átalakulóban lévő mezőgazdasági ter
melést még az akkori idők értel
mezésében sem racionalizálták. mint
ezt a kútfok olvasásakor láthatjuk.
Palugyay Imre császari és királyi taná
csos, s Tudós Társasági levelező tag
..Magyarország legújabb leírása" cimű

nagy, a múlt század közepén megjelent
munkájában a Gyoma-környéki népet
jellemezve az alábbi megdöbbentő

sorokat írja: ..... a mezei munkában túl
ságosan része van. s főleg nyárszakon.
takarás és nyomtatás idején baromhoz
való túlterheJessel öli magát. s oly
helyeken, hol a tanyák nyomtató és le
rakó helyek. s a kaszálók és szán
tóföldek pedig mértföldekre vannak,
hordás idején egy pár hétig é.ijel sem
ismeri másképp a lefekvést. mintha
felváltva egyszer egyik. másszor másik
a ki- és bejövetel alatt az üres vagy ter
helt szekéren nyugalmat aluszik: 
egyébként é.ijel-nappal munkában van
barom és ember. az evés és etetés is
csak úgy. mint mondani szokták. fut
tában történik. De oly helyeken is. hol
a tanyák a szántóföldekkel együtt van
nak. nemcsak nappal. hanem föleg
holdas é.ijeleken is forr a munka: a
kévekötés. keresztrakás. vontatás. szé
nahordás. s szerencse. ha bárom-négy
óra jut a huszonnégy órából csendes
álomra, foleg a cselédnek, kinek kasza
és vilIaroncsolta tagjai azalatt sem
pihenhetnek. orködni kelvén a vontató
marhákra. nehogy kárba menjenek.
vagy valami kószabetyár Tisza vizet ne
itasson meg reggelre a nyomtatólóval. ..

Ebben az elmaradt munkarendszer
ben a társadalmi és szociális differen
ciák a közösségen belül nem éleződhet

tek ki: a lakosság örült. hogy élhetett.
és megpróbált belenyugodni sorsába.
Változás csak akkor jött. amikor prob
lémáik elkülönültek és mindegyik tár
sadalmi rétegnek más és más maga
tartást diktáltak érdekei. Mire a
reformidok hangulata szétáradt az
országban. már szemben álltak
egymással és soha többé azután nem

lehetett összeegyeztetni érdekeiket. A
telkes jobbágy birtokának örökös ura
akart lenni. a zsellér szintén földhöz
szeretett volna jutni. de az akkori gaz
dasági és társadalmi berendezkedés ezt
leheteUenné tette. Ezen a ponton váltak
el útjaik és súlyosan robbant ki az
érdekellentét. mindjárt a legelő

elkülönítés alkalmával. 1832-ben.
amikor Gyomán - Békés megyében
először - elkülönítelték a földesúri le
gelőtől a közbirtokosság legelŐjét.

zavargásokra került sor: a jegyző és a
bíró belebukott az ügybe és olyan nagy
per keletkezett belőle. hogy annak végét
a Tekintetes Vármegye már meg sem
érhette.

A negyvennyolcas időket megelő

zően az egész Alföld lázongott; min
denütt a legelőelkülönitések tüzelték fel
a lakosságot. A földesúri gazdasági
rendszerben a legelő közös volt. ami az
úrbéresi szolgáltatások ellenében job
bágynak és zsellérnek egyformán
kijárt. Most a zsellérek remek történel
mi ösztönnel megérezték. hogy a
megántulajdon bevezetése évszáza
dokra dönti el sorsukat és ők is része
sedni akartak belole. Nagy marakodás
kezdodött: zsellérek, jobbágyok. földes
urak harcoltal, egymással. hogy minél
többet megmenthessenek. vagy meg
szerezhessenek. A gyomai zendülés
után 1834-ben Békésen: 1835-ben
Szarvason: 1837-ben és 1840-ben
Orosházán, Endrődön. Füzesgyarma
ton és Öcsödön: 1845-ben ismét
Békésen: 1847-ben pedig már az egész

megyében forrongott a nép, jelezve,
hogy a földesúri gazdasági rendszer
végnapjait éli.

1848 voltaképpen csak egy történel
mi folyamatot szentesített: a birtok
megváltást és jobbágyfelszabadítást
Békés megyében elvégezte az idő. Egész
egyszeruen a jobbágy megkapta egész-,
fél-o vagy negyedtelkét: a zsellérek nem
kaptak semmit. Palugyay Imre már
említett munkájában a gyomai birtok
megoszlást a következőkben tünteti föl:
A lakosság birtokában 252 egész és
kétnyolcad jobbágytelek volt összesen:
telkek szerint 34 hold szántóval. 22
hold kaszálóval és az 1832-ben
elkülönitett 7106 hold legelő. Ebből a
legelőbő] 1850-ben '- per útján - a
házas zselléreknek 2890 holdat kihasí
tottak. Ezek a számok a 48-as reformok
végeredményét is jelentik. Abirtokossá
előlépett jobbágyok kis része. szám
szerint 18. egy sessiónál nagyobb föld
del birt: 31 volt az egy sessiós: 69 a
háromnegyedtelkes; 183 a félteIkes:
196 a negyedtelkes gazda: a többi 16
ennél is kisebb földet mondhatott csak
a magáénak. 570 keresztény és két
zsidó zsellér pedig egyáltalán nem
kapott földet. Ily helytelen birtok
megváltás osztotta ketté a gyomai tár
sadalmat és határozta meg útját a
továbbiakban.

- Tudós Társaság: Magyar Tudo
mányos Akadémia

- nyomtatás: igásáIIattal való csép-
lés

- sessio: jobbágytelek
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GÁCSI BEr OPTII<A

Computeres és szemész
szakorvosi látásvizsgálat

• SZTI{-'vényeh be'váltása •

• szemü·vegkészítés, jet·vítás
ahá?" egy órán belúl is •

)JHA TISZTÁN SZERETNE LÁTN!. .. JJ

Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 25.
Telefon: 282-609

AMíG Al IPARI PARK ELKÉSlUL
egy új gyomaendrődi munkahely indulásáról...

Az évszázadfordulót követöen hamarosan némi változást észlelhettek a
gyomaendrödi polgárok a Vásártéri lakótelep, volt ÁFÉSZ diszkontjának
életében. Az épület kirakatai "elhomályosultak", s belülröl gépek zaja szűrödik

kifelé: ugyanis oda egy új vállalkozás köllözött
Az épület homlokzata is mutatja aváltozásI: Mammut tec Hungary Kft
Az üzem az év elején kezdte meg működésél. Különbözö, mintegy 130 fajta

kötözöspárgát állítanak elö háztartási és nagyüzemi célra. Vadava János
ügyvezetö elmondta. hogy a volt üzlethelyiség 500 négyzetmétere csak
szűkösen elegendö az automata gépsarok részére Céljuk, hogy minél hama
rabb, az elsok özöll költözhessenek alétesülö gyomaendrödi ipari parkba

Tervük az, hogy az optimális alapterületük elérje amostani hatszorosál, sa
munkavállalók száma a jelenlegi 14 lö helye~ egy éven belül 50-55 före
növekedjék Termékeik, amelyek 130 fajtát jelentenek, egyelöre Svájcban és
Németországban kerülnek eladásra. Ezt szintén bövíteni szeretnék osztrák és
magyarországi lelvevöpiaccal. - nyilatkozta a Híradónak Vodova János
ügyvezetö igazgató.

__SaJA"k/'á~-,

Csemege
Ct.: Tímár Vince

Folyamatosan akciós termékekkel, friss tőkehúsokkal és
cukrászsüteményekkel várjuk kedves vásárlóinkat!

{tortarendelést jelveszünk}

Figyelje sz6r61apjainkon megjelenó árajánlatainkat!
Blaha u. 27. Tel.: 386-691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig,

szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-11 óráig
\ ..

Az óvodában az Emlékeim című kiállítást ennek rendezöje Honti Judit nyitoita meg A képek
megtekinlhetök május 31-ig, hétköznap 8-17 óráig. A "látogatók" egy csoportja és Uhrin Pál

OVIGALÉRIA
A Kossuth úli

óvodában eddig
egyedülálló
kezdeményezés
indult, legalábbis
városunkban
eddig még nem
akadt erre példa,
hogy óvodában
kiállítást rendez
zenek.

UHRIN PÁL
amatör alkotó mű

veiböl megnyíló
kiállítás elött a
szomszédos Kato
na József Múve
lödési Központban
még egy ünnepi
műsorra I is ked

veskedlek amegjelentlestönek és vendégeknek. Ezen lellépett aKossuth úli óvoda gyermekcsoportja,
aGyomaendrödi Zenebarátok Kamarakórusa, aVárosi Zene- és Múvészeti Iskola tanárai, aKörösmenti
Táncegyüttes kamara csoportja.

r>if%%%%.Z'%%%.S'.S'§,.:z-.Z'%:Z'.S'.:S'»'.z$%%~$.S'.Z'''''"'S8fS'%ZZZZ'$.$$%%$~

~AGRO ÁRUHÁzii Fö út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró) i
~ Tavaszi ajánlatunk: ~
~ • Vetökukorica, vetemények, zölqség-, virágmag • m
w. • Műtrágyák, fóliák • ;
i · Esöruhák, munkaruhák, gumicsizma • ~
m · Fűnyíró akció! tavalyi áron (elektromos) • m
~ • Tavaszi lemosószerek, permetezöszerek • W
~ • Virágföld, cserepek, virágtartók, virághagymák • ~

m · Szerszámok, szegek • ~
~ Nagy választékkal váljuk kedves vásárlóinkat! ~

~ Farkas Máté ~
~ Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274 ~
~~~~~~~~.z&.~~""~~~~"a"IR~~~~z~"a~~~~~~.
.................................................................
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Lovaggá ütötték
9

Méltó környezetben, s igen színvonalas műsor

keretében került sor a Magyar Kultúra Lovagjainak
avatására január 22-én a Magyar Kultúra napján. A
Stefánia palota opál terme szó szerint zsúfolásig
megtelt.

A cimet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1998
ban alapította, s egyre emelkedő népszerűséggel

kerül sor átadásukra - mondta Nick Ferenc a
kuratórium elnöke a köszöntő beszédében.

Ennek erkölcsi alapját az adja, hogy a pályázó
közösségek által javasolt jelöltek közül a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma. több kulturális
szervezet. alapítvány és a Magyar Kultúra Lovagjaiból
álló Tanácsadó testület tagjai választják ki a
megtisztelő cimre érdemeseket.

A köszöntőt bensőséges ünnepség követte. Nem
mindennapi élmény volt például a Magyar Honvéd
Művészegyúttes férfikórusától hallani többek között
Erkel: Bánk Bánjából a .. hazám, hazám te minde
nem.. ." kezdetű operarészletet. Ki torkát köszörülte.
ki szemét törölgette. de azt hiszem mindenkit a
meghatottság kerített hatalmába magyarsági öntu
datunk érzésétől.

A további versek. szólók is a hazáról hangzottak
el. Aztán megkezdődötta lovaggá avatás szertartása.
ami ugyan még nem hivatalos lovagrend jelenleg 
tudtuk meg dr. Jáki Ferenc irodalmártól, aki 1999
ben nyerte el a címet - de remélhetőleghamarosan az
lesz. Külsőségeiben mindenesetre nagyon emlé
keztetett az egyéb lovagi avatások szertartására.

Városunkból két tiszteletre és követésre méltó
embert jelöltünk a kitüntető cimre, akik egész eddig
életüket tarútásra, népművelésre. a népi hagyo
mányok felkutatására, megőrzésére, megismerte
tésére szentelték.

Vaszkó Irén tanárnőt (sokunk szeretett Irénke
nénijét) az Endrődiek Baráti Köre ajánlotta, s tanári
példamutatásáért. s a néprajzi örökség megőrzéséért

nyerte el a kitüntető cimet.
Dr. Szilágyi Ferencnét Németh Esztert a

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5. TElEfON: 284/255

INGYENES COMpUTERES

SZEMVizsGÁLAT

SZTI<-VÉNY bEVÁITÁSA

SlEMÜVEC;kÉSlíTÉS, -jAvíTÁS, Rövid ~ATÁRidővEl

SlERETETTEl vÁRjuk kEdVES VÁSi,RlóiNkA(f''\
~.. /J
~.-J

TisZTElEHEl: . ~.-

Szarf.a Csilla ~TSZERÉSZMESTER
És Al ÜZlET dolqoz6i

Honismereti Egyesület ajánlására a néprajzi örökség
felkutatásáért lett a Magyar Kultúra Lovagrend tagja.

Csak ott és akkor tudtuk meg, hogy Árkus Péter
régész is a megtisztelő kitüntetés birtokosa lett. az ő

ajánlása ugyanis a dévaványai múzeumtól érkezett.
Azonban legalább annyira gyomaendrődiő is, hiszen
a mi múzeumunkat is ő rendezte be, sőt az ott kiál
lított leletek nagy részének ásatása is nevéhez
fuzodik. Így Árkus Péter sikerét is magunkénak érez
zük.

A lovaggá avatást olyan ünnepség zárta, amit
maguk a frissen avatott lovagok adtak. Így
gyönyörködhettünk Szentpéteri Gabriella zongo
raművész virtuóz játékában, aki jelenleg Párizsban
él. s akit a magyar kultúra nemzetközi megis
mertetéséért avattak lovaggá. Ugyancsak torokszoritó
volt, amikor Csájághy György pécsi zenetanár táro
gató és klarinétművész Krasznahorka büszke várát
játszotta tárogatón. Szép nap és felemelő ünnepség
volt. Marsiné

* * *
A Magyar Kultúra Lovagjai - Vaszkó Irén, dr.

Sziiágyiné Németh Eszter és Árkus Péter - február
12-én az endrődi könyvtárban rendezett találkozón
maguk beszéltek munkásságukról, azokról a nehéz,
de mégis emlékezetes évekről, amelyek hátuk mögött
vannak már. Nagy örömmel hallgattuk kitüntetett
jeink nagyon tartalmas, mintegy élménybeszámolóit.
az elért eredményekhez és az elismerés elnyeréséig
vezető rögös út ismertetését.

A találkozón

tf~':S',S'$%;Z'$%Z;'o/%%%$%%$'%.%Z;'f.Z'%$%%%%;$'$$%%%$.Z'Z;"?S%%%~1

~ Elvesztette nyári színét, vagy netán ~
~ kikapcsolódásra, szépülésre vágyik? ij
~ ~# Ezen segíthetünk, mert egy helyen várja Önt ~

~ Turbo szoli, kozmetika, fodrászat I
~ (Nők, férfiak és tinik részére) ~
~ i~ Gyomán a Jókai u. 29/1. szám alatt !-3i
~
~ Bejelentkezni: ~
~ 06/66/285-669, 06/203-441-008 ~
~ Szeretettel várjuk a kedves vendégeket! ~
~*'&'R~'R~'R<&'&'R~~X:"R~'R'0.'&'&~~*W-a.*"?&"?&"&"&'&'&W-dR?K>&"''R~~
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CIVI ,; NA P A CiqÁNY l(özössÉqi HÁzbAN
A megjeleni civilszervezetek képviselőinek ilj Dógi János ismételten el

hívta a figyelmél, hogya Cigány Közösségi Házban mára kialakítoll infrastruk
túra, amilyennel kevés civil szervezet rendelkezik, minden Gyomaendrődön

működő civil szervezet szolgálatára, haszná/atra készen áll.
Ajanuár 30-i rendezvényen megjeleni Nyikos Allila aDemokralikus Jogok

FejlesztéséérI Alapítvány program koordinátora és dr. Dávid Imre polgármester.
Dr. Dávid Imre megjegyezte, hogy városunkban a hiányzó szervezeli

együllműködést kell erősíteni és támogatn i, amely előrelépést eredményez.
Gyomaendrődön pillanatnyilag 83 civil szervezet található Munkájukról

kevesel hallani. Demokralizálódó világunkban ezt az együttmuködést kihasz
nálatlanul hagyni bűn és felelőtlenség

Avárosunkban néhány épület, mint például aSallai úti Hazalias Népironi,
vagy aKossuth úti pártház eddig még nem kerüli acivil szervezetek használalá
ba. pedig ezek megfelelők lennének a közös munkára. Együtt sokkal löbbel
tudunk. tenni a lelepülésérL

Nyikos Attila beszámolt arról. hogy a DemNet 1995-ben jött létre.
Költségvetését tekintve az USA fejlesztési ügynöksége, az USAID finan
szírozásával működik. Alapvető célja acivil szféra fejlesztése Magyarországon.
Összességében közel 500 szervezetet támogattak és 500 millió forintot osztot
tak szét civil szervezeteknek.

A Teleházak, amilyen működést hamarosan a gyomaendrődi Cigány
Közösségi Ház is felvesz, különféle funkciókban muködnek az országban. Nagy
valószínűséggel közösségi információs közponllá alakulnak, főleg a kisebb
településeken. Az emberek itt az információs társadalomhoz közelebb kerülnek,
be tudnak kapcsolódni az internethálózat szolgáltatásaiba.

A roma közösségi központokat és a roma ügyeket azéri is támoga ni kell,
mondta Nyikos úr, mert az EU-csatlakozással együttjáró problémák egyike
éppen a kisebbségeket érinli. Ennek megoldásáért dolgozik lehetőségeivel a
DemNet is. Képzési programokkal támogatják a roma közösségi központokat
Debrecenben, Kiskörén, Ózdon és Gyomaendrődön Megjegyezle még, hogya
Cséchenyi-terv is kitér ateleház-programra.

A teleház működése remélhetőleg közelebb hozza a cigány és többségi
lakosságot a különböző programok keretében.

Képzési. oktatási központ szerepet is vállal a későbbiekben a leleház.
Viszont hamarosan új támogatási rendszer után kell nézni, mert a Jelenlegi
véget ér.

Nem gazdasági alapon kívánják működtelni ateleházat - hangoztatla Dógi
János, hanem önköllségi áron.

2001-ben tervezik egy úgynevezett szociális műhely szolgálaiba állítását a
rászoruló idősebb lakóknak. Márciustól közhasznú munkással végeznék akert
gondozási és egyéb kisebb munkákat

Állat(i} mese
Hol voll, hot nem volt, élt egyszer egy kisvárosban három buta liba.
Egy szép napon összejöllek Ettek-ittak, ittak-idogállak. Beszéigetlek

erről, arról, unalmas napjaikróf, élelük párjáról. Újra ráeszméllek, hogy utób
biról egyikük sem dicsekedhet lúlzollan. Azl is kitárgyalták, hogy mások
"életközössége" sem jobb, csak úgy mutatják.

Unalmukban és jómódjukban aköveikezol tafálták ki: ..Ielefonáfjunk, vagy
írjunk levelet néhány baromnak, amikben jól bemárt juk az ökör férjüketl"

- Nagyon jó öllet, micsoda mulatság leszl - hangzott egyhangúlag
Tervüket véghez is hajto ták. Ment a telefonálgatás, a levélírás. Milyen

csodás tréfa, micsoda buli! - gondolták magukban.
A megtréfáll nőstények sorra elővelték uraikat, de csakhamar bebi

zonyosodolt, hogy mindössze rosszindulalú összeesküvés áldozatai leltek.
Teli-múli az idő. Az egyik buta liba eldicsekedelt hősteltükkel valakinek.

Jöltek-mentek ahírek, és kiderült végre atitkos telelonálgalók és levélírogatók
kiléte.

Mi amese tanulsága? Több is van Az egyik: az igazság mindig kiderül.
Aki nem hiszi járjon utánal Valamint: akinek inge, vegye magáral

(Megjegyzés: akinek ismerös a mese és folylatni szeretné, jelentkezzen, illelve
bővebben szóban is largyalhatunk l) Neves eim aszerkesz/6segben.

Ezen kívül pályázatkészítő tanfolyam indulna, továbbá tervezik a"telekuny
hó" életrehívását a környező kisebb településeken, valamint Nagylaposon,
Öregszőlőben, ami rendszeres kapcsolatban állna a teleházzal. De foglalkozná
nak tanácsadással, különböző kérelmek elkészílésével, beadásával, hogy ezzel
is a lakosságol szolgálják, sől beindítható az ..e-maii mindenkinek" szolgálta
tás is.

Egy ameríkai példa szerinl, vállalt feladaIként, a városban egy-egy park
gondozását is fel lehet vállalni, mert hiszen sok minden nem csak pénz kérdése,
hanem az akaraté is - fejezte be Dági János.

Dr. Dávid Imre polgármester köszönti a résztvevőket

...............................................................· .· .
PÁLYÁZATI KiíRÁS

GyomaendrődVáros Önkormányzat Képviselő-teslülete nyílt pályáza
tot hírdet az alábbí ingaltanokra

1. AGyomaendrőd, Fő út 5. szám alatti ingatlan tartós bér
llevételére, amelyre kizárólag pártok és civilszervezetek
pályázhatnak,

2. Erzsébet-ligeti Teniszpálya (1243/2 hrsz.) ingatlan tartós
bérbevételére .

A pályázatok elkészítéséhez, a pályázatok részletes feltételeire
vonalkozó előírások ingyenesen, illetve térités ellenében á!vehetők

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyon
gazdálkodási Osztályán. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. Telefon:
66/386-122.

A Pályázat benyújtásának helye, határideje: 2001. március 30-án
• 12.00 óráig· .......................... .. . .

Köszönet
Az Öregszőlői Gyermekekért Alapítványalapítóinak és támogatóinak sok sikert,
jó egészséget és eredményekben gazdag 2001. évet kívánva mond köszönetet
az alapítvány kuratóriuma.
Alapítók. Hanyecz László és neje, Jakus Imre képviselő - Pentament Kft, Rácz
Imre és neje, Hunya István - Turul Cipő, Csikós János és neje.
Tiimaga/ók: Dr Dávid Imre polgármesler, Gyomaendrőd Varas Képviselő·testülete,

Polgármesteri Hivatal dolgozói. OTP Gyomaendrőd - dr Sonkoly Janos, Endrőd és
Vidéke Takarékszövelkezet, - dr Hunya Miklós, Markovics Tibor - Euroflore Kf/.,
Malomipari BI. - Szabó Lasz[ó, Bútoripari Szövelkezet- Dezsőné Rau Katalin, dr Giricz
Katalin Gyomaendrőd, Jakus István - Kecskemét, Bula Ernő - Debrecen, Dinya Zollan és
neje - Madizol, Czikkely Anna, Racz Janosné, Kovasznainé Mikó Klara, Molnar Borbala,
Kovasznai Nóra. Gyomaendrődi Hiradó szerk.
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,'.A P R Ó H I R D,E T É S E K Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenö magánjelle~~~~irdelését ké~ésére ingyenesen
lovábbíljuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 746 apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁR ban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingallanra, egyéb eladni
kivánt dolgai irányárát) sem!

; I7 I2 ,.

Eladó kivaló allapotban lévó MAXIMA
46-OS VÁGÓGÉP. Érdeklódni a
06/30/9580-479-es telefonon leheL -b-

Egészség megőrzése és helyreáll ítása
minóségi taplálék fogyasztásával
Ingyenes tajékozlatas 30/300-7673. -b-

GÓZAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Tavasz az autózási-motorozási szezon kezdete, kezdje Ön is ezen kategóriák
tanulásával atavaszt!

Gyomaendr6di Magán Autósiskola az alábbi időpontban

és kategóriákban tanfolyamot indfi
Gyomán (Kossuth u. 18.) 2001. március 6-án 17 óra

Endrödön (Művelődési Ház) 2001. március 7-én 17 óra
Személygépkocsi • Motorkerékpár • Segédmotoros kerékpár

Je/en/kezni. Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. (A Kner Nyomda mellett)
Te/e/on.' 386-479, 60/345-789

Gyomaendrőd, Blaha L, út 21. • Telefon: 386-917

Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 16-17 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Munkatársakat keresünk személyes
eladásra, oktatási programokra

és a menedzsmentbe.

Nemzetközi üzletépítési lehetőség!

Anyagi függetlenség!

Eldöntheti akar-e annyit keresni, hogy élete
legjobb éveit szabadon élvezhesse!

Érdeklődni:66/284-295,
vagy 06/30/300-7673, 30/249-7622.

L._._._._._._._._._._.~

Gyomaendrődi Hiradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 386-122, fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.
r-----------------------·-------------------------------~---------------------------*

i F~l~~:~e~~: c~~~~~~~~.~.I.~.~.~.~.É.~..(.~.~.~~~~~.~.~.~~~~. '
Címe: .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): .
.................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
.................................................................................

~ __~~~~~~~~_~~~~~~~~~~::::::_~~L ~~I~_~~'~_Ó_~~~~~~~j

Endród Ridegvarosi részén 2 szobás
összkomfortos családi haz eladó. Érd.:
Vasvári Pál 2/2 hétvégeken lel 66/282
764.

Kézzel haitós kukorícamorzsoló, egy 24
es gyermek kerékpar és 200 db lehér
tetőcserép eladó l lár (morzsoló) 10 OOO
FI. Érd.: 66/284-354. -b-

Teherluvarozást 31-ig vállalok. Erd.:
06/20/9172-110 Kulik. -b-
Ha elad, vagy vesz - keresse CIBERET, a
Hangos Hirdetöt l Tel.: 70/230-5468.
Gyomaendródön aBajcsy út 121. sz. alatt
2 család részére is alkalmas családi ház
eladó. Érd.: a helyszínen, vagy a
06/72/482832-es lelelonon 17 óra
utan.

A tanév beleiezése után németórákat vál
lalok kezdók részére. Érd. Variú Anikó
06/70/216-6595
Oklóber 6. lakótelepen I emeleti 4 szobas
gáz központi fűtéses lakás eladó, vagy HI.
emeleti lakásra cserélhető értékegyeztetés
seI. I.ár 3,5 M FI. Tel: 66/282-061. -b
Eladó FV-IIIS holli lerménydariiló I.ár 20
EFI. Érd.: Kazinczy u. 1/1 sz

Eladó egy kb. 3 l-as egy tengelyes félkész
pótkocsi (utániuló) Érd. 66/284-148. -b
Az Október 6 lakótelepen elsó emeleti 3,5
szobás összkomlorlos lakás dupla garaz
zsal eladó. I.ar: 4,5 M Ft Érd,: 66/284
148, 20/9945-667 -b-

Gyoma közponljaban 2,5 szobás össz
komfortos régi tipusú haz eladó. Érd.
66/284-198. -b-

Hunya Sallai u. 7. sz aiaiii összkomlortos
csaladi ház- gaz és vegyes központi Iülés
sei, gazdálkodasra alkalmas alsóépülel
Iel eladó. lar 1,2 M FtÉrd.. 66/388-580
-b-

Endródön aDózsa Gy u. 18. sz. alatti lele
Ionos parasztház nagy porlaval eladó. Víz,
gáz, szennyvíz az udvarban. Érd.: Gye.
Tamasi Á. 28. leL 66/284-494 -b-

2m-3m-es akácrönk 20-as álmérójü van
eladó l Érd.: 66/285-274

Endródön a Sóczó-zug legszebb részén
784 m1-es bekerített, vizparli lelek eladó.
Érd.: lel: 66/284-329 Baloa Laiosné. -b
Hivalasos jogosítvannyal rendelkező uni
verzális autószereló mindkét lerülelen
több éves tapasztalattal munkalehetóséget
keres! Érd.: 66/285-128 18-19 óra közötl.
-b-

Gyomán a helységnévláblánál összkom
lortos ház eladó sürgosen. Beépilhetó
padlastér, gaz. vegyes tüzelésü kazan, ipari
aram van I.ar 3,8 MFI. Érd.: 66/284-401
Honda Dio robogó jó állapotban eladó. I.ár
138000 Ft Érd 06/30/349-6627 Alt
Janos.
Gyomán kélszintes központi lűtéses csala
di haz gazdálkodásra alkalmas épületekkel
eladó. Két család részére is alkalmas. Gye.
Gardonyi u. 16. Tel.: 66/285-505 -b
Endród. Hathiiz u. 4. sz. alatti csaladi ház
eladó. lar: 5,5 M FI. Érd. személyesen,
vagy 66/285-526, 06/20/9358-362 -b
Eladó 2 db föld a Harcsás-zugban, kb.
450-450 n.öl. Érd.: Endrőd Kínizsi u. 9.,
lel 6/285-729. -b·

verö, vagy elcserélném 1 folelagyért és
egy ágynemütartÓérl. I.ar 25000 Ft Érd.
66/284-644 -b-

Vasarléri lakótelepen 2. emeleli 1,5 szobas
lakas eladó. i.ár 3,3 M FL Érd. 66/282
946. -b-

Sóczó-zugban egy 250 n.öles fúroll kúllal
ellátot1, nem vízparti telek eladó. Kövesút,
villany van. Érd .. Apponyi u.15/1.sz, vagy
66/285-159-es telefonon. I.ar: 120 E FL
-b-

Használt szobabúlor olcsón eladó, vagy
barmí másra cserélhető. Érd ..
06/30/9672-741
2 db 600 nöles gyümölcsöskert eladó a
Fuzlas-zugban I.ár 350 E Fl/kerL Érd.:
66/282-158 -b-

Gyomaendród belterületén (Füzfás
zug)1100 m2 vízparti hobbi-lelek eladó.
lár: 450 FI/m2 Érd.: 66/284-540. -b
Gyomaendródön az Ifjúsagi lakóielepen
2,5 szobas földszinli lakas garazzsal
eladó. lar: 3,2 M FL Érd.: 66/386-347
Soós. -b-

4 személyes vízibicikli rendkívül olcsón
eladó.lár 20 EFL Érd.: 06/30/9672-741.
-b-

4K-14B Iraktorral 2001-ben is vállalom
kertek szántását, baronalasát, kulliva
torozasat, valamint 15 q-ig fuvarozásL
Érd. Jókai u. 5. tel 06/30/245-7320 -b
Az IIjúsagi lakóielepen 2 és fél szobas
öröklakás garázzsal, telefonnal eladó, vagy
cserélhelö. lár: 3,2 M FL Érd .. Fülöpné
Gellai Zsuzsanna Gye. Ifjúsági ltp. 11/6.
-b-

Egy harom-, s egy két funkciós babakocsi
eladó. Érd. Vasártéri ltp 28/A, tel
66/282-795
Új belléri ajtók tokkal, zarral együll eladók.
Ugyanill Bosch Tip aulomata mosógép
alkalrésznek eladó. Érd. 66/283-126.
vagy 06/30/261-5041 -b-

Fehér gyermek szobabúlor eladó (Ir.ar: 30
ezer FI) Érd.: 661283-885. -b-

Vasártéri lakótelep 2. ép. 2/3 lakas cserél
heló csaladi hazra. kövesút mellell, esetleg
eladnam. Érd.: a helyszínen esli órakban.
Tel. 66/284-190 (Régi ép. 2, lakás 213)
Körös-parti bellerüleli föld -14470 m2 

eladó a Füzlas-zugban Gyomaendródön
Irányar 420 Fl/m2. Érd.: 06/60/374-232.
-b-

Endródön a Népligetben két generáció
részére is alkalmas 5 szobas, emeleles,
gazlütéses, sátortetós, tehermentes, kertes
csaladi ház eladó. I.ár 6 M FL Érd.:
66/386-781. -b-

Körösladanyban Ketlós-Körös mellett 200
n.öl beépíthelő hétvégi telek eladó. Víz.
villany, gáz bekölhető. lár 80 EFI Érd..
66/386-347. -b-

Lehel utcaban két generació részére alkal
mas komiarias csaladí ház ipari árammal,
kerllel eladó. lár 4,2 M FL Érd.: 66/285
489. -b-

AFűziás-zugban 300 nöl gyümölcsös kis
laházzal eladóI Érd.: Gellai András Gye
Malyiis kir. u. 15. sz. tel.: 66/386-097
Elónevell csirke, kacsa jegyezheló!
Szeleiné Fó út 4.sz. Tel.: 66/386-077 -b
Alkalmi frizurak készítésél vallalom hosszú
és lélhosszú hajból. Tel: 66/284-732
Gyoman eladó 2 db agyneműlarlós he-

Napos és elónevell csibe megrendelhelói
Érd.: Nemes Tiborné Gye. Sugár u. 4.sz.
66/284-392. 06/20/423-0926 -b-
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RÓZA VENDEL

E-maii: vendel@bekesnel.hu

Gyomaendrőd.

Hársfa u. 811.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686.

tel.: 06/20/9142-122

INTEQ

Tűzálló, impregnált, hajlítható, normál gipszkartonok.
Hő-, hang- és vízszigetelő anyagok forgalmazása.

Álmennyezetek különböző mintákban
világítótestekkel, gyors minőségi szerelése.

Továbbá vállaljuk épületek külső hang
és hőszigetelését. csempézést. burkolást.

festést-mázolás t-tapétázást.

Ügyfelek fogadása hétvégén is.
Telefon: 06/30/228-9702

Ügyintéző: BÚZA TAMÁS
GYOMAENDRŐD,Kossuth u. 68.

(A volt GMV keverő területén).

PATyoLAT CYOMÁN
A KOSSUTH u. 18. sz. AlAn (AZ UdVARbAN)

VEqyriszríTÁS, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdvEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyiTVA: HÉTfőTŐl pÉNTEkiq 9-15 óRÁiq
KözülETEkNEk HÁZTól HÁziq szÁllíTÁsi

angol, német,
tanfolyamainkra
várjuk a jelentkezó'ket!
Kezdő, újrakezdő és nyelvvizs
gára készitő csoportok indulna}

30 órás: 9OOO Ft
50 órás: 14500 Ft
Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Fordítás, tolmácsolás

, ,

NYELV8TUDIO

Folyamatosan
indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK

,
IO!

kedvezmény a hirdetés
bemutatójának márc. 14-ig.

AI<

30%

PÉNZRE VAN SZUKSÉGE? FINANSzíROZÁSI GONDJAI VANNAK?

ITT A MEGOLDÁS!

r ct
Égbol kapott szórakozás

Hivatalos forgalmazó

Ingatlanfedezetre, lehet a megvásárlandó is

Telefon: 66/444-544/242 • 06/20/347-2005
Helyben.· Körgát u. 15/1. Csapóné

Telefon.· 66/285-874

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/66/285-22706/30/9533-594

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!

Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd,Bocskai u. 59.

TÁVKÖ ÉS Ee NIKA
ÉKÉSCSABA GYÓNI G. . 3.

TELEFON: 66/442-755

Önhöz legközelebbi szerelönk: Szabó Gyula
Gyomaendröd Csillagos u, 9, Tel,: 06-20-9266-853
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A MÁGUS-COMP ESKÜVOK,REN EZVÉNYEK

J Meghívók,
ültetökártyák,

" Terem-, sátor-,
menüárak

,
szervezese

'C Fotózás.
vőfélyek stb.

Teljes és részleges szervezési feladatok

Teremdíszítés (léggömb, virág stb.)

Ingyenes tanácsadás (mit? hol? mennyiért?)

'~ Menyasszony-,
völegényruhák

(::.

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:
• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek, perifériák, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maii küldés-fogad,ís

Helyi hálózatok
tervezése, kivitelezése

• Sz<ímítógépek javítása
rövid határidővel akor a
helyszínen is

• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, moni
torok, tápegységek stb. javítását

Eredetiségvizsgálat és értékbecslés
(időpontért bejelentkezni a66/386-322-es telefononl).
Az átvizsgálásra teljes körű anyagi garanciát vállalunkl

ZÖLDKÁRTYA AKCiÓ - 1 290 Ft
enzines és dízel gépjárművek soron kívüli zöldkártyája.

Teljes körű MŰSZAKI VIZSGA
minden tipusú személygépjárműre

Gyors ügyintézés, akörnyék legkedvezőbb árai!

Ezen kívül
válla/unk:

• magnók és hi-fi '
berendezések, riasztó!( AKC,O!

és lopásgátlók beszerelésél;
• motor, !utómű, lengéscsillapító

diagnoszlikájál;
• gravírozást; karosszériamunkák teljes választékát;
• CASCO - és kötelező biztosítások kárrendezését.

Jöjjön, hívjon, keressen bennünket'
SUZUKI Gyomai Autócentrum Fő út 140,

Teleion. 66/386-089, 66/386-322
Nyitva tartás,' H-P 7-12, 13-16-ig, Szo.: 8-12-ig.

WO[D~W~~[!.W~TI'~[!'
KÉS íT ~SE

(Hi8, SVHS, VHS minőségben, CD-re archiválás)

R & T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

Telefon: 66/283-858 • 30/205-3164
PAPÍRDOBOZ

FÓLIAZSÁK
Stancolt és hagyományos

PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPOSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

Kossuth u. 18. Tel.: 386-522/23-as mellék· Mobil: 06/30/9087-808

RÓZA VENDEL
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/1.

Tel./Fax: 66/282-686, 06/209/142-122
E-mail: vendel@bekesnet.hu

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. sz. alatt várom megrendeléseiket.

11~~:
hozott anyagból kosztümök, nadrágok, szoknyák, blúzok, blézerek,
pólók, ruhák, alkalmi és táncruhák egyedi méret és igény szerinti

elkészítését, varrását gyermek mérettöl a női extra méretig.
Nyitva tartás: ahel minden napján 8-17 óráig. Gyors határidő, jó minőség, kedvező árakl

Címünk:

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)
E-maii: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/282-388
Nyitva tartás: héfőtől péntekig 9-12-ig és 13-17 óráig.

: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
• I II ".:MAGTARFERTOTLE ITES:

•csótány-, hangyairtás :.
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/361-5162 :· .· .

· .
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Környezetvédelmi ügyintézés
vállalkozásoknak, társaságoknak.

KÖRNYEZETVÉDELMI BEJELENTÉSEK KÉszíTÉSE!

Telepengedéllyel, tevékenységi engedéllyel kapcsolatos ügyintézés

RÁCZ MÁRIA
környezetvédelmi szakelőadó

Tel.: 66/284-011, 06/20/9857-378
Gyomaendrőd

Fő út 230.

LAKÁSTEXTIL,
TAVASZIKABÁT

és
CIPŐVÁSÁR

Válo2atott extra minősé2ű ruhák.
GéprOn2Y folyamatosan kapható!

Nyitva tartás:
hétfő: 8-H-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-lg

Gyomaendrődön vásároljon az ÁFÉSZ-COOP
Hősök útja 48 sz. ABC üzletében'

~
Körösi Weekend Hor~ász-.~~

',~", . hobbY-. kempin2szaküzlet ~%:
:/, ~.. Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~-....

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

opy-Force
Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.

GYÜMÖLCSFÁK ÉS OíSZNÖUÉNYfK
VÁLOGASSON SZÉLES VÁLASZTÉKUNKB6u
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827
Nyitva: mindennap 8-18 óráig

5500 Gyomaendrőd, Zrínyi u. 26. Tel.: 66/284-788. 20/9439-172

GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az a[~bbiakkal:

CT.: HAINFART MIHÁLY

Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI

SZERVIZ! • SZÖVEGSZERKESZTÉS!
Másolópapír, faxpapir. leporelló. boríték, öntapadós címke

Nyomtatókazetta. festékszalag, toner
HP4P, 5P, 6P, HP4L, 5L, 6L. Cartrídge újratöltés

RlCOH, CANON, SHARP másológépek kazettatöltése

AUDIO- VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek, árazógépek forgalmazása, javítása

TEC. SAMSUNG PÉNZTÁRGÉPEK

MÁRKASZERVIZE!

II
-magas- és mélyépílöipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
- teljes körú temetkezési szolgáltatás.

LIONNE

SHOP.
LIONNE

SHOP

~ l IC<vpl
Ismerje meg a

cOOP márkatermékeket!
Megbízható minöség,

olcsó ár!
2001. évben is a Hősök úti

COOP ABC áruházban vásároljon!

Folyamatos engedményes akciók,
nyereményakciók!

Figyelje a szórólapokat és plakátokat!
coOP - Önhöz a legközelebb!

Lionne Shop!
GYOMAENDRŐD

Hősök útja 46. • Tel.: 66/386-424
Aranl.,J és ezüst ékszer javítás

és árusítás, tört aranl.,JbóI ékszerkészítés,
fotócIkkek (fénl.,Jképezőgépek, filmek,

albumok,
képkeretek stb.)

amatőrfllm-kidolgozás

kedvező áron,
rövid határidővel,

magas színvonalon.
Mindez egl.,J hell.,Jen a

lion e Shopban!
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.',
"H~RNI " ,:~', X 5500 Gyomaendrőd.
• J ~ , •. , .' Ipartelep u. 3.

. _ Tel./Fax: 66/386-614,

Epítőipari Szövetkezet 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• lnterspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpaneL .. )

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e •••••••••••••••••. .
: Tévé, video, antenna és :

egyéb elektronikai
készülékek

JAVÍTÁSA!
Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz.

Telefon 06/30/228-4728

';;L;.·~<>~<>
<: ..~ Színesfilm-kidolgozás
1 nap alatt ajándékfilmmel!

Deák u. 15. sz.
Telefon: 285-294

Gépjármű-tulajdonosokfigyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. .f
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű neH

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumíjavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Szo.: 8-12-ig_

Készlet erejéig 20% -05 Akció!
,

VAKUUMMATRAC 47 OOO Ft
Nem rugós, levegővel töltött és 12 év garancia.

Kétoldalas 100%-os gyapjú garnitúra kínálat + ajándék

• birka és pálmamintás garnitúra + gyermek nyári takaró,
akciós ár: 39 OOO Ft illetve 45 900 Ft.

• bárány vagy láma garnitúra + felnőtt nyári takaró
akciós ár: 56 OOO ft .

JÖjjön el, nézze meg kínálatunkat l

Kiváló minőség - reális, megfizethető ár'

BÉKÉSCSABA, PETŐFI U. 2.

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-18 óráig, szombaton 8-13 óráig.
Telefon: 66/442-967

Tüzép-telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren

• építőanyagok gyári áron
• oltott mész, kovács-szén, dunai sóder

• import cement kedvezményes áron
• száraz akác tűzifa

MÉG RÉGI ÁRON KAPHATÓ!
Készletből, vagy rövid határidőre megrendelhetők!

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

DINYA IMRE

Februári akcióI
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.

Telefon: 06-66/282-802 06-60/484-690 06-60/388-953

• MAK ITA elektromos profi kisgépek,
kéziszerszámok

• STIHL láncfűrészekés tartozékaik

• K LUDI csaptelepek

• Csövek, idomok, idomacélok
• Rozsdamentes evőeszközök

• Kerékpárok, alkatrészek

Várjuk kedves vásárlóinkat!

ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhalálozások:

Marton Istvánné Virág Eszter 86. Ádám József 87,
Schwalm Zsuzsanna 93 éves korában.
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[. Rendőrségihírek .]
a februári eseményekról

Megszaporodtak ahétvégi házakba történt betörések. ABónom-, aKecsegés-,
a Kecskés-, a Peresi-zugban több vikendházból vitlek el olIhagyolI értékeket.
Fűnyírókat, horgászbotokat, napozóágyat, műszaki cikkeket, gázpalackokat, lali
fűtőszerkezetet, konyhai lelszereléseket, ágyneműket, szivallyúkat, csillár! stb.
Akárok összege több százezer forintra rúg.

Atyúklopások, baromlilopások sem álltak le. 2-án például 8darabot, 5-én 9
daraboL .. Azonban egy helyi büntetell előéletű liatalember ellen több, mint húsz
rendbeli elkövetés miall eljárás indult. Aközelmúlt baromfilopásaival zömében ő

gyanúsítható..
2-án Öregszőlőben 25 mázsa takarmányt loptak el az éjj leple alatt. Akár 100 EFL
4-én fatolvajokat füleitek le Endrődön, mikor egy ház udvaráróllűzifálloptak, s

hogy ne kelljen sokat láradni, egy talicskát is atüzelő alá helyeziek.
5-re virradóan ismeretlen elkövetők jószáglopást hajtollak végre az egyik kül

területi lanyából. Több, mint 50 birkát pakoltak lel pótkocsis traktorra Akár kb.
1MFt.

5-én egy nyerőautomatán játszó polgár összetörte agépet, mert nem nyert rajta
Mindez aZöld-polkolban történt.
9-én aVolán bisziróban esell meg hasonló duhajkodás az ottani egyik automa

ta rovására ...
13-ára virradóra egy antik szekrényt loptak ki az endrődi településrész egyik

lakatlan házából. Akár mintegy 700 EFt.
20-án hajnalban ismeretlen telles aFő út egyik illatszer bolljába lelllálogalást.

Akciója során magával vili mintegy 1millió lorint értékű illatszert, kozmelikumot.

NYILATKOZAT
AGyomai Református Egyház Presbitériuma tájékoztatja aváros

lakosságát arról, hogy a református templom és a 2. Sz. Általános
Iskola közötti átjárót nem aReformátus Egyház záratta le.

Nem is lett volna módjában megtenni, hiszen azt a területet
annak idején elvették az egyháztól.

E nyilatkozatot többek részéről elhangzott - egyházközössé
günkre tett - méltatlan megjegyzésekre tesszük

REFORMÁTUS PRESBITÉRIUM

Terel11foci
13 csapat részvételével befejeződött

a Profi teremiabdarúgó bajnokság.
A legtöbb mérkőzés a labdarúgást
szerető nézőketbecsalogatta a néző

térre, s nemegyszer telt ház előtt

folytak a küzdelmek.
A bajnokság e[ső három heLyezettje:

I. Pavilon-diszkó
II. Hajdú-Targó

III. Haller
A Profik között a legjobb góllövőToldi Balázs lett

16 góllal, a legjobb kapus pedig Homok Imre.

---~ ,

gyomafarm AGAZDAK
*fj)kft. SZOLGÁLATÁBAN

Gazda Áruház
APenny Market mellett

Vetötnag-kukoricák
• Kiskerti vetőmagvak,

virághagyrnák
• Fóliák

• Fa és fém létrák

Olcsó gU:rulós kukák
• Növényvédő szerek,

rágcsálóirtók
• Permetezőgépek, fűrészek

Tel.: 06/66/386-359 • 06/30/9854-756

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKATI

ÁLLÁST AdÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.

Jelentkezni a 06/3ü/9533-594-es telefonszámon lehet.

ENI'-NO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/661282·822

. Gyomaendrödi Híradó. Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja· Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete· 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér L • Tel.: 66/386-122/104· Fax: 66/283-288
Felelös kiadó dr. Dávid Imre polgármester. Készült: Fett Print Bt. nyomdában. Gyomaendrödön. Telefon: 06 66/386-503/1

Terjesztik a gyomaendrödi kereskedök· Engedélyszám: IIIIPHF1108/BE ISSN 1417-7390
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YOMAENDROD VAROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM • 2001. ÁPRILIS • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 77 Ft

HALÁSZATRÓl

KISGAZDAFORRONGÁS
Hosszú hetek ól a hangos a honi sajtó az FKgP és dr.
Torgyán József körüli eseményektöl. Ezek pergö
tüzében csak kapkodjuk a fejünket... A politika
végzi a saját dolgát. vagy nem ez lenne a feladata?
Reméljük hamarosan tisztán látunk kisgazda
ügyben.
A gyomaendrődi kisg02dák véleménye a 7. oldalon

··
·
: Ki agyomaendrődi vizek halászati jogának hasznosítója? Várható-e aszá- :
: Iyos évaKörösökön? Atavaszi teendők során halkihelyezésekkel gon- :
: doskodnak a jobb halfogásról a halászok. A feldolgozó részleg új :
: szövetkezetként működik tovább. Az orvhorgászok továbbra is nagy gon- :
: dat jelentenek. •
• AHalászati Szövetkezet háza tájáról a7 oldalon:....................................." .

KÖZÉRDEKŰ -lakossági témák
Az önkonnányzati tulajdonú intézmények fütés-korszerusitésével
kapcsolatos 'pályázat kedvezé elbírálást kapott. A hitelszerzédés az
OTP-vel megkötésre került. Április 30-ig ezekben az intézményekben
a nyilászárók szigete.ése. a fütési berendezések korszerusitése és az
elektromos berendezések cseréje megtörtéruk. Az elektromos és
fütési berendezések cseréjével az intézmények a müködési költségek
jelentés csökkentését érhetik el.

(fovábbi közérdek'Ll hírek a 3. és 10. oldalort)

,
A TARTALOMBOL:

A KÁBELTÉVÉRÖL 2. oldal

A 8 ORVOSI KÖRZET 5. oldal

GIMNÁZIUMI SIKEREK 6. oldal

JUDO - ÉS ASPORrRÓl 10. oldal

FALUGAZDÁSZ JELENTI 6. oldal

NAGYLAPOS. ÖREGSZÖLÖ 8. oldal

l ÉVES A SUZUKI-SZALON 8. oldal

TESTÜLETI ÜLÉSRÖL 4. oldal

Díszfák a XXI. század tiszteletére 8. oldal

vodafone
TALKABOUT

K~TSAvosMOBllTELEFON

Motorola
T2288-as
készülék

+Vitamax
kártya
Bruttó

15 990,- F=:====::::-=---

o
-------- hivatalos partner

GYOMAFON
RÁd iÓTElEfoN SZAküzlET
GYOMAENDRŐD, KOSSUTH u. 34.

TElEfON: 66/386--503/3--AS MEllÉk

FIGYELEM! LOMTALANÍTÁS MÁJUS 7-S-ÁN LESZ! C\omasza1z f.:ft.
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Megkérdeztük

A POLGÁRME8TERT
• Alkalmaznak-e közhasznú munkásokat az idén is és mi lesz a fela

datuk?
Tervezzük ebben az évben is. Részben a városi beruházásoknál

- szennyvíz, kommunális hulladéklerakó stb, és részben a város épí
tésében-szépítésében is. Ennek közelebbi adatai még nem tisztázottak.
Várhatóan májusban indul az egyik része, amásik június-júliusban.

• Aközterület-felügyelet fejlesztése már volt napirendi téma. Hogyan
áll abővítés?

Ez atéma várhatóan az áprilisi testületi ülésen lesz ismét napirenden.
• Apolgárőrség helyzete is intézkedésre vár...
Apolgárőrséggel Előbbre tartanak az események. Már volt egy előzetes

megbeszélés a rendőrség és a hivatal képviselői között. Hamarosan a
megújulása következik. Minden körülmények között szeretnénk a pol
gárőrség kérdésében előrelépést. Nem csak új tagok bevonásával, hanem a
feladatok tisztázásával egy aktívabban működő szervezetet kívánunk a
jövőben. Természetesen jobban kell majd - nem csak erkölcsileg, hanem
anyagilag és eszközökkel is támogatni. Jelenlétükkel feltétlenül segítik a
lakosság közbiztonság-érzését és ahangulatát is javítják. "

Többen észrevételezik, hogy nem szerencsés egy "füzép" telepítése a
városközponiban... ?

Ismereteim szerint nem tüzép lesz itt, hanem egy üzlet belsőépítészeti

és belső kialakítást elősegítő felszerelésekkel. Attól nem kell tartani, hogy
nagy teherautókkal sódert, cementet stb. szállítanak majd innen, s ide...

• Köröstarcsánál aturizmus fejlesztésére már amásodik kikötőt építik
aKöröso'n kishajók számára. Nálunk van-e erre kezdeményezés?

Köröstarcsánál nem az önkormányzat, hanem egy vállalkozás keretében
működtetik akikötőt. Ilyen kezdeményezést nálunk is avállalkozók köréből

várnánk. Amennyiben ez elindulna, ekkor azt az önkormányzat is segítené.
Nem fordított ahelyzet, hiszen az önkormányzat nem vállalkozó jellegű.

• A volt munkaszolgálatosok elhurcolásuk 50 éves évfordulóján
megemlékezésben részesülnek, s ezt az önkormányzat is támogatja..

Ismereteim szerint a Gyomáról és Endrődről való és elszármazott
munkaszolgálatosokat érinti, tizenhét fől. Még nem tudjuk pontosan, hogy
az ünnepélyes esemény hol és mikor lesz, mert úgy gondoljuk, hogy ezt egy
megyei, vagy egy térségi ünnepség keretében kellene megrendezni. Az
önkormányzat emlékplakettel, oklevéllel járul hozzá amegemlékezéshez.

ÁPRILISI PROGRAMOK
19-21. Fúvószenekarok Nemzetközi Találkozója aSzabadság téren
19-21. Mezőgazdasági lanulók nemzetközi sportversenye a gyomai
sportpályán. Fővédnök Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter.
20-21. III. Nemzetközi Sajt- és Túrólesztivál. A Bethlen Szakképző

Iskola rendezésében mintegy 32 hazai és külföldi kiállító hozza el tejter
mékekböl, valamint borból és savanyúságból, továbbá halból és egyéb
lermékekből álló bemutatóját.
Helye aSzabadság tér Sportcsarnok elötti területe. Arendezvény fővéd

nöke dr. Mucsi Imre helyettes államtitkár. Fórumok, szakmai
megbeszélések is tarkítják majd aprogramot.
27-28. Kner Napok aKner Gimnáziumban.

@:[l,®~[31i'@0

Május 4-5. Rózsahegyi Napok Endrödön. Az Endrődről elszármazottak
találkozója.

Dr. Dávid Imre egy megjelent újságcikkre kfván az alábbiakban
reagálni.

Az írás értelme szerint, mi - az önkormányzat - nem támogatjuk a
gyomaendrődi vállalkozókaL .. Erre azt tudom mondani, hogy olyan arány
ban tudjuk őket támogatni, amilyen arányban a közbeszerzési törvény is
megengedi. Ha például konzorciumot, helyi gazdasági társaságot alakítot
tak volna ki, amit már 1997-ben felvetettem, akkor ezzel részt vehettek volna
apályáztatásban, ami megfelel így aközbeszerzési törvény előírásainak, s
ezt nem az önkormányzat találta ki.

Másrészt aberuházás nagysága mindenképpen arra enged következtet
ni, hogy ehhez komoly tőkével rendelkező vállalkozó is kell, hisz likviditás
szempontjából esetleg 100-250 millió forintos töke szükséges egy-egy
időszakban, például az előfinanszírozáshoz. (Várhatóan havonta egyszer
lehet számlázni, figyelembe véve, hogy 500--600 milliós az egy évre eső

beruházás nagysága, s ez azt jelenti, hogy leszűkítve 8 hónapra magát a
munkaidőt, adminisztrációs és egyéb körülmények miatt kb. 250 millió
forint az, amit finanszírozni kell. Ezért atőkeerős cég igénye.) Úgy gondo
lom, hogy aváros kötelessége az itteni vállalkozók és aszabad munkaerő

támogatása, de csak addig, amíg ez aváros érdekeivel is azonos.
Csak azllehettámogatni, amely megfelel tehát afeltételeknek Ahelyi

konzorcium képes lett volna például aváros szennyvízcsatorna beruházását
egészében felvállalni, de sajnos ez mégsem jött létre. Tudomásul kell venni,
hogy ezért ahelyiek csak alvállalkozóként vehetnek részt aberuházásban.

I"I~I ...II Í'7J\S
AMagyar Vöröskereszt Gyomaendrődi Területi Szervezete felhívja a

segíteni akaró lakosság figyeiméI, hogy aTISZAI ÁRvíZKÁROSULTAK
megsegítésére pénzadományokat gyűjt. Atámogatásra szánt összeget a
Takarékszövelkezet fiókjainál fizethetik be az 53200132-10002175
számú számlára a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete
részére ÁRvíZI ADOMÁNY jelöléssel.

Adókedvezményre jogosító igazolást abban az esetben kaphatnak,
ha az adószámukat. vagyadóazonosító számukat is közlik.

Adomány befizethető a Vöröskereszt gyomaendrődi irodájában is
(Gyomaendrőd Fő út 3/1. tel,: 66/282-977.)

Tartós élelmiszerekel, tisztálkodó szereket szintén az irodánkban
fogadunk.

KURlllA JÁNOSNÉ VK. területi vezető

A KÁBELTÉVÉ ÜGYE
A FiberNet Kommunikációs Rt. munkatársa

Verőczei József a Híradó kérdésére, a gyo
maendrődi kábeltelevíziós rendszer kiépíté
sével és az idei erre vonatkozó terveikkel kap
csolatban elmondta, hogy a tulajdonosi bi
zottság előtt fekszik a téma és hamarosan
megtárgyaIásra kerül. Ekkor az idei 1,5 mil
liárd forint elköltéséról döntenek.

~~t)~~~
~~~ a ~iIZ4dÓ.~!
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VÁLLALKOZÁS KORREKT ÁRON
- fiatal versenytárs -
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KOZERDEKU
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A modern épitészeti
megoldások egyre inkább
teret hóditanak nálunk is.
Ennek egyik formája a
gipszkartonnal történő

térkialakítás. burkolás is.
Gyomaendrődön immár ez a
kínálat sem egyedülálló.
hiszen már több vállalkozás
is mellette tette le a voksát.
és számit arra. hogy ter
mékével segiti a korszerübb
építkezést.

BÚZA TA1tÁS éppen e
cél érdekében, reális el
képzeléssel vágott neki, indította cégét Gyomaendr'ődön.

o Mikor lépett a vállalkozók sorai közé és milyen területen?
- Három éve. tizennyolc éves koromtól vagyok vállalkozó.

Akkor édesapám mellett a mezőgazdaságban dolgoztam.
Azonban mindig is érdekelt az épitőipar. s az irányába történt
érdeklődés és a lehetőségek keresése közben találkoztam ezzel.
Ez után alakítottam ki a kapcsolatokat is.

o Hol végezte az iskolát?
- Gyomaendrődön a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában

tanultam, majd egy nehézgépkezelői tanfolyamot is elvégeztem.
o Mi indoko!]a egy ilyen vállalkozás beindítását?
- Úgy érzem. hogy Gyomaendrőd fejlődésnek indult. Ez a

módszer pedig a jövŐ épitészete. Szerintem szükség lesz rá,
várhatóan egyre inkább kialakul majd erre az igény a kö
vetkező időkben. Igaz, nem vagyok egyedül ezzel a termékkel
Gyomaendrődön...

o Milyen a konkurrencia. ha már erről van szó?
- A másik fél már régebb óta a piacon van és jelentősnek

mondható. Én most indulok. de úgy érzem. hogy megférünk
egymás mellett annál is inkább, mivel a környező

településeken nincs még ilyen. Köztünk már bizonyos
párbeszéd is kialakult a piacra vonatkozóan a fennálló konkur
rencia ellenére.

o Tulajdonképpen mihez és hogyan ajánlott a termék
használata?

- Vadonatúj házak falburkolásához. vagy a régi
parasztházak felújitásához. de kiváló padlás-. tetőtér

beépitéshez. vagy belsőépitészethez (válaszfalakat. sőt polcokat
lehet belőle készíteni), mert hang- és hőszigetelő is.

o Milyen elképzelése van a továbbiakról?
- Valószínü1eg több év kell még a felfutáshoz. mialatt

minőségi munkát kell végezni, mindezt korrekt árakon. Saját
telephelyen indulhattunk. ami nagyon nagy előny.

Pillanatnyilag egy alkalmazott segit. de nagyobb megren
deléseknél számítok alkalmi munkásokat is foglalkoztatni.

o Van-e bővítési. szélesítés i lehetőség?
- Természetesen. ez folyamatos. Például külső szigetelések.

nemes vakojatok, különböző festékek. lámpatestek is jelent
hetik a bővítést. s ebbe az irányba is tettünk már tapogatódzó
lépéseket. Ehhez azonban megfelelő konkrét igény is szük
séges. Eddigi tapasztalatunk. hogyagipszkarton terén
elégedettek a megrendelők és ennek következtében tapasztal
ható a lassú fejlődés is.

Különböző, úgynevezett munkaelnyerési pályázatokon ís
részt kívánunk egyre szélesebb körben venni. de egyelőre főleg

helyben és a környékünkön. Az áraink is ezt segítik. hiszen
igen kedvezően tudjuk kínálni termékeinket. (X)

A Városüzemeltetési osztály vezetőjének tájékoz
tatója a város lakosságát érintő ügyekben.

A szennyvízcsatorna építésére vonatkozó közbe
szerzési eljárás elkezdődött. Március közepéig tizen
egy jelentkező adta le részvételi szándékát ebben a
munkában. Ezek értékelése folyamatban van.
Végleges árajánlatot a márciUSi testületi ülésen
kijelölendő cégek adhatnak majd.

Várhatóan június hónapban kötnek szerződést a
kivitelezőveI. ezt követően a munkakezdés júliusban
várható. Egyelőre a lakosságnak különösebb teendő

je nincsen. A társulat szervezése és működésének

előkészítése április hónapban megkezdődik. Ennek
során értesítik az érintett területeken lakókat az
érdekeltségi hozzájárulásokra vonatkozóan is. Ennek
összegéről pillanatnyilag pontos számot nem lehet
mondani.

Jelenleg a céltámogatási pályázaton kivül megvan
a környezetvédelmí támogatás, a vizügyi előírányzati

támogatásunk. Ebben az évben a területfejlesztési
tanácshoz is nyújtanak be pályázatot. Ezzel a
kivitelezéshez szükséges állami pénzforrások meg
szerzésére irányuló törekvések befejeződnek. Ehhez
szükséges még a lakosságot érintő rész hozzáadása
is...

2001. évben is lesz lakossági útépítés. Jelenleg
szerződtetésalatt álló munka a Bartók Béla utca egy
szakaszán, Baross, Honvéd és a Kulich Gyula
utcában készülő új útburkolat.

Ennek finanszírozására is szeretnének terület
fejlesztési támogatást bevonni. Ennek előkészítése

folyamatban van. Az útépítések április hónapban
kezdődnek és várhatóan május végére készülnek el.

A csatornával érintett területeken most csak a
minimális fenntartási munkálatokat fogják elvégezni.
Arra törekszenek az építés során, hogy a meglévő

burkolatokat érintetlenül hagyják. A csatornát nem
az útburkolat alá helyeznék. ezzel is költségeket
kimélnének, illetve az adott utcákban az építkezés
időtartamára a közlekedési lehetőségeket nem
zavarnák...

A utcákban lakók természetesen hozzá kell, hogy
járuljanak a költségekhez. A Babits utcában 26 600
Ft, a Bartók Béla utcában 40 OOO Ft, a Baross
utcában 33 OOO Ft, a Honvéd utcában 46 OOO Ft és a
Kulich Gyula utcában 14 OOO Ft érdekeltségi hoz
zájárulást kérnek be az ingatlantulajdonosoktól. A
Kulich Gy. utcában az autóbuszjárat miatt az önkor
mányzat nagyobb mértékben vállal szerepet az
útépítésben. (foLytatása a 10. oLdaLon!]

Vállalkozásom vállalja
családi házak és középületek

felújftását, b6vftését.
Nedves falak szigetelését,
valamint hidegburkolást.

Gyomaendröd, Hösök útja 5. sz. o Telefon: 06/60/411-574
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Testületi ülés március 29-én.

Napirend előttiek

• Megyénkben, Sarkadon március 22-én Turi Kovács Béla miniszter által átadásra
kerültek a településeket illető gáz-közmú vagyon összegei. Gyomaendrőd 137 millió
forintot kapott, amelyből 35 millió akészpénz, amaradék pedig államkötvényben fekszik,
Hirek szerint Mezőgyán, Békéscsaba és Gyula pereskedni kíván az OrszággYúléssel a
meghatározott összegek miall" ,

• A szennyvíz-beruházás ünnepélyes elidulását jelentő ünnepélyes kapavágásra a
polgármester úr meghivla Turi Kovács Bélát, aki valószlnúleg ellogadja ezt amegtísztel
tetésl. Az ipari park ünnepélyes alapkő letételére (májusban várható), pedig agazdasági
minisztert kivánják megnyerni,

• Akommunális hulladéklerakóra adoll PFARE támogatási szerződés, ami 1millió
10 ezer Euró értékről szól, március 30-án kerül aláírásra, Ennek aberuházásnak indulása
július tájékára tervezell, alapkőletételére a PHARE ügyekben kinevezell minisztert Boros
Imrét, illetve Illés Zoltánt akörnyezetvédelmi bizottság elnökét szeretnék meghívni.

• Avárosban apolgárőrség megújulása várható, Előzetes információk szerint Szúcs
Ferenc vállalná ennek az irányitó szerepél.

• Az árvizkárosullak javára a Szabolcs Szatmár megyei Gulács településnek a
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 400 ezer forinttámogafást utalt át.

• Babos László az MSZP képviselője bejelentette, hogy az MSZP politika mentes
szándékkal szintén gyújtést indítolI az árvízkárokat szenvedettek megsegítésére,

Rendelet a sportról
Helyi rendeletben szabályozzák az önkormányzat költségvetéséből a sport támo

gatására fordítandó összeg felhasználását. Az ügy jelentőségére való figyelemmel hosszú
távra kívánja meghatározni afejlesztésének és támogatásának lehetőségeil. Hatálya kiter
jed a közoktatási intézményekre, sportszervezetekre, sporllétesilményt múködtelő vál
lalkozásra,

Aváros liataljai számára biztosítja az alapvető sportolási képességek megszerzését,
asportolásí és rekreációs lehetőségeket".

Az önkormányzat egyetlen sportszervezet eselében sem vállallenntartási
kötelezettséget, ugyanakkor évente rendszeres támogatási nyújt pályázali úton bizonyos
feltételekkel. Az önkormányzat a tárgyévi költségvelési rendeletében az átadott
pénzösszegekkel csökkentett (segélyek, támogatások) múködési kiadásának 1,5 száza
lékát fordilja erre. (Kölött lelhasználású éves kiadások: Sporttrió Kft -sportcsarnok,
Sportpályák lennlartási költségei hez, lelújításához, Diáksport Egyesület támogatása.)

AMagyar Sport Napja minden évbe május hatodika, atörvényben meghatározottak
szerint. Ekkor egész napos sportrendezvényekkel ünneplik meg a jeles napot.

Vásári, piaci díjtételek
Acímben szereplő dijlélelek 2001-ben, áprilís H61 átlagosan 9,33 %-al emelked

nek.
Néhány példa (új ár): őslermel6i, vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők, jogi és nem

jogi személyek 100 FVm1, használtcikk árusítók 100 FVm1, bülékocsi 530 FVdb, nem
helyi adóalanyok egyéb kereskedelmi tevékenység esetén 260 FVm1. Baromliféle, egyéb
kisállat 20 FVdb... Hangos hirdetés 100 Ft, vállalkozóknak 350 FVdb. Hirdet6táblán 1
hétre 25 Ft, 1 hónapra 100 Ft.

EmlékpJakett, díszpolgári cím
Inditványozták, hogya Kiváló pedagógus cím helyett olyan városi kitünlelési

szabályzat legyen, amely szektor semlegesen ismeri el azokat a kiemelkedő teljesít
ményeket, amelyeket a város érdekében huzamosabb ideje fejtellek ki természetes, vagy
jogi személyek. Ez a kilüntetés a Diszpolgári cím, illetve a Gyomaendrődért kitüntető

emlékplakett, amely acélkitúzéseknek megfelelne.
"Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a város lejlesztése érdekében politikai,

gazdasági tevékenységével huzamosabb ideje kiemelkedő eredményt elért, lovábbá a
település társadalmi életében, múvészeti, kulturális, oktatási, egészségügyi és sportlej
lesztési tevékenységben; természeti értékei és haladó hagyományai ápolásában és
gazdagításában sZel7ell kimagasló szakmai és hivatásbeli érdemeket szerzett személyek
elismerése, megbecsülésük kifejezése és megörökítése." A Díszpolgári címmel nem jár
pénz, míg a Gyomaendrődért kitüntető emlékplakellel 2001-ben 50 ezer forini brulló
összeg adható. Ebből évente maximum négy adományozható, az előbbiböl évente maxi
mum egy.

Buszmegálló
Aláírásával 191 fő támogatta, hogya Pásztor János úton a Penny Market előtt az

Endrődr6! érkező autóbusz számára megállóhelyet építsenek ki. Ezzel a testület egyet ért
és valószínű, hogy május végéig ez meg is épül. (Várható költsége kb. 300 Eforint.)

A 2. sz iskola pályázata
A 2. sz. Általános Iskola Hősök úti melléképülele lebonlásra érett, mert életveszé

lyessé vált. Erre céltámogatási pályázatot nyújlanak be, hogy az egészségtelen tanter
meket új beruházással váltsák ki. Atervek alapján négy új tanterem épül. Ezzel lehetőség

lesz közösségi helyiség, büfé, szociális helyiségek kialakítására, ami az eddigiekben nem
volt biztositva. A lebontás ulán az iskola udvara esztétikusan lesz kialakítva. Az iskolába
most 827 gyermek jár. Aberuházás ~sszköltsége miniegy 61 millió forint. Ebből aszük
séges saját erő közel 32 millió, atöbbi támogatási igény.

A Gondozási központ pályázata
Pályázatot nyújtanak be a Szociális és Családügyi Minisztérium által meghirdetett

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellálórendszer 2001. évi fejlesztései re. Egyik a
már múködő intézmények tárgyifellételeinek javítása (konyhafejlesztés). Az
összberuházás 18 Mlorint, a támogatási igény 10M lorint, asaját erő 8Mforint.

Amásik anappali és átmeneti ellálást nyújtó szociális intézmény létrehozása (fogya
tékosok - mozgáskorlátozottak - átmeneti szállásának biztosílása. Az összberuházás
értéke 26 M forint, a lámogatási igény 15 Mforint, saját erő 11 M forint. Asaját erőben
benne foglaltatik asaját anyag, 4szoba eladási ára és önkormányzati támogatás.

*
Lapzárta után
AMúvelt Cigányiljuságért Alapitvány konferenciát rendezett a kőzéleti szakemberek

képzése elnevezéseI. Akonferenciát dr. Dávid Imre polgármester nyította meg és reményét
fejezte ki, hogy a cigányság problémáinak - oktatás, loglalkoztatás, egészségügy, szo
ciális kérdések - megoldásához közelebb segit ez arendezvény.

Dógi János bevezetőjében emlitette, hogya jövőben egy rendezvényen belül egy
egy témát tárgyalnak ki. Gyújlésekkel. támogatásokkal kezdeményezi k, hogy az árvíz súly
tolta településeken amegromlott életkörülmények miatt acigányság ne vándoroljon el. A
jövőben regionális in10rmációs közponI szerepet kivánnak vállalni. Tervezik további kon
ferenciák megrendezését, például az oktalásról ...

A jubiláló Komédiás Kör nagy sikerú előadáson mulatta be Schwajda György
nyomán A rá/óli /egényanya címú darabot aKatona J. Múvelődési Házban Hajdú László
rendezésében.

A Kner Imre Gimnázium "fordítolt napján" Kónya Katalini válsztották a nap igaz
gatójának.

A Békés Megyéért
Vállalkozásfej lesztési
Közhasznú Közalapít-
vány (Békéscsaba
Árpád sor 18.)
Gyomaendrődön a

II.sz. Általános Iskolában Fő út 181 sz. alatt szervezi meg 60 órás BUSINESS
COMPUTER 2000 című informatikai tanfolyamait.

A képzés célja olyan átlogó számítástechnikai ismeretek átadása a ma
piacon lévő legkorszerűbb irodai szoftverek bemutatásán keresztül, melynek
birtokában ahallgatók képessé válnak

• a számítógép kezelésére, az üzletvitelben használt programok fut
tatására,

• a szövegszerkesztő megismerésével színvonalas üzleti levelezésre,
különféle dokumentumok készitésére.

• atáblázatkezelő program elsajátításával pedig különféle üzleti számítá
sok, kimutatások elkészítésére.

A képzés a legnépszerűbb Microsoft termékre épül: -WINDOWS 98, 
WORD 2000, -EXCEL 2000.

A tanfolyam részvételi dlja: 36.000 Ft. A képzéshez a hallgatók a tan
folyamhoz fejlesztett saját jegyzetel kapnak, melynek árát atanfolyam díja tar
talmazza. A tanfolyamra jelentkezni és részletes felVilágosítást kérni Hamza
Zoltántól a06/20/97-24-501-es telefonon lehet.
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A 8 háziorvosi körzet

Értesílem a Tisztelt lakosságo!, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
31/2001. (11:22.) KT számú határozata alapján aháziorvosi körzetek a(8. háziorvosi körzet
kialakítása miatt) 2001. évben módosultak. Az egyes körzetekhez tarlozó pontos
utcabesorolás meglekinlhelő a Városi Egészségügyi Intézmény hirdelőjén és az orvosi
rendelőiben is. DR. GEDEI MARGIT igazgató főorvos

Alakosság a szabad orvosválasztás lehetőségével ezután is élhet, atérkép csak
tájékoztató jellegű.
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(Kivonat a törvénybŐl)

A szövetkezeti üzletrésztulajdonosok helyzetét felmérve, tulajdonosi
jogaik zavartalan gyakorlásának megteremtése, a részükre hátrányos jogi
feltételek megszünteté;,e érdekében az Országgyűlés a következő törvényt
alkotja (2000. évi CXLlV. törvény)

1. § A törvény hatálya azokra a szövetkezetekre terjed ki, amelyek
árbevételének több mint SO%-a mezőgazdasági tevékenységből származik,
és amelyeket etörvény hatályba lépésekor még nem töröltek acégnyilván
tartásból, s amelyek nem döntöttek érvényes közgyűlési határozattal a
szövetkezet átalakulásáról (a továbbiakban: mezőgazdasági szövetkezet =

m.sz.)
2 .§ (1) Am.sz. az etörvényben meghatározott eljárás szerint köteles

megvásárolni az alanyi jogú kívülálló üzletrészesek üzletrészeit avagyon
nevesítéskor megállapított névértéken.

(2) Etörvény alkalmazása során alanyi jogú kívülálló üzletrészes az,
a) aki a szövetkezetekrőol szóló 1992. évi I. törvény végreha-

jtásáról és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény alapján
kívülállóként jutott üzletrészhez, illetve annak örököse.

b) aki a vagyonnevesítéskor a szövetkezet tagja volt, de a
szövetkezetből1999. december 31. napjáig kilépett,

ÖREGSZŐlŐl KÖSZÖNET
f!.J. öregszőlői gyermekrendezvények támogatóinak sok sikert, jó egészséget
és eredményekben gazdag 2001. évet kívánva mondanak köszönetet az
öregsz6lői gyermekek.
Támogatók: Or. Oávid Imre prlgármester, Ge[lai Imre alpo[gármester. Gyomaendrőd Város Önkor
mányzalának Képviseló-testülete, Polgármesteri Hivata[ dolgozÓi, Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet. Vöröskereszt - Kuri[[a Jánosné, Jakus Imre képviselő Pentament K~ .. dr.
Kom[ovszki Ferenc és neje. dr. Szabó tva Agro-Duál Klt .. Hanyecz Lász[ó és neje Hanyecz K~., Turul
Cipó Hunya István, Madizol Dinya Zoltán és neje, Csikós János - gyermekcipó, Vilma Cipő Kovács
Laiosné, Lading Cipó Lading János és neje, dr. Kovács Edit, Edina Cipő Fekécsné Szaká[os Eszter,
Corvo Bianco Cipó Dinya László, Carlos Nyú[cipő Szakálos Ernő és neje, Sevro Cipő Hornok Józsel,
L+L Cipó Lucz TIborné, Ge[[ai Cipó Genai László és neje, Be[a Atli[a, Pelyva Imre, Eurollore Klt.,
Markovics Tibor, Körös Bútoripari Klt., Mészáros Vendel, Körös Bútoripari Szövetkezet Dezsőné Rau
Katalin, Németh Klt, Németh Dezsó és neje, Ba[áZs Lambéria Ba[áZs Dezső, Vetvel Bútor Babecz
Zsuzsa. Gyuricza FaháZak Gyuricza Sándor és neje, Gyomai Kner Nyomda Rt. Papp Lajos, Oosszié Klt,
Lakatos Gyula, Szabó ipari Szövetkezet Nyakó Laios, Stafírung Klt. IIlésné Erzsike. Sárosi Bt. Sárosi
Józsel és neje. Zöld Cukrászda Zöld Endre és neje, Pájer Cukrászda Pájer Sándor és neje. Kerl Kiwi
K~, Kulik Imre, Szarvasi Kenyér BI. Hunya Zo[lán. Sikér KII. Hornok László. TImár Imre. Szabó Béla.
Cuti BI. Farkas Islván és neie, Fülöp István és neje. Czikkely Péler és neje. Poharelecz László, Újlaki
Szabolcs. Dávid Alliláné, Barna Zsolt és neje. Dávid Mályás és neje. Szabó László. Bolllik Mihály és
Giricz Judit. Fülöp Zollánné, Farkas Máté. Várli András és neje. Villám Tours. Rácz Józsel és neje.
Segitők: Cibere-Varga Mihá[y büvész, R. Nagy Tibor.•Légvár" Békési Mihály...Körhinta' Slrausz
Árpád••Kulyabemulaló· Óváriné Valika és Uhrin Olló. Tulipános Óvoda Giricz Ilona óvónö, Timár
Imréné lanilónő. , Körös Néplánc -Weigeri László. dal. zene Ádám Gyöngyi, Hanyecz Tünde. Térzene
Kozma Gábor. Molnár Borbála. Szilágyi JÓzselné. Magányosok Klubja, Nyugdijasok Klubja, Gubucz
Imre és neje. Vári László és neje, Szakálos István és neje. Czikke[y Péler és neje. Papp Jenőné,

Szakálos Istvánné. Salamon Istvánné. Gellai Józse/né, Oávid Józselné, Fuló Mihályné, Lénárt
Lászlóné. Oávid Zollán. Dávid Csaba. Papp Oiána, Papp Melinda. Szujó Orsolya, Vári tva. Czikkely
Beála, Czikke/y Timea, Czikkely Péter, Czikkely Viktória, Pa[yov Anell. Uhrin Lász[óné. Pá[inkás István,
ifj. Pálinkás István. Pálinkás János, Földi György, AHíradó szerkesztősége.

KÖSZÖNET
• ARózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében tisztelettel

megköszönöm az iskolának adott ajándékokat:
- dr. Gyuricza Irma közgazdásznak, iskolánk egykori tanulójának, aki közel

100.000 Ft értékű könyvet ajándékozott az iskolai könyvtár számára.
- Ahelyi üzemek és vállalatok vezetőinek, vállalkozóknak, apolgármester úrnak

és valamennyi kedves szülőnek amárcius 2-j iskolavacsorához küldött tombolatár
gyakat.

- Mindazoknak, akik a vacsorán való részvéttel, vagy támogatójegyek vásár
lásával hozzájárultak arendezvény sikeréhez'

Nagy öröm számunkra, hogya vacsora bevétel éből elkészülhetnek az udvari
játékok az alsó tagozatos tanulók számára.

Köszö'neUe!: LADÁNYI GÁBORNÉ igazgató

c) aki ab) és c) pont alattiaktól öröklés útján jutott üzletrészhez, és
- valamennyi esetben - az üzletrész az igénybejelentés időpontjában is a
tulajdonában van.

... Az igényt az üzletrész-tulajdonos arendelet 1. sz. mellékiete szerin
ti igénybejelentő lapon, valamint a 2. sz. melléklet szerinti adásvételi
szerződés nyomtatvánnyal személyesen, vagy ajánlott küldeményként
jelentheti be.

Egyéb aktuális:
A külső üzletrésztulajdon mellett legfontosabb feladat most az őster

melői igazolvány megújítása, valamint aföldeknek, illetve atermelőoknek a
regisztrációja. Ebben az a lényeges, hogyaföldhivatalhoz jelentsék be a
földhasználatot, utána a falugazdásznál szintén a földhasználatot. E kettő

összevetése után adják ki a regisztrációs számot, amely alapja minden
egyes támogatásnak. így a földalapú, kamat-, új gép vásárlási, és a többi
támogatásnak is.

Ezt a regisztrációs számot a termelők minél hamarabb váltsák ki 
hangsúlyozta Kertes Imre falugazdász -, hogy utána indítani lehessen a
különböző támogatásokat.

A normatív támogatások után remélhetőleg nemsokára meglesznek a
pályázati úton történő támogatási rendeletek is.

I. Iett. Február 28-án rendezték meg Gyomaend
rődön a Kazinczy szépkiejtési verseny megyei döntőjél. Ezen
Nyíri Dóra a Kner Imre Gimnázium 9. osztályos tanulója I.
helyezést ért el. 6 képviseli Békés megyét az országos
Kazinczy versenyen Győrben április végen. Gratulálunk!
Felkészítő tanára Malatinszky Zita

()rszáu()s elsj) helyezett
ROSZIK GÁBOR a gyomaendrődiKner

Imre Gimnázium 12. b. osztályos tanuló
ja a selypi Országos Rendvédelmi Tanul
mányi Versenyen első helyen végzett. A
döntőbe 200 induló közül tizénegye
dikként került. A döntő február 23-25
én zajlott. A versenyzőknek rendőrjog

bóL rendvédelmi ismeretekbőL rend
védelmi történetbőL társadalom isme
retekbőL informatikából. német nyelvből

kellett irásbeli és szóbeli formában
megfelelni a magas követelményeknek

egy szakértő bizottság előtt.

A rendezvényen természetesen részt vettek a rendőrtiszti

főiskola szakemberei is. Az első öt helyezett pedig felvételi nélkül
a főiskola hallgatója lehet. Roszik Gábor is élt ezzel a lehetőséggel

és a bünügyi szakra kérte felvételét. Mivel utolsó éves gimnazista
Gyomaendrődön, ezért ősztől már a főiskolán tanulhat tovább.

Sportként a kötelező judo oktatás mellett, ha szabadideje
engedi akkor barátaival szivesen rügja a focit is.

Különdijat is kiérdemelt Roszik Gábor társadalmi ismeretek
bőI. mert csak egyetlen ponttal ért el kevesebbet a maximurnnál.
Az oktatásügyi miniszténum képviselője az első helyezése mellé
egy CD-s magnól, okleveléhez pedig pénzjutalmat is átnyújtott.

Nagyon jólesett a rendőrtiszti főiskola igazgatójának gratulá
ciója és az a megjegyzése, hogy szivesen várják Gábort ősszel a
tanévkezdésre vallotta be.

Felkészítő tanárai: Cs. Nagyné Ricsei Edit, Pappné Nagy
Katalin, Ignácz László, Bela Tibor.
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TAVASZ A VIZEKEN.
- haltelepítésró1 és aJeldolgozó üzem különválásáról

ahalászoknál -

Gyomaendrőd a Hármas-Körös és holtágai által gazdag
vizi világgal rendelkezik, s ez egyet jelent a halászat és
horgászat remek lehetőségeivel. A gazdag zsákmány
reményével ülhet le bárki a vizpartra. Azonban a ter
mészet adta lehetőségeket már régóta irányítani kell.
ezért a Körösi Halász Szövetkezet tevékenységén is sok
múlik. ..

Dr. Csoma Antal elnököt arról kérdezte a Híradó. hogy
a tavasz eljötte milyen eddigi. s már elvégzett feladatokat
jelentett a szövetkezetnek a sikeres idei horgászszezon
érdekében?

- Köztudott, hogy a halászati törvény a természetes
vizek esetében úgy rendelkezik. hogy 2001. január l-től a
korábbi használatbaadási okmányok érvényüket vesztet
ték és helyette meg kellett pályázni a vizek halá
szati jogát. A minisztérium döntött a vizek újra
hasznosítóiról. Örömmel számolhatok be arról, hogy
Békés megyében jórészt ugyanazok a halászati jog
hasznosítók maradtak. akik korábban is voltak (Békés
Megyeí Horgász Szövetség. a Körösi Halász Szövetkezet)
néhány viz kivételével, mint például a Káka-foki holtág,
ami egy halászati jogu KHT tulajdonába kerül. (Körös
szögi Kistérségi Tervfejlesztési Ügynökség KHT].

Ezután is ott gazdálkodik a Körösi Halász Szövetkezet,
ahol eddig tette. A vizek SO%-ára már meg is kötöttük a
használatba adási szerződést, csak néhány további
aláírása van hátra. (Az önkormányzati vizeknek nincs
ehhez köze.) A halgazdálkodási elveínk sem változtak.
Célunk az. hogy őshonos halak kerüljenek elsősorban

kihelyezésre. Ezzel növeljük a vizek halállományát. Ez
azért is fontos, mert a Körösök ingadozó vízjárása egyszer
halszükét, máskor halbőségetokoz, s ezt próbáljuk egyen
súlyban tartani. A ragadozó halak arányának növelését
már régóta szerettük volna elérni, tehát süllő, csuka és
harcsa a lehetőségekhez képest a lehető legtöbb legyen a
vizekben. Ugyanis nagyon sok a II., m. osztályú haszon
hal, s ennek az elegynek a karbantartásához a ragadozó
halak kellenek.

- A közelmúltban változás következett be a szövetkezet
életében ...

- Igen. Megkezdte müködését február elsejével a Körösi
Halértékesítési Halfeldolgozó Szövetkezet február elsej év
el. A halászok őstermelői formában végzik továbbiakban a
halfeldolgozást és a halértékesítést. A Körösi Halászati
Szövetkezet is megmaradt és a halastavi termelést folytat
ja. Ésszerüségi okokból választottuk kétfelé a
tevékenységünket.

- Milyen a Körösök vizhelyzete összevetve az újabb
tiszai áradással?

- A Körösök vizgyüjtöjében kevés téli csapadék volt, így
várhatóan elég kemény, aszályos időszak elé nézünk, a
vizutánpótlás kevés lesz. Ezt esetleg a bőséges tavaszi
csapadék tudná ellensúlyozni.

- A tolvajok jelenléte és cselekedetei jelentenek-e
érezhető gondot?

- Nagy gond és probléma az orvhalászat és
orvhorgászat vizeinken. A halőrök folyamatosan kint van
nak, mert nagyon elharapódzott ez a fajta tiltott cselek
mény. Rendkivül fontos lenne a horgászok összefogása ez
ügyben. ugyanis a jegy, az engedély nélkül, szabályta
lanul müködő halkifogók a többiek elől viszik el a sokszor
nagy mennyiségü zsákmányt. Rendszeresen a rendőrség

bevonásával igyekszünk kiszürni az elkövetőketés elfogni
a haltolvajokat, de ez a nagy terület miatt meglehetősen

nehéz feladat.

~DfS@&~[B&o

[?~[1[?®m~OD[1&fS
Helyi kisgazdavélemények

Hosszú hetek óta hangos a sajtó a Független Kisgazda Párt és Torgyán
József körüli eseményektől. Anevezetes cseresznyés dél-amerikai utazás körüli
időkben borult ki az edény és ekkortól lehettünk mindennapi kisérői a médi
umok - néha fel- és túl fokozott -, valamint amagukat reformereknek nevezők

felbátorodott és szókimondó interjúinak, riportjainak...
Aztán a mai napig pezsegtek az események, peregtek a nyilatkozatok: ez

vádolta azt; amaz kizárta emezt; ő betartott amásiknak és vica-verza, hogy alig
tudtuk kapkodni a fejünket és váltani még időben a kellő csatornára...
Egyszóval: anyilvánosság erejében bízva dúlt és dúl még ahatalmi harc. Afelső

vezetés, a minisztérium szakmai munkájáról eközben tudatosan, vagy hír
hiányában alig tudósított amindenható média krémje.

Sokak szerint apolitika nem feladatát teljesítette. Vagy, ki tudja? ..
A Híradó megkérdezte ezen események kapcsán a helyi kisgazdákat, hogy

Gyomaendrődön (berkeikben) milyen vélemények alakultak ki és miként
véleményezik avalószínűleg ma még korántsem lezárt eseménysort? (Március
14-én.)

Hanyecz Margit volt FKgP elnök:
Aközelmúltban Mezőberényben találkoztam a nem torgyáni kisgazdákkal,

mint például Lányi Zsolttal és másokkal. Ezen a nagygyűlésen azt is
összegezték, hogy többen vannak azok atagok, akik nem Torgyán doktor mel
lett állnak, ám ezt érvényesíteni kellene. Ezzel szemben a megyei vezetők

elkötelezték magukat a torgyáni politikával. Tehát hiába vagyunk sokan, ha
hivatalosan amaz ahivatalos párt.

Általános volt Mezőberényben avélemény, miszerint Torgyánnal nem fog
az FKgP aparlamentbe kerülni, ő pedig nem mond le önként. Azt is mondták,
hogy helyileg mindegy, hogy ki avezető, ők úgy is kisgazdák maradnak...

Én egyébként abbahagytam már a kisgazdáknál a politizálást, körülbelül
azóta, mióta nem vagyok az elnöke ahelyi szervezetnek. Úgy hallom egyébként,
hogy nagyon visszaesett már apártéle .

Tátka Sándor a gyomai szervezet elnöke:
Mi itt Gyomán a "hagyományos" Torgyán-féle oldalon vagyunk. Nem tudjuk,
hogya magukat reform kisgazdáknak nevezők valóban mit is akarnak. Azonban
eldöntöttük azt, hogy mi a Független Kisgazda és Földmunkás Párt tagjai
vagyunk és azok is maradunk. A párt jelenlegi elnöke Torgyán József dr. Az
úgynevezett reformerekkel, elgondolásaikkal nem azonosulunk.

Gellai Imre az endrődi szervezet elnöke:
Nem vagyunk nagyon elragadtatva a Torgyán elnök úr utóbbi tevékenykedé
seivel. A Független Kisgazda Párthoz ragaszkodnánk, de annak sem sok
értelmét látjuk, hogy hol ilyen, hol amolyan irányzat válik ki, hiszen a legtöbb
irányzat általában el is tűnt a süllyesztőben. Mi úgy véljük, hogy nekünk az
FKgP-hez kellene tartozni és akisgazda pártnak kellene olyan úton járnia, ami
megfelel és tetszik mindenkinek.
Nem örülünk annak sem, hogy lemondott Torgyán József az FVM-miniszterség
ről, mert azt hittük, hogy úgy fogja csinálni, hogy mindenkinek jó legyen. Az
sem tetszik, hogy így váltogatják egymást amezőgazdasági miniszteri székben
így menet közben, ugyanis akülönböző szabályozók, változtatások tekintetében
nem szerencsések ezek adolgok. Úgy érezzük, hogy sok mindennel foglalkoz
nak azon kívül, mint amivel inkább kellene...

CM MÉTERÁRU
TAVASZI VÁSÁR április Hől április 15-ig!

10%,20%,30%,40%,50% árengedménnyel kaphatók:
• vásznak • ülőpárnák • tavaszi szövetek • konyhai szettek

• csipkék, gobleinek • kerti garnitúrákba párnák

CM MÉTERÁRU Gyomaendród, Fó út 166. sz.
Nyitva tartás: 9-12-ig, 14-17.30-ig
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TERÜLETFEJLESZTÉSIPÁLVÁZATOK
- elképzelések ismertetése-

Március 7-én agyomaendrődi Városházán nagy számú érdeklődő

előtt megtartott fórumon a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács
pályázati lehetőségei kerültek ismertetésre.

Dr. Dávid .Imre rövid üdvözlése után Domokos László a Békés
Megyei Közgyűlés elnöke előadásában szó esett például arról, hogya
területfejlesztési elképzelések lényege szerint a nehéz helyzetben lévő

térségek előre léphessenek, az ott található ipar megmaradjon. A
mezőgazdasági jellegű területen aprímet mégis aszolgáltatások vitték,
s ez vélhetően így marad ajövőben is.

Az oktatásnak, a képzésnek fontos szerepet kell tulajdonítani. Az
ipari park kialakításával astratégiailag kiváló fekvését ki kell használni,
hiszen jelentős fellendülést adhat Gyomaendrődnek

Fontosak a minőségbiztosítási rendszerek is, erre egyre többen
jönnek rá és pályáznak, mivel elérésével hosszú távon is tágabb
lehetőségek nyílnak meg.

A pályázatok szakszerű elkészítését, amivel jelentős összegeket
lehet elnyerni, mindenkinek érdemes megtanulni.

A Széchenyi terv és a megyei tervek illeszkedését még tovább
szükséges egyeztetni. Megyénkben a bérek emelkedését is elő kell
segíteni.

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KíVÁNOK!
Ezután gombbehúzást is TJállalok.
Szeretettel TJáron KedTJes Vásárl.óimat/

ENDRÖDIRUHÁZATIBOLT
Fö út 10. sz. Uhrin Attiláné
REVANS WILLlAM'S

& ~[pmml1®~&m~®~

~[pmo~o~D[p mm (!1 m&[r1]11 rn mwrnLlrn 11 rn
Női konditorna: hetente hétfőn 18-19-ig és csütörtökön 17.30-18.30-ig.
Vezeti Varga Lajos tornász olimpikon.
Női kézilabda: hetente pénteken 20--21 óráig. Vezeti Sipos Dezső test
nevelő.

Röplabda: (mix) hetente 19- 20.30-ig
Április 1. Fordított nap. Tanár-diák mérkőzések 9-12-ig.

1. 8. Acsoportos teremiabdarúgó bajnokság 13-18-lg.
7. Bcsoportos teremiabdarúgó bajnokság 9-15 -ig.
7. GYEFKC-Újkígyós-Csaba KC NB II-es bajnoki férfi kézilabda mérkőzés.

Ifi 15-től, felnőtt 17-től.

12.,13,14.,17. Tavaszi szünet 9-12-ig nyitott sportcsarnok
14., 15. Bcsoportos leremlabdarúgó bajnokság 13-18-ig.
18. GYENK SE - Bcs. Előre II. ifi 16.30, GYENK SE - Főiskola felnőtt 18

tól megyei I. o. bajnoki női kézilabda mérkőzések.

20., 21. Mezőgazdasági tanulók Nemzetközi Sportversenye (leány kézi
labda)

21. GYEFKC - Tisza VOLÁN NB II-es bajnoki férfi kézilabda mérkőzés. ifi
15, felnőtt 18-tó/.

22. Grundfoci 9-14-lg. Jelentkezés asportcsarnokban.
27. KO-DO-JO Judo Klub bemutató 1O-től.

28. GYENK SE - Doboz megyei I. o. bajnoki női kézilabda mérkőzés. Ifi 16,
felnőtt 17.30-tól.

29. Lábtenisz (városi bajnokság - páros)

Nagylaposi történések
Március 10-töl a Nagylaposi Közösségi Ház hetente

szerdán és szombaton mindenki számára nyitva tart. A
gyermekek számára például társasjátékversenyeket.
rajzversenyeket. videófilmek megtekintését. egyszóval
gyermekzsúrokat tartanak. Idösebbeknek biIiárdra,
könyvolvasgatásra, videózásra, egyszeru beszélgetéspar
likra nyilik lehetöség. A programok szélesitésére minden
elfogadható ötletet felhasználnak.

Felügyelet mellett. a Gondozási Központ támogatásá
val szerdán 17-töl 21, 22 óráig, szombaton 13 órától 20
óráig tart nyitva a nagylaposi klub.

* * *
A polgármester úr és mások - Jakus Imre képviselö,

Gellai Józsefné a Gondozási Központ vezetöje, Bóczért
Tibor városi fökertész - elhatározták, hogy a Nagylaposi
Közösségi Ház udvarában és a szomszédos kis játszó
téren rendet tesznek, felúj itják, hogy azok használható
állapotban fogadhassák a gyermekeket. vendégeket.
idösebbeket. A Közösségi Ház udvarában huszonegy
díszfát kívánnak ültetni a beköszöntött 21. század tisz
teletére: Hornok Imre, dr. Dávid Imre, dr. Csorba Csaba,
Bóczért Tibor, Márton Gábor, Jakus Imre, Gellaí József
né, Biró Zsigmond és neje, Herdáné Adamík Erzsébet.
Rácz Lajosné és Gyuricza László segédkezésével.

ÖREGSZŐLŐ ESEMÉNYEI
A közelmúltban Pésó Béláné és Czíkkely Péter

szervezésében a nönap tiszteletére jótékonysági. céllal
vacsorát rendeztek. A jelenlévő hőlgyeket virággal
köszöntötték az urak. A tombolából befolyt összeggel,
50 ezer forinttal, a gyerekek nyári kirándulását
tudják támogatni. Köszönetet mondanak a tombo
latárgyak felajánlóinak és a szervezőknek a síkéres
rendezvényért.

A Tulipános óvodában elkészült a j átszószín, vagy
játszóház, valamint a térburkolat l millió forint
értékben. Így az óvoda felújítása jelentös részben
megvalósult, csak némi kisebb, belsö, befejező

munkálatok vannak hátra.
Április 30-án az ÖNO udvarán II órától majálís és

anyák napi ünnepí rendezvényre kerül sor, Ekkor
egész napos ún. élő színpadi műsor lesz. A város
művészeti csoportjai lépnek fel, szórakoztatják a
közönséget. Tombola, büfé, melegkonyha áll majd a
rendelkezésre.

Az ivóviz-gerincvezeték ebben az évben kiépítésre
kerül Öregszőlőben.

r-------------------~
SDMADRIN "SÓBARLANG" Egy magyar találmány,

mely bizonyított a légzőszervi panaszok ellen!

J61ékonyan hal:
asztma, hörghurut, légcsőhurut, arc- és homloküreg-gyulladás,

krupp, nátha, köhögés, pollenek okozta allergiában szenvedőknél. ..
SOMADRIN sóoldat állandóan kapható otthoni használatra.

SÓBARLANG: Gyomaendrőd, Árpád u. 22/1.

Bejelentkezés, érdeklődés: 66/386-189 az esti órákban.

Nyitás: április 10.

~--------~---------_.
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ÁRvíZI GYORSSEGÉLY AHELYI GAZDÁKTÓl

9

Mindannyian megdöbbenéssel és teljes együtté~és

sel figyeltük a tiszai árvíz drámai képeit, hallgattuk
szorongva hiradásait. Átéreztük az ott élő emberek
sorsát. s láttuk heroikus küzdelmüket a mindent
elborító vízzel. Nagyon sokunkban azonnal felmerült a
gondolat: hogyan tudnánk gyorsan és jól segíteni a
bajba jutottakon. A Vöröskereszt már a tragédia napján
mozgósította a képzett és szolgálatot vállaló vízimentőit,

s gyorsan elindította az első segélyszállítmányát.
Gyomaendrődön több gazdálkodó úgy határozott,

hogy termény- takarmányadománnyal próbál enyhíteni
a beregi emberek, gazdák sorsán. Az adományfelajánlás
március 12-én este történt és már március 15-én 91 q
búzával, kukoricával megrakott teherautó indult útnak
az árvízes területre. Kűldeményüketvetéshez, az állatok
takarmányozásához ajánlották fel. A nagy örömmel és
megnyugvással fogadott adományt Tákos, Csaroda és
Hete-Fejércse községekben adtuk át a Polgármesteri
Hivatalokban lakossági felhasználásra.,
'Uj -tvw....

Március 26-ára a Fészek presszó különtermébe a Körös Kajak
Sportegyesület a helyi vállalkozóknak és támogatóinak, valamint a
jövőben őket támogatli kívánóknak összejövetelt szervezett. Erre eljött
Angyal Zoltán a Magyar Kajak-kenu Szövetség szövetségi kapitánya,
Schmidt Gábor a serdülők és ifik válogatott keretének szakfelügyelője,

Petrovics Kálmán, Kajner Gyula szakemberek, továbbá Marik Lászlóné,
Kovács Géza Békés megyei szakvezetők. Őket fogadta dr. Dávid Imre
polgármester és a gyomaendrodi Körös Kajak Sportegyesület vezetői,

Scherk László és neje...
A klub új sporttelepet kíván létrehozni a Besenyszegi úton. A

beruházás pénzügyi hátterének előteremtése jelenti most a legfőbb

feladatot.
A Szegedi Kajak SE vezetője Petrovics Kálmán felajánlást tett,

miszerint klubuk szívesen ad a sikeres gyomaendrődi kajakosoknak
hajókat... (Bővebben akajakosokról ako'vetkező számunkban olvashat
nak - aszerk.)

III. hely és gólkirályi cím
Gyomaendrőd felnőtt, koedukált amatőr kosárlabda

csapata a Sárrét területi bajnokságban dobogós helyen
végzett. A versengés legjobb dobója Kovács Attila lett 8
mérkőzésen szerzett 354 pontjávalll ! Ez nem amatőr,

hanem profi teljes,tmény volt.
A bronzérmes gárda többi tagja: Kurilláné Frankó

Anna, Davidovics László, Weigert László, Csík Imre, Fülöp
Máté, Fridrich Ferenc, Kiss Jenő, Nagy Krisztián, Csiki
András és Hajdú László 55 évével, aki a torna legidősebb

játékosa volt.
A 2001-2002-es bajnokság őszi fordulója a gyoma

endrődi Sportcsarnokban, a téli-tavaszi viszont a szeghal
mi Péter András Gimnázium tornatermében lesz. A
felkészülés a Bethlen Gábor SZKI edzőtermében foly
tatódik: minden kedden 18.30 órától.

Szívesen látjuk az újabb műkedvelő kosarasokat!
HAL

A szállítás szintén adományként lett felajánlva. A
Vöröskereszt, mint közvetítő nagyon szivesen vette ki
részét a feladatból, annál is inkább, mivel az ilyen
tevékenység a leglényegesebb feladatai közé tartozik.

Az adományozók:
Búza Mihály, Csath Lajos, Dávid Vince, Diós Ferenc,

Foglár Mihaly, Giricz Maté, Hanyecz László, Ipacs
József, Iványi Miklós, Köles István, Molnár Endre, Nagy
Endréné, Paróczai József, Püski Sándor, Szabó József,
Székely János, Szujó Péter, Szujó Zoltán, Timár Ernő,

Vaszkó Imre, Vaszkó Sándor.
A szállítá.st szervezte és lebonyolította Gellai Béla,

Gellai László, a rakományt kisérte Kurilla Jánosné.

A lerakodás

••••••••••••••••• G ••••••••••••••••••••••••

Köszönet és kérés
A Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány kuratóriuma

tisztelettel megköszöni azt az emberi segítségnyújtást,
amellyel 2000. évi munkánkat támogatták, és kérjük,
ha módukban áll, az idén is segítsenek bennünket.

Célunk kettős: egyrészt támogatast nYÚjtani az
önkormányzati fenntartá.sú ídősek otthonában elhe
lyezett személyek gondozasához, ápolásához, élet
körülményeik és az ellátá.s szinvonalának javitásához.
Másrészt a városban élő idős, magányos személyek
támogatása, érdekvédelme, szabadidos tevékenységek
szervezése.

Kérjük a jóérzésü polgárokat, ha van a haztartásuk
ban használaton kívüli gyógyászati segédeszköz, ame
lyet szívesen atadnának az alapítványnak, tegyék meg,
hogy kölcsönözni tudjuk a rászorulóknak. Gyüjtö
helyek: Rózsakert és Öszikék Idősek Otthonai.

Köszönet az alapítóknak, akik Szurovecz Elek,
Szulimán Ákosné, Pallagi Józsefné.

Köszönet a támogatóknak, akik 2000-bena neve
zettek: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Polgár
mesteri Hivatal, Vöröskereszt Békés megyei és helyi
szervezetei, Gyomaszolg Kft., Dambatter Kft., dr.
Schmidt Péter, Raffael Gyula, Megyeriné Szmola Anikó,
Megyeri Sándorné, Kurucz Mihályné, Császárné
Gyuricza Éva, Jakus Imre és mindazok, akik
jótékonysági vacsorankat tombolatárgyakkal támogat
ták.

Tisztelettel Gyomaendródi Idósekért Alapítvány
nevében Hangya Lajosné elnök.
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A JUDO HÁZA TÁJÁN
A Gyomaendrődi Juao Klub mostanában keveset hallatott magáról, amelynek

oka, hogya klub életében új fejezet kezdődö!1- kezdte nyilatkozatát Kovács Erika a
Gyomaendrődi Judo Klub elnöke. Az átszerveződött vezetőség által kitűzött célok a
következők: az ifjúság szellemi, erkölcsi, fizikai fejlődésének elősegítése; a judo
tradicionális viselkedési formáinak megismertetése; a judo, mint harcművészet

bemutatása; a )udospOrl népszerűsítése; az eredményesség növelése (egészséges
határokon belül).

Régi problémát oldottunk meg az idén az edzők cseréjével. Ajudo klub vezető

A Gyomaendrődi Juda Klub versenyzői

(KÖZÉRDEKŰ folytatása a3. oldalról)
Az utak, járdák üzemeltetése aGyomaszolg Kft. hatáskörébe került április Hől.

Ettől kezdve aKft végzi ezek fenntartását. javítását és épftését. illetve az ezzel kap
csolatos államigazgatási eljárásokban is acég vesz részt.

A regionális hulladéklerakó nemzetközi tendereztetése folyamatban van. A
PHARE központtál várjuk a kiviteleztetési ajánlati felhívás megjelentetését. Ennek

. késedelme az adminisztrációs útvesztők miatt várható, de június végére várható a
kivitelezővel megkötendő szerződés aláírása.

Folyik alürdőben ajárda építése. Ezt afürdő saját beruháZásban végzi. Elindult
afedett fürdő rekonslrukciójára vonatkozó pályázat előkészítése, illetve egy új 25x11
m-es fedett medencének az építési tervezése. Ezen keresztül a tervezésre és a
kivitelezésre vonatkozó pályázatok készítése. Erre az önkormányzat elkülönített költ
ségvetéséből25 millió Ft-ot. Atervezési feladatokra aSzéchenyi terv kapcsán remél
hetőleg mintegy 5 millió Ft-ot nyerni szeretnének. A fedett medence építésére
vonatkozóan egy komplett pályázat előkészítése van lolyamatban, ahol a beruházás
80%-áig lehelőség lesz központi lorrások megnyerésére és ebből linanszírozni az
építkezést. Ennek végösszege kb. 350-400 millió forint lenne.

A Semmelweis utcában is készül a parkoló kialakítására a tervezési munka.
Mind a két oldalon leállósáv létesülne, a későbbiek során akemping bejáratáig az
utca baloldalán épülnek még parkolók, a kemping től a Móricz Zs. utcáig pedig
mind akét oldalon leálló sávot alakítanak ki, továbbá ajelenlegi belső parkolót tel
jesen átépítve a mai kor követelményének megfelelően kialakítva, kerékpártároló'lal
is kiegészülne. A közkifolyó kulturáltabb kinézelet, környezelet kapna, esetleg egy
ivókút kerülne még kialakításra aterületen.

Avolt kertészet területét a lürdési szezon kezdetéig rendbe kell tenni. Ennek
további hasznositására még nem alakult ki konkrét elgondolás, de elképzelhető egy
látványmedence megépítése óriás csúszdával például.

Tart aFalualjai-holtág, ez után aCsókási- és aNépligeti-holtág part jainak rend
betétele.

Kedvezményes részletfizetési lehetőség
bármilyen vásárláshoz! R.P.A. Magyarország

edzője 2001. január l-től négyéves szerzödéssel Oláh János, lársedzője Dananaj
István lett.

Oláh János 22 éves fiatalember, tizenhárom éve foglalkozik harcművészetekkel,

hal éve a judosport1al (ebből két ével külföldi klubokban) 1997-ben szerzett
sportoktatói oklevelet, majd a szakmai tanulmányait folytatva 2000. év őszétől a
Semmelweis Tudományegyetem Testnevelési és Sporttudományi karán judoedző

szakos hallgató A judo klub mellett a Kner Imre Gimnázium két osztályában
önvédelmet és aRózsahegyi Kálmán Általános Iskola négy osztályában judot oktat.

H TEL!

Dr. Dávid Imre
polgármester
átveszi ajudo
klub 2000 évi
támogatói
emlékplakettjét
Kovács Erika
elnöktőt és
Molnár Albert
elnökségi tagtól

Iroda: Békéscsaba, Kazinczy u. 4. L 42.
Telefon: 66/444-544/242, vagy 06/20/347-2005.

Gyomaendröd. Körgát u. 15/1. Tel.: 66/285-874.

GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

•

- magas- és mélyépítoipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszá II ítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesités. helyszínre történő kiszállítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás.

Aklub edzései agimnázium tornatermében hetente háromszor két órában van
nak. Az edzéslátogatottság 90%-os. A korosztályok az óvodás korúaktól a felnőttig

megtalálhatók A klub taglétszáma 27 tő. Az év elejei fizikai és technikai alapozás
(általános felkészülés) után, a versenyektől függően a speciális felkészülések
következnek.

Az első negyedév eredményei: február 24-25. Cegléd, Magyar Köztársasági
Kupán Molnár Albert 7., Trendl Péter 5.

Március 11. Ajkán Junior Diák Olimpián Harmati Éva 3.
Március 17-én BHSE felnőtt I. oszt. ORV-n Dananaj István 7., Oláh János 7.

helyezett.
Aversenyek egész évben folytatódnak, melyeken részt kívánunk venni. Ehhez

elengedhetetlen más egyesületekkel való együttműködés, összevont edzésekkel és
barátságos versenyekkel. Ezen klubok: Békés Megye Judojáért Alapítvány és aKo
Do)o (Gyömrő).

Továbbá felkészülünk az ősszel megrendezésre kerülő Országos Bajnokságra.
Ennek szerves része lesz anyári edzőtábor.

---------------
A judosport népszerűsítésének érdekében április 27-én más egyesületek

részvételével nagyszabású bemutatót tartunk aVárosi Sportcsarnokban, melyre min
denkit szeretettel várunk!

Az országos férli, női összesített egyesületi pontversenyben 200Q-ben a
Gyomaendrődi Judo Klub a 46. helyen végzett a 80 jegyzett egyesülel kÖzÖ!1.
(Békéscsaba például az 52, aBcs. Judo Alapítvány a67.)

Ezúton is szeretnénk megköszönni az eddig kapott segítséget Gyomaendrőd

Város Önkormányzalának, az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnek, a Kner
Nyomda RT-nek, Vodova Jánosnak, Dinya Lászlónak, Dinya Zoltánnak, Katona
Piroskának és minden névtelen támogatónknak.

Továbbra is Várjuk a támogatókat és az új tagok jelentkezését a Kner Imre
Gimnáziumban minden pénleken este fél hétkor.

SOREMADE! - fejezte be s\ílusosan Kovács Erika.
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A P R Ú H·I R D E T É S E K

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

Beküldési határidőminden hó 25-e.

Feladó neve: .
CÍlTle: .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): .

TETRA-SL tojótyúk eladó (1
éves) 350 FUdb. Békés
csaba, Bem u. 15.sz., tel.:
30/9534-737. -b-

A szerkesztőség telefonszáma megvál
tozolt. Az ingyenes apróhirdetések és
más ügyekben kérjük tárcsáZza a 66/
282-128-as számol!

Pol5kí Fiat 126-05 eladó. Iranyár:
65 E Ft. Tel.: nappal 66/386-503/1
17 óra utan: 66/284-763 -b-

-Sóczó-zugban egy 250 n.öles lúrott kút
tal ellátott, nem vízparti telek el~dó.

Kövesúl, villany van. I.ár 120 EFt. Erd.:
Apponyi u. 15/lsz., vagy 66/285-159. 
b-

Trabant 601-es 6V-os 2001. novemberig
l)1űszakí vízsgával eladó. I.ár kb. 40 EFI.
Erd.:66/282-226, vagy 06/20/9983-114.
-b-

1960-a5 évjáratú konyhaszekrény,
egyszemélyes kanapé, ágyneműtartós

heveró, tolókocsís szoba WC
eladólÉrdeklódni: 386-713-a5 telelonon
lehet 19 óra után.

Büféeladót keresünk aPájer kempingbel
Érd.: 06/30/9672-741. -b-

Gyomán a Rákóczi u. 37/1.sz. alatti két
szobás, összkomfortos, kertes családi háZ
eladó. l.ár 5M Ft. Érd.: 66/386-505. -b
-Fa horgászcsónak (I.ár 20.000 Ft),
valamint 2000 db kiscserép bontásból
eladó (17 Fl/db) Érd.: 66/280-055 -17 Ó.
után. -b-

3,7 méteres műanyag csónak 5 LE,
léghűtéses motorral el~dó. I.ár 90 E Ft.
Egyben, vagy külön. Erd.: 661282-226,
vagy 06/20/9983-114. -b-

Hunya, Sallai u.7. sz. alatti összkomfortos
családi hál gál és vegyes központí fűtés

sei, gazdálkodásra ajkalmas alsóépüleltel
eladó. I.ár 1,2 MFt. Erd.: 66/388-580. -b
Szövegszerkesztést vállalok angol és
német nyelven is. Érd.: 66/285-875, vagy
06170/226-98-76. -b-
Ereltségivel és jogositvánnyal rendelkező

munkatársat k~resünk ielzáloghitel
értékesítésére. Erd.:66/285-875, vagy
06170/226-98-76. -b-

lyogháZ eladó. I.ár 2,5 míllió Ft. Érd.:
Bocskay 46. sz. Tel.: 661282-226, vagy
06/20/9983-114 -b-

Nól besegít6t alkalmi takarító i mun.kára
keresünk a Pájer-kempíngbe. Erd.:
06130/9672-741. -b-

Budapest XIII. Jász U.-ban másfél szobás
36 m2-es felújítolt összkomlortos,
gáZkonv~ktoros I. emeleti lakás eladó. l.ár
6MFI. Erd.: 66/285-874. -b-
Gyomán 3 szobás összközműves vá-

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjelle~:~~jrdetését ké~ésére ingyenesen
lovábbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 7... apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladnj
kívánt dolgai irányárát) sem!

Olthon végezhet6 másolási munkát aján
lok. Heti keresel 4-5 E FI. Felbélyegzett
válaszborHékért tájékoztatom. Érd.: Szántó
Jánosné Gyomaendród, Akác u. 3. sz.
Tel. 66/282-158. -b

A Fűzfás-zugban 2 db gyümölcsö~kert

eladó 600-600 n.öl. I.ár 350 EFl/db Erd.:
66/282-158, vagy 06/30/854-1999 -b-
2 funkciós babakocsi eladó. I.ár 18 EFt.
Érd. 66/282-158, vagy 06/30/854-1999
-b-

Gyomán kétszintes, központi fűtéses

családi háZ gazdálkodásra. vállalkozásra
alkalmas épületekkel eladó. I.ár 4,5 M FI.
Érd.: 66/285-505. -b-
Eladó lakólelepi lakást keresek aVásártéri
ltp-en. Fóleg anégylakásos tömbben lévő

lakások érdekelnének. Ajánlatokat a
06170/2131-069 telefonon várok. -b
Cremona 6 húros akusztikus/elektromos
gítár, Vermona gitárerósító + hangfal,
valamint aKecsegés- külsó ágán 1012 m2

telek eladó. I.ár 11 E, 22 E, 180 EFt. trd.:
Kalmár László Kulich Gy. 19. sz. -b
Beépithetó porla eladó Vörösmarty 11. sz.
alatt. I.ár 400 EFt. -b-

500 n.szögöl öntözhetó föl9 a Bónom
zugban eladó. I.ár 120 EFt. Erd.: 66/284
424. -b-

Endród határában aszarvasi út mellett 1,5
ha töld, ré;;zben közművesített, eladó. I.ár
550 EFI. Erd. 66/284-424. -b-

Gyomaendródön aSoczó-, Bónom-, vagy
Templom-zugban kisebb -beépítetlen viz
parti telket vásárolnék. Ajánlatot a
661284-760-as teletonra kérek. -b
Autójavf\ás, kipufogó és karosszéría
iavítás . Erd.: Hídfő u5/1. -b-

Gyomán a Hantoskerti üdülóövezetben
gál+vegyes központi f.úléses családi hál
eladó. I.ár 4,500 EFI. Erd.: 66/285-524. 
b-

Eladó kiválq állapotban .Iévó MAXIMA
46-OS VAGÓGEP. Erdeklődni a
06/30/9580-479-es telefonon lehel. -b
Lehel u. 25. sz. alatti ingatlan eladó I.ár
3,5 M Ft. Érd.: Gye. Attila u. 2. sz. tel.:
66/282-181

r-----------------------------------------------------------------------------------*

, (Irányár: Ft.) (o!L'OSható írassaU) i
:.. •• . ~ .J

Hasonló szintű dobost és basszusgitárost
keresek punk-rock zenek~r megala
kításához. Próbahely van. Erd.: 06/30/
356-83-21. Kárász u. 2. sz. -b-

Végzós lőiskolás hallgaló 1-6 osztályos
gyermekek korrepelálását vállalja. Erd.:
66/285-678.

Az Október 6. lakóielepen első emeleti 3,5
szobás összkomfortos lakás dupla garáZ
zsai eladó. I.ár 4,8 MFt. Érd .. 66/284-148,
vagy 06/201 9945-667 -b-

87-es évjáratú Skoda 1202-es 2001 .. 06.
hóig műszakival eladó. I.ár 220 EFt. Erd.:
66/284-797. -b-
Telefonhoz csallakazóvezeték (hosszab
bItó) készítés méretre azonnal. Nem
használt rossz telelonjál ne dobja el,
megveszem. Faxieladás -iogadás. Telefon:
66/285-149
Gyomaendródön a FŰzfás-zugban Körös
parti, belterQleti föld (14470 m2) eladó! I.ár
420 FIfm2. Erd.: 06/60/374-232 -b-
20 NB méhcsalád kaptárral, .vagy kereten
eladó. I.ár 15 OOO Fl/ db. Erd.: 30/972
6847. ~b-

Endródi öreg háZ eladó. Víz, villany bent,
gáZ, csatorna bur~olt út van. I-ár 900 EFt.
Mírhái u.l3. sz. Erd.: 06/52/429-297 tel.
-b-

Gyomaendródí egyetemisták, fóiskolások .
figyelem! Szakdolgozatok, esszék,
jegyzetek, határidós munkák gépel~se,

szerkesztése, nyomtatása helyben. Erd.:
66/285-141.,06/30/856-3218.
Ujszerű, megbecsült állapotban piros
Jawa Babetta 60 OOO Ft-ért, eredeti
Simano versenykerékpár 20.000 Ft~ért,

Komár smkp. 10 OOO Ft-ért eladó. Erd.:
66/283-134. -b-

A tanév befejezése után .németórákat vál
lalok kezdők számára. Erd.: Varju Anikó
Rácz L. 25 , 06/70/216-6595

1200-as Lada (180 OOO Ft) és 3-funk.ciós
babakocsí (20 OOO Ft) eladó. Erd.:
66/284-415. -b-

Gyomaendrőd belt~rületén porta eladó
5ürgósen, olcsón l Erd.: 06/30/309-8512
17 óra után. -b-

Előnevelt, cserepes paradicsom- és
paprikapalánta kapható Gyomaendród
Hunyadi u. 4. sz., vagy Baj~y út 44. sz.
alatt aVas-Műszaki boltban. Erd.: 66/386
921 este, 66/386-909 nappal.

Citroen BX-l,6-os TRI, 1987-es bor
dómetál kombi vonóhoroggal eladó.
Lapszabászgép csere érdekel, lizeJés
könnyítés lehetséges. I.ár 520 OOO Ft. Erd.:
20/9645-901. -b-

Trabant-Hykomat automata sebesség
váltós, bal lábra sérültek részére, friss
műszakival eladó. I.ár 140 OOO Ft. Erd.:
06/63/313-737.

ból. Érd.: 66/285-141, mobil: 06/30/856
3218.

Gye. Ujkertsor 8. sz. alatti tanyaingatlan
szántóval eladó (összterület 4300 m2).

Kövesút, fúrott kút. víllany van. I.ár 600 E
Ft. Érd.: Gózon Gábor 66/285-820. -.b
120 máZsa kukorica eladó tárolóból. I.ár 
napi áron! Érd.: 66/284-620 este.

A Kálvin J. u. 15.sz. alatt lebontásra való
épület 233n.szögöl telekkel együtt eladó.

. I.ár 600 E FI. Erd.: Petótí u. 28, tel.:
66/284-185 -b-

Szövegszerk~sztés rövid határidóre, német
nyelven is. Erd.: 17 óra után a 66/284
718-as számon.

AFűzfás-zugban .300 n.öl gyümölcsös kis
faházzal eladó! Erd.: Gellai András Gye.
Mátyás kir. u. 15.sz. I.ár 250 E Ft. Tel.:
66/386-097. -b-

Vietnami csüngóhasú malacok eladók
661283-315. Bethlen Gu. 51. este. -b
Bontásból eladó: mosdókagyló, WC
csésze, ülófürdókád, 160Xl00 cm-es
ablak. Érd.: Kovácsné, Balassi B. 34. sz.
-b-
Garázsok, műhelyek, magtárak, irodák és
egyéb könnyű szerkezetes épü letek
kivitelezése amegye területén, helybe
szállítva. Könnyen, gyorsan. szerelhelók
szélszedheló állapotban. Erd .. 06/20/
506-703. -b-

Jobb bizonyitványért! Korrepetálást.
felzárkóztatást vállalok kisiskolásoknak,
illetve 5., 6. osztályosoknak történelem-

Kukoricamorzsoló eladó. Erd.: Honvéd u.
1/1.66/285-529. -b-
Családi ház bútor nélkül kiadói Erd.:
66/285-875 -b-

Használtruha bolt nyíli Mikszáth u. 23. sz.
alatt. Nyitva hétfótól szombatig 13-18
óráig.

Napos és előnevelt csibe megrendelheló!
Érd.: Nemes Tiborné Gye. Sugár u. 4. sz.
66/284-392, vagy 06/20/423-0926. -b
Japán gyártmányú 7 éves vi deókamera
tartozékokkal együtt eladó. I. ár 45 OOO Ft.
Érd. Czíkkely János 06/30/210-5395. -b
Lakás eladó társasházban. Gye Fő út 206.
sz. fsz. 3. sz. Érd.: 66/285-417 Szabóné az
esti órákban. -b-
Szögletes kisbáláZó 350 E Ft. t?lajsimító
45 E Ft, takarmányzab eladó. Erd.: Gye.
Móra F. u. 20. tel.: 66/284-082. -b
Ujszerű állapotban lévó 120 X200-as fék
nélküli utánfutó eladó. Érd.: 06/30/9157
669.
SIMSON Schwalbe segédmotoros
kerékpár kitűnó állapotban, valamínt
Schwinn Csepel férfi Vffsenykerékpár
eladó. Érd.: Vincze Zoltán Gye. Jókai 5.
Tel.: 06/30/245-7320.

Keresem azt a józan életű 70-es férfit, aki
szintén magányos. Várom hívását
06/66/283-987. -b-

Siratói vízparti 400 m2-es telek eladó. I.ár
200 EFt. Erd.: Kovács Lajos Gye. Fáy u.
26., tel.: 66/285-477 -b-

Trabant 601, 1981. évjáratú lejárt műsza

kival elcserélheló Simson segédmqtor
kerékpárért. vagy 40 EFI-ért eladó. Erd.:
Kovács Lajos Gye. Fáy u. 26., tel.: 66/285
477 -b-

Dobfelszerelés és CASID CTH 550-es
szintetizátor eladó. I.ár 45,- 45 EFt. Érd.:
Gye. Öregszóló Szarvasi út 4. sz. Tel.: 66/
285-149. -b-

Szekrénysor eladó Lár 25 OOO Ft. Erd.:
06/66/283-315. -b-

Eladó: videókamera 220 OOO Ft. szólógitár
50 OOO Ft, kismotor 70 OOO Ft. Erd.:
06/66/284-788. -b-

Elónevelt csirke, kacsa jegyezhetól
Szeleiné Fó út 4. sz. Tel.:66/386-077 -b
Lehel utcában két generáció részére alkal
mas komfortos családi hál ipari árammal,
kerttel eladó. I.ár 4,2 M Ft. Érd.: 66/285
489. -b-
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APRÉMIUM csatornákra előlizetőink között értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra. Többek között egy
4,5 millió Fl értékú MAZDA 323-as személygépkocsi!

Arészlelekről érdeklódjön telefonszámainkon.

Lionne Shop!
GYOMAENDRŐD

Hősök útja 46. • Tel.: 66/386-424
A bollagások előtt is bő áruválosztékkol várjuk

kedves vásárlóinkat o Lionne Shop-bon!
Aranv és ezüst ékszerek árusítása. javítása

Tört oronl,Jból ékszerkészítés

FOLYAMATOS AGFA AKCiÓK!!!
2-t fizet 3-t kapi

AGfo 20 kockás filmek mellé ajándék fotóalbumok!
Fénvképezőgépek. AKCI6s ÁRON!

11
Exokta fénl,Jképezőgép

filmmel. elemekkel 9830 ft hell,Jett'lI
most csak 8300 ft-ért!

==-- Korórák. foliórák. ébresztőórák

~~~P Képkeretek. fotóalbumok UONNE
==-=... minden méretben SHOP.

már 200 Ft-tóli
Ajándéktárgvak. 22 K-os orannval futtatott

bizsu ékszerek
Amatőrfilmek kidolgozása rövid határidővel.

kiváló minőségben. ajándék indexprinttel.

~
KöröSi Weekend HOrgász-.~~

,~" . hobby-o kempingszaküzlet ~<t;
~. .' Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~-..

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSfÁK ÉS D(SZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKBÓU
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 66/386-827
Nyitva: mindennap 8-18 óráig

P"~~%E~~~.z:M'~~Z.zzz:~~

lAf! ~l~Z' (~~!:!b~~Z M
I . . Tavaszi ajánlatunk: ~
I · Vetőkukorica, vetemények, zöldség-, virágmag •
~. Műtrágyák, fóliák • Esőruhák, munkaruhák, gumicsizmaI · Fűnyíró akció! tavalyi áron (elektromos) • Tavaszi per-
~ metezőszerek, rovarölők •
I · Virágföld, cserepek, virágtartók, virághagymák •B •Szerszámok, szegek •
I Nagy választékkal váJjuk ke9-ve: vásárlóinkat!

~ FARKAS MATE
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

• S~,ZUKI A T~VASZ •

~
FONYEREMENYE!~

SUZUKI Vásároljon SUZUKI SWIFTET SUZUKI
most óriási árelönnyel GyomaendrödröJ

AMIT AZ Új LIMITÁLT MODELLR6L TUDNI ÉRDEMES:
• az auló 1,0 GLX. valamint az 1,3 GLX modellre

épült és RUBIN GL - XL fanlázianévvel jelent
meg

• akönnyű vezethetőséget SZERVÓKORMÁNY segITi
• ajó megjelenést ALUFELNI biztosITja
• az egyedi külsőmegjelenést FESTED KÜLS6 TÜKRÖK

emelik
• a belső kialakítást EGYEDI ÜlÉSHUZAT ÉS
AUTÓKÁRPIT teszi megegyezővé

• akomfortérzetet CLARION rádiósmagnó 4hangszóróval teszi teljessé
• amodell egyedi METÁLBORDÓ színben kerül forgalomba

További vásárlási könnyflések:

-akár 72 hónap futamidő

-már 20 % befizetéstől

-használt autó beszámítás
-40 % önerőtől CASCO- mentesség
-max. 6%közalkalmazotti kedvezmény
'''az akciók nem összevonhalóki

VÁRJUK ÖNT SZALONJAINKBAN

Szarvas, SUZUKI Autócentrum Kazinczy ut 4.sz. tel.: 66/313-882

Gyomaendrőd Gyomai Autócentrum Fő út 140.sz. tel.:66/386-322
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5500 Gyomaendröd. Zrínyi u. 26. Tel.: 66/284-788, 20/9439-172

Tűzálló, impregnált, hajlítható, normál gipszkartonok.
Hő-, hang- és vízszigetelő anyagok forgalmazása.

Álmennyezetek különböző mintákban
világítótestekkel, gyors minőségi szerelése.

Továbbá vállaljuk épületek külső hang
és hőszigetelését, csempézést, burkolást,

festést-mázol ást-tapétázást. .

Ügyfelek fogadása hétvégén is.
Telefon: 06/30/228-9702

cl Meghívók,
ültetőkártyák,

• Terem-, sátor-,
menüárak

• Fotózás,
vőfélyek stb.

Teljes és részleges szervezési feladatok

Teremdíszítés (léggömb, virág stb.)

Ingyenes tanácsadás (mit? hol? mennyiért?)

• Menyasszony-,
vőlegényruhák

ONI.INE

R & T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

Telefon: 66/283-858 • 30/205-3164

~szervezese

SzámÍtás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/1.

HÚSVÉTI sZÁMíTÓGÉPVÁSÁRI
PENTIUM számítógépek 25 OOO Ft + ÁFA-tól!

Tel./Fax: 66/284-559
E-mail: online@bekes.hungary.net

ESKÜVOK, RENDEZVÉNYEK

WO[D~®[f~[1W~I1~[1
KÉszíTÉSE

(Hi8, SVHS. VHS minőségben,CD-re archiválás)

'LA~A~G~L= GIPSZ

Ügyintéző:BÚZA TAMÁS
GYOMAENDRŐD,Kossuth u. 68.

(A volt GMV keverő területén).

Copy-Force
Számftástechnikai és Irodatechnikai Bt.

CT.: HAINFART MIHÁLY

Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI

SZERVIZ! • SZÖVEGSZERKESZTÉS!
Másolópapír, faxpapír, leporelló, boríték. öntapadós címke

Nyomtatókazetta. festékszalag. toner
HP4P, 5P. 6P, HP4L. 5L. 6L. Cartrídge újratöltés

RICOH. CANON. SHARP másológépek kazettatöltése

AUDIO- VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek, árazógépek forgalmazása, jaVÍtása

TEC. SAMSUNG PÉNZTÁRGÉPEK
MÁRKASZERVIZE!

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. sz. alatt várom megrendeléseikel.

11~~:
hozott anyagból kosztümök, nadrágok, szoknyák, blúzok, blézerek,
pólók, ruhák, alkalmi és táncruhák egyedi méret és igény szerinti

elkészítését, varrását gyermek mérettől a női extra méretig.
Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. Gyors határidő, jó minőség, kedvező árakl

Kossuth U. 18. Tel.: 386-522/23-as mellék • Mobil: 06/30/9087-808

........................................
Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERTÖTLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-203, 06/30/361-5162

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/66/285-22706/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot,
régíségeket, ócskaságokat • régi

stilbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka,
konyhaszekrény, láda, szék,

tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd,Bocskai u. 59.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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HÚSVÉTI VÁSÁR!
A LÁTSZERÉSZ ÜZLETbEN

GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5. TElEfON: 284~255

ÁPRilis HÓNApbAN MiNdEN 51EMüvEqkERETET 20%-05

ÁRENqEdMÉNN)'El kfNÁluNk KEdVES VAsARlóiNkNAkl

SZEMüvEqkÉSzfTÉS, jAvfTAs Rövid HATÁRidóREI

'\...~SZERETETTElvÁRjuk RÉC;i És új vEvőiNkET

c:=:t:=> TisLTEIEfTEI:

"Szarfi.a Ci/la ~T5ZERÉSZME5TER
ÉS AZ ÜZlET dolqozói

'\UTI Május 2-től új helyre

@
költözünk. a Szabadság* térre a sportcsarnokkal szembe.

'"'"' Továbbra is átmeneti
, U~ - kabátok és cipők vására.

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

Tüzép-telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren

• építőanyagok gyári áron. oltott mész, kovács-
szén, dunai sóder· import cement kedvezményes

áron • száraz akác tűzifa

MÉG RÉGI ÁRON KAPHATÓ!
Készletből, uagy röuid határidőre megrendelhetőkl

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

DINYA IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.

Telefon: 06-66/282-802 06-60/484-690 06-60/388-953

• MAK ITA elektromos profi kisgépek,
kéziszerszámok

• STIHL láncfűrészekés tartozékaik

• K LU DI csaptelepek
• Csövek, idomok, idomacélok • Rozsdamentes

evőeszközök • Kerékpárok, alkatrészek

Várjuk kedves vásárlóinkat'

ÁLLÁST AdÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.

Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszárnon lehet.

Gépjármű-tulajdonosokfigyelem!
.Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ff
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű lEOt

~s ~8:rg?nca g~mi~ö~enyszerelését,
javItasat, centi rozasat

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 107_

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, SZD.: 8-12-ig_

.....HERIfII X 5500 Gyomaendröd.
• J Ipartelep u. 3.

_ Tel./Fax: 66/386-614,

Epítőipari Szövetkezet 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. .. )
• Nádpalló eladó 850 Ft-os áron

P~~$%%.R"'?S".zZZ'.$W$$Z"'"Z'ZS'$ZZZZ'$.R'"W.Z'$ZZ'~.zZZ'Z'~

I Elvesztette nyári színét, vagy netán ~
~ kíkapcsolódásra, szépülésre vág!;:ik? I
I Ezen segíthetünk, mert egy helyen várja Önt ~
~ Turbo szoli, kozmetika, fodrászat ~

~ (Nők, férfiak és tinik részére) fi
~ Gyomán a Jókai u. 29/1. szám alatt I
~ ~
~ Bejelentkezni: W
H 06/66/285-669. 06/203-441-008 J~

Szeretettel vá.Tjuk a kedves vendégeket!

l~~~~~~~~'R~~~<?~~<'&'m'm':82&'&~~~~~~~~~~~~;/l<
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Üzlethelység Itiadó
Gyomaendrőd, Kossuth út 34. alatt

Érdeklődni lehet: 66/386-503 telefonon, vagy a helyszínen.

"ÓZ4-!J;-
·,-,-<-~...~,-s--@ 2';/

GÓIAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Tavasz az aut6zásHnotorozási szezon kezdete, kezdje Ön is ezen kateg6riák
tanulásával atavaszt!

Gyomaendr6di Magán Aut6siskola az alábbi időpontban
és kateg6riákban tanfolyamot indit

Gyomán (Kossuth u. 18.) 2001. április 5-én 17 óra
Endrődön (Művelődési Ház) 2001. áprilisl0-én 17 óra

Sze'mélygépkocsi • Motorkerékpár • Segédmotoros kerékpár

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. (A Kner Nyomda mellett)
Telefon. 386-479, 60/345-789

Gyomaendrőd, Blaha L. út 21. • Telefon: 386-917

Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 16-17 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Megalakulásunk 1 éves évfordulója alkalmából minden jelent
kezőt 2001. 04. 08-án vasárnap meghívunk a gyomaendrődi

t:::'/ÍIII.??-:l\ PENNY Market parkolóba
.,\ ~ :::...:...: @ -~/ ingyenes aut6-, motorke-

~~SJ':' S'::. ]J rékp~r pr6bavezetésre!
J"''' ?:r-<:;',' .....//. -.;~;-~;C'''\ Eljen a lehetőséggel l

l\ '::~~.:I'~ y, '" ILYE~ '!'!ÉG GYOMAEND-
lI,. ~~-- - r ':--. =i I i-J RODON NEM VOLT.

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122
E-maii: vendel@bekesnet.hu

INTEI2

angol, német,
tanfolyamainkra
várjuk a jelentkezóKet!
Kezdő, újrakezdő és nyelvvizs
gára készítő csoportok indulnak

30 órás: 9OOO Ft
50 órás: 14500 Ft
Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Fordítás, tolmácsolás

, ,
NYELV8TUDIO

Folyamatosan
indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK

tart, az alább felsorolt helyen és időben:

RÉSZKÖZGYŰLÉS.t

A Gyomaendrőd és Vidéke Áfész igazgatósá
ga értesíti szövetkezeti tagjait és üzletrész

tulajdonosait, hogy 2001. április 9-19. között

c:

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maii küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

II..A.CU~..A.
használt nyugati ruházat

Nyitva tartás: hétköznap 9-12-ig, l4-l8-ig.
Április hónapban a teljes téli árukészletbó1.

50%-05 kedvezmény!
Minden héten új ánlval váIjuk Kedves Vásárlóinkat!

Vásártéri lakótelepen az Üvegház bisztró mellett.

A MÁGU8-COMP

Címünk:

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)

E-maiI: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/282-388

Nyitva tartás: héfőtól péntekig 9-12-ig és 13-17 óráig.

6. körzet részére
7. körzet részére
8. körzet részére

3. körzet részére
4. körzet részére
5. körzet részére

1. körzet részére
2. körzet részére

2001. április 10. kedd 18 órakor
Körös étterem helyiségében

2001. április 9. héló 18 órakor
Közösségi Ház helyiségében

2001. április 11. szerda 18 órakor
Körös étterem helyiségében

,-/SF_~........;;.....-- IMEGHívÓ

2001. április 19. csütörtök 18 órakor
Hunya Múvelódési Ház helyiségében 9. körzet részére

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a szövetkezet 2000. évi gazdálkodásáról.

tevékenységéről.

2. Tájékoztató a 2001. évi tervekről, feladatokról.
3. Inditványok. javaslatok.

Az igazgatóság a szövetkezet tagjait·
és üzletrész-tulajdonosait ezúton is meghívja és kérí,
hogya részközgyúlésen megjelenni szíveskedjenek.

ÁFÉSZ Igazgatósága
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[. Rendőrségihírek .]
a márciusi eseményekról

• Március 3-án teNen ért arendőr egy helyi fiatalembert, aki az endrődi művelődési

ház előN egy lezárt kerékpárról éppen alkatrészeket szerelt le.
• AFürdő épületében lévő büfét törte fel egy ismeretlen elkövető, ahonnan szesze

sitalt, cigaretlát lopott el kb. 30 EFt értékben.
• AVolán-bisztróba is betörtek 9-én hajnalban. Ajálékgépet felfeszitették és belőle

100 EFt készpénzt emelt ki ismeretlen teNes.
• 12-ére virradóra az endrődi nagy ABC-be a kirakat betörése után hatolt be

egy,vagy több elkövető. Cigarettát. kávét vitt el nagyobb mennyiségben.
• 17-én, majd 23-án is betörtek aTompa úti italboltba, sonnan cigareNát vittek el.
• 26-ra virradóra betörtek aHősök úti ABC-be araktáron keresztül. Kávét, cigaret

tát. italneműt és édességetvitt magával az ismeretlen betörő, mintegy 200 EFt értékben.
• Előzetes letartóztatás mellett eljárás folyik egy helyi fiatalember ellen, aki

megelőzően mintegy 20 esetben tyúktolvajlást végzett, főleg agyomai liget környékén.

PAPÍRDOBOZ
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPOSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

RÓZA VENDEL
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/l.

Tel./Fax: 66/282-686,0612091142-122
E-maII: vendel@bekesnet.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik özv. Csath Sándorné Ágos
ton Teréz temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétnyil
vánílásukkallájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Agyászoló család.

EGY ÉVES A SUZUKI SZALON
- Az elmúlt év eredményes volt a gyomaendrődi SUZUKI Autószalon

életében - szögezte le Bertók László acég tulajdonosa, vezetője. Az eladási
terv nagyon szépen teljesült, hiszen már az első napokt61 sokan vették
igénybe szolgáltatásainkat. A magyarországi SUZUKI Rt. minden évben
emeli aminőséget, s ehhez a mércéhez mi is tartjuk magunkat.

- A szolgáltatásaink úgy a szalon, mint a szerviz részéről ezután is
bővülés előtt állnak. Amúlt év folyamán az önkormányzat megkeresésére
tevékenységünkbe beilleszkedett az új okmányiroda gépjármű ügyeket
intéző kirendeltsége, sez is szervesen csatlakozik szolgáltatási körünkhöz.
Továbbá az ügyfeleink ahelyszínen vehetik igénybe a kötelező- és acasco
biztosításkötés lehetőségeit. Aszervizünk új műszerekkel lett felszerelve és
nemrég indult az eredetiségvizsgáló szolgáltatásunk is. Mindezt a vásár
lóink, ahozzánk fordulók is pozitívan értékelik.

- Nyolc kolléga dJlgozik Gyomaendrődön, de a háttérben még két
három fő hatékonyan besegít. Ez az állomás így már, úgymond megérett
arra, hogy további egy, vagy két személy felvétele szükségessé és indokolt
tá válhat ebben az évben a terveink szerint. Köszönet a gyomaendrődi

ügyfeleinknek, vásárlóinknak, hogy általuk értünk el ilyen kiváló ered
ményeket az egy év alatt - mondta aHíradónak Bertók László. -BK-

-----1atr-- '
gyomafarm AGAZDAK

Bm> kft. SZOLGÁLATÁBAN,.

Gazda Aruház
APenny Market mellett

VetölDag-kukoricák
• Kiskerti vetőmagvak,virághagymák

• Fóliák • Fa és fém létrák
• Műtrágyák - ammóniumnitrát,

kevert műtrágyák
Olcsó gurulós kukák
• Növényvédő szerek, rágcsálóirtók

• Permetezőgépek, fűrészek
• Elektromos és motoros fűnyírók

Tel.: 06/66/386-359 • 06/30/9854-756

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÖINKATI

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
Házasságkötés:
Havai István és Miklovicz Erzsébet. Valent Zoltán
Márton és Adamik Edit
Elhalálozottak:
Kovács Sándor 75. Kovács Istvánné Ungi Róza 88.
Biró István 88. Balogh Ferenc 69, Cserenyecz Elekné
Rácz Hermina 87, Szabó Andrásné Uhrin Franciska
88. Gyuricza Gizella 82 éves korában.

ENII.NO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

Gyomaendrödi Híradó· Gyomaendröd Város Önkormanyzatanak lapja. Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Kepviselö-testülete· 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel.: 66/282-128. Fax: 66/283-288

Felelös kiadó dr. Dávid Imre polgármester· Keszüit: Fett Print Bt. nyomdában. Gyomaendrödön. Telefon: 0666/386-503/1
E-maíl: hirado.gye@bek.ahh.gov.hu • Terjesztik a gyomaendrödi kereskedök· Engedelyszam: I1I/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390



GYOMAENDRŐD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM • 2001. MÁJUS MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 77 Ft

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
GyomaendrődVáros Önkormányzat Képviselő-testülete

nYilt pályázatot hirdet pártok és civil szervezetek számára
aGyomaendrőd, Fő út 5. sz. alatti ingatlan tartós bérbevételére.

Apályázat benyújtásának helye, határideje:
2001. május 30-án 12.00 óra.

Apályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást az alábbi címen
és telefonszámon lehet kérni:

.Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
és Vagyongazdálkodási Osztály

Gyomaendrőd. Szabadság tér 1. sz. tel.: 66/386-122/112.

A TARTALOMBÓl:
Pályázatok 1-2,7. oldal
Sajt- és Túrófesztivál sikere 3. oldal
Testületi ülésről jelentjük 4-5. oldal
Az alapok felosztása 6. oldal
.Rumba" táncosai Németországban 6. oldal
A Rózsahegyi iskola eredményei 8. oldal
Kajakosokról 9. oldal
A sport és hatásai - dr. Katona Piroska 10. oldal
Fórumok ll. oldal
Polgárőrségröl 12. oldal

Békés Megyei Millenniumi Ifjúsági Napok
A HíRADÓ szerkesztőségitelefonszáma

MEGYÁLTOZOTT: 66/282-128.

Békés Megye Képviselő-testülete Millenniumi Emlék
bizottsága. valamint Gyomaendrőd Város Önkormány
zatának Képvise16-testülete közösen rendezi meg a mil
lenniumi év záróeseményeként a Békés Megyei Millen
niumi Ifjúsagi Napokat 2001. június 2-3-án Gyoma
endrődön.

Az ifjúsagi napok gazdag sport- és kulturalis ren
dezvényekkel várja a megye és a város ifjúsagat és az ér
deklődő közönséget. A sport- és kulturalis programok az
Erzsébet-ligeti sportpalyán. a Liget-fürdőben. a gyomai
szabadstrandon és a Szabadsag tér környezetében zajlanak
majd.

A részletes eseményekről a sajtóból, valamint a
közterületen elhelyezett plakátokról értesülhetnek.

ÚJ CSILLÁR-, HÁZTARTÁSI MŰANYAG ÁRUHÁZ
NyíLT GYOMAENDRŐDÖN!

hirdetését a16. oldalon olvashatja!

A Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium
PÓTFELVÉTELT tart a 2001/2002-es tanévben indítandó 6
osztályos gimnáziumi osztály teljes létszámának betöltésére.
Jelentkezési határidő: 2001. május 25.

RÁd iÓTElEfON SZAküzlET

GYOMAFON

GYOMAENDRŐD, KOSSUTH u. 34.

TElEfON: 66/386~503/7~AS MEllÉk

Bruttó.,.. . / b /
I artozz egyJO csapat a es

15990 Ft 20~1;:i::~~~:::~:~-, .. O vodafone
vagy amíg a készlet tart. hivatalos partner

Ha most bármilyen Vita MAX
csomagot vásárolsz Motorola
V2288-as FM rádiós mobillal

és headsettel vagy a többi akciós
készülékkel, ill. ha csak SIM kár-tyát
vásárolsz 2500 Ft, 7500 Ft vagy

12500 Ft feltöltéssel, választhatsz
mellé magadnak egy Avanglion

napszemüveget is'!

Motorola
T2288-as
készülék
+Vitamax
kártya
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT

2001. MÁJUS

LAKOSSÁGI KÉRDÉSEK

• ABajcsy úti kerékpársáv, valamint az utak tisztán tartása sokszor nagyon
hiányos. Mit tehet az önkormányzat ajavulásért?

Valóban néha kritikus a helyzet, de folyamatosan rendben tartjuk.
Elszomorító az viszont, hogy egyesek rendszeresen felhordják asarat rá. Azt nem
tudjuk vállalni, hogy naponta takarítsunk. Al, hogy vásároljunk egy seprűs,

szívós kocsit, már felvetődött, napirenden van. Amig ilyen sok földes, sáros
utcánk van, addig a felhordás is bekövetkezik, főleg esős időszakokban.

Azonban, ahogya város épül-szépül, aszennyvízprogram után aszilárdburko
latú utak is már megépültek, akkor a rendszeres és folyamatos tisztítást is meg
tudjuk oldani.

• Aházak előtti kÖLerület elhanyagolt, rendezetlen sok helyen. Miért nincs
hathatós felügyelet?

Felügyelet van, de olyan fegyver nincs aváros kezében, amely alapján a
hanyagok helyett mi rendet tennénk és ennek számláját benyújthatnánk nekik.
Ez jogilag nem elérhető. Al egyénekre van bízva, hogy mennyire igényes sajá!
környezetével. Felszólításra eleget tesz-e a szépítésnek, vagy igénybe veszi a
városi takarítóbrigádot, majd azt a számlát ki is fizeti. Al ingatlantulajdonos,
vagy ott lakó kötelessége lenne egyébként az utcafront rendben tartása.

• A városkozpont az erőfeszítések ellenére sem megfelelően rendezett,
például arégi piactér külleme; nincs sétálóutca és aszemetelés is sajnos "nép
szerű". Várható-e előrelépés?

Köszönjük alakosság ilyen irányú kritikáját is, de elmondhatom, hogy rend
kívül sokat teszünk azért, hogyavároskép kialakul jon. Emellett mégis nehezen
tudom elképzelni, hogy Gyomaendrődön lehessen sétálóutca, hiszen nem olyan
aváros rendje. Al utak forgalma miatt sétálóutcát nemigen lehetne kinevezni.

Avolt, régi piactér átépítését ebben az évben megkezdjük az árkádok rend-

PhotoPorst
• Praktikum csomagok
• Feltöltö kártyák
• Rádiótelefon tartozékok

GY9maendrőd

Fő út 149.
Telefon: 66/386-

~
~
Hivatalos viszonteladó

l' ,.. " ,

PALYAZATI LEHETOSEG!
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány dolgozta ki a

Szakmai segítségnyújtás kis- és középvállalkozók részére
Magyarországon című Phare programot. A pályázati támogatás
mértéke 5000-10000 Euro (1,345 - 2,690 M Ft) közötti összeg, a
projekt max. 50 %-a, atöbbi saját készpénz kell, hogy legyen

Benyújtásí határíd62001. május 21. 16 óra. További informá~

ciók Békés Megyéért Közhasznú Közalapítvány

betételével, de előbb aSzabadság tér átépítése fejeződjön be (buszpályaudvar,
villanypóznák áttelepítése stb).

Aszemetet folyamatosan összeszedjük aváros főteréről. Összefogással a
szemetelőket is rá lehetne bírni, hogy ne dobálják el afeleslegessé vált dolgo
kat ott, ahol éppen kiürült a cigarettásdoboz példáuI. .. Ezeket az embereket
hosszú idő elmúltával lehetne csak megválloztatni, ám erre mégis törekedni kell.

• Alakótelepen (Vásártéri) miértnem nyírják le mindenholafüvetaGyoma
szolg Kft. emberei, miért csak az út mellett és csak néhány egyéb parkban?

Alakótelep is hasonló terület mint az előbbiekben említett utca, ahol atulaj
donos köteles rendezni azt. A lakóknak is van kötelezettségük, nekünk is. Al
igényesség nem abban nyilvánul meg, hogy elmondjuk másnak, hogyan csinál
ja meg, hanem magunk is tegyünk valamit, sőt egyre többet aközösségért.

Természetesen, ha szólnak aGyomaszolg K~.-nek, vagy aHivatalnak, akkor
mi azokon ahelyeken megcsináljuk, ami ránk tartozik. Mégis közösen kell ezt
megoldani.

• Többet kellene a kultúrára áldozni, támogatni azt, legalább, mint a
sportot, hiszen alig t6"rténik valamilyen rendezvény képkiállítások kivételéve!. ..

Aváros nem rendezi asportot sem! Olyan vállalkozónak kell működni e
területen is, aki rendez ilyen eseményeket. Mi csak annak tudunk támogatást
adni, aki kér. Egyébként akiállításokon is csak ugyanazzal atizenöt-húsz arccal
találkozok rendszeresen, többel nem. Aszínházi, vagy egyéb jellegű rendezvényt
szoktuk támogatni, például aSacra Corona filmet is százezer forinttal. Aváros
nak nem feladata rendezvényeket szervezni, ez mások dolga lenne, és ameny
nyiben kérnek erre, akkor mi támogat juk.

Asporttal kapcsolatban én sem értek egyet azzal, hogy két labdarúgó csa
pat működjék avárosban, inkább egy, mert akkor ezek atámogatások más irány
ba mehetnének. Akülönböző alapok is támogatásként szolgálnak bárkinek, aki
megfelel akiírása knak.

VÁLLALKOZÁSOM
VÁLLAUA

családi házak és középületek
felújftását, b6vftését.

Nedves falak szigetelését,
valamint hidegburkolást.

Gyomaendrőd,Hősök útja 5. sz. • Telefon: 06f60/411-574

p~.z;~m-%~%Z"z~ZZZ%z.z%B'~.sz~#%'s"'s"%'s"~z~

iAGRO ÁRUHÁZ~~ . ~
; Fö út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró) !a
~ Tavaszi ajánlatunk: . I
D •Műanyag kertibútorok, naperny6k m
; • Szivattyúk, töml6k, szórófejek ~

~ • vetemények, zöldség-, virágmag • I
ij • Műtrágyák, fóliák • Esőruhák, munkaruhák, gumicsizma

I
~. ·Fűnyíró akció! tavalyi áron (elektromos) • Tavaszi per- .
. metezőszerek, rovarölők •

• Virágföld, cserepek, virágtartók. virághagymák • ~
~ • Szerszámok, szegek • ~i Nagy választékkal vá.Jjuk kedves vásárlóinkat! ~

I ';evtéa4 ??táté ~
~ Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274 j
~~~~~'R~2&."R~"R~"R:a"R"R~:a~"R"'&'&.u.'W1t~~~"'&."'&.~"Rnc~"'&;9~
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KÖZALAPÍTVÁNY GYOMAENDRŐDVÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYEIÉRT

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Az 1998., 1999., 2000. ÉVRŐL

GyomaendrődVáros Önkormányzatának Képviselő-testülete ajelentést a 107/2001. (V. 23.) KT. számú határozat 1. pontjában elfogadta.

1. Számviteli beszámoló
ezer Ft-ban

A tétel megnevezése
Befektetett eszközök
Tárgyi eszközök
Forgóeszközök
Pénzeszközök
Eszközök összesen
Saját tólte
Induló töke
Tökeváltozás
- ebből tárgyévi eredmény

Kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Források összesen
Összes bevétel
Alapítói támogatás
Egyéb adományok
Pályázati úton nyert támogatás
Egyéb bevételek
Összes költségráfordítás .
Anyagi jellegű ráfordítás
Személyi jeliegű ráfordítás
Társadalombiztosítási járulék
Értékcsökkenési leírás
Egyéb költségek
Adózás előtti eredmény
Tárgyévi eredmény

1998.
432
432
149
149
581
581
700
-119

581
862
700
25
60
77
870
384
383 TB-vel

103
-8
-8

1999.
464
462
8
8
470
377
700
-323
-175
93
93
470
897
810
80

7
1072
268
397
100
14
293
-175
-175

2000.
443
443
232
232
675
629
700
-71
252
46
46
675
1573
1315
30
200
200
1321
350
521
112
19
319
252
252

Megjegyzés: az Alapítvány 1999. évtöl tért át a kettös könyvvitelre. ezért az összehasonlitás az 1998-as évvel nem egyértelmü.

2. A költségvetési támogatás felhasználása

Az AlapítváIlY központi költségvetési támogatásban nem részesül.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az Alapít.vány vagyona a Gyomaendrőd Kossuth út 1111. sz. alatti 116. helyrajzi számú ingatlan. Induló értéke
700 ezer Ft. A tőkeváltozást a pénzügyi beszámoló tartalmazza.

4. A célszerinti juttatások kimutatása

Az Alapítványnak nem feladata a célszerinti juttatás, így fennállása óta ilyen feladatot nem látott el.

5. A központi költségvetési szervtól, az elkülönített állami pénzalaptól,
a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési

önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitól kapott támogatások mértéke

A támogatások mértékét a pénzügyi beszámoló tartalmazza. Az alábbiakban ismertetjük a benyújtásra került
pályázatok számát és az elnyert támogatási összeget a pályázati céllal.

Benyújtott
5 NKA

1998.
Nyertes
INKA
Vidovszky
Emlékkiállítás
60 e Ft

Benyújtott
5 NKA
10 NKÖM

1999.
Nyertes Benyújtott

4 NKA

2000.
Nyertes
INKA
Kunkovács
László
fotókiállítás
100 e Ft

NKA=Nemzeti Kulturális Alap NKÖM=Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
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6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőineknyújtott juttatások értéke. illetve összege

A Közalapítvány kuratórium tagjaí az alapítvány fennállása óta sem anyagi. sem természetbeni juttatásban
nem részesültek.

7. A közhasznú tevékenységról szóló tartalmi beszámoló

A közalapítvány célja az alapító okirat szerint a következő:

• Támogatást nyújtani színvonalas képzőművészetialkotások létrehozásához. GyomaendrődVáros művészeti

értékeinek felkutatása. gyüjtése. megőrzése.kiállításának biztosítása. különös tekintettel a gyomaí és endrő

di származású művészek alkotásaíra.

• A Gyomaendrőd. Kossuth u. ll. szám alatti ingatlan állagának megőrzése. bővítése. további kiállítási lehe
tőségek biztosítása a kortárs helyi művészek részére. a Corini- és Vidovszky-gyüjtemény, valamint a Vidov
szky-emlékszoba targyaínak elhelyezése, ezek állandó gyarapítása, állagmegóvása és folyamatos kiállítása.

Az alapító okirat zárórendelkezéseinek 12.1 pontja szerint:

• A Közalapítvány céljaínak elérése érdekében együttműködika képző-o ipar- és fotóművészetmár működő,

vagy a jövőben létrejövő állami. önkormányzati. társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal. így különösen
a Kulturális Egyesület Gyomaendrődértmegnevezésű egyesülettel.

A fenti céloknak és rendelkezéseknek a Közalapítvány elsősorban a használatába adott Kosf lth út ll. szám
alatti épületben létrehozott Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény - Városi Képtár műköc-::sével igyekszik
eleget tenni.

A következóKben összefoglalva ismertetjük a három év szakmai munkáját:

1998.
ÁLLANDÓ:

Vidovszky Béla festményei és
személyes emlékei
Corini Margit. a párizsi éjszakák
festője

Nép és történelem lliéssy Péter
képein (új válogatás)

IDŐSZAKI:

Május 23. - A Vidovszky Gyer
mek és Ifjúsági Rajzpályázat kiál
lítása. Megnyitotta: Gyarmathy
Gabriella műv. tört.
Július 23. - Corini Margit és
Kohán György közös kiállítása
Szeptember 3. - Vidovszky
emlékkiállítás a művész halálának
25.. születésének 115. évfor
dulójára. Megnyitotta: Banner
Zoltán műv. tört.

KIÁLLÍTÁSOK

1999.

Vidovszky Béla festményei és
személyes emlékei
Corini Margit. a párizsi éjszakák
festője

lliéssy Péter grafikái
"Ember és művészet" címmel
újjárendezett állandó kiállítás
Vidovszky, Corini és Pásztor János
műveiből. .
Illéssy-kiállítás átrendezése' új
megnyitó nélkül

Pásztor János szobrai a MNG-ból
.Az én városom" CÍmű. a Városi
Könyvtárral közös Gyermekrajz
pályázat kiállítása.
A VI. Gyomaendrődi Nemzetközi
Művésztáborkiállítása

2000.

Vidovszky Béla festményei és
személyes emlékei
Corini Margit. a párizsi éjszakák
festője

Nép és történelem lliéssy Péter
képein
Pásztor János szobraí a Magyar
Nemzeti Galériából

Május 4. "Hontiék" címmel Honti
Antal festőművész. valamint gyer·
mekei és unokái képeiből váloga
tott kiállítás. amelynek megnyitója
egyben könyvpremier is volt.
Megnyitotta Banner Zoltán
Június 8. Kunkovács László
fotóművész

"Pásztoremberek" című soroza
tából válogatott kiállítás.
Megnyitotta: dr. Kovács Béla
Augusztus 5. A VII. Gyoma
endrődi Nemzetközi Művésztábor

záró kiállítása.
Október 23. "Csendüljetek szívek.
konduljatok harangok!" címmel
Latorcainé Újházi Aranka ikon
festő művész és Takács Ágnes
fotóművész kiállítása.
Megnyitotta: dr. Isépy Tamás
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VENDÉGKIÁLLÍTÁS:

Október 2. Budapest Bank Cen
ter - a Vidovszky kiállítás (5 kép
szerepelt) és Pátzay Pál terrakotta
mellszobra

1998.

Özv. Szabó Zoltánné adománya
férje alkotásaiból: 22 db akvarell.
l db szénrajz. 5 db textilmunka

1998.

1998.

Fizető: 472 fő

Ingyenes: 531 fő

Összesen: 1003 fő

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

GYŰJTEMÉNYGYARAPOnÁs

1999.

Csókos Varga Sándor: Kovács
István portréja (Hunya Alajos
ajándéka - becsérték 200 ezer Ft)
Három kép a Nemzetközi Mű

vésztábor anyagából

RESTAURÁLÁS

1999.

Vidovszky: Halászbárka a Tiszán
Vidovszky: Keresztelő kápolna

Velencében

LÁTOGATOTTSÁG

1999.

Fizető: 246 fő

Ingyenes: 1009 fő

Összesen: 1255 fő

Sajtóvisszhangok

2000.

2000.

Képkeretek

2000.

Fizető: 261 fő

Ingyenes: 1731 fő

Összesen: 1992 fő

3

A helyi és megyei lapok tudósítottak a megrendezésre került kiállításokról. A Békés Megyei Múzeumi Híradó
az időszaki kiállításokat publikálta. Corini-tanulmány jelent meg a kolozsvári Korunk című lapban, erről a
tanulmányról recenzió a Békés Megyei Napban és a Heti Délkeletben is. A Múzeumi Hírlevél cikket közölt
Latorcainé Újházi Aranka ikonkiállításáról.

Természetbeni tár.nogatók

A kiállítás meghívóínak nyomtatásában a Gyomai Kner Nyomda folyamatos segítséget nyújt. A Vidovszky
poszterek nyomtatásában a békéscsabai nyomda is közreműködött.Jelentősebb támogatást nyújtott még a
Termix Építőipari Szövetkezet 10 db szobortalapzat készítésével. 2000-ben 10 db paravánt készítettek a
Képtár részére fél áron. A Gyomaszolg Kft. a kertben felállított filagóriához a fürészárut biztosítottak.
Még számos kisebb természetbeni támogatásban részesültünk magánszemélyektől. vállalkozóktól és
intézményektől. amiért ezúton isköszönetet mondunk.

A kuratórium évente megtartotta ülését. 1998-ban az átalakulás szükségessé tette, hOgy még plusz két i:i.lést
hívjon össze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeta beszámoló elfogadására.

Gyomaendrőd,2001. mé!Jus 11.

MEGYERINÉ CSAPÓ ILDIKÓ
a kuratórium titkára

DR. KOVÁCS BÉLA
a kuratórium elnöke
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2000. áprilisi közgyűlésünkön Dinya László
lemondása miatt a tagság Farkasinszki Sándort
választotta meg az egyesület elnökének. A vezetőség

nyolc alkalommal ülésezett. Az év teendői közül: a
2000. évi költségvetés összeállítása, módosításokkal;
fegyelmi határozat a polgári szolgálatot teljesítő sze
mély ellen; beszámoló összeállítása, elfogadása; az
APEH felé fennálló tartozás mérséklési lehetőségeinek

felmérése; vagyontárgyak értékesítése (tégla, tartályos
gépkocsi); Flórián napi csapatzászlóra szalag
adomány; szponzori támogatások megvonásának
reklamálása (Euroflóre Kft.. Kruchió Ferenc);
kártéritési kérelem elutasítása (Katona Sándor); távlati
fejlesztések területigényének kérelmezése; telefOl:.vonal
leadása; betonozás megszervezése; polgári szolgálat
megigénylése; közmunkás szerződésénekmeghosszab
bítása; gépjárművekműszaki vizsgáztatása stb.

Az egyesület taglétszáma 39 fő, ebből 2 fő tisztelet
beli tag, l fő jogi személy - Gyomaendrőd Város Ön
kormányzata képviseletében. A Város; mint az 'egye
sület legnagyobb támogatÓja l-l főt delegált választás
útján a vezetőségbe, illetve a Felügyelő Bizottságba. Az
egyesület tagjainak képzettsége: l fő szakmérnöki
diplomával. 2 fő egyéves parancsnoki tanfolyammal,
10 fő 240 órás alaptanfolyammal rendelkezik. 28 fő

aktívan részt vesz valamilyen munkában, 18-20 fő be
avatkozásra kész, kiképzett tűzoltó. Probléma volt,
hogy az év végével megszűnt minden különleges
gépjárművet vezető alkalmazott (közmunkás) munka
viszonya.

2000-ben 18 esetben vonultunk ki tűzhöz. Ebből 6
lakás, ill. épülettűz, két szalmatűz, avar, tarló és lábon
álló búzatűz. Egy alkalommal vettünk részt műszaki

mentésben Mezőtúr és Gyomaendrőd között. A nyár
közepén vizihulla keresését is végeztük. Három alka
lommal vettünk részt rendezvények biztosításában,
háromszor kapcsolódtunk be közös gyakorlatba a
szarvasi tűzoltókhoz. Egy esetben képviseltük
egyesületünket tűzoltó versenyen Battonyán.
Szeptemberben részt vettünk két fővel az önkéntes
tűzoltó egyesületek megyei gyakorlatán. Végeztünk
iskolásoknak tűzvédelmioktatást is, amelyet évenkén
ti bemutatóval, játékos gyakorlatokkal meg kívánunk
ismételni. Kiemelkedett pünkösdkor a megkésett
Flórián-napi ünnepség, amikor a csapatzászlónkra a
zászlóanya szalagot adományozott, melyet a püspök úr
áldásával rögzített a zászlónkra. Anyagi helyzetünk a
pályázaton elnyert 700 E Ft áthúzódó befektetésével

javult. Sajnos év közben az IFA tartályos kocsitól és a
Csepel tűzoltó gépjárműtől meg kellett válnunk. A
létrás kocsit (Németországból 'származL1{) okmá.-nyok
hiányában bizony nem tudtuk hasznosítai'1i. .. !

J elenleg bevethető technikánk: GKe-915 Mercedes
gépjármű fecskendő; ANV-186 Magirus gépjármű

impulzus vizköddel, folyamatos vizköddel oltó beren
dezéssel, valamint vízsugárszivattyúval; GXV-744
Mercedes kiskocsi, ami tömlokkel, tűzcsappal, vízsu
gárszivattyúval van ellátva. (Minden járművön meg
felelő mermyiségű kézi szerszám található.) Rendel
kezünk, esetleges belvizszivattyúzáshoz 2 db atemelő,

nagyteljesítményű Honda típusú szivattyúval is.
Védőruhák közül: 8 garnitúra Satler bevetési öltözet,
17 pár Elten 8271 védőcsizma, 12 védösisak, 6 má
szóöv, 4 légzőkészülék ...

A pályázati 700 E Ft-ból védőruhát, támasztólétrát,
akkumulátort, kézi lámpát, láncfűrészt, szűrökosarat,

tömítéseket ... vásároltunk.
Az önkormányzat által feltárt hiányosságokhoz

kapcsolódó APEH-tartozás kiegyenlítése - meghaladta
a 800 E Ft-ot - ingóságok eladásával történt. Az év
végére stabilizálódott az egyesület anyagi helyzete.
Decemberben megszűnt az utolsó közmunkás mun
kaviszonya, s ezután csak időszakos ügyeletet tartot
tunk.

A 2000. január l-i nyitó pénzkészlet: 943.880 Ft
volt.

Bevétel összesen: 3.993.964 Ft. BM-támogatás:
750 E Ft, Munkaügyi Központ tám.: 820.758 Ft, ön
kormányzati működési tám.: 438.050 Ft - szponzori
tám. utáni önk-i. tám.: 436 E Ft, szponzori tám. 553 E
Ft, értékesítésböl származó bev. 900 E Ft, APEH 1%
visszautalása 27.321 Ft, telefontérítés 28.582 Ft,
kamatbev. 11.603 Ft, tagdíj 28.650 Ft.

Kiadások összesen: 3.404.792 Ft. Munkabér l M
21.304 Ft, munkabér járulék 461.886 Ft, járulék,
hátralék, APEH végr. hajt. 719 E Ft, önellenörzési
pótlék 107 E Ft, telefon ktg. 136.863 :Ft, gázdij,
ll3.737 Ft, nyomtatvány, posta ktg. 4.818 Ft, üzem
anyag ktg. 129.529 Ft, tűzoltóautó karbantart., V.lZsg.
124.010 Ft, gépjármű köt. bizt. 186.129 Ft, egyéb (OTP
jutalék), tagdíj stb 75.901 Ft, csizma, sisak 50 E Ft.
mobil rádió 2 db. 255 E Ft, mobil telefon 19.615 Ft.
December 31-én a bankszárnia és házi pénztár egyen
lege: 1.533.052 Ft volt.

A költségvetés fő száma 200 l. évre (bevétel - ki
adás) 3.216.152 Ft.

Az egyesület 2001. év· célkitű éseiből

Afolyamatosság megtartásával az Alapszabályban meghatározott feladatok
elvégzése a cél. A tűz elleni védekezés, megfelelő felvilágosító munka, a
katasztróíahelyzetek megszüntetésében való közreműködés és egyéb műszaki

mentés, kármegelőzés, elhárítás.
Az elődök több mint százéves hagyományait ápolva munkájukkal aváros

lakosságának anyagi javait szeretnék védeni a tűz, mini elemi erő pusztítása
ellen. Ehhez rendelkezésre áll az önkormányzat által biztosítotl szertárépület,
tüzoltó jármüvek és az anyagi támogalás.

A gépkocsivezető problémát meg kell oldani. Folytatni kívánják a garázs
építési munkáit, pályázni szeretnének tömlőszárító torony elkészítésére.
Továbbá tűzvédelmi oktaiásokat szerveznek, gyakorlatlal egybekötve, havonta

továbbképzést tartanak az önkénteseknek. Gyakori állománygyűlésen értékelik
az elvégzett munkát, és atovábbi feladatokat megbeszélik, tisztázzák.

A2001. évi költségvetés szamai - összes bevétel: 3.216.152 Ft. Ebbőt nyitó
készlet 1.533.052 Ft, önkormányzati támogatás működésre 800 EFt, szponzori
támogatás 300 EFt, önk-i tam. szponzori tám. után 300 EFt A Munkaügyi
Központ támogatása polgári szolg. után 233.100 Ft.

Kiadás: 3.216.152 FL Ebből: pl. kötelező biztosítások 3 járműre 282 EFt,
gépjármű karbantartás, vizsgáztatás 450 EFt, üzemanyag 200 EFt, telefon, gáz
280 EFI...

Kérik ajavasiaiokat, ötleteket az egyesület további működéséhez.
Abeszámolót Farkasinszki Sándor elnök adta aHíradónak.
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MILLENNIUMI BETHLEN NAPOK
Sikeres volt a Bethlen Alapítvány, a Tourinform Iroda, a Békés

Megyei Gazdakörök Szövetsége által 2001. április 20-21-én rendezett
II. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál. A növekvő érdek
lődést vonzó esemény a település egyik legnépszerűbb rendezvényévé
nőtte ki magát. Ezt a kiállítók növekvő száma is tanúsítja. A 33 kiállító
az ország több tájáról, külföldről: Ausztriából, Erdélyből, Szlovákiából
hozta el termékeit. A gazdag tejtermékekből - tehén-, kecske-, juhsajt,
túró és egyéb -, valamint a történelmi borvidékek nedűiből - Tokaj,
Balaton ... -, de a külföldi szöllőskertek boraiból is ki-ki megtalálhatta
saját kedvencét. A kóstolgatások lehetőségei sütőipari termékekkel és
savanyúsággal is kiegészültek.

Az első nap időjárása kegyes volt az eseményhez. A megnyitót dr.
Mucsi Imre FVM helyettes államtitkára mondta. Hangsúlyozta, hogy

Dr. Dávid Imre és Szemkeő Juditjuhsqjtot kóstol

szükség van aszemléletváltásra, ha az új közegben (EU) fontos szerepet
kívánunk elfoglalni. Afogyasztási igények helyes felmérésével alakuljon
ki a megfelelő ellátási rendszer. A régió termelési lehetőségeit kell
kiaknázni és kialakítani, jól megválasztani azt. hogy milyen ágazatok
tudnak ehhez csatlakozni. Az exporttörekvésekhez ki kell és lehet is a
területi adottságokat aknázni, a biotermelés beiktatásával például.

•••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••• 0· .
~ Tévé, video, antenna és ~· .
~ egyéb elektronikai ~· .: készülékek :· .
~ JAVÍTÁSA! ~· .: Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. :
·: Telefon 06/30/228-4728· .••••••• ll ••• II ll •• II •••••••••••••• ll ••••••••••••••••••••••••••••

PATyoLAT GYOMÁN
A I(OSSUT~ U. 18. sz. AlAn (AZ UdVARbAN)

VEGYTiSZTíTÁS, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TiSZTíTÁsA

'kEdvEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyiTVA: HÉTfőTől pÉNTEkie; 9-l 5 óRÁie;
KözülETEkNEk HÁzról HÁzie; sZÁllíTÁS!

A Bethlen Iskola sütőiparosainak termékei

Aváros jövőbe vetett hitét szemlélteti ez a rendezvény is, mivel az
EU-csatlakozás után ez a vidék sem kiszolgáltatott kíván lenni ...

A fesztivál programját színesítette és emelte a fúvószenekarok és
mazsorettcsoportok találkozója is, valamint a mezőgazdasági tanulók
sportversenye. Esportverseny fővédnöke dr. Deutsch Tamás ifjúsági és
sportminiszter volt. Ezen a következő eredményeket érte el a gyoma
endrődi Bethlen iskola csapata:

fiú atlétika: 100 m: Mátyus Ferenc 1., távolugrás: Csiki Gábor 6.,
magasugrás: Nagy Krisztián 2., 4x100 m váltó 2. hely (Pap Károly,
Jenei János, Mátyus Ferenc és Csiki Gábor). Összetettben 1.
Mezőhegyes, 2. Békés, 3. Gyomaendrőd.

lány atlétika: távolugrás: Szakálas Ágnes 4., súlylökés: Szakálas
Ágnes 4., 400 m: Szarka Kitti 5., magasugrás: Csarnai Mariann 2.,
4x100 m váltó: ·2. hely (Gáifi Zsuzsanna, Csarnai Mariann, Szakálas
Ágnes, Nagy Eszter)

Összetettben 1. Békés, 2. Gyomaendrőd, 3. Mezőhegyes.

Triatlon - úszás, kerékpározás, futás - fiú: 1. Gyomaendrőd, 2.'
Békés, 3. Mezőhegyes.

lány: 1. Békés, 2. lV1ezőhegyes, 3. Gyomaendrőd.

(Dicséretes volt afürdő támogatása és hozzáállása)
Labdarúgás: 1. Kolozsvár, 2. Mezőhegyes, 3. Gyomaendrőd. A

második napon elmosta a döntőt az eső, csak sárdagasztás volt. Nem
érvényesült a technika és agyorsaság.

Kézilabda: 1. Békés, 2. Gyomaendrőd, 3. Mezőhegyes.

Összetettben a fiúk: 3 sportág után: 1. Mezőhegyes 56 p., 2-3.
Gyomaendrőd, Békés 45-45 p.

lány: 1. Békés 82 p., 2. Gyomaendrőd 41 p., 3. Mezőhegyes 33 p.
Kézilabdában agólkirály Szakálas Ágnes Gyomaendrőd, míg a

fociban Székely József Székelyudvarhelyi játékos lett.

Gépjármű-tulajdonosok figyelem!
Vállalkozásom keretén belűl:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ef
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű lECH

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Te/.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.
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Testületi ülés április 26-án.

A napirend előttiekből

Dr. Dávid Imre polgármesteri beszámolójából

- ÁpIilis 23· án a Gyulai bíróságon az öt éve
húzódó, úgynevezett vitatott föld-per tárgyalását
ismét elnapolták szeptember 26-ra. Valószínűnek

tűnik, hogy nem a megoldást keresik, hanem az idő

húzásáról van szó ...
- Köszönetet mond a Képviselő-testület a Bethlen

Gábor Szakképző Iskolának és a többi szervezőnek,

közreműködőnek a sikeres Sajt-és Túrófesztivál
megrendezéséért. Ez a rendezvény szépen fejlődik és
vonzza a környék és a város lakóit is ....

- Sajnos látható, hogy mindkét ligetünk nagyon
rossz állapotban van. Rendkívüli mértékben romlik a
fák állaga, nagy ütemben száradnak ki. Ennek oka
talán a vizes és száraz idájárású évek, vagy a fák
kora. A felújítást szakemberek bevonásával el kell
kezdeni.

- Emléklapot és emlékplakettet kapott Gyoma
endrőd a Háborús Sírok Alapítványtól három né
met katona sírjának gondozásáért. Ezzel meg
köszönik azt a szívességet, amivel a sírokat ke
zelték.

- A TITÁSZ körzeti irodája Karcagra költözött.
Azóta nehéz őket elérni, a kapcsolatot tartani. Ebben
javulás kívánatos. Azonban pozitív hozzáállást
tapasztalnak egyéb ügyekben, mert például a Hősök

úti kábelek cseréjéhez, ami várhatóan év végéig, vagy
jövőre készül el, mikor is szigetelt villanyvezetéket
húznak kí; az endrődi katolikus és a gyomai refor
mátus templom kívilágitásához, valamint a Sza
badság téri villanyoszlopok problémáinak meg
oldásához is így viszonyulnak.

- A városháza melegvízellátását leválasztották a

Copy-Force
Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.

CT.: HAINFART MIHÁLY

Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI

SZERVIZ! • SZÖVEGSZERKESZTÉS!
Másolópapír, faxpapír, leporelló, boríték, öntapadós címke

Nyomtatókazetta, festékszalag, toner
HP4P, 5P, 6P, HP4L, 5L, 6L. Cartrídge újratöltés

RICOH, CANON, SHARP másológépek kazettatöltése

AUDIO- VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek, árazógépek forgalmazása, javítása

TEC. SAMSUNG PÉNZTÁRGÉPEK
MÁRKASZERVIZE!

5500 Gyomaendröd, Zrínyi u. 26. Tel.: 66/284-788, 20/9439-172

termálkútról, s ezután a város is fIzet ezért a vízért,
mint bárki más.

- A Művelt Cigányifjúságért Alapitvány vállalja
lakóházak, nyaralók fünyírását, parkok ápolását,
tereprendezést és hasonló feladatokat. További infor
máció: Fő út 80., vagy a 66/581-020- as telefonon.

Április 28-án a Városházán adták át a volt
munkaszolgálatosoknak a Hitünkért és a Hazáért
- az Üldözöttek Szövetsége emlékérmeit. Tizenhét
főt érintett, akík végigszenvedték az ötvenes évek
büntető, politikai jellegű ,,lapátos katonák" szol
gálatának is nevezett éveket. Ennek 50 éves évfor
dulójára szervezték a megemlékezést. Az önkor
mányzat támogatásával ehhez hozzájárult.

napirendi pontokból

ÖregszőlővLzvezetéke
A Képviselő-testület jóváhagyta Öregszőlő víz

vezeték-hálózat bővítésének L ütemének meg
valósítására benyújtott pályázatot. A testület a nettó
19503 ezer foIint összegű beruházás megvaló
sitásához a 3900 ezer forint összegű saját forrást a
2001. évi költségvetésből biztosítja. A megvalósítás
érdekében a Békés Megyei Területfejlesztési Ta
nácshoz benyújtandó pályázatában 15 millió 602
ezer forintnyi vissza nem térítendő támogatást
igényel.

Kiállítás nyílik
a Városi Képtárban május 17-én 16 órakor

Lázadó piktorínák címmel,
Corini Margit kortásnői a 20-as, 30-as években

alkotott műveiből.

Megtekinthető július 31-ig.

~
KörÖSi Weekend HOn!ász-.~~

~." . hobbv-. kempingszaküzlet ~~
,~ .' Horgászfelszerelések - teljes márkakinálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSfÁK ÉS OíSZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKB6L1
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047

Nyitva: mindennap 8-18 óráig
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(folytatás a 4. oldalról)

Lakbéremelés
A GY0!J1aszolg Kft., mint az önkormányzati lakások

üzemeltetője javaslatot tett a 2001. évre tervezett kar
bantartási és felújítási munkálatokra, valamint a lak
bérek emelésére, mert azt utoljára '98-ban módosítot
ták. Az összkomfortos lakások esetében 90-ről 100 fo
rint/m2-re. a szükséglakásoknál 20-ról 30 forint1m2 -re.
Szolgálati jellegű 24 darab, szociális jellegü bérlakásból
33 darab kezelése tartozik a Gyomaszolg Kft.-hez.

Ligeti teniszpálya
Az Erzsébet-ligeti teniszpálya üzemeltetési pályáz

tatására a Gyomaendrődi Tenisz Klub nyújtotta be
igényét. A teniszpálya üzemeltetési pályáztatásával az
volt a testület célja, hogy ezt a létesítményt jobban be
kell vonni a város sportéletébe és az idegenforgalomba
oly módon, hogy a pálya nyitva tartása kedvezően vál
tozzon a fentiek figyelembe vételéveI. A pálya állagát és
a környezetét, a vízlevezetést javítsák meg, illetve a
problémák megoldást nyerjenek. (A salak cseréje már
megtörtént.)

A megállapodástervezetben kitérnek még a nyitva
tartás pontosítására is. E szerint júniustól augusztusig
délelőtt 05 órától lO-ig, délután 14 órától 20-ig álljon
rendelkezésre. A pályát teniszezésre bárki korlátozás
nélkül igénybe veheti térités ellenében, víszont a
díjtételeket az önkormányzat hagyja jóvá.

Lemondott az elnök
Lemondott dr. Kovács Béla a Közalapítvány Gyo

maendrőd Város Közgyüjteményeiért kiemelten köz
hasznú alapítvány elnöke. Közel tíz évíg látta el ezt a
tisztséget. amiről írásban mondott le május l-jei
időponttal. A kuratórium tagjainak megbízása 3 évre,

Llonne Shop!
GYOMAENDRŐD

Hősök útja 46. • Tel.: 66/386-424
A bollogósok előtt is bő óruvólosztékkol vórjuk

kedves vósórlóinkot o Lionne Shop-bon!
Aram) és ezüst ékszerek órusítóso, Jovítóso

Tört orom,Jból ékszerkészítés

FOLYAMATOS AGFA AKCiÓK!!!
2-t Fizet 3-t kopl

AGFa 20 kockós Filmek mellé aJóndék Fotóolbumok!
Fént,Jképezőgépek. I=JKClÓS ÁRON!

11
Exokto Fénvképezőgép

~ Filmmel. elemekkel 9830 Ft helt,Jett, 11
most csok 8300 Ft-ért!

Karórók. Foliórók, ébresztőórók

~~~ Képkeretek, Fotóalbumok LIONNE
=:'=':~. minden méretben SHOP.

mór 200 Ft-tól l

Ajóndéktórgt,Jok. 22 K-os oronnt,Jol futtotott
bizsu ékszerek

Rmotőrfilmek kidolgozóso rövid hotóridővel.

kivóló minőségben, ojóndék indexprinttel.

2001. május 31-ig szól. Eddig Kóris Györgynét bízzák
meg az elnöki teendökkel.

Holtág-rekonstrukció
A Békés PLANUM által elkészített pályázati terveket,

amelyek abelterületi vízmentesitésrőlszólnak, aktuali
zálták a 200 l-es év szempontjai szerint, mert a 2000.
évben felmerült pályázati forráshiány míatt elutasított
támogatási igényt idén valószínüleg ismételten be
nyújthatják, s bizonyára sikeres lesz. A csatornahálózat
rekonstrukciójához szorosan kapcsolódik a Füzfás-,
Csókási-, és a Rév-zugi holtágak állagjavítása. A cím
zett támoga,tási pályázatban szerepel az említett holtá
gak rendezése is. A támogatás elnyerése esetén a
beruházáshoz szükséges saját forrást (lO%) biztosítják.

Új kajakos vízitelep
A Képviselő-testület egyetértésével támogatja a Körös

Kajak Sportegyesület vízi telepi beruházását a Be
senyszegi u. 6. sz. 263/6 hrsz-ú területen. Gyoma
endrőd város Rendezési Tervének felülvizsgálata során a
terület "hétvégi házas" területbe történő besorolásához
hozzájárul, ahol sportlétesítmények helyezhetők el.
A régebbi elgondolásoknak megfelelően a terület sport
centrumrná való válásának első lépcsője ezzel elérkezett.

Létszámcsökkentés
A 2. Sz. Általános Iskolához tartozó Jókai utcai óvoda
alkalmazotti létszámát április 27-től egy fővel csökken
tik. Így a 13 fős óvodai létszám véglegesen 12-re módo
sul a feladat változatlan szintü ellátása mellett. Az óvo
dapedagógus GYES ideje letelt, nevezett jelenleg fizeté
ses szabadságát tölti. A GYES-t megelőzően az intéz
ményhez tartozó Jókai utcai óvodában dolgozott. mint
kinevezett· közalkalmazott. Szabadság letöltését kö
vetően munkába kellene állitani, de az álláshely, melyet
korábban betöltött, az elmúlt években megvalósult át
szervezések eredményeként feleslegessé vált...

KÖZLEMÉNY
Értesítjük a tisztelt olvasókat, hogy megalapítottuk Gyomaendrődön a
Vállalkozók Gyomaendrődért Egyesületet. Az egyesület minden hó első

csütörtök estéjén 18 órai kezdettel tart ülést, amelyre minden Gyomaendrőd

lejlődéséért és a település pozitív megítéléséért tenni szándékozát és érdek
lődőt tisztelettel várunk.

Legközelebbi összejövetel időpont ja: 2001. május 03. 18 óra.
Helye: Gyomaendrőd, Kossuth u, 18,

Vendég: Tárnay Hajnalka, aBékés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú
Közalapítvány igazgatója. Az egyesület vezetősége.

LOlU'talaní'tás!
A GY0Jnaszolg Kft:. lOJnt:a1anít:ást: t:art: a
t:elepülésen m.ájus 7-én és B-án. KérjÜk. "
a liJn-loJnot: köt:egelve. vagy. zsákokba
t:éve helyezzék ki (esős idő eset:én szilárd
burkolat:ú út:ra). Hígt:rágyát: és bale
set:veszélyes (éles. szúrós) 't:árgyakat:
nem szállít:anak el.



6 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 2001. MÁJUS

AHumánpolitikai Bizottság április 17-i ülésén döntött a2001. évi alapok
felhasználásáról és az egyes alapokra érkezett pályázatok támogatási
összegéröl. A 2001. évi önkormányzati költségvetésben az egyes alapokra a
következö összegeket határozta meg aKépviselö-testület: (A Sportalapból és a
Civil szervezetek támogatási alapból megállapításra került akötött felhasználású
támogatások, illetve amegállapodások alapján kifizetésre kerülö összegek.)

Ifjúsági alap: 600 EFt.
Sportalap: 12450 E Ft. (Kötött felhasználású összegek: Diáksport 

500 EFt, Endrödi pályarekonstrukció - 1 M Ft, Gyomai futópálya-rekonstruk
ció - 500 EFt, Gyomai pálya kerítésjavítás -100 EFt, Sport alap II. félévi tar
talék - 500 EFt.) Felosztható pályázati alap: 9850 EFt.

Civil szervezetek támogatási alap: 8500 EFt. (Megállapodás alapján és
működésre felhasznált összegek: Tűzoltóság - 800 E Ft, Közgyűjtemény

alapítvány - 625 EFt, Motormúzeum - 650 EFt, DADA-program támogatása
- 400 E Ft, Városi ünnepségek megrendezéséhez - 625 E Ft.) Felosztható
pályázati alap: 5500 EFt.

Az Ifjúsági alapra 20 pályázat érkezett, három lett elutasítva.
ASportalapra 12 sportszervezet nyújtott be támogatási igényt, egy

sportcélú alapítvány került elutasításra.
ACivil szervezetek támogatási alapra 54 pályázatot küldtek be, közülük 45

kapott támogatást.
A pályázókat a döntésröl rövidesen írásban tájékoztatja a Polgármesteri

Hivatal.

FELHívÁs
nA színészmeslerség alapjaíval együtt az életre is felkészíl"
A KÖRÖS MENTI NÉPTÁNC ALAPíTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

ISKOLÁJA A KATONA JÓZSEF MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN a
2001/2002-es tanévben megkezdi 12 éves kortól a négy évfolyamos
SZíNJÁTÉK oktatását.

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színjáték-oktatás célja a
művészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztése, ismereteik
gyarapítása, művészLli kifejezö készségeik kialakítása, gyakoroltatása,
figyelembe véve átanulók érdeklödését, életkori sajátosságait, elözetes
színházi-dramatikai tapasztalatait.

Aszínjátszás tanszak fötárgyai: drámajáték, színjáték.
Kötelezö tantárgyak: beszédgyakorlatok, mozgásgyakorlatok (tánc).
Kötelez6en választható k: vers és prózamondás, színházismeret, tánc és

színházi mozgástréning, beszédtechnika, kreatív zenei gyakorlat.
A tanítási órák délután, esetleg hétvégeken lesznek. Az oktatást szak

képzett tanárok irányítják.
A vizsgáztatást a budapesti Keleti István Művészeti Iskola tanárai

végzik.
Jelentkezési határid ö: 2001. június 20.
Tandíj 2500 FVfélév.
Jelentkezni lehet: Hajdú Lászlónál (Városi Könyvtár, Kossuth u. 50)

W;$'%%.wZZ'%%%%:Z:Z"Z:Z:Z";$'$%:Z:Z"~~~%%.z:Z:S':Z:Z"~:Z:Z"~1

~ ~m Elvesztette nyári színét, vagy netán m
~ kikapcsolédásra, szépülésre vágyik? ~

UEzen segíthetünk., mert egy helyen várja Önt m
ij Turbo szoli, kozmetika, fodrászat I
~ (Nők, férflilk és tinik részére) ~

~ Gyomán a Jókai u. 29/1. szám alatt ~

a Bejelentkezni: m
~ 06/66/285-669, 06/203-441-008 I
~ S.zeretettel váTjuk a kedves vendégeket! !iJ!

t~"a1fO"...7~~?&~~~~~-a~~"'a~"'a~~~~~~

A fa lugazdász jelenti
A szövetkezeti üzletrészre vonatkozó törvényt,

mint köztudott az alkotmánybíróság elvetette, ezért a
vonatkozó szabályokkal a nevezett törvény alapján
nem élnek. Azonban a kormány igérete szerint ez
évben megtalálja a módját, hogy akik. eddig is kvázi
jogosan adták be igényüket a járandóságra, azok
mégis megkapják pénzüket, vagy legalább is egy
részét.

A föld alapú támogatás ügyében Kertes Imre
falugazdász a következő lapszámban közli a tudni
valókat.

~émet()r-száQbanjárt
a ~umba TáncsP()rt I:Qyesület

tánc()sainak csapata
Ez év április 5-e és 9-e között a németországi Merse

burgban járt a gyomaendrődi Rumba Táncsport Egyesület öt
párosa. Az elmúlt év őszén meghivás érkezett a német
Tanzsportclub Blau-Silber Merseburg-Leuna e.V. részéről a
klub negyvenéves fennállásának évfordulója alkalmából ren
dezendő csapatversenyen való részvételünkre. A német klub
bal még a nyolcvanas évek elején alakult ki baráti kapcsolat,
melynek eredményeként évente csapatversenyeken mérte
össze tudását a két klub Merseburgban illetve Gyoma
endrődön. Sajnos a nyolcvanas évek vége óta a kapcsolat
szünetelt, igy nagy örömmel vettük az ismételt külföldi meg
mérettetési lehetőséget. A meghívás egy gyermek, két junior és
egy ifjúsági párosból álló versenyző csapat, valamint egy latin
bemutató páros és két fá csapatvezetőre szólt.

Klubunkat ennek megfelelőengyermek kategóriában az ez
évi Kelet-Magyarországi Régió Bajnokság hatodik helyezett
párosa Perei Péter-Nagy Rita páros, junior kategóriában az
elmúlt hónapok többszörös énnes párosa Vaszkó Zsolt és
Martinák. Erika, valamint az idei országos bajnokság hatodik
helyezett párosa Mészáros András-Kelemen Erika képviselte.
Az ifjúsági kategóriában a régió bajnokság ezüsténnes párosa
Fónagy Ádám és partnere Mészáros Györgyi versenyzett.

Április 7-én este a nagyon elegáns leunai kulturális cent
rumban megrendezett jubileumi csapattánc versenyen
klubunk csapata fólényes győzelmet aratott a vendéglátó klub
csapata felett. Valamennyi táncban minden párosunk
egyértelmüen jobbnak bizonyult a német táncosoktól, amely
párosult a helyi közönség elismerésével is. A táncestélyen meg
jelent több mint négyszáz fás vendégsereget az ez évi országos
bajnokság aranyérmes párosa Megyeri Csaba-Varga Patrícia
kápráztatta el a latin versenyprogramjából és két hangulatos
kúr táncból álló bemutatójával.

A nagyon figyelmes és pazar vendéglátás vasárnap egy
hangulatos kirándulással, valamint Merseburgban a ven
déglátók klubházává átalakított egyik középkori vártoronyban
tartott búcsúesttel fejeződött be.

Klubunk jövőre ünnepli fennállásának harmincadik évfor
dulóját. Ez alkalomból viszonthivtuk a vendéglátóinkat egy
gyomaendrődi találkozásra.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik anyagilag és erkölcsileg is támogatták. klubunk tánco
sainak vendégszereplését: Agrolakt Kft., Csárdaszolg Kft.,
Endrődi Szabóipari Szövetkezet, TImár Jánosné vállalkozó,
Körös Bútoripari Kft.. a táncos szülők.

MEGYERI LÁSZLó klubvezető táncpedagógus.
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Kovács Imre: A parasztéletforma csődje - Gyoma, 1939 (IV.)
A saját földjén gazdálkodó és töb

bé senkitől nem függő birtokosréte
gen belül a múlt század hetvenes
nyolcvanas éveire éles elkülönülés
ment végbe. Az ügyesebb gazdák las
san felvásárolták az eladó birtokokat:
a Wodiáner-uradalom is szétesett és
abból is nagy terWeteket szereztek
meg m3.c,ouknak. úgyhogy a század
végére kialakult a nagyparaszti ré
teg. amelynek érdekei pontosan meg
egyeztek a nagybirtokoséval. Negy
vennyolc után sokáig a gazdák
munkaközösségei alkották az új
helyzetnek megfelelő munkarend
szert. A szomszédos tanyák paraszt
jai összejártak dolgozni: közösen
végezték az aratá 3t. cséplést. széna
kaszálást, kukoricatörést és álta
lában azokat a munkákat. amelyek
meghaladták az egyes gazda erejét.
Ezek a kollektiv munkaközösségek a
századfordulóig fennállottak. Szét
esésüket a nagyparasztság kiválása
idézte elő. A 100-200 holdas gazdák
többé nem álltak be a 10-15 holda
sokkal egy sorba dolgozni: meg
gazdagodásuk így hamarosan felborí
totta az új munkarendszert. Ök a
nagybirtokon kialakult munkástar
tást vezették be. és mivel még em
lékeztek a ségi jó idők" munkatel
jesítményeire: a kora hajnaltól késő

estig. sokszor az éjszakába is bele
nyúló munkanapokra. amelyeket ők

is végig dolgoztak: alkalmazottaiktól
minden emberi és szociális szem
pontra való tekintet nélkül ugyanazt
a munkateljesitményt követelték meg.

A nagybirtokon és a nagyparaszt
nál dolgozó munkás tehát nem is
merte a szabályozott munkaidőt:

dolgoznia kellett. vagy éhen halt.

A kisparasztság soraiból pedig állan
dóan kapott utánpótlást ez az egyre
szélesedő társadalmi osztály. és
könnyen érthető. hogy az éppen
akkor meginduló agrárszocialista
szervezkedés Gyomán is talajra
talált. és elsősorban ennek az
embertelen munkarendszernek a
megszüntetését tűzte ki céljául. Az
agrárproletáriátus önálló társadalmi
osztály lett. a szakadék egyre mé
lYÚlt. s mindezek az egész társa
dalom bomlását indították meg. Mert
a parasztság életformája itt indult
bomlásnak. A földesúri gazdasági
rendszeren belül vagy akollektiv
munkaközösségek idején még közös
törvények határozták meg az élet
rendjét: amint egyesek kiváltak és
mentesitették magukat a fizikai
munka alól. más irányt vett érdek
lődésük és akarva-akaratlanul az
intelligencia felé sodródtak. A gyomai
úgynevezett múvelt középosztály a
gyarmati életnek megfelelően ren
dezkedett be. Kényelmessé varázsol
ta környezetét: teniszpályákkaJ.
stranddal, vadásztársaságok ala
kításával stb. próbálta elviselhetőbbé

tenni az alföldi sivatagi életet. a
parasztsággal nem sokat törődött. Ha
egyesek érintkeztek is a néppel, azt
hivatali kötelességük írta elő. vagy
egyéni karrierjük tette szükségessé.
Feléjük csak a gazdag parasztság
tudott tért nyerni és a második ge
nerációval soraikba férkőzni. Jegyző.

orvos. pap. ügyvéd. stb. került ki a
parasztságbóJ. aki vékony szálakkal
füzte össze a két társadalmi osztály
életét. De mivel a gyomai intelligencia
sem volt egységes. hanem legalább
három. vagy négy rétegre szakadva

játszotta kisded játékait. és a soraiba
kerülő új elemeket rögtön felszivta: a
gazdagabb parasztságnak egyelőre

meg kellett elégednie azzal. hogy kül
sőségekben utánozta az ..úri" életet
és készültségben várta az első ked
vező alkalmat a betörésre.

Az alsó társadalmi rétegek életfor
mája. a szabad bérmunka sohasem
kellően értékelt anyagi bázisán szin
tén csak külsőségek tekintetében
változott az időnek megfelelő módon.
Odáig sohasem tudott eljutni az
agrárproletáriátus. hogy belső tár
sadalmi és szociális megerősödéssel

fejlődő. határozott és céltudatos élet
formát alakítson ki. A szociális
bizonytalanság útvesztőjébena teljes
lezüllés és a pillanatnyi fölemelkedés
kétségei között tévelygett: készen
mindenkor arra. hogy bármilyen
irányzat vagy mozgalom mögé felso
rakozzék. amely valamelyes javulást
igér helyzetében. vagy változást
sorsában.

A háború után Gyoma már nagy
község. A társadalom felépitésében
a parasztság mellett jelentős mérték
ben vesznek részt az értelmiségi
és az ipar-kereskedelem-forgalom
foglalkozási főcsoportba tartozó
lakosok is. Az 1930. évi népszám
lálás 12244 lelket említ; közülük
csak 7663 tartozik az őstermelőkhöz.

a többi a nem-agrár foglalkozásúak
csoportját alkotja. A társadalom
most már ténylegesen osztályokra
tagozódik. A határban néhány nagy
birtokos és középbirtokos reziden
ciája áll. majorjaikból azonban
Gyoma felé nincsenek társadalmi
kapcsolataik: Budapest vonzásában
élnek.

..............•...........••..............•..•..............•.....•....•.••.•............••...••..•..••...••••.•.•..............

HI
Kedvezményes részletfizetési lehetőség

bármilyen vásárláshoz! R.P.A. Magyarország

Iroda: Békéscsaba. Kazinczy u. 4. r. 42.
Telefon: 66/444-544/242. vagy 06/20/347-2005.

Gyomaendrőd,Körgát u. 15/1. Tel.: 66/285-874.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERT6TLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-203, 06/30/361-5162
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PÁLVÁZAT
GyomaendrődVáros Önkormányzata az alább ismertetett szociális bér

lakás bérbe adására pályázatot fr ki:
Gye., Vízműsor 2/P. sz. alatt lévő 1 szoba, konyha és előszoba helyi

ségekbői álló 27 m2 alapterületű, komfort nélküli szociális bérlakásra.
Lakbére: 1350 FVhó.

Apályázat benyújlásának határideje: 2001. május 11. napja, melyet a
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályához kell benyújtani.

A lakbér megfizetéséhez "Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének

a módosftott 19/2000. (VII. 18.) KT. számú rendeletének 27. §. /1/
bekezdésében biztosított lakásfenntartási támogatást igényelhet az, aki a
többször módosított 6/1994. (11.23.) KT számú rendelet 3. §. /1/ bekezdése
alapján szociális körülményei miatt rászoruló személy."

"... amennyiben nincs szociális rászorultságú pályázó, akkor aszociális
körülményei alapján rászorulóknak nem tekinthető pályázók közül az
részesül előnyben, aki a lakbér előzetes egyösszegű megfizetését a
meghirdetett - legalább 6(hal) havi összeghez képest hosszabb időtartam-

ra vállalja." DR. DÁVID IMRE polgármester.
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Készletből, vagy rövid határidőre megrendelhetők!

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

SUZUKIT SZARVASRÓL
Suzukit vesz? Mostfüleljen!

l

Ll:f3f'()~f34L,"4S4UU ts
Ll:f3LÁT()f3AT()TT4UU

SZí~f'()LT

GYOMAI AUTÓCENTRUM KFT.
telephely

5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/386-322

SlARVASIAUTÓCENTRUM
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
5540 Szarvas, Kazinczy u. 4.

Tel.: 66/313-882

• Hitel
• Kedvezmény

• Ajándék
• Régi gépkocsi

beszámítása

• Wagon R+ tesztvezetés

Nálunk többet kap a pénzéért

Tüzép-telep
Gyomaendrődőnaz endrődi vásártéren

• építőanyagok gyári áron· oltott mész, kovács-
szén, dunai sóder. import cement kedvezményes

áron • száraz akác tűzifa

MÉG RÉGI ÁRON KAPHATÓ!

l!:IHíVHATÓ SZÁM
66/313-882 ri\\)

SUZUKI 66/386-322 'JlJ
Önnek csak a telefont kell felvennie,

minde" mást mi elintézünk!

Az Utazás 20Ql. Idegenforgalmi Kiállitás és Vásár
sikeresen zárult Gyomaendrődszámára - nyilatkozta
a Híradónak Hornok Ernő a helyi Tourinform Iroda
vezetője. Az idén 15 négyzetméteres területen önál
lóan mutatta be a Tourinform Iroda településünk
turisztikai kinálatát a fővárosban március 21-25.
között. A brossúrák mellett a számtalan érdeklődő a
Kner Nyomdaipari Múzeum, a Soczó Motor Múzeum
helyszinen bemutatott darabjain, valamint a Körösi
Szövetkezet halipari termékein keresztül új és
értékes információt nyerhetett Gyomaendrőd és
környéke természeti, kulturális, gasztronómiai
lehetőségeiről. Mindezek együttesen remélhetőleg

egyre több érdeklődőt vonzanak hozzánk már az
idén is.

A gyomaendrődi Kertbarát Kör és a Katona József
MűvelődésiKözpont rendezésében április 4-én tartot
ták meg a VI. házi bor- és kolbászversenyt. Nevezni
lehetett vékony és vastag kolbásszal, fehér- és vörös
borral, valamint rozé borral, gyümölcsborral és
musttal.

A kolbászt készítők között díjazott lett Szmola
Béla, Vaszkó András, Kéri István, Kulik Zoltán, dr.
Kovács Béla, Gózon Mihály. Versenyen kívül pulyka
kolbásszal Mogyorós József.

Fehérbor: dicséretes Vaszkó András, l. dr. Kovács
Béla, 2. dr. Kovács Béla. 3. Sipos Dezső.

Vörösbor: 1. dr. Kovács Béla, 2. Till1ár Attila, 3.
Csath Sándor. .

Gyümölcsborból dicséretes R. Nagy János, 1. dr.
Kovács Béla.

Rozé dicséretes dr. Kovács Béla, l. Mogyorós
József, 2. Szmola Béla, 3. Szmola Béla.

Must: l. Adamik Aladár, 2. Kulik Zoltán, 3. Kulik
Zoltán.

Bor a kolbász mellé

Mezei futóverseny

Március 30-án a felső tagozatos körzeti győztes csapatok
részvételével rendezték meg a mezei futóverseny döntőjét,

ahol mindkét fiúcsapatával kiváló eredményt ért el a
gyomaendrődi Rózsehegy iskola.

IV. kcs.-ban (3000 m) DIÁKOUMPIAI BA,INOKI cimet az
Alt Zsolt, Jakus Imre, Cserenyecz Gábor, Szurovecz Zsolt és
Varga Tibor összeállitású csapat érte el.

III. kcs.-ban (2000 m) Diákolimpia 2. helyezéssel a Kiss
Imre, Dógi Jenő, Fekécs Zoltán, Smiri Róbert és Pinkovics
Tibor összetételű csapat büszkélkedhet.

Ezzel mindkét gyomaendrődi fiúcsapat bejutott az orszá
gos döntőbe.

Gyomaendrődön rendezték meg a Nestlé-Cini-Minis
NAP - Diákolimpiai mezei futóverseny körzeti döntőjét már
cius 22-én. Ezen a Rózsahegyi iskola csapata teljes létszám
mal (32 fővel) vett részt Vaszkán Gábor vezetésével. Négy
korcsoportban, leány- és fiúcsapatok mérték össze erejüket
több távon egyéni és csapatversenyben. A Rózsahegyi isko
la eredményei:

I. korcsoport leány 1. hely: Balog Hajnalka, Tokai Gréta,
Kurucz Éva, Balázs Timea,Vári Katalin,

- fiú 2. hely: Liziczai Csaba, Palercsik Dávid, Gácsi Márk,
Tamás Roland, Gergely Zoltán,

II.kcs. leány 1 hely: Hanyecz Ágnes, Cserenyecz Dóra,
Farkasinszki Zita, Timár Adrienn, F. Mariann,

- fiú 1. hely: Haveida Róbert, Kurucz Zsolt, Bukva Tamás,
Farkasinszki Gergő, Mészáros Dávid,

III. kcs. leány 2. hely: Takács Ágnes, Kiss I\likoletta,
Szakálos Judit, Kmellár Timea, Rideg Dóra;

- fiú 1. hely: Kiss Imre, Dógi Jenő, Fekécs Zoltán, Czera
József, Smiri Róbe:t;

IV. kcs. 2. hely: Tóth Nikoletta, Kelemen Erika, Lakatos
Gyöngyi, Lakatos Mária, Kurucz Erzsébet;

- fiú 1. hely: Alt Zsolt, Jakus Imre, Cserenyecz Gábor,
Szurovecz Zsolt, Varga Tibor.

Egyéni győztesek: Balog Hajnalka, Hanyecz Ágnes,
Haveida Róbert, Kiss Imre, Alt Zsolt.
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Kajakozás Gyomaendrödön
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A Körös Kajak Sportegyesület a közelmúltban összejövetelt tartott,
ahol neves evezős szakemberek és ahelyi sporttámogatók találkozhattak.
Ekkor beszámoltak aklub eddigi életéről is és terveikről.

Az egyesület 1997. július 11-én alakult 12 alapító taggal. Harminc
fővel kezdődött el amunka Lakatos Tibor testnevelő és aScherk család
vezetésével. Azóta fejlődésnek indult a kajaksport, köszönhetően a
Polgármesteri Hivatalnak, a támogatóknak és a sportolók szüleinek,
valamint, de nem utolsósorban a versenyzők szorgalmának. Most 18
egyesületi és 22 magánhajóval büszkélkedhetnek, de időnként ez is
kevésnek bizonyul. 1998 nyarától az egyesület és aváros hírnevét Csík
Andrea, Fülöp Emese, Rácz Anikó, Maráz Aliz, Porubcsánszki Dóra,
Porubcsánszki Petra, Szabó Edit, Dávid Máté, Kolozsvári Krisztián, Lövei
Tibor, Scherk Ádám és Varga István öregbítették szép eredményeik
kel. A Magyar Bajnokságban már több versenyző végzett az első 6
helyezett között. Egyéb országos versenyeken is sok érmet és helyezést
értek el.

2üü1-ben már negyedik alkalommal rendezik meg aViharsarok Kupa
kajak-kenu versenyt, ahol sok egyesület, népes mezőny vesz részt.
A Gyomaendrődiek ebben az évben összesen hat versenyen állnak
rajthoz Ebből kettő kiemelten fontos, mert a győri és velencei össze-

A csapat

.csapáson a tét a válogatottba való bejutás lehet néhány sportolónak.
Scherk Ádám már serdülő válogatoit kerettag, de nagy eséllyel pályázik a
beválogatásra Porubcsánszki Dóra és Szabó Edit is. Nagyon nagy gon
dot jelent atávolabbi, például aDunántúli versenyekre való eljutás, főleg

anyagi okokmiatt. Ez feltétlenül hátráltatja agyerekek további fejlődését,

legalábbis "nagy dolgokról" maradhatnak le ...
A jelenlegi létszár,1Ot szeretnék mindenképpen bővíteni, új tagokat,

fiatalokat verbuválni, főleg alsós évfolyamokból. Egy feltételnek azonban
meg kell felelni agyerekeknek, mégpedig, hogy úszni tudjanak.

Avízi telepet már-már kinőtték, hiszen annak sem állaga, sem mérete
nem megfelelő. Ezért nagy terv megvalósítása előtt állnak: egy új vízi
telepet kell létrehozni. Acsónakháznak és az épületnek amegfelelő telek
már megvan Ebben az évben abekerítés, az alapok kiásása, elkészítése,
alapvető közmű bevezetése megtörténik. Ez a Fűzfás-zugban lévő,

Besenyszegi utcai beruházás amár elkészült terveknek megfelelően, ter
mészetesen az anyagiak függvényében egy-két év alatt elkészülhet.
Amai kor követelményeinek és az előírásoknak megfelelő vízi telep befe
jezése összesen mintegy tízmillió forintba kerül. Apályázati pénzek mel
lett nagy szükség lenne a helyi sportszerető cégek anyagi támogatására
is. A támogatói knak különféle lehetőséget kínálnak cserébe. Például
örökös tagság, emléktáblán örökítenék meg nevét, hajókon, evezőkön

reklámoznák, rendezvényekre hívnák meg őket.

Az eltelt néhány év eredménye mindenképpen azt erősíti meg, hogy
az evezős sportnak Gyomaendrődön van létjogosultsága és komolyabb
további eredményeket érhetnek el avízre szálló versenyzők. Ehhez persze
amegfelelő körülmények szükségesek, vagyis kiindulópont egy jó szak
embergárda, ami egyelőre úgy tűnik megvan, és használható sporttelep,
ami alehető legjobban szolgálja asportolókat.

Végül egy, talán elérhető óhajuknak adtak kifejezést.
Évről évre sokan érkeznek a Hármas-Körös partján lévő szabad

strandra. A kempingezéshez, pihenéshez, a különböző rendezvényekhez
itt nagyon megfelelő a terep, a környezet. így van ezzel a kajakos
egyesület is, hiszen általában itt rendezik meg versenye iket. Azonban
kapcsolataik révén igen sok edzőtáborozó csapat is ide érkezik, itt tudnak
eredményes munkát végezni. Ezért alapkívánalom lenne aszabadstrand
üzemeltetőjével szemben, hogya területet minimálisan építse ki.
Alapvető infrastrukturális ellátottságot biztosítson, mint például WC, és
vezetékes vízellátás, villany és a többi.... A kulturáltabb környezet
hihetetlenül megnövelné városunk idegenforgalmál, s fellendítené avízi
sportok további fejlődését is atermészetvédelem és -kímélés figyelembe
vételével. Mindezt figyelembe kell venni a visszatérő és újonnan érkező

vendégek szempontjából is.

A támogatókjórumán: Marik Lászlóné. Kajner Gyula, Petrouics
Kálmán. Dr. Dáuid Imre és Kouács Géza

AI< lÓ
A LÁTSZERÉSZ ÜZLETbEN

GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5. TElEfON: 284,255

WdjE SZEMÉT A NAp kÁROS SUCjARAi EllEN!

DiOPTRiÁs NApszEMüvECj,lENcsÉk ÉS NApszEMüvECjEk

NACjY VÁlASZTÉkÁVAl vÁRjuk kEdVES VÁSÁRlóiNkAT!

SzTK,vÉNYEk bEVÁlTÁSA

COMpUTERES SZEMVizsCjÁlAT

SZEMÜVECjEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

~~ Rövid HATÁRidŐVEl

~ TiSZTElETlE!:

Szarka GilIa ~TS2ERÉSZMESTER
ÉS Al. ÜZlET dolGozói
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A (juda) sport és hozama
A sportról, a judoról, a gyo

maendrődi sportéletról dr. Ka
tona Piroska sportorvos a kö
vetkező gondolatokat vetette
papírra a Híradónak.

Az utóbbi években váro
sunkban örvendetesen fellendült a
sportélet. Több más sportág mel
lett a JUDO sportban is számos
kiváló eredmény született. emellett
dicséretes. ho5Y nem csak az"
élsport. hanem a tömegsport. az
utánpótlás nevelése területén is
előrehaladás észlelhető. Egyre
több az olyan gyermek. aki már
egészen kicsi korától kezdődően

aktívan sportol. rendszeresen
mozog. amit később fiatal felnőtt,

illetve felnőtt korában is folytat,
nemcsak az élsport számára
teremtve ezzel utánpótlási lehe
tőséget. hanem egészségi állapotá
nak javulását, a betegségek meg
előzését szolgálva.

A többezer éves japán harc
művészeti tapasztalat alapján.
mintegy 120 évvel ezelőtt egy
Jigoro Kano nevű japán ember
alakította ki az új harcművészetet

a judot. amely rövidesen igen
népszerűvé vált, tanítványai elju
tottak a világ minden tájára. így

Magyarországra is. Már 1906-ban
a BEAC-ban folyt néhány lelkes
tanuló számára judooktatás.
Néhány évtizedes hullámvölgy
után egyre eredményesebben
szerepeltek a magyar judosok.
Városunkban is szép hagyo
mányai vannak ennek a sportág
nak. A cél a jó eredmények elérése
mellett elsősorban a jó álló
képesség. a fittség megszerzése.
azért sportolni. hogy a gyermek.
illetve a sportoló jól érezze magát.
nem a mindenképpeni győzni

akarás.
Küzdősport lévén igen szigorú

előírásokszabályozzák a sportágra
való alkalmasságot. Azt követően.

hogy egy gyermek elhatározza.
hogy judozni szeretne. egy év
kivárási idő szükséges ahhoz.
hogy versenyre bocsátható legyen.
Részletes sportorvosi vizsgálat
mellett szemészeti, ortopédiai, la
boratóriumi. sőt ideggyógyászati.
pszichiátriai viZsgálatokon is meg
kell felelnie a sportág követel
ményeinek, hogy mindez ne jelent
sen saját, sem más egészségére
veszélyeztetést.

Az edzések során a sportspeci
fikus fejlesztés mellett az alap-

állóképesség fokozása is történik.
más sportágakhoz hasonlóan.
Ennek kapcsán mód nyílik a
sportolók edzettségi szintj ének
objektiv vizsgálatára is. ahol a
fittségi szintet konkrét pontokra
lebontva nyomon lehet követni az
alkalmazott egyszerű. de igen
hasznos módszerekkel. Az elvég
zett vizsgálatok eredményei a
gyermekek harmonikus fejlődését,

eredményeinek töretlen javulását
igazolták. Az elért eredményekhez
mindig valamilyen jutalom is csat
lakozik. így is ösztönözve a
sportolókat.

Mint minden sport. a juda is
áldozatokat követel művelőitől,

sok lemondással jár. A rendsze
res hétvégi edzések. edzőtábo

rok. versenyek mellett kevesebb
idő marad szórakozásra, pihe
nésre, ugyanakkor közösséget
kovácsol az eredetileg nem ösz
szetartozó egyedekből. Segítik,
támogatják egymást, közösen
megtalálják a szabadidő aktív. tar
talmas eltöltését. Jó állóképes
ségük révén ritkábban beteg
szenek meg. nagyobb kitartásuk
van a tanulásban és később az
életben is.

r---- -- -- -.,

kérjük hívja a66/282-128-as vagy a283-541-es,
vagy a06/30/9580-479-es telefonszámot!

Amennyiben minöségi szórólapra, brossúrára,
plakátra, névkártyára, bélyegzöre stb.

van szüksége,
. (tervezéstöl kivitelezésig)

Nem csak gyomaendrődi,

hanem vidéki vállalkozók is segítették avacsora
sikeres lebonyolítását: Szabolcs Média Kft .•

Fehértó Klt. Debrecen, Rácz Jánosné,
Lestyánnné Korbely Katalin Szarvas,

Vecseiné Szentesi Ilona volt kolléganőnk.

Asportcsarnok május havi programtervezete
Női konditorna: hetente hétfőn 18-19-ig és csütörtökön 17.30

18.30-ig. Vezeti Varga Lajos tornász olimpikon.
Női kézilabda: hetente pénteken 20-21-ig. Vezeti Sipos Dezső

testnevelő.

Röplabda (MIX): hetente hétfőn 19-20.30-ig.

5. Német Kisebbség Sportnapja c. rendezvény 8-11.30-ig.
GYENK SE-Békés megyei r. o. bajnoki női kézilabda-mérkőzés.

Ifi 17.00, felnőtt 13.30.
GYFKC-Kondoros NB II-es bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés.

Ifi 17.00. felnőtt 15.00.
6. Tavaszi Kupa városok közötti kispályás teremlabdarúgó

torna 5-6-7-8. osztályosoknak.
13. Kerékpárverseny. Gyomaendrőd-Dévaványaútvonalon.

GYNK SE-Gerla megyei L o. bajnoki női kézilabda-mérkőzés.

Felnőtt 16.00.
19. Dévaványai Női Labdarúgó Egyesület tornája 9-14-ig.

GYFKC-Berettyó MSE NB II-es bajnoki férfi kézilabda
mérkőzés. Ifi 17.30. felnőtt 15.30.

20. Májusi futás.
26. GYENK SE-Magyarbánhegyes megyei I. o. bajnoki női kézilab

da-mérkőzés. Felnőtt 16.00.
27. Úszóverseny 9.00 órától.

~... __ ..--
Holubné Hunya Anikó
az iskola igazgatója

AVárosi Zene- és Művészeti Iskola
2001. március 17-én

alapítványi vacsorát rendezett
aKörös Étteremben.

Ezúttal szeretnénk még egyszer
köszönetet mondani avállalkozóknak,
lámogatóknak és akedves szülőknek,

akik segítették az esemény
megrendezését.

.._--
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A GAZDA KÖRBEN
Az Endrődi Gazda Kör április 5-én fórumot szervezett az Endrődi Közösségi

Házban. Ezen részt vett Szabó István az FVM hivataltól, Domokos László
országgyűlési képviselő, dr. Kulcsár László az Országos Gazdakörök alelnöke,
dr. Dávid Imre polgármester.

Hunya Lajos agazda kör elnöke amezőgazdasági termelők nehéz helyzetére
hívta fel afigyelmet és egyben amegoldást segítő intézkedéseket hiányolta.

Domokos László aválság eredetét a60-as években erőszakkel létrehozott
és működtetett szövetkezetek problémájában látja, azok állandó támogatást
igénylő rendszerében. Jelenleg a hathatós beavatkozás hosszabb
előkészületeket igényel, hiszen az előző kormányok alatt sem sok eredményt
értek el. A bajokat fokozza a folyamatos katasztrófahelyzet a Tiszántúlon, így
Gyomaendrőd térségében is. EI kell gondolkodni azon, hogya nem rentábilis
területeken milyen vállozások legyenek és itt milyen támogatási formákat alakít
sanak ki, vagyis inkább aterületek adottságait használják ki atermelők.

KISEBBSÉGI
A Fridrich Eber! Alapítvány és a Művelt Cigányifjúságért Alapítvány úgy

nevezett kerekasztal beszélgetésre, vitafórum ra hívta meg vendégeit április 17
én aCigány Közösségi Házba.

Előadók voltak: Orsós Éva aMediátor Alapítvány igazgatója, Némedi Erika
az Ombudsmani Hivatal munkatársa, Furmann Imre, Hevesi József, dr. Dávid
Imre polgármester, ifj Dógi János A Művelt Cigányifjúságért Alapítvány
titkára...

A megyéből összejött cigányvezetőkkel azt a kérdést taglalták, hogy osz
szon-e segélyt aCigány Kisebbségi Önkormányzat atelepüléseken? A legtöbb
vélemény szerint természetesen ne osszon, hiszen lényeges, hogy ennek ajogi
háttere sem biztosított. Asegélyeket csak atelepülési önkormányzat intézheti, a
kisebbségi önkormányzatok csak véleményezéssel élhetnek.

Gyomaendrődön alapvető gond nincs a két önkormányzat együtt
működésében, mondta dr. Dávid Imre. Abecsült adatok szerint agyomaendrő

di cigányság száma kb 800 fő (5%). Segélyl összességében 4000-4500 fő kap
a városunkban, ebből fllintegy 600-700 tartozik a cigánysághoz... Azonban
csökkenő tendenciát mutat a cigányság segélyt kérői nek a száma, évről-évre

javul ahelyze!. Nem lát azonban reális lehetőséget arra, hogya szociális ellátás
keretében acigány kisebbségi önkormányzat segélyeket osszon.

Sokan problémásnak, nem kielégítőnek találják az országos cigányönkor
mányzat és ahelyi szervezetek kapcsolatát.

A jogi háttér szerint a kisebbségek jogaikat a települési önkormányzatnál
tudják érvényesiteni, ezen túlmenően a különböző bizottságokban is képvisel
tethetik megukat.

Segély helyett inkább munkát kapjanak acigányok, hangoztatta Zsigmond
Károlya Békés megyei cigányönkormányzat képviseletében.

Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy minden választási ciklusban
felmerült asegélyosztás problémája, viszont ez nem akisebbség feladata...

Többen kijelentették, hogy szükség van az ilyen jellegű fórumokra, hiszen
ezeken keresztül kapják meg sokan a megfelelő információkat. Továbbá, hogy
alkalmat kell keresni egyéb fontos témák megbeszélésére is, mint például az
oktatás, szakmatanulás kérdése...

SZOCIÁLPOLITIKAI
A III. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál megnyitó napján

zajlott aszociálpolitikai fórum is. Ennek szervezését aKörös-völgye Eurorégió
Településeinek Szövetsége vállalta magára.

Az önkormányzatok közös problémáit kezelő és amegoldásokat elősegító

szervezetet 1996-ban hozták létre a Körös-völgye Eurorégió Településeinek
Szövetsége néven. Aközös gondok például aKörös hajózhatóvá tétele, a44-es
főközlekedési út korszerOsítése, aTiszaugi híd átalakítása, aturizmus, afalusi
turizmus rejlesztése, az inlrastruktúra jobb kiépítése, kerékpárutak létrehozása...

Aszociálpolitikai fórum előadói voltak dr. Szemkeő Judit a Szociális és
Családügyi Minisztérium politikai államtitikára, Ónódi Irén főosztályvezető,

Molnár Bálint Öcsöd és Babák Mihály Szarvas polgármestere.
Dr. Szemkeő Judit fontosnak találta, hogyaminisztériumokban ahasznos

és eredményes munkához szükség van az ilyen fórumokra, ahol ahelyi prob
lémákkal találkozhatnak. A szociálpolitika jellemző új vonása, hogy aktív

szociális politikát kíván a kormány folytatni munkalehetőségek biztosítá
sával.

A segélyezést csak arra az esetre hagynák, amikor ténylegesen más
megoldás már nincs. Eszemlélet egyik igen lényeges kifejeződése volt a mi
nimálbér megemelése és várható további emelése. A foglalkoztatásért járó
bérezés! asegélyezési szinttől mindenképpen el kell választani, hogy mindenki
érdekeltté váljon a munkavállalásban. Ebben a közmunkákkal is nagyban
segíteni tudnak. Aközlekedési minisztériummal közösen avízügyi igazgatósá
gok kapják alegjobb esélyeket aközmunkaprogramban az idén. Legkisebb köz
munkaakció aMÁV-nál várható. Aközmunkaprogram után állandó alkalmazás
ba is foglalkoztatják majd a munkások jó részét. Regionális-szociális köz
munkákat is szerveznek civil szervezetek, egyházak bevonásával.

Aromák foglalkoztatását is biztosítani próbálják aközmunkák során, főleg

saját környezetükön belül. Roma asszonyok képzésére kiemelten figyelmet
szentelnek, valamint az 50 év feletti polgárokéra is.

A Széchenyi-terven belül kapcsolódó program is létezik pályázatokon
keresztül. Például kifejezetten elhanyagolt területek felújítása, átalakítása,
újjáépítése...

Acsaládpolitikába új elemek lépnek be atervek szerint, mert atársadalom
számára a család, a gyerek nagyon fontos. A gyermeknevelés nehézségeit és
költségeit szeretnék elismerni. Mindez adókedvezményen, alanyi jogú családi
pótlékon, kiegészítő családi pótlékon alapszik.

ANGOLUL ELŐADNI

Immár ötödik éve adott otthont a gyomaendrődi Katona József Művelődési

Központ a hazai, tíz éve rendezendő Magyarországi Angol Nyelvű Diák
Drámafesztivál egyik elődöntőjének. Ezen Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász
Nagykun-Szolnok megye közel 200 általános és középiskolás diákja mutatta be
produkcióját.
Megyénket tavaly a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium képviselte, az idén egyedü
liként a gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon ta
nulói adtak elő egy részletet Milne Micimackójából, Kónyáné Jakab Ida és
László Gabriella tanárnők felkészítésével.
A zsüri tagjai: Adeola Fashola - az angolt anyanyelvi szinten beszélő, Duma
Zsolt színházi szakember, Rovnyik Katalin angol nyelvi tanár az alábbi produk
ciókat juttatta tovább az április 6-8. között Solymáron rendezendő országos
fesztivál ra: aGyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola csoportját és
aszegedi Tabán Általános Iskolát.A házigazda csapatból Trendl Péter kapta a
legjobb férfi főszereplő díját.

* * •
A tizedik alkalommal megrendezett országos versenyen a gyomaendrődi

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola diákszínjátszói tizenhárom csapat közül a
nyolcadik helyet szerezték meg. Ez az eredmény azért is értékes, mert az alsó
tagozatos gyerekek csak a2000/2001. tanévtő! tanulják az angol nyelvet. Orosz
Enikő pedig Kacaj-dÍJat érdemelt ki alegaranyosabb nevetésével.

__Sa,."k/'á;z__
Csemege

Ct.: Tímár Vince

• Friss tőkehúsokkal és folyamatosan akciós termékekkel várjuk
kedves vásárlóinkat!

• Cukrászsütemények (tortarendelést felveszünk)
Figyelje sz6r61apjainkat és áruajánlatainkat!
Blaha u. 27. Tel.: 386·691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig,

szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-11 óráig



12 GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 2001. MÁJUS

Művelődési hírcsokor
A szakképző iskolák országos fesztiválján, Békéscsabán a Bethlen

Gábor Szakképző Iskola diákszínjátszó Komédiás Köre ARANY minősítés

sel12 iskolát megelőzve első lett. Alegjobb női szereplő díját 10 ezer forin
tos ajándékcsomaggal HOMOKI ANNA "A rátóti legényanya
tragikomédiájában alakított Marika szerepért kapta..

A120 éves TIT idén is megrendezte aMAGYAR NYELV HETÉT.
Városunkban a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és a Városi Könyvtár

adott lehetőséget az előadások megrendezésére.
Dr. Szilágyi Ferenc a Károlyi Gáspár Egyetem nyugalmazott dékánja a

Nevek világáról, Petri Miklós békéscsabai magyartanár aszínjátszóknak A
színpadi stílus sajátosságai címmel tartott előadást. Hajdú László
könyvtárvezető vidám nyelvi játékokkal ismertette meg ajelenlévőket.

•
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Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. sz. alatt váram megrendeléseiket.

11~~:
hozott anyagból kosztümök, nadrágok, szoknyák, blúzok, blézerek,
pólók, ruhák, alkalmi és táncruhák egyedi méret és igény szerinti

elkészítését. varrását gyermek mérettől a női extra méretig.
Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. Gyors határidő, jó minőség, kedvező árak!

Kossuth u. 18. Tel.: 386-522/23-as mellék • Mobil: 06/30/9087-808

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/66/285-22706/30/9533-594

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!

Bárkai Zsolt, Gyomaendröd, Bocskai u. 59.

Újra összeálIt a polgárörség
SZŰCS FERENC aGyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesület elnöke

a bírósági bejegyzés után elmodta a Híradónak, hogyabúnmegelőzés, a
lakosság biztonságérzetének növelése acéljuk, valamint, hogya korábbi pol
gárőrséggel szemben hatékonyabban működjenek, igyekeznek kiküszöbölni
annak hibáit. A feladatok személyre szabottak lesznek. Azonban felhívja a
figyelmet, hogy csak olyan vállaljon feladatot a szervezetben, aki a
kötelezettségeket is elfogadja. Bizonyára segrri afeladatok ellátását, hogya pol
gárőr közfeladatot ellátó személynek minősül.

Á tagok önálló intézkedést ennek ellenére nem végezhetnek, erre csak a
lehetőleg gyorsan kiérkező hatóság jogosult.

Első dolguk akapcsolattartás fenntartására amegyei szervezeten keresztül
mobiltelefonok beszerzése, különböző szervezetekkel jó együttműködés

kialakítása és megfelelő anyagi bázis megteremtése Az önkormányzat támo
gatásáról biztosította a lakosság megalapozott igényeit kiszolgálni kész
szervezet működését.

'LAFARGE
L'=- GIPSZ

Ügyintéző.'BÚZA TAMÁS
GYOMAENDRŐD,Kossuth u. 68.

(A volt GMV keverő területén).

Tűzálló, impregnált, hajlítható, normál gipszkartonok.
Hő-, hang- és vízszigetelő anyagok forgalmazása.

Álmennyezetek különböző mintákban
világítótestekkel, gyors minőségi szerelése.

Továbbá vállaljuk épületek külső hang
és hőszigetelését, csempézést, burkolást,

festést-mázoIást-tapétázást.

Ügyfelek fogadása hétvégén is.
Telefon: 06/30/228-9702

AZ ÁRvíZKÁROSULTAK JAVÁRA
AKatona József Művelődési Központban 2001. május 7-én 19 órakor

aKulturális Egyesület szervezésében aKomédiás Kör előadásában

Schwajda György nyomán

A RÁTÓTI LEGÉNYANYA címu darabja kerül színre.
Belépő: 300 Ft.

A teljes bevétel a MAGYAR VÖRÖSKERESZT számlájára kerül!
Jegyek kaphatók aMűvelődési Központban, aVárosi Könyvtárban,

vöröskeresztes megbízottaknál és aKomédiás Kör tagjainál.

A Költészet Napja tiszteletére megrendezett Vers- és prózamondó
versenyt az idén is nagy létszámú szereplővel (64 fővel!) rendezte meg a
Városi Könyvtár. Minden fellépő díszes oklevelet kapott. Rangsor nélkül a
legjobbak:

Alsó tagozatosok: Bujdosó Éva, Demeter József, Fülöp Szilvia, Gonda
Barbara, Gyányi Boglárka, Hajdú Níkolett. Majoros Ramóna, Tímár Renáta,
Trendl Péter, Varga Attila, Gele Viktória.

Felsősök: Hermann Dóra, Homok Zsuzsa, Kondor Viktória, Rácz
László, Farkasinszki Fanni, Hermann Barbara, Tímár Kitti, Tari Fruzsina.

Középiskolások: Nyíri Dóra, Homoki Anna.
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APRÓHIRDETÉSEK
ingatlan

Öregszőlőben 2,5 szobás, lürdőszobás háZ sok
melléképűlettel, ipari árammal, 3 fúrott kúttal
4000 m' löldterületen eladó. I ár 1 M Ft. Érd.:
06170/220-15-50. -b-
Gyomaendrőd belterületén a Fűzfás-zugban

1100 m' vizparli hobbilelek eladó. I.ár 450
Fl/m2. Érd.: 66/284-540. -b-
Gyomán a Lehel úl 4. sz. alaIIi kélszobás.
összkomfortos, kertes családi háZ eladó. I.ár 3,8
M FI. Érd.: 661285-929-es telefonon, vagy a
helyszínen. -b-
Tanya eladó 1200 n.ÖI lerülellel Öregszőlő

szélén továbbhasznosításra, lebontásra, mű

velésre. Érd.: 52/429-297, - 52/498-819 -b
Lehel utc2ban két generáció részére alkalmas
családi háZ ipari árammal, kerltel eladó. I.ár 4,2
MFt. Érd.: 661285-489 -b-
Kecskemét belvárosában háZrész eladó. I.ár 10
MFI. Érd.. 66/283-702 -b-
Gyomán a Liget-Iürdő szomszédságában 3
szobás lelőférbeépilésú családi háZ eladó. Érd.
Vidovszky u. 411 (este 17 óra után), vagy a
0617012131-069 lelelonszámon.
Budapest XIII. kerületében a Jász utcában más
Iéi szobás, 36 ml-es, feJújilott, összkomforlos.
gáZkonvektoros, I. emeleti lakás eladó. I.ár 6 M
FI. Érd.: 06/66/265-874. -b-
Október 6. lakótelepen első emeleti 3,5 szobás,
összkomlortos lakás. kél garazzsal eladó. I.ár 3,8
MFt és 500- 500 EFI. Érd.: 20/9945-667. -b
Sóczó-zugban egy 250 n. öles lürolt kúttat ellá
tott, nem vízparti telek eladó. Kövesút, villany
van. I.ár 120 EFI. Érd.: Gye.. Apponyi u. 15/1
sz., vagy 661285-159 lel. -b-
Gyomán kél szintes központi lű,éses családi háZ
gazdálkodásra, vállalkozás ra alkalmas épü
telekkel eladó.l.ár 4,5 MFI. Érd.: Gye.. Gárdonyi
u. 16. sz.. lel.: 661285-505. -b-
Kocsorhegy V. ker. 31. alatti lakóház gazdasági
épülelekkel 600 nöl földdel eladó. Víz, villany,
járda van. I.ár 450 ezer FI. Érd.: Gye, Selyem u.
95., lel.: 661283-127. -b-
Gye. Bajcsy út 121. sz. alatt 2 család részére is
alkalmas családi háZ eladó. I.ár 3 M FI. Érd.: a
helyszfnen, vagy a06f72/482·832-es telefonon
17 ó. ulán
Endrőd Ridegvárosi részén összkomlortos háZ
eladó, vagy lakótelepire cserélhető. I.ár 4,2 MFI.
Érd.: Gye., Vasvári Pál u. 2/2,- 661282-764. -b
Vízparti bellerületi föld (14470 m') eladó a
Fűzfás-zugban, GyomaendrMön I.ár 420 FI/m'
Érd.: 06/60/374-232. -b-
Eladó' Félkész, szilikálból épüll 109 m'
alapterületű családi ház, nagy porlával.
Közművesilett rész, szennyvíz, gáz, víz az udvar
ban! I.ár 3,2 M FI. Érd.: Gye., Ady E.u 34. sz.
alatt. -b-
AFűzlás-zugban 300 nöl gyümölcsös kis faháZ
zal eladó' Érd.: Gellai András Gye. Mályás király
u.15 I.ár 250 EFt. Tel.: 66/386-097. -b
Gyomán a Vásártéri lakóielepen földszinti erké
Iyes 54 m2-es lakás eladó. Egyedi gáz, vízóra.
telelon, kábelIévé. Lár 3,5 M FI. Érd..
06120/368-25-45 -b-
Gyoma szélén családi háZ eladó' Villany, víz,
kövesút van. I.ár megegyez(s szerinI. Érd.:
06120/98-15-957 -b·
Kecsegésben 1012 m' csatornaparti telek olcsón
eladó. I.ár 150 EFI Érd.: Kalmár László Gye,
Bethlen u. 47. -b-
Gyoma szélén lévő családi ház sok mel
léképülelIel nagy kerttel lakólelepire cserélhető.

.Gazdálkodni vágyóknak előnyös.' Érd.: 66/285
891 esle 17 ulán. -b-
Gyomán a Rákóczi u. 37/1. sz alaIIi kélszobás
összkomfortos kertes családi ház eladó. Lár 5 M
FI. Erd.: 66/280-055 17 óra ulán -b-

jármü
Polski Fial6S0 Etipus érvényes műszakival, jó állapoi
ban eladó. iár 100 EFI Érd .. 06/66/386-395 -b-

Cilroen BX bordómetál. kombi vonóhoroggal
eladó. Csere érdekel: taipari gép, fenyő

fűrészáru, hullámpala. Lár 520 EFI. Érd.: 20/96
45-901, -b-
Pedálos gokarl (6000 FI) legkisebb mérelú kétk
erekű kerékpár (pótkerékkel) -(3500 Ft),
valaminl15 m' bükk parkella (18 OOO Ft) eladó.
Érd.: 66/285-503, vagy 06/30/259-35-15. -b
Aulójavítás, karosszéria és kipufogó javítása!
Sajá! készitésü 1.3 Wartburg hálsó kipufogódob
eladó' I.ár 3600 FI. Érd.: Gye. Hidfő u.
511. -b·
12 éves hosszúplatós IFA forgalomból kivontan,
üzemelletésre alkalmas állapotban eladó. Érd.:
Roham Fuvar KII 06130/9322-696.-
Polski Fiat 126, lejárt műszakival eladó.lár 65 E
FI Érd.: 66/386-503/1, 17 óra után
66/284-763 -Ir

vegyes
SzáZad eleji la hálószobabúlor faragotI diszítés
sei eladó (páros ágy, 2szekrény, 2éjjeliszekrény
márványlappal) iár 250 E FI. Érd.:
66/284·498. -b-
Cute Green Scooter kismotor, Panasonic
videokamera, Spektrum szólógilár eladó. Érd.:
66/284-788. -b-
Babakocsi (5 EFt), járóka (5 EFl) eladó. Érd.:
Knop Péterné Gye., Páskomi u. 9. sz. -b
Előnevett csirke, kacsa jegyezhetől Szeleiné Fő

úl4 sz. Tel.: 66/386-077. -b-
Warwick Stage II. basszgilár eladó. (profi
hangszer, profi zenésznek!). I.ár 380 EFI. Érd.:
66/282-128, vagy 66/283-541 este. -b
Gyomán 20 l-es szőlőprés ió állapoiban eladó.
I.ár 6000 FI Érd.: Orbán Béláné Vásártéri
lakótelep 27. All.
Gyomaendrődi egyetemisták, főiskolások

figyelem! Szakdolgozatok, esszék, jegyzetek,
határidős munkák gépetése, nyomtatása hely
ben. Érd.: 661285-141, mobil: 30/856-32-18.
Korrepetálást, felzárkóztalást vállalok kisiskolá
soknak, illetve 5.. 6. oszlályosoknak. Érd.:
66/285-141 , mobil: 30/856-32-18.
Elektromos daráló (220 V 15 E FI), és kézi
hajlású morzsoló (10 EFI) eladó. Erd.: 661283
702. -b-
Törzskönyv nélküli némel juhász kiskutyák
etadók (6 EFI/db) Érd.: 661386-786 -b-
210 l-es hűtőláda újszerű állapotban eladó. lár
40 E FI. Érd. Maléth Imre Gye., MirMháti u
26. -b-
Salétromos. nedves iáZak szigetelésél és egyéb
közműves munkákal olcsón vállalok. Érd.:
06130/215-77-22. -b-
Szövegszerkesztési rövid haláridóre, némel
nyelven is (100 FI/old). Érd.: 661284-718 - az
esli órákban -b-
CB rádiók, antennák, 4 db STALKER -IX, 2 db
PERETRÁTOR STABIL. DAGGER MOBIL, szűrők,
kábelek eladók. I.ár 1-15 ezer FI Erd.: Uhrin
Allila Gye, Wesselényi u. 7.sz. -b-
ÚTITÁRSAT keresek személyautóval békés
csabai bejáráshoz! Érd.: 66/285-889.
Bontásból eladók: külső-belső nyilászárók,
aluminium radiálorok. Érd.: 06/30/9035-428.
A !anév befejezése után kezdők részére némel
nyelvórákal vállalok Erd: 06170/216-65-95.-b
Napos és előnevelI csibe megrendelhelő' Érd.:
Nemes Tiborné Gye., Sugár u. 4. sz, 66/284
392, vagy 06120/423-0926. -b-
Napi négy-hal órás munkál, elloglatlságol keres
megbizhaló munkaerő akereskedelemben. Érd.:
06/20/336-11-52. -b-
Alig használl kétlunkciós babakocsi lábzsákkal
eladó. Érd.: Vásártéri lakólelep 28/A ILe 6 Tel.:
661282-795. -b-
Szögletes kisbálázó 350 EFt, talajsimitó 50 EFt
és régiségek eladók. Érd.: Gye, Móra F. 20. ,
66/284-082. -Ir
Alkalmi Irizurák készitését vállalom hosszú és
félhosszú hajból. Érd.: 66/284-732. -b

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjelle~~~irdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 7...,. apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem!

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

Beküldési határidőminden hó 25-e.

Feladó neve: , , .
CÍIlle: , .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): .. , .

PAPÍRDOBOZ
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPÖSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

RÓZA VENDEL
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/l.

Tel./Fax: 661282-686, 06/2091142-122
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

Anyakönyvi változások
Házasságkötés
Déri János Ambrus és Tóth Henriett

Elhunytak
Búza Imre 87, Beinschróth Ádámné Szabó Margit 68,
Gellai Péter 78, Dr. Zalai Lajosné Boros Lenke 80,
éves korában

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonok
nak, barátoknak. szomszédoknak és ismerő

söknek, akik felejthetetlen halottunk

OLÁH FERENCNÉ
sz.: Varga Erzsébet

temetésén megjelentek, koszorúikkal, virágaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

.. A mú1tba visszanézve valamijáj.
Valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomoru.. üres a házu.nk.
Még most sem hisszük el. hogy hiába várunk. ..
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Vásároljon
a Hosok uti

COOP-aruhában!
H6sök útja 48. sz.

Különféle COOP-akci6kkal,
10-300/0 árengedménnyel
várjuk kedves vásárl6inkat!

Vegyen részt az "Ajándékból Ötös"
Nyereményjátékon.

Figyelje a szórólapokatI

A TUTI-TURI
új helyen és új árukészlettel várja

kedves vásárlóit!
Aki május 2. és 19. között minimum

1000 Ft-ért vásárol. az sorsjegyet kap.
Fődíj e~y porszívó!

c::::: Szabadsá~ tér 4. sz.
Nyitva tartás:

hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

Gyomaendrőd

Szabadság tér 4.

"H·~RIfII ,... X 5500 Gyomaendröd,
• J ~ I Ipartelep u. 3.

_ Tel./Fax: 66/386-614,
Epítőipari Szövetkezet 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel .. )
• Nádpalló eladó 850 Ft-os áron

c, Terem-, sátor-,
menüárak

• Meghivók,
ültetőkártyák,

,
szervezese

c Fotózás,
vőfélyek stb.

Teljes és részleges szervezési feladatok

Teremdíszítés (léggömb, virág stb.)

Ingyenes tanácsadás (mit? hol? mennyiért?)

" Menyasszony-,
vőlegényruhák

ESKÜVOK,RENDEZVÉNYEK

R & T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

Telefon: 66/283-858 • 30/205-3164

W~[D~@[f~ W~I1~[!'
KÉszíTÉSE

(Hi8, SVHS, VHS minőségben, CD-re archiválás)
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Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:
• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrésze~.

~erifériák, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés
• Fénymásolás, faxolás
• E-mai] küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállalj uk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

GÓIAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Tavasz az autózási-motorozási szezon kezdete. kezdje Ön is ezen kategóriák
tanulásával atavaszt!

Gyomaendr6di Magán Autósiskola az alábbi időpontban
és kategóriákban tanfolyamot indit

GYOMÁN (Kossuth u. 18.) 2001. május 15-én 17 óra
ENDRŐDÖN (Művelődési Ház) 2001. május 16-án 17 óra

Személygépkocsi • Motorkerékpár • Segédmotoros kerékpár

Jelentkezni· Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. (A Kner Nyomda mellett)
Telefon: 386-479. 60/345-789

Gyomaendrőd, Blaha L. út 21. • Telefon: 386-917

Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök.16-17 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

A MÁGUS-COMP

Címünk:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)

E-maiI: magus@bekesnet.hu
Tel./fax: 66/282-388

Nyitva tartás: hétfőtól péntekig 9-I2-ig és 13-17 óráig.

E-maiI: vendel@bekesneLhu

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122

INTEQ
NYELV&TÚDIÓ

Folyamatosan
indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK

Égböl kapott szórakozás
Hivatalos forgalmazó

reJeDJaX
TÁVKÖZLÉSTECHNIKA

BÉKÉSCSABA GYÓNI G. U. 3.

"T"ELEFON: 66/442-755

Önhöz legközelebbi szerelőnk: Szabó Gyula
Gyomaendrőd Csillagos u, 9, Tel,: 06-20-9266-853

Májusi akció: minden előfizető aki az akció ideje alatt köt
szerződést a UPC Direct szolgáltatásra,

mentesül a 14 EFt letéti dij kifizetése alóll

angol, német.
tanfolyamainkra
várjuk a jelentkezőket!

Kezdő, újrakezdő és nyelvvizs
gára készítő csoportok indulnak

30 órás: gOOO Ft
50 órás: 14500 Ft
Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Fordítás, tolmácsolás

Hirdessen a lfíradóban! Tel.: 06/66/282-128

ONLINE
SzámÍtás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/ l.

Ballagási számítógépvásár!
Használt gépét beszámít juk!

Pentium számítógépek 25000 Ft + ÁFÁ-tól.

Tel./Fax: 66/284-559
E-maa: online@bekes.hungary.net
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[. Rendőrségihírek •]
az áprilisi eseményekról

• Április 1-jén az Inter-Minor sörözőbe törtek be, ahonnan cigarettát, szalámil vitl
magával az ismeretlen elkövető, mintegy 60 Eforint értékben.

• 2-án aZöld-pokol sörözőben ajátékgépeket feszítették fel, akár 30 Eforint, a
rongálás pedig SO Eforintra rúg.

• g-én ellogtak és őrizetbe vetlek egy gyomaendrődi lakost, aki alaposan gya
núsítható azzal, hogy volt feleségére rátörte az ajtót annak lakásában, majd megerősza

kolla az asszonyt. Előzetes letartóztatásba került, ellene az eljárás folyamatban van.
• 10-én aBirka-csárda parkolójában egy ott várakozó személygépkocsit törtek fel,

abból iratokat és egy mobillelefonlloptak ki. A kár 25 Eforint.
• 13-án egy VI. kerüleli tanyából5 darab 120 kg-os hízót és 13 süldőt loptak el. A

kár mintegy 3S0 Eforint.
• 16-án, Húsvétkor cserbenhagyásos balesetet okozott két budapesti személy, akik

italosak voltak. AFő út-Kulich u. kereszteződés ében aszemélygépkocsi egy azonos
irányba tartó kerékpáros! ütött el. Akocsi megállás nélkül továbbhajtott. Akerekes köny
nyebb sérüléseket szenvedett. Az elkövető gépkocsit elfogták és akét személyt előállítot

ták. Az eljárás ellenük folyamatban van, amely során azt is kideritik, melyikük vezette adott
időpontban ajárművet.

ÁLLÁST A.JÁNLI
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres..

Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet.

CSEMPECENTRUM és CSILLÁRSZALON
nynt Gyomaendrődön a mezőberényi úton a hely~égnévtábla után

200 méterre a Toldi út 1/12. ~z. alatt (a volt Tequila hely6n)

Ma!!Yarorszá!! le!!na!!Yobb kerámia!!yárának termékei:
falburkolÓk. raga~ztók. ~zegők. fugázók. kézmo~ók. zuhany~zifonok,

csőszifonok. mosdó~zifonok. dekor csempék stb.
Szarvasi Vas- fémipari Rt.

mennyezetlámpák. falikarok, csillárok, a~ztali lámpák, filteres
kávéfőzők, kalkulátorok, hajszárítók, gőzölő~ va~alók és egyéb ház

tartá~i kisgépek
Műanya!! termékek:

virágcserepek. virágládák, papírkosarak. ételhordók, kenyértartók,
mosdótálak. rendszerező dobozok, tálcák, állványok, ruhaszárítók,

gyerekszékek, poharak, polcok, fűszertartók stb.
festék és ve!!yi áruk:

faipari ragasztók, univerzális raga~ztók, lábazatfe~tékek, hígítók.
zománcfestékek. kül- és beltéri diszperziós homlokzat- é~

falfestékek (Hammerite, Aquakolor. Trilak, Supralux)
Nyitva tartás:

hétfőtő!- péntekig: 7.30-18.00 óráig. • ~zombaton: 8-12 óráig

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

ANDOR és ANDOR KFT.
Telefon/Fax: 06166/284-528
Mobiltelefon: 06/20/966-7647

----1.- '
gyomafarm AGAZDAK

Mm> kft. SZOLGÁLATÁBAN,.

Gazda Aruház
APenny Market mellett

Kukorica-vetölIlagok
• Fóliák, ponyvák • Műtrágyák

• Permetezőgépek • Fűnyírók, szivattyúk
• Bográcsok, grillezők

• Évelő sziklakerti növények
és kerti örökzöldek

Tel.: 06/66/386-359 • 06/30/9854-756

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓiNKAT!

A mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi

Egyesűletének értesitése

2001. április Hől a súlyos mozgáskorlátozotlak Lakás Akadálymentesítési
Támogatása az alábbiak szerint módosul:

Al egészségkárosodás meglétét a következő igazolások valamelyikével lehet
bizonyítani: 67%-01 elérő, vagy meghaladó munkaképesség-csökkenést igazoló
korábbi aaszl szakvéleménnyel, vagy a legalább III. csop. rokkantság alapján
rokkantsági nyugdíjat, vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat megállapító társadalom
biztosítási határozattal és aközlekedési támogatás igénybevételéhez előírt legalább 7
pontot elérő, vagy azt meghaladó, aháziorvos által kiállított szakvéleménnyel, ha a
szakvélemény szerint amozgássérüll állapota végleges.

Ennek akét igazolásnak az együttes bemutatása szükséges, külön-külön egyik
sem elegendő az elbíráláshoz!

Bővebb felvilágosítással egyesületünk irodájában, Gyomaendrőd, Kossuth u. 3.
sz. alatt szolgálhatunk.
Tiszteletlel Timárné Kozma Ágnes elnök. Nyitva tartás: hétfö, szerda. péntek 9-12-ig

ENILNO BT.
Gyomaendrőd, Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822
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FELHívÁs
A BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSRÓL!
Tájékoztatjuk aTisztelt Szülőket, hogya 2001/2002-es tanévre

abeiskolázási támogatást 2001. jlJnius 15. napjától
július 15. napjáig lehet kérelmezni Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai Osztályánál

(Szabadság tér 1. sz.). .
Amegallapílotl lámogalás tankönyv/o valaminllanszervásárlasra fordílhaló l

DR. DÁVID IMRE s.k. polgármester

r Olvassa a csillára, háztartási-, 1
műanyag áruház hirdetését!

CSEMPECENTRUM ÉS CSILLÁRSZALON
~ 16. oldalon ~

g g

Q) 66/282-128

,
A TARTALOMBOL:

BútaIipari Szövetkezet 3. oldal
Sóbarlangban , 6. oldal
Leonardo-program 7. oldal
NAGYLAPOS - ÖREGSZŐlŐ 10. oldal
Kató József verse ll. oldal
Megkérdeztük... betelepülések 2. oldal

#
., "

, ,
'" " ,

EBOLTAS! ' , ,
Bekes Megye Ezer Eve...

A kötelező veszettség elleni védőoltások
#

5-én
című kiállítás június 2-án nyitotta kapuit

JUNIUS a 2. sz. Általános Iskola Hősök úti (45. sz.)

kezdődnek. Kérjük az ebtulajdonosokat. volt ÚIikaszinó épületében.

hogy figyelj ék a szórólapokat. plakátokat! Megtekinthető:július 8-ig.
kedden. csütörtökön 13-18 óráig.

szombaton és vasárnap 9-16 óráig.

AHíradó szerkesztösé telefonszáma me változott: ' , , '.'1 . ,. ,'" , ., '" . ,", l ,: ,

• ••••••••••••••••••••••••••••••
: VÉRADÁS :
: AVöröskereszt 2001. június 5-én és 13-án :
: 8 és 12 óra között városi véradást szervez :
• a Katona József Művelődési Központban, •
: melyre minden véradót szeretettel elvár! :
• ••••••••••••••••••••••••••••••

RÁd iÓTElEfON SZAküzlET

GYOMAENDRŐD, I<OSSUTH u. 34.

TElEfON: 66/386~50313~AS MEllÉk

GYOMAFON

FigyeU az akciÓRA .
a Vodafone-nál! O vodafone

2001. május 29-től 6 héten át. hivatalos partner
vagy amíg a készlet tart.

Vásárolj bármilyen

VitaMAX csomagot
és hozzá egy

,feltöltő kártyát",
töltsd fel az egyenleged,

'~'4Il:;;~~.""'''''' és választhatsz egy értékes

Swatch vízálló órátl

Motorola
T2288-as
készülék
+Vitamax
kártya
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT

~:.

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

periféri,ík, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maii küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

SZÚNYOGIRTÁS
Május 24-én volt legulóbb szúnyoggyérílés, de a holtágakat egy ismélell

szórással ezt követően néhány nappal "frissílették" . Ez évben még háromszor
igyekszünk irtást végezni, erre amegfelelő anyagi fedezetet biztosít juk. Sarkadtól
Szentesig 17 település végzi egyébként most már több éves rendszerességgel az
összehangolt szúnyoggyéritésekel- mondta Dr. Dávid Imre

Címünk:

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. Ca gimnáziummal szemben)
E-mail: magus@bekesneLhu

Tel./fax: 66/282-388
Nyitva tartás: hétfőtól péntekig 9-12-ig és 13-17 óráig.

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:
A MÁGUS-COMP

* :;: *

Ahelyi cigányság egy részének véleménye:
A gyomaendrődi cigányok nevében a megkérdezellek javasolják, hogy

amennyiben a betelepítési akció igaz lenne, ezt megelőzően tiltakozó aláírás
gyűjtést szervezzenek. Véleményük szerint nem szabadna beengedni/betele
píleni szarvasi (vagy bárhonnan) romákat Gyomaendródre

Azért tiltakoznak egy ilyen betelepítés ellen, mert mikor néhány éve
Gyomaendrődre költözött több szarvasi roma család, ezek elítélendő viselkedése
nagy mértékben lerontotta az itteniek körülményeit, életlehetőségeit, mivel foko
zottan rossz hírbe keverték agyomaendrődieket is ... 1

Elmondták még azt is, hogya helyi cigányokkal, aváros összes romájával
többet foglalkozhatna, jobb és személyesebb kapcsolatot építhetne ki a
Gyomaendrődi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és vezetéseI Úgy látják, hogy
csak egy szűkebb kör az, akikkel aCKÖ foglalkozik, törődik.

például miér! fizetik ki a szacpolI olyan esetekben, amikor a ház még nincs
meglelelő állapotban ...

Úgy gondolom, hogy Gyomaendrőd ebben úgy teszi adolgát, nem sértvén
acigányságot, hogy minden újonan épülő ház, vagy betelepülni vágyó ember
vonalkozásában általánosságában áttekintjük ahelyzetet

Tehát invázió semmiképpen sincs. Egyébként én is elítélem azokat, ak.ik
nema társadalom elvárásai szerint élnek, függetlenül attól, hogy ki az illető. En
úgy gondolom, hogy ez apletyka választási fogás lehet Ezzel ajelenlegi vezetést
akarják befeketíteni, hátrányba taszítani, s esetleg másoknak nyerő pozíciót
jelenthet akövetkező választásra gondolván. Akövetkezménye életveszélyes ter
jesztési szinten is. Én tiltakozom ellene, sőt mindent megteszünk azért, hogy
település élete lehetőség szerint fejlődjön, s ne romoljon.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Praktikum csomagok
• Feltöltő kártyák
• Rádiótelefon tartozékok

~
~
Hivatalos viszonteladó

Gyomaendrőd

Fő út 149.
Telefon: 66/386-

Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERTÖTLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-203, 06/30/361-5162

• Cigány családok betelepítéséről szóló pletykák
keltek szárnyra a városban. sőt a 30, vagy több
család után több millió forintot is adnának viszonzá
sul - hallani. .. Igaz lenne ez?

Mindez rendkívül kellemetlen úgy nekem, mint avárosvezetés számára is,
de úgy gondolom, hogy nem csak az itt élő magyarok, de az itt születeti és élő

cigány családoknak is. Agyanúsítgatások ellen alegmesszebb menőkig tiIIako
zom l

Nem mondhatni, hogy nincs mozgás atelepülésen az ingatlanpiacon, úgy
amagyarok, mint acigányok körében, mert hiszen az elöregedés miatt sok az
üres ingatlan is, s ezeket viszonylag olcsóbban lehet megvenni más
településekhez viszonyítva, ám ez amozgás semmiképpen nem jelent tömeges
méreteket. Az építkezések között Gyomaendrőd különböző pontján található
roma család által végzett is, de ez sem utal arra, hogy tömeges lenne a
betelepülés.

Azt szeretném elmondani a témával kapcsolatban, nem, hogy mi
segítenénk, fogadnánk, vagy pénzt kapnánk, netán kérnénk ezért, hanem inkább
igyekszünk az esetleg felmerülő problémák elé menni cigány és magyar
vonatkozásban. Tény az, hogy többen építkeznek főleg abelvizes időszak után
úgyamagyarok, mint acigányok. Általában bontott anyagból és az ily módon
épített lakások nem mindig rendelkeznek megfelelő tervvel, nem gondoskodnak
felelős építészről, műszaki ellenőrről és nemritkán lakhalási engedély hiányában
költöznek be! Az esetek többségében ezek az építkezések be sincsenek fejezve.
Ebben az esetben ahivatal, ahatósági osztályunk el kell, hogy járjon, mert én
úgy érzem, hogya város az utóbbi időben egyre épül, szépül, közterei
középületei tisztábbak, rendezettebbek. Ezek az engedély nélkül felhúzott házak
semmiképpen nem felelnek meg a harmadik évezred leltételeinek, mert
valószínűleg 15-20 év múlva zöme romhalmazzá válik.

Magyarországon aszabad költözés joga mindenkit megillet Ez ellen nincs
jogszabály, de fel kell az ellen is lépni, hogyan tud egy másfél szobás lakásba,
ahol már laknak négyen, öten, egy nagy létszámú család bejelentkezni..? Sől a
felvelt szaepofok kérdésében is intézkedni kell az OTP-vel közösen, hogy

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Május 22-én lép jogerőrea szövetkezet felszámolását elrendelő bírósági
végzés. Afelszámolási eljárást egy budapesti beszállító cég kezdeményezte. A
szövetkezet tulajdonosa, vezetője továbbiakban a felszámoló lesz. - kezdte a
Híradó tájékoztatását Dezsőné Rau Katalin a gyomaendrődi Bútoripari
Szövetkezet elnöke, majd így folytatta.

Az üzemben április 11. óta termelés nem folyik. A létszámleépités már
februártól megkezdődött, illetve a dolgozók által önként vállalt felmondás
következtében ma már a létszám 8-10 főre csökkent. Igyekeztünk úgy
intézkedni, hogy feleslegesen ne legyenek az üzemben dolgozók, ha nem
tudjuk őket foglalkoztatni, fizetni, illetve ne szenvedjenek további kárt.

Az okokról, afolyamatról Dezsőné Rau Katalin elmodta, hogy nem egy
két hónap alatt alakult ki ez a helyzet, hanem több évre vezethető vissza a
folyamat kezdete. A piacaikat 1996-97-ben kezdték elveszteni, illetve olyan
áron bonyolódtak az exportmegrendelések, amelyeket az üzem az akkori ter
melési, technikai színvonalával gazdaságosan nem tudott elvégezni. Ez a
probléma oda vezetett, hogy két évben is jelentős veszteségük keletkezett:
1997-ben és '99-ben is. Ekkor már kivonultak a belföldi piacról. E két év
vesztesége meghaladta a30 millió forintot. Akülföldi nagy bútorkereskedelem
képviselői megjelentek abelföldi piacon. Az elmúlt év jelentős tüzesete tovább
növelte a költségeket. A biztosítási kártérítési összeg csak részben fedezte a
helyreállítást, vagyis amai napig sem tudják befejezni afestőműhely helyreál
lítását. Az év vesztesége 12 millió forintra rúgott.

Az elmúlt évben új piacok után kutatva - mert hiszen arégieket elveszítet
ték a költségnövekedés, a piac által el nem ismert árak miatt - új területen
próbálkoztak. Hosszú távú megrendelésekkel bizonyos mértékű munkát biz
tosítva aszövetkezetnek. Sajnos mindez nem úgy alakult, ahogy ezt előzete

sen kalkulálták. Különböző gyártásközi módosítások a költségeket meg-

AGyomaendrődi Judo Club 2001. év
április, május havi eredményei

Április 8. Budapest XVIII. ker. Nyuszi Kupa
Dananaj Tünde 5., Harmati Éva 2., Molnár Albert 3., Nyitrai Sándor 5.,
Sóczó Gergely 1., Sóczó László 3, Szabó Dániel 3., Gyuricza Adrien 3.,
Juhász Attila 3., ,luhász Dávid 4., Kiss Csaba 3., Megyesi Zsolt 2., Nagy
Dániel 2., Nyitrai András 7., Patai Gergő 5. hely.

Április 29. Kiskőrös, regionális kvalifikációs verseny
Dananaj Tünde 3., Harmati Éva 3., Molnár Albert 2., Sóczó Gergely 2.,
Trendl Péter 5., Gyuricza Adrienn 3., Juhász Attila 2., Juhász Dávid 3.,
Kiss Attila 5., Kiss Csaba 2., Megyesi Zsolt 3., Nagy Dániel 3., Nyitrai
András 5. hely.

Május 12. Gödöllő, regionális bajnokság
Szabó Dániel 3., Trendl Péter 2., Sóczó Gergely 2., Kovács Endre 3.,
Molnár Albert 3., Harmati Éva 2., Dananaj Tünde 3. hely.

i·_·_·_·_·_·~m_._._.~.,

PAPIRDOBOZ
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPOSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

RÓZA VENDEL
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/l.

Tel./Fax: 661282-686, 061209/142-122
L. _ . ~:~i.l:...;::~n~:~~~s?~?~ . _ . .J

növelték, de ezt az árban nem tudták érvényesíteni ... Csak részbeni teljesítést
vállal hattak, s ezt követően a vevő megtagadta a kiszállított áru kifizetését.
Tehát pénzügyi problámák, a megrendelések elmaradása miatt és egyéb, a
külső üzletrésztulajdonosok lépései miatt a vezetőség nem tudott hosszabb
távú döntéseket már meghozni. A gazdaságos működésüket nem segítette a
40 ezer forintos minimálbér bevezetése sem. Ezt változatlan eladási árak és
termelési kapacitás mellett nem lehet kigazdálkodni. Megemlítette még, hogy
hétmillió forint a kinllevőségük egy német vevőjüknél, amely közben felszá
molás alá került; tizenkét millió forinttal tartozik egy másik cég is. Ezek is
részei atöbbéves folyamatnak.

Az elmúlt időszakban három közgyűlésük volt, de itt sem hangzott el
javaslat a szövetkezet helyzetének, sorsának javítására. Sem a csődeljárási,

sem a[elszámolási, sem avégelszámolási eljárásban nem volt hajlandó dön
teni a közgyűlés. Valamilyen óhaj szinten a további folytatás került előtérbe,

ám ebben aközgazdasági viszonyok határoznak, dominálnak, nem az óhaj ...
Az utóbbi hónapokban, mikor aszövetkezet pénzügyi, gazdasági helyzete

rendkívüli állapotba került, nagyon sok szállítóval igyekeztek megállapodni,
hogy az adósságukat valamilyen módon rendezhessék, s így több évvel ezelőtt

visszahozott bútorok értékesítéséből közel 10 millió forintot tudtak törleszteni.
Azt, hogy ajel~nleg folyó felszámolási eljárás milyen eredménnyel zárul,

ma még nem lehet látni. Jogkörénél fogva eljárt az elnökasszony abban,
hogyan lehet a felszámolási eljárás keretében a felmondásokra, végkielé
gítésekre pénzügyi fedezetet teremteni.

Nagy valószínűséggel június közepe láján rendezhelik ezt dolgozóikkal,
ha nem is a teljes összeggel, de lagalább annyit kaphassanak, hogy minél
kissebb problémáik lehessenek - mondotta végül Dezsőné Rau Katalin.
(május 15.) .-BK-

HELYISÉGET KAPTAK
Május 29-én átadta a Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Békés megyei Kirendeltsége képviseletében Nyirfalusi
Péter és Bánlaki János a Sallai u. 4. sz. alatti állami
ingatlan egy részét a Körösmenti Táncegyüttes
Alapítványnak. Lehoczkiné WolfTünde és Weigert László
elmondta, hogy egyelöre egy iroda, egy terem, raktárak
és garázs jutott téritésmentesen birtokukba. amely kellö
rendbetétel után megfelelö bázist nyújt majd a tán
cosoknak. Az ingatlanra 15 évig elidegenítési és terhelési
tilalom vonatkozik.

Copy-Force
Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.

CT.:HAINFART MIHÁLY

Új és használt számítógépek. fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI

SZERVIZ! • SZÖVEGSZERKESZTÉS!
Másolópapír, faxpapír, leporelló, boríték. öntapadós címke

Nyomtatókazetta, festékszalag, toner
HP4P, 5P, 6P, HP4L, 5L. 6L. Cartridge újratöltés

RICOH. CANON. SHARP másológépek kazettatöltése

AUDIO- VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek, árazógépek forgalmazása, javítása

TEC. SAMSUNG PÉNZTÁRGÉPEK
MÁRKASZERVIZE!

5500 Gyomaendrőd, Zrinyi u. 26. Tel.: 66/284-788, 20/9439-172
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Testületi ülés JTlájus 3 ~ -én.

Napirend elötti polgármesteri beszámoló
• Május 8-án tartotta soros ülését Hunyán a Hármas Körös Kistérségi

Területfejlesztési Tanács. A következő napirendeket tárgyalták: belső ellenőr

foglalkoztatása térségi viszonylatban; veszélyes állati hulladék feldolgozása;
regionális szennyvízelvezetési program; valamint még a regionális hulladéklerakó
megvalósílásáról is esett szó.

• Június 17-én lesz Tímár Máté író szobrának leleplezése az endrődi ligetben,
ezt szentmise előzi meg 10 órától aSzent Imre katolikus templomban.

• Megkaptuk a 16 plusz 8 lakásra a szerződést, s a közeli egyeztelés után
aláírásra és visszaküldésre kerül. Indul a közbeszerzési eljárás, a befejezés
valószínűleg jövőre történik meg. Apolgármester sajnálatosnak tartja, hogy nincs a
városban olyan építőipari cég, vagy konzorcium, amely fel tudná vállalni és finan
szírozni tudná. így megint olyan céget kell idehozni amelyik ezt el tudja vállalni, mert
avárosnak sincs erre most aszükséges 140 millió lorintja.

• Gyomaendrőd közbizlonsága érdekében elhatározták agyomai rendőrőrs lét
számának bővílését, mintegy tíz fővel. Azonban ez még némi időt vesz igénybe, mire
akörülményeket ehhez megteremtik, például lakásokat biztosítanak...

• A polgármesteri hivatal két új műszaki alkalmazottal gazdagodott: Fehér
Ildikóval és Füzesi Gabrieliával, akik akörnyezetvédelemmel, gazdasági feladatokkal
foglalkoznak.

Napirendi pontokból
• Aszennyvízcsatorna-hálózat II-III. ütem építésére kiírt közbeszerzési eljárás

ajánlattételi és elbírálási határidejének módosítását meg kellett változtatn i a
Közbeszerzési Döntőbizottság által elrendelt felfüggesztés i eljárás mialt. Lukovics
Béla a DUPLEX Kft. ügyvezelője javasolla a zárt ülést, azonban nyílt üléssel foly
tatódott a napirend tárgyalása, melynek során hat főt a testületből az üggyel való
összeférhetetlensége miatt kizártak avoksolásból, így végül 13-an szavazták meg a
határidő-módosílásokat.

• ABÉKÉS MEGYÉÉRT kitüntető díj adományozására javasolta atestület Békés
Megye Képviselő-testülete lelé "a nagyelődökhöz méltó, világszínvonalú, magas

Gépjármű-tulajdonosok figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ~
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű l1!CH

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, SZD.: 8-12-ig.

művészi igényű és gazdaságilag is eredményes könyvnyomtatás területén végzett
munkájuk elismeréseként aGyomai Kner Nyomda Rt. kollektíváját"!

• A Gyomaendrődi Díszpolgári cím, valamint a Gyomaendrődért kitüntető

emlékplakelt odaítélésére ideiglenes bizoltságol választottak Hangya Lajosné, mint
elnök, Babos László, Jenei Bálint és dr. Valach Béla bizoIlsági elnökök személyében.
Az adományozások december 31-ig megtörténnek, a javaslatok elbírálása után.

• A Városi Zene- és Művészeti Iskola igazgatói állására kiírt pályázatra
beérkezett kérelmet elbírálták, sadöntés szerint Holubné Hunya Anikó lesz öt évre
az intézmény vezetője akövetkező tanévtől. .

• A2. Sz. Általános Iskola és Óvoda elnevezésének megváltoztatására érkezett
kérelmet megtárgyalva a Képviselő-testület jóváhagyta az intézmény új nevét 2001.
augusztus Hől. Ennek megfelelően az új megnevezés: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ÓVODA.

Kis Bálint 1828. január 17-én született Jósvafőn, majd a debreceni főiskolán

tanult. 1851-tőI1885-ig tanított Gyomán. Agyomai reformátusság egyházi, iskolai,
kulturális felemelkedésének virágkorát élte Kis Bálint és Garzó Gyula lelkipásztor
együllműködése alatt...

• A Városi Családsegítő Központ elképzelését támogatják, miszerint csat
lakozni kíván aDél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács közmunkaprogramjához és
pályázatot kíván benyújtani aSzociális és Családügyi Minisztérium által meghirde
tésrekerült támogatásra, 1 fő regisztrált munkanélküli foglalkozlatására...

• A szennyvízcsatorna-hálózat 11.-111. ütem építési munkáinak meg
valósításához szükséges forrás megteremtéséhez az önkormányzat a BMTT-hoz
Területi Kiegyenlítő Keret pályázatot nyújt be. Az igényelt TEKI támogatás mértéke
13.74 %, összege 219 420 OOO Ft - hároméves ütemezésben.

• Megvitatták és jóváhagyták akistérségi regionális szennyvízelvezetési prog
ram előterjesztését. Ellogadták, hogy az öt település (Gyomaendrőd, Hunya, Kardos,
Örménykút és Csárdaszállás) közös szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási prog
ramot indít el Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorságával.

• A Református Egyház Presbitériuma kéri az önkormányzat támogatását a
templom felújításához. Atestület 300 ezer forinlot biztosított ecélra a2001-es köll
ségvetésébő/.

• A testület agyomai és endrődi zsidó temetők gondozására a Magyarországi
Zsidó Hitközségek Szövetsége által készített együttműködési szerződést elfogadja.
Támogatja a gyomai zsidó temető gondnoki házának megépítésél, ehhez 500 ezer
forintot biztosít.

CSALÁDI NAP ENDRŐDŐN

Az endrődi főtéren 2001. június 30-án szombaton de. 9-12 óráig játékos
foglalkozások lesznek. Ugyanekkor jutalmazzák meg a "Drogmentes jövőért"

plakátpályázat nyerteseit is.
A délelőttön való részvétel ingyenes minden résztvevő számára. Szervező

aVárosi Családsegílő Központ.

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel ... )
• Nádpalló eladó 850 Ft-os áron

THERNI
Epítőipari Szövetkezet

5500 Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 3.
Tel./Fax: 66/386-614,

386-226 ~
KöröSi Weekend Hor~áSz%~ .

'::'" .'hobby·. kempin~szaküzlet ~%
::>- .,- Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSFÁK ÉS OíSZNÖUÉNYEK
VÁLOGASSON SZÉLES VÁLASZTÉKUNKB6L!
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047

Nyitva: mindennap 8-18 óráig
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Önnek csak a telefont kell felvennie, minden
mást mi elintézünk!

SUZUKIT SZARVASRÓL
Akar Ön most 167 OOO Ft-ért Suzukit vásárolni?

I~ I HíVHATÓ SZÁMQ)l66/313·882
SUZUKI 66/386.322 '.

6. § Atámogatás mértéke...

Támogaloll növények Birlokkalegória ahasznált .
szánlólerülel alapján (heklár) Támogalás FVheklár

meghatározott szántóföldi 1,00-20,00 12 OOO
növények' 20,01-50,00 8 OOO

50,01-300,00 4OOO

gyep 1,00-50,00 4 OOO

rizs" birtokkategória nélkül 35 OOO

termő szőlő és gyümölcs birtokkategória nélkül 12 OOO
szabadlöldi zöldség,

gyógy - és fúszernövény' birtokkategória nélkül 12 OOO

halastó birtokkategória nélkül 4OOO

öntözővíz'" birtokkategória nélkül 13 FVm3

biodízel gyártás céljára:
aJ termelt repce terület birtokkategória nélkül 12 OOO

b/ olajos magból kinyert olaj 30 FVliter

7. § A támogatásnál figyelembe vehető területnagyságot - egy tizedesig
számolva - önálló helyrajzi számú területenként (táblánként), illetve földrész
letenként (alrészletenként) kell meghatározni. Atámogatási összeget akerekítés
általános szabályai szerint ezer forintra kell kerekíleni ...

, Amák nem támogatható, aszója, borsó és napraforgó esetében csak az 1,00
50,00 ha közötti birtokkategória gazdálkodói igényelhetik atámogatást

.. beleértve az indián rizst is.
'" a támogatás alapjául figyelembe vett vízmennyiség hektáronként nem 11a

ladhatja meg szántóföldi növényeknél - beleértve avetőmaglermelést is 
il 400 m-t, szabadföldi zöldség nél és az ültetvényeknél a600 m-t

FÖLDALAPÚ NÖVÉNYTER
MELÉS! TÁMOGATÁS

A:l előírásokat teljesítő vissza nem térítendő támogatást (6. §) vehet
igénybe, ha 1,000-300,00 hektár közötti területi szántóterületen gazdálkodik;

birtokkategóriától függetlenül rizs, szabadföldi zöldség (fúszerpaprikát is
beleértve), termő gyümölcsös, termő szőlőterület és halastó, illetve biodízel
gyártás céljára átvett olajos magból ki nyert olaj után;

birtokkategóriától függetlenül szántóföldi növény, szabadföldi zöldség és
termő gyümölcsterületeken öntözővíz használata eselén, ha erre érvényes vízjo
gi, ill. saját névre szóló öntözési üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Afentiek
az igényléskor a tulajdonában, vagy haszonbérleti szerződés alapján
használatában van, ill. amelyen a6. § szerinli lámogatott növényeket lermeli.

5. § További feltételek: Az előző évi őszi búza vetésterületének legalább
negyven százalékán fémzárolt, vagy - ha előző évben igazolhatóan minősített

első szaporítási fokú vetőmag ot használt - másodfokú utántermesztett vető

magot, avetés teljes területén pedig - kivéve az elismert ökológiai gazdálkodást
folytatókat - csávázott vetőmagolvetett. A tárgyévben továbbá mútrágyát
használjon, es végezze el az adott növényi kultúrára vonatkozó, technológiai
előírásoknak megfelelő növényvédelmi munkálatokat;

A kukorica teljes területére hibrid vetőmagot, az egyéb támogatott
növények körébe tartozó területen - annak legalább negyven százalékán 
fémzárolt, vagy - ha előző évben igazolhatóan minősített első szaporítási fokú
vetőmag ot használt - másodfokú utántermesztett vetőmagot (a rozs, atriticale,
avöröshagyma és a fokhagyma kivételével), ill. szaporítóanyagot használjon.
Ezen túlmenően az igényelhető támogatás mértékéig a szervestrágya- és
- kivéve az elismert ökológiai gazdálkodást folytatókat - műtrágya- és
növényvédőszer-felhasználás is támogatható...

Afalugazdász jelenti

GYOMAI AUTÓCENTRUM KFT.
- telephely

5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/386-322

SZARVASI AUTÓCENTRUM
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
5540 Szarvas, Kazinczy u. 4.

Tel.: 66/313-882

Értékes szereplés
A Nemzetközi Suliexpón. Nyíregyházán nagyszabású meg

mérettetésen a Gyomaendrödi Szinfolt Mazsorett Csoport 1.
díjat; a társastánc kategóriában Fónagy Ádám-Szi1ágyi Edit
és Gombkötö Imre-Varga Patricia l. dUat; hangszeres zene
kategóriában Fazekas Erika hegedűn. Szurovecz Zsuzsa
fuvolán 1. díjat; vers és prózamondásban Nyíri Dóra külön
díjat szerzett.

Érdemes megemlíteni Giricz Krisztina és Patkós Gábor
teljesitményét is vokális zenében.

A Kner L Gimnázium csoportja kiemelkedö színpadi pro
dukcióért kapott födíjat. A versenyzök vezetöje Hunya Jolán
tanárnö, kisérö Bernáthné Butsi Erika volt.

Közalkalmazotti kedvezmény 6% •
Ajándékcsomag • Hitel • Autóbeszámítás

De van

+1 meglepetés,
amiért csak nálunk

érdemes vásárolni!

P~Z%~%~Z%~Z,'W'z~~%z..~~&%Z~

I AGRO ÁRUHÁZ I
I Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró) I
~ ~.~ Tavaszi ajánlatunk: I
I · Vegyszerek - rovarölők, gombaölők, növénytápok, műtrágyák ~
~ • Műanyag kertibútorok, hűtötáskák, bográcsok, grillsütők, virágláda II ·Létrák, fűnyíró k, takaró fóliák (4,2 m, 8,5 m.széles 70 Ftlm2) ~

I · Öntözöberendezések, szivattyúk, tömlők, gumicsizmák, esőköpenyek I
.1 •Szegek, csavarok, kerti szerszámok, szerszámnyelek ~
I · VAP?REX C+M falszárító vakolatadaiék ~

~ • DUFA magasfényű zománcfestékek I
I I
gg Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkatf ~

m ~-~ L _. 'lA~ -:=~-:= I
~ ~~ ,,~ I
L~~~~~~'i~~i~;~~:.~~~~~~~~~~~~~J



6 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 200 l. JÚNIUS

(1.,,11 I:Jrrlne p!
GYOMAENDRŐD

Hősök útja 46. • Tel.: 66/386-424

•
FANTASZTIKUS AG FA AKCiÓK A

LlONNE SHOPBAN!!!
Filmkidolgozás kedvező áron. akár l nap alatt.

ajándék indexprinttel. fotoalbummal. a törzsvásárlói
kártl,Jával különböző ajándékokll!

Akciós AGFA filmek
240-ás. 300-ás filmek ajándék albummal

kettőt fizet hármat kap AGFA csomag.
Fénl,Jképezőgépek 4100 Ft-tól (Nikon. Praktica)

Exakta szet 9830 Ft hell,Jett 8300 Ft-ért
Örák. elemek. számológépek

~
Ajándéktárgl,Jak. albumok. keretek ~

I> Aranl,J és ezüst ékszerek kedvező I>
áron nagl,J vólasztékban

LIONNE Aranl,J és ezüst ékszerek javítósa

SHOP Tört oranl,Jból é~5zerké5zíté5"b?vített ~~~
=::..=.;=-.. mlntoKolleKClovo/. Kedvezo oran .

szeres, vagy kúraszerű alkalmazása segít az asztma, hörg- és légcsőhurut,

arc- és homloküreg-gyulladás, krupp, nátha, köhögés esetén, vagy pol
lenek okozta és egyéb allergiában szenvedőknek. Hatásos pikkelysömőrre,

ekcémára, ízületi bántalmakra, alvászavarra, pattanásos bőrre ... Egyébként
ajánlott mindenkinek kortól függetlenül.

Mint említettem házi kezelésre is
szükség van sok esetben. Ilyenkor
rőleg a hálószobában kell elhelyezni
az oldatot és ügyelni kell arra, hogy

4':. minél kevésbé szökjön ki onnan a
Somadrinnal telítődött levegő, de...
rövid szellőztetésekre magától
értetődően gondolni kell.
Az orvosokkal történő együttmű

ködés kívánatos ebben az esetben is,
abban arormában, hogy ismerjék és
ajánlani tudják hatásait, előnyeit.

Sajnos azonban ez a sóterápia és a
kezelés valami oknál fogva még
nem túlságosan ismert, elterjedt

köreikben. Sok beteg számára pedig nem közömbös, hogy gyógyszerre
kényszerül-e, vagy, hogy éppen mennyit kell bevennie? Azt ugyanis tudjuk,
hogya gyógyszerek szedése sok mellékhatással jár, s ennél fogva károsak
is jótékony hatásuk mellett.

ASóbarlangban atartózkodást egyszerre hat személynek biztosíthatjuk
kényelmesen. Ide nemcsak az idősebbek járhatnak el, hanem minden
korosztály. Budapesten például nagyon sok óvodában találni már Somadrin
Sóbarlangot, ahol foglalkozásaikat tartják. Óvónők és orvosok elemzése
szerint lényegesen kevesebb a hiányzás ezekben az óvodákban, ugyanis a
gyerekek immunrendszere mintegy megerősödik abarlangban, illetve nem
gyengül le asóbarlang kedvező, jótékony hatása miatt." -b-

A szórólapok és a hirdetések megfelelő tudnivalókat nyújtanak a
Somadrin SótJarlang "erejéről", hatásáról. Ezeket elolvasva azonban
kíváncsiság fogott el, ezért felkerestem az Árpád utcai Somadrin
Sóbarlangot. Batári Lajosné szívélyesesen fogadott és hellyel kínált a"bar
langgá" avanzsált alsóépületben. Aszobácskában, ahol ezelőtt gyógyászati
segédeszközöket forgalmaztak, az
első pillanatban érezhető alevegővál-

tozás. A meleg május végi napsütés -~

után bizony hűvösnek tűnt a bent
tartózkodás, alevegőben pedig érezni
lehetett asós ízt. Engem az óceánon
megszokott levegőre emlékeztetett.

A falak mentén helyezték el a
sótéglákat, afalon meg sóoldatot tar
talmazó edények sorakoztak, melyek
tartalma további jótékony töltéssel
telítik a levegőt. Később megtudtam,
hogy atéglákat naponta friss oldattal
meg is kell szórni a kipárolgás
fokozása érdekiében.

Az ötlettől amegvalósulásig érdeklődtem. "Családi probléma nyomán
jött az ötlet amegvalósulásig - kezdte ismertetését Batári Lajosné. A na
gyobbik unokám kezdődő asztmás, sajnos. Atüdőgyógyásza javasolta egy
sóbarlang felkeresését. Ekkor utánanéztünk, hol is van Somadrin kezelés.
Szegeden és Mezőtúron találtunk legközelebb, amit fel is kerestünk. A
mezőtúri éppen eladó volt. Ebből adódott aztán az ötlet, hogy
Gyomaendrődre is telepítsünk egy ilyen barlangot. Ennek hatását tulaj
donképpen a sótéglák és az edényekbe töltött oldat jelenléte, elpárolgása
adja. Elhatároztam, hogy ezek után felépítjük nálunk ezt a Somadrin
Sóbarlangot egyrészt, hogy az unokámon segítsek, valamint úgy gondo
ltam, hogy elég sok légzőszervi problémával, allergiával küszködő ember
lakik errefelé is, akik igénybe vehetnék ezt ajavulás érdekében.

Aműködtetés miatt aSomadrin centrummal állok kapcsolatban, velük
szerződést kötöttem, úgyhogy természetesen asóoldat tőlük származik, s
ezzel kizárólagosságot kaptam akörnyékre vonatkozóan.

A Somadrin klímaoldat Magyarországon az egyedüli bejegyzett
találmány, ami hivatalosan forgalomban lehet ebben az értelemben, más
minden hamisítvány. Ez olyan hatással van a beteg emberre, ami az
állapotán lényegesen javíthat, hogyha használja aklímaoldatot alakásában,
illetve ha eljár ide abarlangba. Itt aklíma egy valódi sóbarlangét utánozza.
Ma Békés megyében csak két Somadrin barlang működik: az egyik Gyulán,
a másik pegig Gyomaendrődön az Árpád utcában. Az oldat amelyik nem
garantált Somadrin az nem jó, és nem is lehet jó, hiszen hiányzik belőle

még számos összetevő, vagyis a közönséges só, vagy tengeri só
önmagában nem hatásos. Ezért mi is csak plombált kannákban kapjuk ezt a
garantált minőséget.

A tíznapos kúra alkalmanként egy-egy órai tartózkodást jelent a bar
langban. Afeltaláló Somogyi István festőművész szerint aSomadrin rend-

.000.0.0 ••••• 000 •• 0 •• 0.0 •• 0 •••••••••••••••••••••••••••• 0 •••
o o

~ Tévé, video, antenna és ~
o o

~ egyéb elektronikai ~
o o

~ készülékek ~

~ JAVÍTÁSA! ~
o •

: Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. :. .
: Telefon 06/30/228-4728 :
• o
••••••••••••••••••••••••••••••• 00 ••••••••••••••••••••••••••



2001. JÚNIUS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 7

Leonardo program keretében
Az Európai Bizottság 1994-ben indította a

Leonardo da Vinci programot a szakképzés terén
végzendő együttműködésért. Első szakasza '99
december 31-én lezárult. amely célja a szakmai
képzési politika EU-s megvalósítása. illet.ve a tagál
lamok szakképzési politikájának harmonizációja volt.
A 2üül-es éwel egy új. hétéves szakasz következett.
Alapvető célja a szakmai készségek és a szakmai
tudás fejlesztése gyakorlati képzéssel. szakmai
továbbképzés élethosszig tartó képzéssel széles tár
sadalmi rétegek számára és az innováció - újítások
támogatása.

A Leonardo II. a mobilitási-. kisérleti projektek.
nyelvi készségek fejlesztése, nemzetközi hálózatok
létrehozása. referenciaanyagok kidolgozása. A szak
mai képzési programok. pályázatok elősegítik az
oktatás/képzés és a gazdaság közötti együttműködés
fejlődését.

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola is együttmű

ködik a Leonardo programban. Jelenleg a kecske- és
juhtartás. valamint a tejfeldolgozás kérdésében vár
kreatív együttműködésieredményeket. A közelmúlt
ban többnapos konferenciára érkeztek külföldi, fran
cia, spanyol szakemberek Gyomaendrődre. A prog
ram gyomaendrődikoordinátora Davidovics László.

A megbeszélésen a szakirányú oktatási metódu
sok és a gyakorlati megvalósítás módozatai kerültek
megtárgyalásra. A gyakran késő éjszakai órákíg tartó
megbeszéléseken a partnerek realizálták az aktuális
teendőket, lerakták a hosszú távú együttmüködés
alapjait. A közös programok, fórumok, szakmai
megbeszélések elősegitik egymás képzésének
behatóbb tanulmányozását. külön hangsúlyt fektetve
az átképzési és továbbképzési programokra. A tár
gyalások francia nyelven folynak. A Leonardo prog-

ram egy új lehetőség, amelyben már nem csak mint
egyenrangú partnerek. hanem mint koordinátorok
vehetünk részt.

A partnerprogramokon keresztül készülünk fel
arra. hogy a késöbbiekben haszonélvezőilegyünk az
Európa Uniós támogatásoknak. amely sok-sok
területen - így a szakképzésben is - nagy lehetőséget

nyújtanak számunkra. Rendkívül fontos. hogy
Magyarország az oktatás és képzés terén legyen

A koriferencia

képes gyors adaptációra. az európai umos elvárási
rendszert magára nézve is alkalmazni tudja. Hiszen a
kérdés a következő: valóban megfelelünk-e azoknak a
szigorú szakmai és adminisztrációs követelmé
nyeknek. amelyeket az Európai Unió velünk szemben
támaszt? A Leonardo program tanulási folyamat és
bizalomépítés az európaiság szellemében.

B.K. - D.L.

Á LVÁZA'T
ENSZ· "Béke és együttmú1<ödés" iskolai díj 2001.

AJ. Egyesüll Nemzetek Szervezete a2DD1-es évet az Önkéntesek Nemzetközi Évének nyilvánította.
Ebből az alkalomból pályázatot hirdet akövetkező kategóriákban: .

.........................................· .· .· .
VERSMONDÁS

A nagylaposi gyermekek
részére versmondó műsort

szerveztek a Gyermeknap
alkalmából - Ima a gyer
mekekért címmel. Petöfi,
Arany. Kölcsey. Szabó
Lőrinc verseibőlhangzottak
el művek. Dicséretesen sze
repeltek és értékes könyv
jutalomban részesültek:
Geszti Bettina. Geszti Bri
gitta. Herda Boldizsár. Bíró
Attila és Rácz Lajos.
Köszönet a Gyomai Kner

Nyomda Rt. könyvadomá

nyaiért! (fovábbiak a 10. oldalon)

· ..........................................

Rajz 7 éves korig. Téma: az önkéntesek
Nemzelközi Évének szlogenje: "Together we can do
it" - "Együtt képesek vagyunk rá".

Vers: 8-10 éves korig. Téma: Egy önkén
teshez (kitalált alak is lehel) szóló vers megírása,
amely kifejezi az állala végzett munka fontosságát és
elismerését.

Projekt: 10-14 éves korig. Téma: Egy
speciális problémával küzdö térségre vonatkozóan
olyan projekt tervezése, mellyel az önkéntesek elö
tudják mozdílani a probléma megoldását.
Képregény formájában ís el lehet készíteni.

Riport: 14-18 éves korig. Téma: kapcso
latfelvétel egy jelenlegi vagy egykori önkéntessel,
legfeljebb háromoldalas riport készítése atapaszta
latairól, anehézségeiröl, amelyekkel szembe kellett
néznie.

. Video: tanárok részére. Téma: félórás
vídeofilm készítése önkéntes munkát végzö szemé
ly(ek)röl (bárhol avilágon).

Plakát és szlogen: 18 éves korig. Téma:
olyan plakát tervezése, amely felhívja az embereket,
hogy vállaljanak önkéntes munkát a békéért és
amely erre vonatkozó meggyözö, ösztönzö szlogent
tartalmaz. Agyöztes plakátokat az ENSZ - képeslap
formájában elküldi avilág összes kormányának.

Az alkotások nyelve az ENSZ bármelyik hivata
los nyelve lehet (arab, kínai, angol, francia, orosz és
spanyol). A beküldött pályamúvekhez mellékelni
kell a következö adatokat: a résztvevö teljes neve,
születési ideje, címe; telefonszáma, iskolája neve,
címe, telefonszáma. ha van, e-maii címe.

Beadási határidő: 2001. július 1.

Az alkotásokat akövetkezö címre kell küldeni:
C/ Meléndez Valdés, n 68, 4 izq. 28015 Madrid,
Spain Tel.: 34/91/549-61-56. Fax.: 34/91/543-52
82. E-maii: pazycoop@eurosur. org.
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Á s Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alább ismertetett
szociális bérlakás bérbeadására

Május 18-án az endrődi Közösségi Házban Millenniumi
Képzőművészeti kiállítás nyílt Farkas Gabriella, Hornok Imre,
Józsikné Gyuricza Margit, Kovásznai Klára, Kovásznai Nóra
és Szakáll Sándor műveiből. A megnyitó beszédet Varjú
József, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatóhe
lyettese mondta, közreműködött Ádám Gyöngyi népművelő.

A tárlat megtekinthető június 8-ig.

Asportcsarnok júniusi programtervezete
Női konditorna hetente hétfön 18-19 és csütör

tökön 17.30-18.30-ig. Vezeti Varga Lajos tornász
olimpikon.

Női kézilabda hetente pénteken 20-2 l-ig. Vezeti
Sipos Dezső testnevelő.

Röplabda (MIX) hetente hétfőn 19-2ü.3ü-ig.
Június 4. GYENK SE--Mezöberény megyei 1.0. női

kézilabda-mérkőzés.

Június 22-28-ig GOJU-KAl KARATE Európa
Bajnokság és nemzetközi edzőtábor 12 ország
részvételével.

Az Ifjúsági Vöröskereszt hívei a Bethlenben
• ABethlen Gábor Szakképző Iskolában évente két alkalommal szervezünk

véradást Legutóbb, áprilisban 53 tanuló vett ezen részt
• Az ötfordulós Országos Egészségnevelési Versenyen 286 iskola csapa

ta vett részt. Iskolánk nagyon szépen szerepelt, hiszen az elérhető maximális
pontszámtól 11 ponttal maradt el. Acsapat tagjai: Fülöp Jusztina 11. A, Tóth
Anikó 11. Aés Szűcs Adrienn 11. B.

• Amegyei Elsősegélynyújtó Versenyen csapatunk az V. helyezést érte el.
Aversenyzők: Vári Viktória 10. B, Rávai Szilvia 10. B, Nyeste Szilvia 10. B, Kun
Linda 10. A, Nagy Eszter 10. A, Hunyadi Edina 10. A. Agyakorlati felkészítést
segítette Rávai Béla mentötiszt.

• AMegyei Csecsemőgondozási versenyen acsoportunk a III. helyezést
érte el. Tagok: Fülöp Jusztina 11. A, Borbély Andre 11. A, Szűcs Adrienn 11. B.
Agyakorlati felkészülésben Mészáros Gáborné védőnő segített

Aversenyzőinknek gratulálunk, afelkészítőknek köszönjük munkájukat! .
• Május 11-én a halmozottan sérült gyermekek magatartására a Városi

Vöröskereszt perselyes pénzgyűjtési akciót szervezett. Nyolc tanulónk járta
Gyomaendrőd utcáit: Mihutz Hajnalka, Mácsai Mónika, Majoros László, Dobák
Emese 9. D, Nánási Ildikó, Bárdosi Marianna 9. C, Vári Viktória és Rávai Szilvia
10. Bosztályosok.

. Sajnos kevés pénz gyűlt össze (13 711 FI), de akik adlak, azok szívesen tet-
ték. Köszönet érte l Bíróné Majoros Mária

PÁLYÁZATOT
ir ki.

Gyomaendrőd, Polányí M. u. 43./A. szám alatt lévő 1 szoba,
konyha és előszoba helyíségekbó1 álló 27 m2 alapterületű,

komfort nélküli szociális bérlakásra.
A lakás lakbére 1 350 Ft/hó.

Apályázat benyújtásának határideje: 2001. június 08.
napja, melyet a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai

Osztályához kell benyújtani.
Alakbér megfizetéséhez .Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének

a módosított 19/2000. (VII. 18. ) KT számú rendeletének 27. §. /1/
bekezdésében biztosított lakásfenntartási támogatást igényelhet az,

aki a 12/2001. (N. 27.) KT számú rendelet 3. §. /ll bekezdése
alapján szociális körülményei miatt rászoruló személy."

.amennyiben nincs szociális rászorultságli pályázó.
akkor a szociális körülményei alapján rászorulónak nem tekinthető

pályázók közül az részesül előnyben. aki a lakbér előzetes egyösszegü
megfIZetését a meghirdetett - legalább 6 [hat) havi - összeghez képest

hosszabb időtartamra vállalja:

DR. DÁVID IMRE polgármester s.k.

••••••• o •••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••· .
: NÉPTÁNCVIZSGA :

AKörösmenti Táncegyüttes Alapítvány Művészeti Alapiskolája
június 10-én 17 órától tartja évzáró vizsgaműsorát

aKatona József Művelődési Központban.
• Ezen valamennyi növendék fellép, kísér aSuttyomba zenekar. •
• Illo •••••••••••••• o. Illo •••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••• o ••

Felhívom a gyomaendrődi szakmabeliek figyeImét
új típusú csempevágóimra!

Elnevezése MAXI PLUSSZ csempevágó.

Átlós vágást is biztosító kiegészítöveI.
A Vágások 2/3-ában öntörös/automatikus'
működésű. (40, 50, 70 cm vágási hossz.)

ELŐJEGYEZHETŐ!

(l-2 hónapon belül megvásárolható)

ID. LEHOCZKI JÓZSEF,
Gyomaendröd, Tompa Mihály u. 10/1.

Telefon: 06/66/386-163

.....
-~.,

.lu'_[[j]]Ip.t!.lT"...:I.

. Amennyiben minöségi szórólapra, brossúrára, .
.plak.átra, névkártyára, öntapadós matricára, bélyegzöre

. stb. van szüksége, (tervezéstöl akivitelezésig),
. .

: kérjük hívja szerkesztőségünket a66/282-128-as vagy a 283-541-es, :
• valamint a06/30/9580-479-es telefonszámotl :
• Illo •••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••• ID ID. ID ID. ID ID •••
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Május 4-S-én rendezte meg a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola a Rózsahegyi Napokat.

Ezen rendhagyó tanítási órákat tartott például Gál
Ferenc OM osztályvezető, Giricz László, Gurbán
Miklós operatőr, Kiszely Zoltán, Megyeri József,
Szabóné Koleszár Edina, dr. Szilágyi Ferenc, Vaszkán
Gábor az iskola tantermeiben.

Vetélkedők, díjátadás, filmvetítés Rózsahegyí
Kálmán filmjeiből, tábortűz, sportdélelőtt, és a Kö
zösségi Házban az iskola tanulóinak gálamüsora,
valamint a vendégek és vendéglátók baráti beszél
getése tarkította a kétnapos programot.

A vendégek zöme olyan személy volt, akik innen
indultak, vagy valamilyen kötődésük van a telepü
léshez, iskolához...

Az ünnepségen kiosztott díjak:
A Szent Imre Polgári Iskola volt diákjai által alapí

tott díjat FARKASINSZKI FANNI 7 je. osztályos ta
nuló érdemelte ki iskolai és az órákon túli munkájá
val, szorgalmával. tehetségével és példamutató ma
gatartásával.

Az iskola dolgozói által alapított Rózsahegyi
Kálmán díjat két személy megosztva kapta. A szem
pont az odaítélésben a gyerekekhez kapcsolódó vi
szony, munkatársi kapcsolat, munkahelyi fela
datainak elvégzése és azon túli munkája és a tanulók
szüleinek bizalmát milyen arányban bírja... Első

alkalommal VARJÚ JÓZSEF, aki 41 éve végzi pedagó
giai munkáját az intézménynél; valamhit KOVÁSZ
NAINÉ MIKÓ KLÁRA iskolatitkár vehette át az elis
merést.

Az iskolai versenyeken Rózsahegyi Kálmán
életéről az 5-6. osztály korcsoportban a 6ja, 7-8.
osztályos korcsoportban a 7 la bizonyult a legjobb
nak, míg az alsósok akadályversenyét a Gézengúz
csapat nyerte.

Az ünnepség egy pillanata

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• o •• &~.

,# " JII " ~ • ~,

A SZALMONELLA ETELFERTOZESEK MEGELOZESEROL

SÓ BARLANG: Gyomaendrőd, Árpád u. 22/1.

Bejelentkezés, érdeklődés: 66/386-189 az esti órákban.

asztma, hörghurut, légcsőhurut, arc- és homloküreg-gyulladás,
krupp, nátha, köhögés, pollenek okozta allergiában szenvedőknél ...

. SOMADRIN sóoldat állandóan kapható otthoni használatra.

Az Országos Közegészségügyi
Központ - Országos Élelmezés Tudományi

Intézet állásfoglalása alapján az
ÁNTSZ Városi Intézete Szarvas

____ ol

Jólékonyan hal:

'SOMADRIN "SÓBARLANG" Egy magyar találmány, :
mely bizonyított a légzőszervi panaszok ellen! I

I.
I
~

I
I
I
I
I
I

veszélyesek azok az ételek, melyek készítésük soráT:
nem kapnak biztonságos hőkezelést és nem savanyitot
tak - különösen, ha nyers tojás felhasználásával készül
nek. llyen például minden tOjáslrrémes sütemény. a
máglyarakás, a tojásos galuska, a madártej, a somlói
galuska. a tojással dúsitott túrós palacsinta. a legtöbb
majonézzel készült hidegkonyhai termék és minden
sütemény, melyhez a hőkezelés után nyers tojást, vagy
tojáshabot adnak. Ezeket a különösen veszélyes tech
nológiájú ételeket különösen érzékeny fogyasztói cso
portok (gyermekek. idősek. betegek) részére ne készít
sük!

r---- ---------

.._------------

Világszerte és hazánkban is megszaporodtak a szal
monellt.k okozta ételfertőzések. Ezek leggyakrabban
baromfi, vagy nyers tojás felhasználásával készült ételek
fogyasztásához kötődnek.

Szalmonella baktérium a nyers baromfi (esetenként
más nyers húsok) felületén, a tojás héján és a tojás
belsejében is előfordulhat.

A szalmonella baktériumokat az alapos hőkezelés

elpusztítja. A hőkezelés akkor alapos. ha az étel teljes
mennyiségében felforr, vagy jól átsül, illetve ha a belse
jében is mindenütt eléri legalább két percig a 70 C fokot.

A szalmonella baktériumok savanyú vegyhatású
ételekben nem életképesek. A savanyítás citromlével,
ecettel végezhető.

Ahhoz, hogy ételfertőzés alakuljon ki, a szalmonella
baktériumoknak az ételben el kell szaporodni. Néhány
szalmonella baktérium általában még nem okoz meg
betegedést. A szaporodáshoz idő, és hűtés nélküli
tárolás szükséges. A gyorsan lehűtött és hűtőszelrrény

ben tárolt ételekben a szalmonella számottevően nem
szaporodik.

A szalmonella baktériumok sokszor nem a nyers
anyaggal, hanem utólagos szennyezésként, nem kellően

tisztított, fertőtlenített eszközzel, edénnyeJ. kézzel, vagy
konyhai textília közvetítésével kerülnek az ételre.

Ezért a már hőkezelt, kész élelmiszereket szigorúan
el kell különíteni a nyersanyagoktól és azokhoz használt
eszközöktől, edényektö!. A nyers hússal, nyers baromfi
val, nyers tojással érintkezőkéz, edény, eszköz fertözött
nek tekintendő, ezért azokat gondosan fertötleníteni
kell.

Szalmonella ételfertőzés szempontjából különösen
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Kis hírek Nagylaposról
Ajó program, amindenkihez eljutott hírverés, ahatékony szervezőmunka, amegértő

és nem kevésbé áldozatkész szponzorok - köszönet jár nekik -, anyitott szívú-lelkú akul
turált szórakozásra vágyó, aszorgalmas munkájukkal, hétköznapjaikkal ezt kiérdemlő fel
nőttek, az okos, lelkes, reményleljes fiatalok, agyönyörú idő, mindez elősegílette, hogy
Nagylaposon ís újra méltóságteljesen köszöntsék aMunka ünnepét, május elsejét."

.1989 óta Nagylaposon nem látott sokadalom szórakozott aKözösségi Házban, annak
felújított, gyönyörúen fásított udvarán és amellette fekvő játszótéren, Agyermekek részére
jól szervezett és díjazott vetélkedők: lisztfúvás, tejfelevés, vízből szájjal történő kihalászás, .
zsákbanfutás, aszIaItrajzolás, seprútáncoltatás, s labdajátékok zajlottak.

A hétköznapok fárasztó munkájának feszültségeit oldó pihenést a zeneszó mellett
különféle italok és az elfogyhatatlan sütemények íze és illata is elősegítette. Mindenkinek
jutott természetesen virsli is, Gyomor éhesen, vagy gége szárazon bizonyosan. nem
maradL

Az Euro Flore Kft-től Markovits Tibor gyönyörű preference és cassy iózsákkal
köszöntölte amegjelent édesanyákat. Varjú István a Birkacsárda tulajdonosa az italokat,
Jakus Imre képviselő avirslit biztosította adományként. AVöröskereszt Gyomaendrődi

Szervezete, Kurilla Jánosné is küldött játékokat, édességeket. Köszönet érte, s a
Nagylaposiak részére az Anyák napjára gyújtötl és adott ruhákért is.

Asüteményeket ahelyi Idősek Klubjának dolgozói készítették saját alapanyagaikból.
Biró Zsigmondné, Herdáné Adamik Erzsébet, Rácz Lajosné finom süleményei mellett igen
jó volt Fekécs Imréné által arésztvevők szeme láttára készített ízkölteménye is. .

Emlékezetes, szép, ahagyományt felélesztő, amunkások és amunka becsületé! di
csérő nap volt. Joggal jegyezte meg az ünnepségen részt vett dr. Dávid Imre polgármester:
valami megindult Nagylaposon".! Tegyük hozzá - újrainduiti

• • •
Ruhagyuités
Nagylapos lakóinak többsége idős, nyugdíjas és jelentős részük özvegyen, egyedül

él. Nyugdíjuk az országos és amegyei átlag alatt van. Többségük jövedelme nem éri el a
minimálbér szintjét sem. Viszont a liatalabb generáció anyagi helyzete is támogatásra
szorul. •

Mindezeket mérlegelve a Gondozási Központ vezetői, dolgozói ruhagYújtési akciót
szerveztek, Gellai Józsefné, Mraucsik Lajosné, Hajdú Pál, Búza István és kedves neje,
Fekécs Imréné, az Öszikék, aRózsakert Idősek Otlhona és dolgozói mintegy 1200 db
használt, de jó állapotban lévő, tiszta, hordható ruhanemút gyújtöttek össze és szállítottak
ki Nagylaposra. A helyi klub dolgozói jól ismerve arászorulókat, szinte testre szabottan
osztották szét 48 család közÖlt.

Köszönet a szervezőknek, a gyújtőknek a búzaistvánoknak"., a jószívú adomá
nyozóknak,

• • •
Emberségbffl jeles!
A Tóth Árpád utcában él Török József feleségével. Éveken át jártak be együtt az

Idősek Klubjába. Közben az idős asszony megrokkant, tolókocsiba kényszerült. Szeretne
bejárni ma is ajóban-rosszban egymást segítő, egymást becsülő közösségbe, ám alaká
suk előtli járda keskeny, semiatt nem tud közlekedni".

Ahelyzet megismerése után Fábián Lajos aGyomaszolg Klt. igazgatója intézkedett.
Ennek köszönhetően soron kívül megszélesítették a járdát, úgyhogy ezzel lehetővé vált,
hogy egy rokkant család mindkét tagja ott tölthesse napjait, idejének jó részét, ahol
szereteltel látják őket, enyhítik a koruk és egészségi helyzetükből fakadó fájdalmaikat,
gondjaikat.

Emberségükért, gyors tevőleges segítségükért köszönet illeti a Fábián-csapat min- .
. den tagját! . Gy, L.

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/66/285-22706/30/9533-594

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!

Bárkai Zsolt. Gyomaendrőd,Bocskai u. 59.

ElőmajáUs Öregszőlőben
Április 30-án Öregszőlő településrészhez képest nagyszabású, sikeres

rendezvény színhelye volt a Gondozási Központ Öregszőlői Idősek

Klubjának udvara, Al elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan az Endrődi

Közösségi Ház szervezésében ekkor egész nap szórakozási lehetőségek

között dúskálhattak itt az emberek. Avárosi önkormányzat támogatásával,
,Iakus Imre önkormányzati képviselő ötletének köszönhetően, a
Gyomaszolg Kft. kivitelezésében erre az alkalomra készült el ajövőben is jól
hasznosítható szabadtéri színpad, amelyen kulturális műsorokat mutattak
be, (Ezúton is bátorkodom a fent említett ötletet városi szinten meg
valósításra javasolni!)

Al Előmajális legkülönlegesebb programja talán a lengyel néptánc
csoport műsora voll, amely aközönséget lenyűgözve, maradandó élményt
nyújtott. Úgy érzem azonban, hogy szintén nagy tetszést arattak a hazai
mazsorettesek, néptáncosok, társastáncosok és a Komédiás Kör tagjai. Az
SVK zenekar pedig - szokás szerint - ajó hangulatról gondoskodott.

Al öregszőlői rendezvény - vélhetően a közel 800 fős közönség
megelégedésére - szép példája volt az összefogásnak, atenniakarásnak is.
Az önkormányzati támogatáson túl négy öregszőlő-közeli vállalkozás biz
tosította az anyagi hátteret, A Közösségi Ház dolgozói, az öregszőlői

Művelődési Terem vezetője - Pésó Béláné örömmel vállalják a jövőben is
hasonló szabadtéri programok megszervezését és lebonyolításáL
Gondolkodunk - és partnerek lennénk - hasonló "műfajú" endrődi Majális
rendezésében is ( például kétévenként), ha ehhez néhány vállalkozó és/vagy
civil szervezet támogatásátelnyerhetnénk, Mi amunkánkat tudjuk reIaján
Jani ecél érdekében!.., Az önkormányzat részéről reményeink szerint szin
tén "jó szelet/et" kaphatnánk ehhez. Jövő év, 2002, tavaszáig van még idő

adöntésre, az ötletek és vélemények fogadására pedig nyitottak vagyunk,
A Közösségi Ház az öregszőlői lakosság nevében is megköszöni az

Előmajális megrendezéséhez nyújtott támogatásokat! Szponzorok:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának. Jakus Imre önkormányzati

képviselőnek, a Gondozási Központ vézetőjének és dolgozóinak, a
Pentament Kft. tulajdonosainak és dolgozóinak a technikai feltételek
megteremtésében végzett munkájukért, a Gyomaszolg Kft.-nek, az Agro
Duál Kft-nek, aVilma Cipőnek, Csikós János vállalkozónak, atombolatár
gyakat ajándékozó vállalkozóknak és magánembereknek, a Tulipános
Óvoda vezetőjének, a Gyomaendrődi Városi Sport Egyesületnek, a
Villámtours vezetőjének és dolgozójának, a vendéglátást biztosító Fülöp
István vállalkozónak és alkalmazottainak, Csasztvan András szarvasi nép
művelőnek, Kozma Gábor technikusnak, mindazoknak, akik valamilyen
módon segítették arendezvény megvalósításátl

MOLNÁR BORBÁLA vez, népművelő

~.A.L~.A.;Z.A..-r

AKulturális Egyesület Gyomaendrőd harmadízben ír ki
pályázatot gyomaendrődi középiskolások és felsőfokú

intézményben, tehetséges, de hátrányos helyzetű tanuJók
részére iskolakezdési támogatás címen.

Feltételek iskolalátogatási bizonyítvány; kereseti igazolások a
család valamennyi pénzszerzési tevékenységéről (nyugdíj stb); igaz
gatói, vagy osztályfőnöki javaslat néhány mondatban (csak
középiskolásoknak),

Határidő: 2001. június 20.

Apályázatot (felsorolt dokumentumokkal) zárt borítékban aVárosi
Könyvtárban (Kossuth u, 50. ) kellleadni!

A nyertesek névsora a Híradó augusztusi számában lesz
olvasható.

Kulturális Egyesület Gyomaendrőd
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Emlékérem
Mint arról már beszámoltunk, április végén a laktanya és a repülőtér építéséhez segédmunkára

nyújloNák át a városházán a volt gyomai, endrődi több társával együtt. Abevonulást követően anyári
munkaszolgálatosoknak a Hitünkért - Hazánkért melegben hosszú alsónadrágba, posztóruhába
emlékérmet, oklevelet. öltöztették őket, csizmát húzattak a lábukra. Anapi

A Magyar Dolgozók Párt ja politikai bizottsága munka után alaki kiképzés, politikai átnevelő

úgy döntöN 1950-ben, hogya foglalkozások vártak rájuk.
kulák és egyéb ellenséges, A kenyér fejadag nagyon
pol itikai lag megbízhatatlan kevés volt és meglehetősen

"C" kategóriás sorköteleseket megviselte sokukat a gyenge
munkaszolgálaira hívják be. élelmezés, mert néha sora-
1951 és '56 között összesen kozó alkalmával előfordult,

16 ezer 163 fő került esorsra. hogy többen össze is es-
A különösebben nem szabá- tek.
Iyozoll szolgálati idő álta- Hazalátogatás, előIép-

Iában 27 hónapot tell ki. tetés nemigen volt, sől fizetési
Laktanya, repülőtér építéssel i sem kaptak többet, mint némi
indult amunka, az átnevelési, ~ II zsebpénzt leszereléskor.
program. /" Bátori Gyula szolgálata

Az első behívás közelgő alall több állomáshelyre is
ötvenedik évfordulója alkal- elkerült: Komlóra, Miskolcra,
mából a volt "lapátos" ka- Sármellékre például. Bevo-
lonáknak először a megyé- nuláskor közölték velük,
ben Gyomaendrődön adta át hogyha becsületesen dolgoz-
dr. Lánczos Pál, a munka- nak, akkor szüret re ollhon
szolgálatosok MUSZ '51-56 lesznek... Persze, csak a har-
szervezetének ügyvezető al- madik szürefre értek haza.
elnöke az emlékérmeket. '. . Mikor 1953. október
A megemlékezés i kezdemé- Batari. Gyula az emleklappal 28 á K 1""1 I It t- n om oro eszere , az
nyezést Domokos László a megyei közgyűlés mondták, hogy jelentkezzenek otthon kőmüvesnek,

elnöke felkarolta, s a gyomaendrődi önkormányzat burkolónak, akárminek és mint átképzősök fel is
is támogatta. AmeghívolI tizenhét személy: szabadulhaInak, s a későbbiekben mesterem-
. Bátori Gyula, Szabó Béla, Kéri Béla, Wágner berekké is válhatnak, vagyis dolgozhaln'ak, családot
Adám, Nagy Gábor, Pelyva Máté, Krucsó László, is alapíthatnak... Ők, mint a rendszer ellenségei
Nagy Sándor, Bula Elek, Gellai András, Gyuricza sokkal többre nem is számíthattak. Azonban nem
Elek, Hanyecz Illés, Hunya Lajos, Oszlács Pál, sokan jelentkeztek atáborokban gyakorolt szakmák
Szabó Imre, Uhrin Béla és Véha Béla volt. további végzésére, hiszen a szolgálat ideje alatt
Amegemlékezésre tizenhárman jöttek el. megutáltallák velük ezeket. A leszereléskor azt is

Bátori Gyula képviselő-testületi tag néhány hangoztallák, hogya 27 hónap jó nevelő hatással
mementót idézett fel a 27 hónapos szolgálatról a volt rájuk, ám vezetőként nem dolgozhatnak, sőt a
Híradónak. továbbtanulást sem garantálták. Viszont, ameny-

1951. július 28-án hívták be a békési KI EG-re nyiben becsülettel dolgoznak ezután is, megbecsült
apolitikai bizottság elé. Hamarosan Taszárra került tagjai lehetnek atársadalomnak.

Kató József 1917-ben kiadott Élet
barázdák címü verseskötetéből:

ÉDES ANYÁM ...

Szánakozó önmegadással
Forró fejem kezemre hajtom.
Bünhődök-emost. vagy vezeklek,
Hogy ilyen nedves az arcom?
Felhőszárnyakseprik a földet,
Vad robogással jönnek a viharok,
Édes anyám, magára gondolok.

Olyan hideg van így egyedü!...
Szeretet nélkül megfagyok itt...
Szivem, mint a kifosztott templom,
Hova koldulni jár csak a hit...
A parázna képmutatások
Zsolozsmaszeru éneke sir bent
S úgy szeretnék feledni mindent...

Édes anyám küldjön egy csókot,
Igazat, aki megvált engem...
Utmutatót a nagy uttalan
Embertévesztőrengetegben.
Sugarat a meleg szivéről,

Hogy ne járjak a télbe, a fagyba,
Dideregve, magamra hagyva...

KönnyeImüség... Nem az én bünöm.
Vérembe van a magyar átok.
Eltékozolt Tegnapok sirján
Borongva, ámde büszkén járok.
Csak amikor így magam vagyok
Egyedül és nem lát senkisem
Akkor szólal meg sírva a szivem.

Édes anyám, megcsaltak engem
Azok a piros álomvilágok. ..
Abba a kicsi csöndes házba
Édes anyám, én visszavágyok.
Megtérni, simi, vezekelni
A maga intő, szomorú szaván...
De jó, hogy van még édes anyám...

KERTMEGI MIHÁLY
általános asztalos

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111 . sz.
Telefon: 06/30/354-3383

MEGREN
DELHETŐK:

ajtók,
ablakok

és bútorok
egyedi

megtervezése
és

kivitelezése

~-===-=="-=->"=-o>.SZz:.~S'.S..,S'.::='Z==:rns"s.$s==~=z:;;;'

h J
~ ~~

W ARANY fekete 250 g - 169 Ft; W

~ DELIKÁT 8N75 g- kettőt fizet hár- ~I mal kap - 189 Fl; Ketchup GI. 500 ~
~ ól? l / ~ '- + ajándék - 349 Ft; MAJONÉZ GI. ~
~ .f T l ~ 450 g + ajándék - 349 Ft; MARS, ~j
~ SNICKERS 58 g-76 Ft; RAMA ~
~ MARG. 250 g- 104 Ft; SÖR: KAISER 0,51 - 119 Fl; KŐBÁNYAI 0,51 - 86 Ft; SOPRONI I
a ÁSZOK - 99 Ft; TOMI KRISTÁLY 4,5 kg -1449 Ft; BONUX 600 g mosópor -199 Fl; >,~

~ DANON könnyű és finom - 59 Ft; PEPSI: MIRANDA, 7 UP 2L Prb - 179 Ft; VALDOR ~
fl MEXICANA 0,5 kg - 299 Ft; PRIVÁT BAROMFI PÁRIZSI 0,5 kg: 199 FI. I
I PrivHaO~.stO"kCt~r~m12.ezgez ERI-MfiRKET I
~ .. .. Gyomovndröd. Októbvr 6. ltp. ~

~ (Endrődi Piac tér).Telef~n: 66/386-565 , Tele~on: 66/282-479 ~:

~ ri at tezr .. ez csak alun ! ~
~~~='""Z=~.~"'::m'$'..W"="'==-"'=~=~==~:2."''''~='''"v'=~:l
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~~;TE. l/ KINEK A NÉ~ET
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~ TILTÁS
~

112 TEKE'

ÉV VÉGE! V· VArON 1>'7ÜR TÉSE
~> DALVÉG!TÁRSA'

© L '7

A helyes megfej
tök között a Gye.
ÁFÉSZ 2x500 Ft
os, a SIKÉR Kft.
2xSOO Ft-os, a
GSCHWINDT és
TÁRSA 2xSOO Ft
os vásárlási utal
ványát és DÁVID
MÁTYÁS Élelmi
szer üzlete által
felajánlott l üveg
pezsgőt sorsoljuk
ki.

A megfejtése
ket 200 l. június
19-ig kérjük be
küldeni a Híradó
szerkesztőségébe

Gyomaendrőd

Szabadság tér
L sz.

FORUM ROMANUM
első volt az országban

A Békés Megyei Munkaügyi Központ elsőként az
országban elindította a Roma foglalkoztatási Nap ren
dezvénysorozatot a Roma Start programban. A megyei
sorozat éppen Gyomaendrődön indult május 23-án a
helyi kirendeltségen.

A cigány családok~l.t támogató program célja a
munkaügyi központ nyilvántartásában nem szereplő

cig"ány etnikumú munkanélküliek felkutatása, regisztrá
cióba vonása, képzéseik megszervezése. elhelyezkedésük
segítése. A programban részt vevők lehetnek még a
megyei kisebbségi önkormányzatok, települési önkor
mányzatok, területfejlesztési. önkormányzati társulások
is. A program müködésére foglalkoztatásszervező

menedzsereket/ügyintézőketállítanak be. Segíteni kell
az etnikum alapfokú iskolai végzettségének elérését és a
további képzi;seket, oktatásokat, valamint a cigány
munkanélküliek vállalkozóvá válását is.

A rendezvényen megjelentek között volt dr. Nagy
Ágnes a Békés Megyei Munkaügyi Központ vezetője,
Domokos László országgyülési ·képviselőnk, Nemoda
István az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
elnökhelyettese. Murányi Valéria a megyei területfe
jlesztési tanácstól. dr. Dérné dr. Tóth Judit a munkaü
gyi központ osztályvezetője, a körzet polgármesterei,
munkaadói... .

Tímarné Búza Ilona a kirendeltség vezetője az
eseményrőlelmondta a Híradónak. hogy 113 állást aján
lottak fel. ebből közel 50-et töltöttek be. Képzési, jogi.
munkavállalási és rehabilitációs tanácsadásban 24-en
részesültek. A megjelent 46 munkáltató nagy része
aktuális pályázási lehetőségekről, támogatási formákról
tájékozódhatott.

AI<CIÓ
A LÁTSZERÉSZ ÜZLETbEN

GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5. TElEfON: 284~2 55

VÉdjE SZEMÉT A NAp kÁROS SUqARAi EllEN!

DiOPTRiÁs NApszEMüvEq-lENcsÉk ÉS NApszEMüvEqEk

NAqyvÁlAsZTÉkÁvAl VÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

SzTK-vÉNYEk bEVÁlTÁSA

COMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

\..~. Rövid HATÁRidŐVEl

~ TisZTElEml:

Szarka Csilla lÁTSZERÉSZMESTER

ÉS Al. üzlET dolqoz6i

Tüzép-telep
Gyomaendrődönaz endrődi vásártéren

• építőanyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén, dunai

sóder· import cement kedvezményes áron • száraz akác tűzifa

MÉG RÉGI ÁRON KAPHATÓ!
Készletből, vagy rövid határidőre megrendelhetők!

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este
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APRÓHIRDETÉSEK

oktatás

Feladó neve: .
Címe: .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): .

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

TŰZOLTÓ FELHívÁs
AGyomaendrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesület felhivással fordul aváros

lakosságához. Felhívja mindenki figyeimét a nyári, fokozottan tűzveszélyes

időszakra. Elővigyázatra int és kijelenti, hogy atűzoltóság természetesen kész
a veszély elhárítására, mérséklésére, a mentésre. Azonban szűkös anyagi
lehetőségük sokszor megnehezíti az eredményes kivonulást, ezért kérik a
település lakosságát, hogy lehetőségéhez képest segitse atűzoltóságaI.

Akiemelten közhasznú szervezet OTP-nél vezetet! számlájára köszönet
1el veszik atámogatásokat a11733120-20006400 számon.

Gyomaendr6d Város Önkéntes TÚlOI/d Egyesülete

Lapzárta híre
Roma rendezvény

Június l-én a Művelt Cigányifjúság alapítvány használatba vetle a Roma bemulató
farmot aKondorosi úton. ABethlen Iskolával közös kecskelartó programban 14 lőt

foglalkoztalnak és afarmon 75 anyakecske lartásáról gondoskodnak majd.
Az ünnepségen jelen volt Farkas Flórián. Teleki László az Országos Cigány

Kisebbségi Önkormányzaltól, Báthory János aNemzeti és Etnikai Hivatal elnöke.
Enapon tarlotlák acigányzenész- és táncostalálkozót is.

Köszönetet mondunk mindazoknak arokonoknak, szomszédoknak és
ismerösöknek,akik felejthetetlen halottunk

- #GYORI ANTALNE
sz. BOnON ROZÁLIA

temetésén megjelentek. koszoru i kkal. virágaikkal
fájdalmunkat enyhiteni igyekeztek.

A gyászoló család

Anyakönyvi változások
Hálasságk6/és
Csontos Tibor és Udvari Melinda, Holocsi Lajos és Hegedűs Éva. Kiss András
Csaba és Pápai Tünde Eszter. Dávid Imre és Knap Adél. Almási Vince és Szabó
Mária. Hamza István és Alt Julianna. Szabó István Imre és Galambos Éva.llona,
Papgáti Zsoll és Gonda Edilllona
Elhuny/ak: Csikós László 65, Szabó Sándorné Kiss Ilona 76, Braun Sándor 66
éves korában.

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjelle~~~~irdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 746 apró~

hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁR ban is kéremI

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra. egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem!

.-------------_.._----_..----.._----------------------------------------------------*

l__~~~~~~~:_~~~~~~~~~~~:::::_~~L .. .. ~~~_~~:'.~~~~_~~:l

Kézi hajlású mézpergetőeladó - 2db. I.ár 10 EFt
Érd.: 06/52/429-29-17. -b-

Szögletes kisbálázó 350 EFt. talajsimitó 50 EFI.
szalmabálázó 400 EFt. HESTON új körbálázó és
régiségek eladók. Érd: Gye. Móra F. 20.
661284-082. -b-

Gyomaendrődi egyetemisták. főiskolások

Iigyelem' Szakdolgozalok, esszék. jegyzetek,
határidős munkák gépelése, nyomtatása helyben.
Érd.: 66/285-141, mobil: 06/30/856-32·18. -b- .

Munkavédelmi-, Iúzvédelmi lanácsadás
vállalkozók részére.
Érd: 06/30/265-1011 -b-

Jó állapotban lévő bécsi zongora eladó. Lár 50 E
Ft Érd.: 66/456-291, vagy 06/201374-88-16 -b
Salétromos. nedves házak szigetelése és egyéb.
kőmúves munkákat olcsón vállalok. Érd.:
06/30/215-77-22. -b-

Bonlásból származó, jó állapolúhármas ikerablak
rolóval együll (21 Ox175 cm) eladó. Érd.: a 283
848-as telefonon lehel.

Warwick Stage IL basszgilár eladó. (Proli hangszer
proli zenészneki). Lár 380 EFL Érd.: 66/282-128,
vagy este 661283-541. -b-

Különböző mérelú használt táblás drótüveg eladó
és 1db BOSCH tip. felüllöllős automata mosógép
alkatrésznek eladó. Lár 2000. Wdb. Érd.: Sepsi
Imre Gye, Vásártéri lakótelep 34. sz. -b-

Pedikúr, manikúr, mükörömépités májustól a
fürdőben. Bejelentkezés: 66/282-926. vagy
06/30/3429·871. Berkiné Kocsik Szilvia.

Törzskön}"IeZell anyálóllehér pulikölyök (nőslény)

eladó. Érd.: Fáy u. 29., 661252-453. -b-

MEMOREX TELEX szines VGA monitor 14 colos
640X480 felbontású eladó. I.ár 5000 FL Érd.:
06/66/285-051 -b-

Törzskönyvezell rollweiler kiskutyák többszörösen
győztes szülőktőlollva. leloválva eladók. I.ár 35 E
FI. Érd.: Dévaványa Széchenyi u. 14. sz. 66/483-
095,06/301367-9997. -b- .

Internet hirdetésfelvétel - ingallan. jármú,
társkeresés, egyéb... Érd.: 661282-935.

Doblelszerelés és CASID CTK 550-es szintelizátor
eladó. Lár 45 E. 450 EFL Érd.: 66/2B5-149. -b
Kecsketej kapható. érd.: Gye. Katona J. u. 18. Tel.:
661283-485

5,5 m-es horgászladik eladó' Lár 50 EFL Erd.:
17 Ó. után 66/282-145. ·b·
Ollhon végezhető. szaktudást nem igénylő munkál
ajánlok. Felbélyegzett válaszborilékért tájékoz
tatom. Gye. Nagy Sándor u. 3. sz -b-

Nyári előkészitő' Korrepetálást. lelzárkóltalást vál
lalok kisiskolásoknak, illelve 5., 6. osztályosoknak
történelemb61. Érd.: 66/285-141, mobil:
06/30/856·32-18. -b-

AKCIO! Hogy jól érezze magát, szerellessen
lakásába. üzlelébe. irodáiába LG klimaberen
dezést Várom érdeklődését' Barta Albert villany
szerelő, hűtőgépszerel6. Gyomaendrőd, Mirhóháti
u. 25. sz. Tel.: 66/386-9BO, vagy 06/30/9635-154
Internet hirdetésieivétel. Ingallan. jármű,

társkeresés. egyéb. Érd.: Gye. Gárdonyi 14.
Simonné. I.ár 450 FVnap. -b-

Alkalmi lakaritót és konyhai besegit6t keresek.
Érd' 06/30/9672-741.

Szövegszerkesztést rövid határidőre, német nyel
ven is (100 FVold.) Érd.: 66/284-718 az esti órák
ban. -b-

Kombrnáll. szétszedhetős gyerekágy (k,ságy +
íróasztal) megkimélI állapotban eladó. Érd.:
Rákóczi u. 3111 , tel.: 661284·277. -b-

Napos és előnevelt csibe megrendelhető' Érd.:
Nemes Tiborné Gye. ,Sugár u. 4. sz. 66/284-392.
vagy 06120/423-0926. -b-

Eladó egy 3 lapos gáztúzhely (vezelékes). 2 db
gázkonvektor és Erzsébet hálószobabúlor. Érd.:
66/386-745 tel.

Ha munkát keres, vagy vállalkozna ne létovázzon,
csak akarja' Velünk Keressen - ez az Ön lapja.
.Velünk Keressen- Gyomaendrőd Nagy Sándor u.
3.sz. -b-

Endrőd, Halház u. 4. sz. alaiti családi ház eladó' .
I.ár 5 M Ft. Érd.: személyesen, vagy 661
285·526 -b-
Négylakásos lakótelepi 213 lakás eladö, cserélhető

családi házra. lehetőleg köves út melletl. Érd.: esti
órakban tel.: 66/284-190. -b-

Sóczó-zugban egy 250 n.öles lúrott kútlal ellátotl,
nem vizparti telek eladó. Kövesút. villany van. I.ár
120 EFt. Érd. Gye. Apponyi u. 15/1. vagy 66/285
159. -b-
Eladó Endrőd határában 8hektár szántó - 2558/13
hrsz. I.ár 1,3 MFt. Érd.: 06/30/851-44-57. -b-

lakás
Kiadó lakást keresek Budapesten. Elsősorban aIV.,
X., XIII., XIV.• vagy Y01. kerületi ajánlatok érdekei
nek. Ajánlatokat hét közben 19 óra után, hétvégén
egész nap a 661284-269-es lelelonon. vagy a
06/20/446-3426-os mobilon várom. -b-

jármű

AGárdonyi utcában régi ház eladó nagy telekkel.
Érd.: 06/66/285-894

Gyomán 2 szintes központi fütéses családi ház,
gazdálkodásra, vállalkozásra alkalmas épületekkel
eladó! I.ár 4.5 M FI. Érd.: Gye. Gárdonyi u. 16..
lel.: 661285-505 -b-

Simson Schwalbe segédmotor kitúnő állapotban,
valamini Schwinn Csepel versenykerékpár jó
állapotban eladó. I.ár 70 EFI. 16 EFt. Érd.: Vincze
Zoltán Gye. Jókai u. 5.. 06/30/245-7320. -b-
Egy jó állapotban lévő lovaskocsi és egy pár ló
szerszám van eladó. I.ár megegyezés szerint. Érd.:
661285-906. -b-

ingatlan

Pedálos gokart (6000 FI). legkisebb méretú
kerékpár pótkerékkel (3500 FI), valamini 15 m'
bükk parkella eladó. Érd.: 66/285-503.
06/30/259-35-15 -b-

ElőnevelI csirke. kacsa jegyezhelő. Szeleiné Fő út
4.sz. TeL: 66/386-077. -b-

Egyedi gyárlású, nagy méretú szgkutánlutó eladó.
I.ár 150 EFI. Érd.: egész nap 661284-472-es tele
lonon. -b-

vegyes

Gyomán a Lehel utCában két generáció részére
alkalmas családi ház ipari árammal. kerttel eladó.
I.ár 4.2 MFI. Érd.: 66/285-489. -b·

AKecsegés külső ágán 1012 m'telek lákkal. gát·
szelvénnyel olcsón eladó' I.ár 150 E Ft. Érd.:
66/284-163 Kalmár lakás. -b-

Gyoma és Endrőd közötti úikertben iskolához.
kövesúthoz közel 1200 N.szögöl szántó eladó. I.ár
180 EFI. Érd.: 15 óra után 06/421342-457. -b-
AFúzlás-zugban 300 n.öl gyümölcsös kis taházzal
eladó' I.ár 250 EFt. Érd.: Gellai András Mátyás
király u. 15. 661386-097. -b-
Gyomán a Lehel u. 4. sz. alatti kétszobás,
összkomlortos, kertes családi ház eladó.l.ár 3,8 M
Ft. Érd.: 66/285-929. vagy ahelyszinen. -b
Besenyszeg Ady E. u. 34. sz. alatli lélkész ház
sürgősen eladó. Tehermentes. közmúvesiletfl
Szennyviz, gáz, viz, az udvarban. I.ár megegyezés
szerint. Érd.: ahelyszínen. -b-

Gyomán 3 szobás parasztház, összközmúves
eladó. I.ár 2.5 MFI. Érd.: Bocskay u. 46 sz., tel.:
66/282-226 -b-

Öregszőlő szélén, állatlartásra alkalmas tanya
eladó - 1200 n.öl területlel. Érd.: 06/52/429-297,
52/498-819. -b-

Gyomán vizparti nyaraló eladó. I.ár 5.9 MFI. Erd.:
06/30/265-10-11. ·b-

Endrődön 3szobás összkomlortos. gazdálkodásra
alkalmas ház eladó. I.ár 5.5 M FI. Érd.: 661285
161. -b-

Endrődön a Népligetben két generáció részére is
alkalmas 5 szobás. emeletes. gázfútéses.
sátortetős, tehermentes kertes családi ház eladó!
I.ár 4,8 MFI. Érd.: 661386-781. -b-

Épitési telek eladó Gyomaendrődön a Zrinyi
Miklös utcában (200 O-öl). Érdeklődni a66/283-
489-es telefonon lehel. .
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Araln'k ez Á/állBr1almazzák /I

DIÁKOK,
FIATALOK

..... ,........ A GÓZAN AUTÓSISKOLA NYÁRIINTENZ[V
(8 napos elmélet) jármúvezetói tanfolyamot indít az alábbi kategóriákban:

• SEGÉDMOTOR (YAMAHA robogók)
• MOTORKERÉKPÁR (KAWASAKI, MZ 125,150)

• SZEMÉLYGÉPKOCSI (VW, SUZUKI)

AJ. iskola vállalja, hogya szünidóben felkészfti elméleti és gyakorlati vizsgára atan
folyamra jelentkezóket. Agyakorlati vezetés tanulása nem zavarja az iskolai tanulást.

Alanfolyam kél hefyen is induf. egy idóponlban:
Gyomán. Kossuth u. 18. sz. alatt 06. 08. 17 óra
Endr6dön, Déryné Mavel~dési Ház 06.08.17 óra

Oklatásra lankönyvekel, gyakorlásra lesztlapokal biztosítunk.
Tájékozlalásl kedden és csütörtökön aKossuth u. 18. sz. alatt 16-17
óráig 386·479·es telefonon, napközben 06/60/345·789·es telefonon,

vagy személyesen bármely oklalónál.
GÖZAN SÁNDOR HORNOK LÁSZLÖ

Oh.'ATÓ. ISKOLAVEZETÓ gyakorlati oktató

R. NAGY TIBOR UHRIN LAJOS
elméleti és gyakorlati oktató elméleti és gyakorlati oktató

I~ l IC~pl
V Á S Á R D L JD N

A Hősök úti

CODPáruházban!
különféle COOP akciókkal,

árengedménnyel,
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓiNKAT!

VEGYEN Rt:SZT A 2001. JÚt\IIUS 30-IG TARTÓ
"AJÁNDÉKBÓL ÖTÖS" NYEREMÉNYJÁTÉKON !

Beküldési határidő: 2001. július 4.
Figyelje a szórólapokatl

~ Meghívók,
ültetőkártyák,

" Terem-, sátor-,
menüárak

ESKÜVOK,RENDEZVÉNYEK
. ,

szervezese
Ingyenes tanácsadás (mit? hol? mennyiért?)

.. Menyasszony-,
vőlegényruhák

" Fotózás,
vőfélyek stb.

Teljes és részleges szervezési feladatok

Teremdíszítés (léggömb, virág stb.)

Di ect
Égbol kapott szárqkozás

Hivatalos forgalmazó

TÁVKÖZLÉS Ee NIKA
BÉKÉSCSABA GYÓNI G. U. 3.

TELEFON: 66/442-755

Önhöz legközelebbi szerelőnk: Szabó Gyula
Gyomaendrőd Csillagos u, 9. Tel.: 06-20-9266-853
Minden elöfizető aki június 15-ig köt szerződést a UPC Direct
szolgáltatásra, mentesül a 14 EFt letéti díj kifizetése alól!

waw~®[f~ [!,w~ 11~ [!,
KÉ ZíTÉ5E

(Hi8, SVHS, VHS minőségben, CD-re archiválás)

R & T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

Telefon: 66/283-858 • 30/205-3164
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AGyomaszolg Kft. felhívja a hozzátartozók figyelmét,
hogy Gyomaendrődön a Gyomai és Endrődi

Köztemetíikben 1976-ban, illetve előtte váltott sírhe
lyek valamint az 1986-ban, illetve előtte váltott
urnafülkék bérleti díjai lejártak. Kérjük a hozzátar
tozókat, hogy 2001. december 31-ig a sírhelyeket,
urnafülkéket meghosszabbítani szíveskedjenek.

Bérleti dijak:
Egyes normál sírhely 25 évre:
Egyes mélyített sírhely 25 évre:
Gyermek sírhely 25 évre:
Urnalülke 15 évről 25 évre:

Temetői fenntartási dij:

4800 Ftt12% ÁFA
6300 Ftt12% ÁFA
3300 Flt12% ÁFA
750 Ft/évt"12% ÁFA

2900 FTt12% ÁFA

Tűzálló, impregnált, hajlítható, normál gipszkartonok.
Hő-, hang- és vízszigetelő anyagok forgalmazása.

Álmennyezetek különböző mintákban
világítótestekkel, gyors minőség i szerelése.

Továbbá vállaljuk épületek külső hang
és hőszigetelését, csempézést, burkolást,

festést-mázol ást-tapétázást.

Ügyfelek fogadása hétvégén is.
Telefon: 06/30/228-9702

Hosszabbítást a Gyomaszolg Kft. Temetkezési
Részlegénéllehet megtenni.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel./fax: 66/386-269

Ügyintéző: BÚZA TAMÁS
GYOMAENDRŐD,Kossuth u. 68.

(A volt GMV keverő területén).
l LAFARGE

GIPSZ

CM MÉTERÁRU

AKCIÓS ÁRON!
Nyári anyagok

Színes vásznak kerti garnitúrába
Ülöpárnák. asztalteritök

CM MÉTERÁRU Gyomaendröd, Fö út 166. sz.
Nyi/va tar/ás: 9-12-ig, 14-17.30-ig

'\ UTI

• Friss tőkehúsokkal és folyamatosan akciós termékekkel várjuk
kedves vásárlóinkat!

• Cukrászsütemények (tortarendelést felveszünk)
Figyelje szórólapjainkat és áruajánlatainkat!
Blaha u. 27. el.: 386·691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-19 óráig,

szombaton: 6-14 óráig, vasárnap: 7-11 óráig

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. sz. alatt várom megrendeléseiket.

11~~.·
hozott anyagból kosztümök, nadrágok, szoknyák, blúzok, blézerek,
pólók, ruhák, alkalmi és láncruhák egyedi méreI és igény szerinti

elkészítését, varrását gyermek mérettől anői extra méretig.
Nyitva tartás ahét minden napján 8-17 óráig. Gyors haláridő. jó minőség, kedvező árakl

Kossulh u. 18. Tel.: 386-522/23-as mellék • Mobil: 06/30/9087-808

$aJ't'/tltá-;z

Cse ege
Ct.: TíD1ár Vince

Óriási n~ári fürdőruha. rövid-
nadrá~. póló áruválaszték!

@
~épron~~ fol~amatosan kapható!

• .- Tuti-Turi nyereménysorsolásának még el nem vitt
9- nyertes számjegyei:

-...:;..- piros szív 16-os - kerek fonottkosár
fekete kör 56-os - serpenyő

, UR\ piros X .30-as - ~alátástál

GYOMAENDRŐD Nyitva tartas:
Szabadság tér hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton~ 8~12-ig

E-mJil: vendel@bekesnet.hu

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. Sil.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122

INTEr2

angol, német,
tanfolyamainkra
várjuk a jelentkezóltet!
Kezdő, újrakezdő és nyelvvizs
gára készítő csoportok índulnak

30 órás: 9OOO Ft
50 órás: 14500 Ft
Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Fordítás, tolmácsolás

NYELV8TÚDIÓ

olyamatosan
indulnak 6-10 fős

NYE VTANFOLYAMOK
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[. Rendőrségihírek • ]
a májusi eseményekról

Május 2-ára virradóra jónéhány helyre törtek be és loptak el különböző értékeket. AKishajóba, a
Hidlőbe, aHanyecz kocsmába, aHősök útjai Általános Iskolába, aFő út 181. sz. Általános iskola büléjébe.
Cigarellál, ilalnemúkel, csokoládél, mikrohullámú sülől villek el, jálékaulomalákaltörlek let.

7-ére virradóra aHősök útjai ÁFÉSZ ABC-be is betörtek, innen cigarellál, ilalneműt, piperecikkeket
loplak et.

lD-re aFürsl S. utcai tralikba lörlek be. Készpénzt villek el és lelgyújlollák az éghelő dolgokal, sa
pénztárgép is szélégell.

Ugyanezen anapon aVadász bisz1róba próbállak belörni. Ekkor előálliloltak három helyi fialaiemberi
és egy lialal hölgyet. Őrizeibe vellék őkel, de abiróság nem adoll ki letartóztatási engedélyt szeméiyükre.

Csoportos garázdaság miall indult eljárás három helyi lia talember ellen, akik korábbi nézeteltérésüket
úgy rendezték egy másik illetővel, hogy agyba-Iőbe verték kalapácsnyelekket. A megtámadolI kórházi
ápolásra szorulI.

AStalirung KII-hez betörtek 17-re virradóra, onnan ágyneműl és lúrógépel 'lillek et. Akár 300 EFI.
Enap reggelére aLigel-Iürdő gyorsétkezőjét is meglátogallák. Cigaterellát 'lillek elSO EFt értékben.
19-én betörlek az endrődi gyógyszertárba, 70 ezer forinlot találtak 011, amit el is lulajdonilollak.
21-en aKishajó sörözőbe az ablakon át halollak be. cigit, készpénzt és ajátékgep apróját villék el. Ez

ulán elóállilollák az elkövelóknek véll személyekel, összesen öl lől, akik löbb, mini húsz belöréses lopással
gyanúsrrhalók, amelyeket korábban kövellek et. Közülük négy ló előzetes lelartóztatásba került, ellenük az
eljárás lolyamatban van. Arendőrség előll ismertek aszemélyek korábbi elkövetésekmiatt.

28-án reggelre aBlaha úli óvodába törlek be, ahonnan atevet, videólloptak et.

-----1. .- '

gyomafarm AGAZDAK
88f» kft. SZOLGÁLATÁBAN

Gazda Áruház
APenny Market mellett

ELEKTROMOS ÉS MOTOROS
FŰNYÍRÓK,

FA- ÉS FÉM LÉTRÁK, MUNKARUHÁK, .
FÓLIÁK, SZÚNYOGHÁLÓK,

KERÁMIÁK, KASPÓK,
zsÁKos LASKAGOMBA ALAPANYAG

CSEMPECENTRUM és CSILLÁRSZALON

Asztalosipari cég
ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ

ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.

Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet.

,
NYIT A HOTEL HARS!

ENILNO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

Tel.: 06/66/386-359· 06/30/9854-756

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÖINKAT!

Többéves átalakítási, építési munkák után finiséhez
érkezett a HOTEL HÁRS Hősök útjai kivitelezése. Huszonöt
szoba, maximum hatvan fő elszállásolására lesz alkalmas.
A tárgyaló teremben 20-30 személyes megbeszélések
lesznek lebonyolíthatók. A földszinten szauna és gyógy
vizes, pezsgőfürdős medence áll majd rendelkezésre
továbbá bár. és reggelíztető büfé.

Június elejétől várja már vendégeit az Igenyesen,
otthonosan berendezett szobákkal, amikhez fürdőszoba is
tartozik. Az árak és a szolgáltatások színvonala is az
igényesebb vendégeket igyekszik megcélozní.

AN DOR és AN DOR KFT.
Telefon/Fax: 06/66/284-528
Mobiltelefon: 06/20/966-7647

LÁST A..JÁNL!Á

nyilt Gyomaendrődöna mezőbe rényi úton a helységnévtábla után
200 méterre a Toldi út 1/12. sz. alatt (a volt Tequila helyén)

lalakerámia termékei
Beltéri ragasztó: 999 Ft

I. oszt. falicsempék: 1415 Ft-tól' I. oszt. padlóburkolók: 1555 Ft-tól
I. oszt. kültéri padlólapok: 1855 Ft-tól

Szarvasi Vas· Fémipari Rt.
Konyhai csillárok: 1636 Ft-tól • Hajszárítók: 1691 Ft-tól

Éjjeli lámpák: 1753 Ft-tól • Háromágú csillárok: 6897 Ft-tól
Kerti állólámpák: 3419 Ft-tól

Elektromos főzőlap. Kávé és Teafőző -10%
MűanYa!! termékek:

Kerti bútorok, napernyők. szerszámos ládák, hordók, kerekes
szemeteskukák, virágcserepek

festék
Diszperziós belső falfestékek: 2990 Ft-tól' Trinát zománcfesték

(fehér) 5 literes 4495 Ft-tól' Autózománcok: 1214 Ft-tól •
Ecsetek: 83 Ft-tól' Teddy hengerek: 264 Ft-tól

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 7.30-18.00 óráig. • szombaton: 8-12 óráig

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Gyomaendrödi Híradó' Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja • Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete' 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel.: 66/282-128' Fax: 66/283-288

Felelös kiadó dr. Dávid Imre polgármester' Készült: Baiu Print Bt. Gyomaendröd. Telefon: 06 66/283·489
E-maii: hirado.gye@bek.ahh.gov.hu • TeIjesztik a gyomaendrödi kereskedök' Engedélyszám: III/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM • 2001. JÚLIUS • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 77 Ft

HALÁLOS GÁZOLÁS ÉS BALESET
Halálos balesetet szenvedett egy helyi lakos, mikor egy valószínűleg túl
gyorsan hajló autós járművével elütötte!

*
Kútba fulladva találták meg akülterületi férfit abúvárok!

20. oldalon

Az utóbbi két év pozitiv változásait a gyomaendrődi

Hőtechnikai és Gépipari Kft-nél - ismertebb nevén
HÖTERMNÉL - a tudatos szemléletváltás hozta el.
A jó marketingre kiadott pénz nem szükségtelen!

3.olal

Huszonegyen jutottak munkához a börzén.
Apályakezdők munkához jutását segíti a Munkaügyi Központ.

Még távolabbi vidékről is kínálnak álláshelyeket.
Képző intézmények ajánlataival segítik afiatalokat...

9. oldalon
••••••••••••••••••••••••••••••••

Újabb lakossági kérdések apolgármesterhez 2. oldalon

HAJÓTÖRÉS A HOLT-KŐRŐSŐN és egyéb rövidek a......... 10. oldalon

Közérdekű hírek aszennyvízprogramról (5. old. is)
Járda-, útépítésekről, fürdőről, a Fűzfás-, Csókási-, Endrőd-ligeti holtágak
rekonstrukciós terveiről............................................................. 9. oldalon

ABethlen iskola a minisztériumhoz
tartozik július 1-tol.

Testületi ülés anyagából a
4. oldalon

Holdnaptár és kalauz arról, hogyan érdemes életünket tervezni külön
böző tevékenységekre vonatkozóan. Például mikor vágassunk hajat és
mikor ne! 12.-13. oldalon

IRTSUK A PARLAGFÜVET! ÁNTSZ felhívás a............... 7. oldalon

TíMÁR MÁTÉ szoboravatásán a.................................... 11. oldalon

Millenniumi sport és kulturális napok Gyomaendrődön - képes
beszámoló a 6. oldalon

Önnek csak a telefont kell felvennie, minden
mást mi elintézünk!

YOMAFON
RÁdióTElEfON SZAküzlET

CYOMAENDRÖD

KOSSUTH u. 34.

o vodafone
-----=-- hivatalos partner

AHíradó szerkesztőség telefonszáma' megváltozott:

Q) 66/282-128

GYOMAI AUTÓCENTRUM KFT.
telephely

5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/386-322

SlARVASIAUTÓCENTRUM
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

5540 Szarvas, Kazinczy u. 4.
Tel.: 66/313-882

l!;I HíVHATÓ SZÁMO)66/313-882' \
SUZUKI 66/386-322 .1

Közalkalmazotti kedvezmény 6% • Ajándékcsomag
• Hitel • Autóbeszámítás

De van

+1 meglepetés,
amiért csak hálunk

érdemes vásárolni!
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT

200 l. JÚLIUS

Lakossági kérdések
• Lakossági bejelentések szerint probléma merült

fel a kötelező eboltás alkalmával az endrődi részben.
Mit tesz ilyenkor a Polgármesteri Hivatal?

- Aproblémát mi sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudjuk, ugyanis
nem mi vagyunk adott esetben amunkáltató. AJ.. önkormányzatra bizonyos
feladatok szabottak például eboltás esetében. Ebben a jegyző a hatóság
képviselője, s ő megtette a kellő intézkedéseket. Lehet itt pereskedni, ha
valaki akar, azonban, ha valaki fáradt, vagy egyéb problémája van, akkor
kérheti ahelyettesítését, sekkor nem alakul ki semmiféle gond...

DR. CSORBA CSABA jegyző:

- Véleményem szerint tájékoztatni kell a lakosságot, hogy valóban
voltak az eboltással kapcsolatban bejelentések, sagond az, hogy nem csák
egy lakossági bejelentés volt. Ha valaki adott pillanatban nem alkalmas a

.feladat elvégzésére, akkor kérhet helyettesítést. Abejelentéseket továbbítot-
tuk a munkáltatóhoz, s az fogja megtenni a szükséges intézkedéseket.
Amikor az ügy lezárul, akkor alakosságnak érdemi tájékoztatást adunk erről.

• Szintén szó-beszéd tárgya, hogy az általános
iskolában egyes tanárok veréssel is fenyítik a gyere
keket, s kiránduláson a vezető/kisérő tanár kénye
kedvének vannak kitéve.

- Természetesen avárosvezetés is hallott eroppant kellemetlen ügyről.

Ha tényleg igaz, akkor mi megtesszük a szükséges intézkedéseket. Ha az
iskola igazgatójának, vagy a hivatalnak jelentik és megnevezik, akkor
kénytelenek vagyunk kivizsgálni bármilyen ügyet, de mendemondákra nem
lehet adni. Végére kell járni ennek is, de csak konkrét bejelentés után. Az a
véleményem erről, ha aszülők tudják előre kivel megy üdülni agyerek, hát
ne engedjék el őket, kérjenek új tanárt, vagy más esetben új osztályfőnököt.

·A lakosság által befizetett adókat mirefordítja az
önkormányzat?

- Minden évben tartunk lakossági fórumot, közmeghallgatást, s ezen
számolunk be részletesen erről. Mégis, röviden: a lakosság összes helyi
adója alig lép túl a 100 millió forinton. Útra, járdára, iskolára, intéz
ményekre, fejlesztésekre ennek többszörösét fordítjuk hál'istennek! Ezért
aztán készséggel el tudunk számolni abefizetett adókkal.

• A belvárosban, a Kossuth, Bajcsy utcák sarkán
hogyan engedhették meg az ott működőgépállomást
kialakítani, amely eléggé zajos, piszkos és felhá
borító... !?

- Nem tudom, hogyan engedhették ezt meg, mert ez nem az én időm

ben történt még. Én azt is megkérdezem, hogy egy ember, aki itt született és
itt él, hogy csinálhat avárosával szemben ilyesmi!?1 (Mármint, hogy aváros
közepén kialakít egy nem oda illő vállalkozást - aszerk.)

• A Hősök útja és a Kossuth utca kereszteződé

sében az egyhází épület állaga leromlott és nincs
diszére a városközpontnak. Mikor és ki lép ennek reno
válása érdekében?

- Úgy látom, hogya református egyház, ha egy kicsit későn is, de elin
dult azon az úton, hogy épületeit felújít ja. Most, ebben az évben fejeződött

be a templom felújítása, ugyanez folyamatban van az imaház épületével.
Bízom benne, hogy a jövőben hamarosan az említett épület ügyében is
történik előrehaladás.

• A testvérvárosi kapcsolat Nagyenyed és Gyoma
endrőd esetében mintha veszítenejelentőségéből.Ho
gyan látja Ön ezt?

- ÖsszeIagyomaendrődi elszármazottak találkozójára meghívtuk őket.
Küldöttségük az új polgármesterükkel el is jött, az ottani RMDSZ képvi
selőivel. Tavasszal asajt- és túrófesztiválra is invitáltuk őket, meg is jelent

egy küldöttségük, viszont polgármesterük nélkül. Gyomaendrődről leg
utóbb egy négyfős delegációnk látogatott hozzájuk,

Természetesen amár kialakult korábbi baráti és gazdasági kapcsolatok
megvannak, fejlődnek. Függetlenül a polgármesterektől többen is elláto
gatnak hozzánk és 'ez így van fordítva is folyamatosan, például a focicsa·
patunk esetében ...

Annak ellenére, hogya kapcsolatok most érezhetően takarékon vannak
városi szinten, bízom benne, hogy ez majd kinövi magát és remélem, hogy
az ottani polgármester is rájön, hogy nem az ott élő magyarok nélkül, hanem
velük együtt kell élni és gondolkodni. Ugyanis, például akormányok és pol
gármesterek jönnek és mennek, ám atelepülésen élők nem...

• A gyomaendrődifocicsapatok közül az endrődi11
közül a 7., a gyomai 16 közül a 12. helyen végzett.
Hogyan alakul majd a támogatásuk ezek után?

- Ez nagyon nehéz kérdés. Aképviselő-testület kérése, hogy minőségi

foci legyen a városban. A közönség is elvárja a jó szereplést. A gyomai
csapat van nehezebb helyzetben, mert legalább a 10. helyen kellett volna
végeznie az első kétharmad ban ,hogya további támogatás biztos legyen. Az
endrődi csapat teljesítette ezt a kritériumot. A testület a támogatásról
bizonyosan hamarosan dönteni fog.

Lassan agyomai-endrődi viszályokat gond nélkül 'tudjuk rendezni bár
milyen más területen, például beruházás, fejlesztések, renoválások stb.
Egyedül a foci esetében van probléma. Ez így nagyon sokba kerül, mert
ragaszkodnak mindkét oldalon a saját csapathoz, ebből várospolitikai
kérdést is csinálnak, ha kell. Azonban ez acsapat rovására megy. Aváros
ban szerintem akkor lenne jó foci, ha meg tudnának egyezni és egy jó
ütőképes csapatunk lenne! Atámogatás is egy csapatra jutna akkor.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton fejezzük ki köszönetünket aMagyar Karitász Alapítványnak.

AJ.. alapítvány ebben az évben ismét segélyt nyújtott Gyomaendrődön
egy egyedülálló, három gyermekes anyának, akinek az ingatlanát az
elmúlt évben a belvíz olyan súlyosan megrongálta, hogy azt újjá kell
építeni. Asegély összege: 644 OOO FL

Gyomaendrőd Város Önkormányzala nevében: dr. Dávid Imre polgármester

A 2. Sz. Általános Iskola ballagási ünnepségén
a Városi Sportcsarnokban
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Az utóbbi két év pozitív változásait a gyomaendríidi
Híitechnikai és Gépipari Kft.-nél - ismertebb nevén Híitermnél - a
tudatos szemléletváltás hozta el . mondta Winkler János, a 'cég
Ügyvezetíije. Ökét éve vette. át a Híiterm irányítását, amit
szívesen vállalt, hiszen nem volt ismeretlen elíitte a cég.

Alapvető feladatának Winkler Já
nos azt tartotta, hogy az alkalmazottak
nak folyamatos munkát tudjanak biz
tosítani. Hamarosan meg is szünt a
szezonális jelleg a termelésben. Ma

I már ötven fő termeli a Hőterm

kazánokat. Fő profil továbbra is a gázkazánok gyártása úgy lemez, mint
I öntvényes megoldásban. Azonban tavaly piacra dobták aszi lárd tüzelésü

kazánjaikat is, amely annyira sikeres - már csak areklám miatt is -, hogy idén
már több ezer darabot kell ebbőllegyártaniuk.

Apropó, reklám és marketing. Erről Pataki Lajos kereskedelmi vezető

elmondta, hogy pénzben csak hosszabb idő után mérhető eredményessége.
Az összetett feladat sajlóreklámozásokat, vásárokon, kiállításokon, konferen
ciákon való részvételt is jelent. De azt is, hogy ameg lévő kapcsolatok ápolását
nem szabad elhanyagoini. Fontos és lényeges, hogy milyen háttérrel ren
delkezik acég, vagyis avezetők és fizikaiak mennyire mesterei szakmájuknak,
mennyire jól látják el feladataikat. Ehhez kapcsolódik amarketing szerepe a
szakképzésben is...

Úgy összegezte a két vezető, hogya jó marketingre kiadott pénz nem
szükségtelen - bárcsak jóval többet tudna a Hőterm ebbe fektetni -, hiszen
inegtérül minden egyes forintja.

Afogyasztókbizaimát minden esetben újra és újra el kell nyerni egy-egy

ÓVODÁNK SIKEREI
Idén május 21-én megrendezett Városi Mesemondó

versenyen óvodánk gyermekei nagyon szép ered
ményeket értek el.

Bela Gréta l. helyezett lett,
Pintér Nikolett 2.
Gyebnár Bianka 3.
Köszönöm a szülők segítő, felkészítő munkáját.
Megrendezésre került május 28-án az endrődi

Közösségi Házban az óvodai tanévzáró műsorunk. Ezen
sikerrel szerepeltek a társastáncosok, az angol csapat és
a gyermektorna képviselői. Mindhárom csoport kedves,
színvonalas évzáró műsorral kedveskedett aszülőknek.

Óvodánk sikerét még gazdagította a június 7-én
megtartoÚ városi üviolimpia, ahol óvodánk első

helyezést ért el. Egyéniben Pintér Nikolett L, Balázs
Gergő 2. helyen végzett.

Köszönöm az óvoda dolgozóinak egész évben tanúsÍ
tott önfeláldozó munkáját. a szülőknek a lelkes hozzáál
lását, segítségét.

Kívánok mindenkinek kellemes nyári pihenést! 
Bárdi Zoltánné a Blaha úti óvoda vezetője.

Az évzárón. 200 l-ben

termékkel, bár kazánjaik már
bizonyílottak az évek során.
Egyébként akorábbi lípusokhoz
képest a Hőterm kazánjai is
legalább 3D százalékos meg
takarítást adnak, tehát megfelelő

versenytársakat jelentenek apiacon bármelyik modern - esetleg jobban reklá
mozott - nyugati, hasonló típusnak.

Legutóbbi hónapok sikereit a budapesti nemzetközi Construma - .
Hungarotherm szakkiállításon és a Csabaexpón érték el, de megjelentek
Temesváron is egy nemzetközi seregszemlén, ahol már konkrét üzleti tár
gyalásokat is folytattak, minden bizonnyal komoly, jövőbeni üzleti partnerrel.

Mindezek tükrében aHőterm vezetése afeljogosító, megkezdett tárgyalá
saik okán feltételezi, hogy az elmúlt két év jelentős fejlődése mellett további
eredményeket érnek el, de ajövő nagyon ígéretes előrelépést hozhat akkor is,
ha csak atárgyalások ötven százaléka lesz eredményes.

AHőterm összes alkalmazottjának meghatározó teladata van, és akitűzött

célokat csakis csapatmunkában lehet majd elérni. Ekkor adolgozóinknak is
közel olyan és annyi bért tudunk majd biztosítani, amennyit szeretnénk... ! 
tette hozzá Winkler János.

Ez utóbbival, mintegy moltóval kívánjuk, hogya Hőterm minél előbb érje
el kitűzése it! -b-

A MÁSODIK
OVIOLIMPIA

Június 7-én rendezték a Selyem úti óvodában a gyomaendrődi

második oviolimpiát, amelyen a Blaha úti, Vásártéri, Kossuth U.-i, a
Napsugár, az öregszőlői és aSelyem úti ovi csapatai mérkőztek ugrásban,
dobásban, futásban, labdakiütőben.

Az ugrás, dobás, futás összetett eredménye szerint a4-5 éves lányok
közül 1. Vári Viktória, Selyem úti, 2. Tóth Vanda, S. úti, 3. Molnár Veronika
S. úti óvoda.

4-5 éves fiúk: 1. Poharelecz Csaba Kossuth u-i, 2. Szabó Zoltán S. úti,
Vígh Richárd S. úti ovi.

5-6 éves lányok: 1. Pintér Nikoletta Blaha U.-i, 2. Tokai Kinga S. úti, 3.
Rácz Böbi S. úti óvoda.

5-6 éves fiúk: 1. Rácz Béla S. úti, 2. Balázs Gergő Blaha u.-i, 3. Fazekas
János Fő úti ovi.

A labdakiütő győztese a Blaha úti óvoda, 2. aSelyem úti, 3. a Fő úti
Napsugár, 4. aVásártéri óvoda csapata lelt.

A győztesek és résztvevők gazdag ajándékokat vehettek át. Ezeket
szponzorok biztosították.

Várakozás a dijakra a verseny után...



4 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 200 l. JÚNIUS

Testületi ülés július 28-án.

napirend elötti Polgármesteri beszámolóból
A Kecskeprogram részeként atadásra került egy kecsketartást szolgáló

épület. Az esemény pozitívuma az is, hogy ezen az eseményen részt vettek az
Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetői, akik láthatták a városban
folyó munkát, a cigányság ten'liakarását és részvételét sorsa jobbítása
érdekében...

Június lS-én aHármas - Körös Kistérségi Területfejlesztési Társulás pol
gármesterei, jegyző i szakmai kiránduláson vettek részt Mohácson, ahol egy állati
hulladékégető üzemet tekintettek meg A környezet megóvása és tisztasága
érdekében körzetünkben is el kell gondolkodni egy hasonló üzem létesítésén A
hosszú távra tekintő beruházás 80-90 millió forintból megvalósítható lenne.

Június 25-én átadásra került az új tiszaugi közúti híd.
A közelmúltban egy hetes zenei tábort szervezett a Városi Zene- és

Művészeti Iskola. Szép rendezvényekkel - hangverseny, térzene - hasznos
élvezetet is nyújtott aközönségnek.

Ebben az időben Karate Európa Bajnokság zajlott aVárosi Sportcsarnokban,
amelyen líz államból mintegy 300 versenyző vett részt. Ezen megjelent a világ
második legnagyobb karate mestere is.

További bejelentésként elhangzott, hogy a helyi buszközlekedés érintse
útvonalával aszakrendelést is, mert sokaknak hosszú az út abuszmegállótól a
szakrendelésig Ugyancsak érinthetné a lürdőt is, mert bizonyosan lenne igény
arra, hogy avendégek busszal közelithessék meg a liget-fürdőt. .. Ugyanakkor
miért nincs összhangban avonat és abusz menetrend je? Sokan és érthetetlenül
várakoznak alkalmanként abuszra az állomásnál is... ABlaha úti Művelődési Ház
és aJóbarát bisztró közti távolság igen jelentős, így javasolják, hogya templom,
vagy aTakszövelőtt is álljon meg abusz...

A farm átadón az országos cigányvezetésbőlisjelen voltak.
A képen: W. Dógi János, Dr Dávid Imre, Báthory János
a Nemzeti Etnikai Hivatal elnöke. Farkas Flórián, Teleki

László az Országos Cigány Kisebbségi ÖnkormányzattóL

Ajapán nagymester megnyitója

Anapirendi pontokból

Állami fenntartásba kerűl a Bethlen Gábor
Szakképző iskola

Édel Tamás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes
államtitkára levélben értesítette dr. Dávid Imre polgármestert, hogy dr. Vonzo
András miniszter döntése alapján 2001. július l-jei határidővel aBethlen Gábol
Szakképző Iskola és Kollégium központi fennlarlásba kerülhet. Enne~

megfelelően az önkormányzat átadja fenntartói jogát lérítés mentesen a
Földművelésügyi és Vidékfejleszlési Minisztériumnak. Amegszünlelő okiratot a
testület azzal afeltétellel fogadja el, hogya Pénzügyminiszter egyetértését adjaa
megállapodás megkötéséhez és a megállapodás aláírása megtörténik. A

képviselő-testület ugyanakkor utasítja Gubucz Józsefet az intézmény igazgatóját,
hogya megállapodás aláírását követően kezdje meg az átadás-átvétel operatív
lebonyolitásához szükséges előkészületeket. Készítse el a fogtalkoztatotta~

állományáról a munkaügyi, személyzeti anyagot, a tárQl/i eszközök leltárát, a
zárómérleget, aszámszaki és szöveges beszámolót.

Az átadásra vonatkozó intézkedések 1999-ben indultak, mikor kérték az
FVM-el az intézmény minisztériumi fen hatóság alá kerülésére. A 2000. éves
költségvetés nem lette lehetővé az intézmény átvételét, azonban a 2001/02-es
tanévtől az átvenni tervezettek között szerepelt agyomaendrődi középiskola.

Kátyúzások
AGyomaszolg Kft. 2001. éves útjavítási munkálatainak tervezele aszenny·

vízvezeték építési ütemezésének figyelembe vételével:
Hősök útja (Fő út - Somogyi B. u), Szabó Dezső u, Berzsenyi u, Kőrösi Cs

S. u, Bacsó u, Szondiu, Pósa u, Fegyvernek u, Bajcsy Zs. u. (Fő út - Ságvári uj,
Bocskai u, Zrínyi Mu, Katona J. u (temelőig), Ady E. U, Besenyszegi u, Balas~

u, Szabadság u, Toronyi u. , valamint aCsókási gyalogos átjáró az ÁBC mögö~

Ajavításokat július 31-ig tervezik elvégezni. Becsült költsége 108 tonna, 345G
ezer forint.

II. ütemben ahiányzó és addig keletkezett kátyúk megszüntetése.
Járdák javítása, építése: ajavításokat az útjavílásokkal azonos helyen kíván·

ják elvégezni. Lakossági bejelentések, kérések. A Polyákhalmi út 70 fm-n új
Fürsl S. u. végig új, Somogyi Béla u. végig javítás, póllás, Berzsenyi u40 fm ÚJ

szakaszát érinti. AGyomaszolg KtI. vezetője, Fábián Lajos javasolta aHősök útja
a Fő út és Esze Tamás u. közötti szakasz járdabontását és helyette új járd,
készítését díszburkolatú kövekkel, szegéllyel. Ezek becsült költsége 2,750 ezer R
lenne.

Phare program
ANemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal pályázatot hirdet néhány régióbar,

mikrotérségi projekt fejlesztési tervezetének kidolgozására. Ennek része lehff
Békés megye is. Anyertes három mikrotérségben egyenként 175 millió forint·
nyi támogatásra számíthatnak anyertesek. '

Támogatásért kizárólag roma és a nem roma lakosság együttműködésf

érdekében létrejött konzorciumok pályázhatnak. Tagjai kötelezően a település
önkormányzat és a cigány kisebbségi önkormányzat, vagy ez utolsó helyett,
roma lakosság helyi képviselői lehetnek, továbbá regionális és területfejlesztés
tanácsok,megyei munkaügyi közponlok, (kirendeltségei) stb. Erre vonalkozc
konzorciumot hoz Iéire Gyomaendrőd Város-, Békés , Csárdaszállás
Mezőberény önkormányzata, aBékés Megyei Területlejleszlési Tanáccsal, aDél·
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal, a Békés Megyei Munkaügy,
Központtal,az érintetl települések Cigány Kisebbségi Önkormányzataival aRom;
Társadalmi Integrációs Phare program Jóléti Innovációs projektjének meg·
valósítására. Akonzorcium pályázatot nyújt be aNemzeli és Etnikai Kisebbsé9
Hivatalhoz. Az összegből beruházásra fordítható 132 MFt, közösségfejlesztésrf
43 M Ft. A a konzorcium által vállalt saját erő 25%, melyet pénzben és ter·
mészetben biztosítanak. Gyomaendrőd esetében több mint 50 millió forint lenm
beruházásra fordítható, közösségfejlesztésre több mint 16 millió forint, aválla!
saját erő 22, 225 ezer forint.
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Tájékoztató
A GYOMAENDRŐD VÁROS

SZENNyvíZCSATORNA HÁLÓZAT
II-III. ÜTEM ÉpíTÉSI MUNKÁIRÓL

I A szennyvízcsatorna hálózat II-III. ütem építési
l munkáinak elvégzésére pályázatot írt ki az Önkor
I mányzat. A pályázatok értékelése alapján a kivitelező

kiválasztása megtörtént. Az építési munkálatokat
városunkban az elkövetkező években az ALTERRA
Kft. Budapest kivitelező cég végzi. A munkálatok
2001 július hónapban beindulnak. A rendelkezésre
álló pénzügyi források és a kivitelezési ütemtervek
figyelembevételével ebben az évben az alábbi
területeken kezdődnek el a munkálatok:

Révlapos mindkét oldala, Micsurin u-Kilián tér
Hatház u, Népliget. Arany J-Mirhóháti u-Hunyadi u.

2002-ben Attila u-Fő u- Bocskai u.(utca közepétől

a Fő út felé eső terület) által határolt terulet, Pásztor
J. u, Eötvös u, Mikes K-Kinizsi u- Szabó E.u-Juhász
Gy. u, Katona J. u-Nagy S.u-Kisréti u-Hősök u
Kazinczy u által határolt terület, Béke u-Körgát u
Kálvin u Hősök u felőli része, Árpád u-Fő u
Hantoskerti u által határolt terület, Jókai u, Toronyi
Napkeleti-Polányi-Mohácsi-Tamási u. által határolt
terület, Bocskai u (Fő u-tól délre).

.2003-ban Kántorkert sor-Táncsics II közötti
terület, Sugár-Polányi-Zsák- Apponyi u, Korányi
Zrínyi I-Décsi-Temető-Kenderáztató-Orgona-Szél
malom-Akác Kisfok-Egressy-Gábor-Vasvári u által
határolt terület. Pásztor-Zrínyi M-Bocskai-Sallai
Bajcsy-Fegyvernek-Attila u(Gát felőli oldala)-Ságvári
u. Dobó u-Béke-Körgát-Kálvin u (Dobó u. felőli vége)

A munkálatok befejezésének várható határide
je 2003. november 30.

A kivitelezés társulati formában valósítjuk meg. A
Vízi közmű Társulat érdekeltségi területének a kiter
jesztése (Társulat alakítása) július hónapban
megtörténik. Az érdekeltségi hozzájárulás mértéké
nek meghatározása, a társulatba való belépések
előkészítése folyamatban van. A lakosságot a közel
jövőbentájékoztatni fogjuk a társulatba való belépés,
valamint a fizetési feltételekről és a szükséges
teendőkről.

Gyomaendrőd. 2001. június 28.

Gyomaendrődváros Önkormányzata nevében

DR. DÁVID IMRE
polgármester

Hirdessen a Híradóban!
cl) 06/66/282·128

Német nemzetiségi nyelvoktatás
Tizenegy szülő kérte, hogya nemzetiségi törvény alapján gyermekük német
nemzetiségi nyelvoktatásban részesüljön. Mivel a 2. sz. Általános_Iskola
szívesen felvállalja anémet nemzetiségi nyelvoktatást, ezért afeltételek biz
tosítása, valamint alaposabb felmérés után az iskola javaslatára a2002/03
as tanévtől ez az oktatás is beindulhat az intézményben. Az. alapító okírat
módosítására pedig az iskola forduljon kérelemmel aképviselő-testület felé
október 31-ig. Az. Ügyrendi és Jogi Bizottság javasolja, hogy legalább egy
osztálylétszámnak megfelelő jelentkezés esetén indítsák be anémet nyelvi
oktatást. hivatkozva esetleges lemorzsolódások esetére, amikor is egy cso
port képzése mégis biztosítható lesz.

Anyaotthon
Az. önkormányzat pályázatot írt ki aFő út 5.sz alatti volt Kisegítő iskola bér
beadására. Határidőn túl nyújtott be pályázatot az Élet Másokért Egyesület.
Az épületben anyaotthont kívánnak létrehozni. Az. egyesület célja, hogy álla
mi gondozott gyermekeket vegyen pártfogásába, illetve az olyan egyedülál
ló anyákon segítsenek, akik gyermekükkel nem tudnak saját lakásban élni.
Az anyák gyermekeikkel meghatározott időtartamot tölthetnének itt el
megfelelő szakellátás mellett. Vállalnák tovabbá, hogy az épület életveszé
lyes részét lebontják, pályázatokból, támogatásokból funkciójának
megfelelően kibővítenék.

A szerződés aláírásával az ingatlan 2011. december 31-ig kerül az Élet
Másokért Egyesület használatába, az önkormányzat feltételei szerint.

Módosult a költségvetés
Módosították a4/2001. /11.27./KT rendeletet a költségvetésről. A bevételi
főösszeg 2.584.998 Eforintról 2.747.145 EFt-ra módosul. A működési

kiadások előirányzata 1.438.251 E forintra, a felújítások előirányzata

123.244 EFt-ra, afejlesztési és egyéb kiadásai 1.012.550 Eforintra vál
tozik. Az. önkormányzati tartalékösszege 184.093 EFt-ról 173.100 EFt-ra
csökken.

PÁLYÁZAT
A Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési

Társulás pályázatot hirdet függetlenített belső

ellenöri közalkalmazotti állásra.
Ellátandó jeladatok: A társuláshoz tartozó. 6

település önkormányzati intézményeinek átfogó
ellenőrzése.. Célellenőrzések megtartása, és a tár
sulás, mint önálló jogi személy belső ellenőrzése.

Alkalmazásijeltételek: -Büntetlen előélet, mag
yar állampolgárság; - Szakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és emel
lett mérlegképes könyvelői, pénzügyi és szárnviteli
szakellenőri vagy okleveles pénzügyi revizori
képesítés, okleveles könyvvizsgálói képesítés;
Költségvetési területen eltöltött öt éves munkaviszony
pénzügyi, vagy számviteli munkakörben.

Alkalmazás kezdő időpontja:2002. január l.
A pályázathoz mellékeIni kell: -Szakmai önéletra

jzot, - Erkölcsi bizonyítványt (három hónapnál nem
régebbi)' - Iskolai végzettséget tanúsító okiratok
fénymásolatát. - Szakmai gyakorlatot igazoló okmá
nyok fénymásolatát.

Az alkalmazás és az illetmény megállapítása a
Közalkalmazottak Jogállásáról szuóló törvény
alapján történik. A pályázat benyújtásának határide
je: 2001. július 30.

Cím: DR. DÁVID IMRE elnök, 5500 Gyomaend
rőd, Szabadság tér 1. Tel.: 66/386-320, 66/386-919.
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A megnyitó beszéd. DOTTWkos László, a megyegyűlés elnöke.
A háttérben dr. Dáuid Imre.

A Békés Megye Ezer Éue kiállitás megnyitóján
Domokos László, háttérben a kamarakórus

~:mOO(B[}[I~[mn~
[)f1)[P

Békés Megye Képviselő-testületénekMillenniumi
Emlékbizottsága Gyomaendrödön rendezte meg
2001. június 2-3-án több helyszínen a folyamatos
sport-, kulturális-, szórakoztató programjait Megyei
Millenniumi Sport és Kulturális Napok címmel.

Felvételeink a teljességre való törekvés nélkül szá
molnak be az eseményről.

Elin.dult a uerseny

A uerseny uége.
A győztesek tortárajenik ajogukat

A nyertes (sreetball) utcai kosaras csapat 3 tagja
Vetró Péter. Cs. Nagy Balázs és Takács Bálint

Az 5000 méteres futóversenyen közel 200 induló rajtolt a
Szabadság térről. Eredmények: Alsós fiúk - l. Haveida
Róbert, 2. Kurucz Zsolt, 3. Bukva Tamás. Lányok
L Cserenyecz Dóra, 2, Balázs Tímea, 3. Gyuricza Ad·
rienn. Felsős fiük - 1. Alt Zsolt. 2, Jakus Imre, 3. Rostás
János. Lányok - 1. Tóth Nikoletta, 2. Váradi Éva, 3. Csík
Andrea. Középiskolás fiúk - l. Makár Tamás (a verseny
abszolút győztese), 2. Magyar József. 3. Pólus Viktor.
Lányok - 1. Bohrát Anita, 2. Lestyán Réka, 3. Oskö
Tímea. Női 18. évtől 30-ig - 1. Vaszkó Erika, 2. Fülöp
Emese, 3. Szabó Irén. Férfi - l. Karsai Gábor, Szabó
Zoltán, 3. MUI'.kácsi Zoltán. Női 30. évtől - 1. Csákine
Német Ida. 2. Dávidné Kiss Ildikó, 3. Szilágyi Gyuláné.
Férfi - l. Garai Gábor, 2. Csényi István, 3. Hugyák János.
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Ü~~r:IVIÉL~r:S Á T ÁUÚ
Június 22-én a Hősök úti HÁRSFA HOíELBAN megtartott.ák a

szálloda ünnepélyes átadóját. Ezen a városvezetés mellett jelen volt
Domokos László országgyűlési képviselőnk is. Megnyitójában elmond
ta, hogya település egész éves idegenforgalmi hátterét ezután ezzel
a vendéglátó egységgel kibővülten valószínűleg biztosítani lehet,
hiszen az ország legnagyobb kitörési pontjai közé besorolódott a
turizmus is. Fontosnak tartotta még elmondani. hogy magánvál
lalkozások szerveződésében nagyobb erő áll készenlétben, eredménye
sebb lehetőséget jelent kihasználása... A hotel megélhetési hátterét
ezen kívül biztosítja még az üzleti élet helyileg is érezhető fellendülése.
a városi rendezvények bővülő sora, a küszöbön álló fürdőfejlesztés és
várhatóan szélesülő vendégeIlátási igénye.

Illés János tulajdonos elmondta. hogya régi szövőipari épület
átépítése először turistaszállónak indult, azonban a munkák során a
minőségre fektették a hangsúlyt, s ezért az igényesebb vendégekre
számítanak. A mintegy 100 milliós fejlesztés pénzügyi hátterét három
pénzintézet is vállalta, segítette.

Az eseményen pohárköszöntőt mondott dr. Dávid Imre pol
~ármester.

Mint arról már beszámoltunk, a Hotel Hársban 25 szoba mintegy
60 fő elszállásolására alkalmas. íovábbá 20-30 fős tárgyalóterem,
pezsgőfürdő, szauna, bár és büfé áll a vendégek rendelkezésére.

DÜat kapott
Molnár Lajos a Békés

Megyei Nap munkatársa,
kőrzetünk laptudósítója a
Szülőföldünk Békés megye
című, amatőr alkotók szá
mára meghirdetett millenni
umi irodalmi pályázaton
művével (Arcok Csuda
baliáról című novella - cik
lus egyik részletével) meg
nyerte az első díjat! Az elis
merést június 15-én Do
mokos László, amegyegyű

lés elnöke nyújtotta át Mol
nár Lajosnak.

Gratulálunk'
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Kató József

Jőjj el még egyszer, véres vizekhez
Mint egy nagy álom,
Kevés volt értünk egyszer halni meg
AGolgotádon.

BORONGÁS

Krisztusom, ki meghaltál értem is
Im hozzád térek,
Lehajtott fejjel, elborongva,
Ugy mint avének.

Kató József 1917-ben kiadott Élet- .f.LJ....................L&.t ...... o.
barázdák eimÚ verseskötetéböl. •

·
···········

Bús távolba nagy isteneszmék
Kősírját látom,
SaSzépség, Jóság sírva támolyog
Át avilágon.

Jönnek, alázva, kereszted mellől

Miként az árvák
Slegázolt szívek könnyes utját
Bolyongva járják.

Sűrű, párás vérharmat este meg
Most amezőket,

Hamvából üszkös oltároknak
Emeld fel őket.

..... «ot.
u.

IRTSUK APARLAGFÜVET!
Az ÁNTSZ felhívása

A pezsgőfürdő. háttérben a szauna

Az 1997-es gyomfelvételezés alapján a hazánkban
előfordulógyomok közül leggyakoribb a parlagfű.

A pollen (virágpor) allergia legfőbb kiváltója a par
lagfű. amely júliustól október végéig virágzik.

A szennyezés fő oka a lakókömyezet elhanyagolása.
a mezőgazdasági művelésre szánt földek parlagon
hagyása. Irtása leghatásosabb megjelenésétől kezdve
korai gyomlálással, illetve tömegesebb előfordulása

esetén a virágzás előtt végzett rendszeres kaszálással.
Az allergiások és asztmások száma világszerte nö

vekszik. Az egy év alatt újonnan regisztrált asztmás
betegek 100 ezer lakosra vonatkoztatott száma 1990 és
1999 között 65-ről 165-re emelkedett hazánkban.

A szezonális allergiák kialakulásában allergizáló
hatásnak erőssége. előfordulásának gyakorisága miatt
az egészséges környezet fenntartása érdekében a
megelőzésben kiemelten nagy szerepet játszik a parlagfű

irtása.
Kérjük az allergiás megbetegedésben szenvedő gyer

mekek. felnőttek és a ma még egészségesek védelme
érdekében ÖN IS IRTSA A PARLAGFÜVETl
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* * *

SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK NAPJA,,,
OoO 2001. július 7-én (szombaton) kerül megren·

dezésre. melyre minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma meg·
bízásából a Képző- és IparművészetiLektorátus pályáza·
tot hirdet a Római Magyar Akadémia 2001-2002. éVi
képozőművész ösztöndíjára. Pályázhatnak hivatásos
festőművészek, grafikusművészekés szobrászművészek

(korábbi ösztöndíjasok, valamint főiskolai, egyetemi
hallgatók kivételével). Pályázható időtartam: 2, ill. 6
hónap. Össztöndíj összege 1.200.000 ITL/hó. amelyböl
10000 ITL napi szállásdíj ...

Beküldési cím:Képző- és Iparművészeti Lektorátus
1014. Budapest. Úri u. 54-56. tel.:356-7444 Jancsó
Ildikó. Postacím: 1250. Budapest r. pf. 17. Bek. hatid.:
2001. augusztus 7.

A fenti pályázatokkal kapcsolatos felvilágosítások a
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN SZMOLÁNÉ GÓZAl'i
HELGÁNÁL.

ÁZATOK
.-

PAL
Köztársasági ösztöndíj

A 2001/02. tanévre szóló Köztársasági ösztöndijra
pályázhatnak a felsőoktatási intézmények államilag
fmanszirozott nappali tagozatos, első alap- és első

kiegészitő alapképzésben részt vevŐ hallgatói két lezárt
félév (egy tanévnek megfelelő oktatási időszak. ill. kred·
it rendszerűképzés esetén a tanévben legalább 60 kred·
it összegyűjtése) után. További feltételek: pályázati
támogatásban a felsőoktatási intézmények -kiemelkedo
tanulmányi eredményü, ill. szakmai területen kimagaslő

munkát végző hallgatói részesülhetnek. ...
A köztársasági ösztöndíjat az egyetem. főiskola által

javasolt rangsor alapján az oktatási miniszter adomány·
azza. Havi összegea megelőző év végén hatályos kötelező

legkisebb munkabér összege, a 200 l 12002. tanév első

négy hónapjára 25500 Ft. következő hat hónapjára
27500 Ft.

Benyújtás határidejét az intézményi szabályzal
határozza meg.

Program:
9-9,30-ig gyülekezés, 9.30-11.30-ig fakultatív pro·

gramok: Városunk nevezetességeinek látogatása,
múzeumok. képtár, fürdő (főleg vidékieknek). 10-13-ig
MINDORA Kft Budapest. Nagyothallók és Siketek sza·
küzletének TERMÉKBEMUTATÓJA. szakmai tanác·
sadás (30-as teremben), - AUDIOLÓGIAIA szakren·
delés, orvosi vizsgálat (irodák melletti terem). 12,30·
13,30-ig ünnepélyes megnyitó a színház teremben. A
dévaványai Népdalkör műkedvelő csoportjának
előadása. A gyomaendrődi Népdalkör műkedvelő cso·
portjának előadása. 12,30-17-ig a SINOSZ tagságának
további programjai.

A helyszínen önköltséges büfé működika rendezvény
ideje alatt.

Síketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Klubja
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. Tel.: 06/66/283·
524. (A Katona József MűvelődésiKözpontban.)

Jánovszki Györgyné SINOSZ Klub vezetője

FEJSZÉVEL TÁMADTAK...

Köszönetnyilvánítás
ATulipános Óvoda június 9-én tartotta évzáró - búcsúzó ünnep

ségét. Arendezvény tombolabevételét alapítvány létrehozására kívánjuk
felhasználni.

Ezúton szeretném megköszönni a szülok, nagyszülok és a vál
lalkozók, vállalatok támogatását.

Támogatóink voltak: Endrodi Triász Kft., Endrod és
Vidéke Takarékszövetkezet, Vilma Cipo, Körös Bútoripari
Kft.. Csikós János, Farkasinszki Zsuzsanna, Berény Color,
Zöld Cukrászda. Sikér Kft., Giriez László. Barna és Társa,
Fülöp István, Pentament Kft., Endrodi Szabó KTSZ, Pésó
Illés Béláné. GIRICZ ILONA óvodavezeto

KIÁLLíTÁSOK, MÚZEUMOK, STRAND,

p' DRAMOK
.~ ... ~l ........... .-' .. . ... .._. ~. " .::.1.

Egy kedves olvasónk észrevételezte, hogy a
Hármas-Körös árterében. ami természetvédelmi
terület, a fákat, úgymond ész nélkül irtották a tavasz
folyamán ... Kíváncsi volt, hogy. ki és miért tette ezt?

Az ügyben megkérdeztük az Állami Erdészeti
Szolgálat Kecskeméti Igazgatósága gyulai irodájában
Pap László erdöfelügyelőt, aki a favágásról a
következőket mondta:

Az ártéri nemes-nyáras sablonos gyéritéséről van
szó Gyomaendrőd térségében. Azt jelenti, hogy min
den második fasort kivágnak. Ez egy szokványos
eljárás. A kivágattakat nem szükséges pótolni, hiszen
a gyéritéssel az a cél, hogy térhez jussanak a meg- _
maradó fák, s ezáltal jobban fejlődjenek

Július 22. - augusztus 4. VIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Művésztábor:
Bethlen Gábor Szakképző Iskola.

Augusztus 3-5. V. Nemzetközi Volkswagwen Bogártalálkozó: Hármas 
Korösi szabadstrand.

Augusztus 4. Nagylaposi Popfarm (operett, nóta, pop-rock): Nagylapos
Erdősi'- farm.

Augusztus 20. IV. Gyom?endrődi Nemzetközi Halfőzőverseny:

Szabadság tér.
Augusztus 20. Hajómodellek országos versenye: Pájer Kemping,

Templom-zugi holtág. • • •

Kner Nyomdaipari Múzeum Kossuth u. 16. Tel.:386-172
Nyitva tartás: kedd-vasárnap 9-15 óráig.
Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény c Városi Képtár,

Kossuth u. 11. NyitVa tartás kedd, csütörtök 10-14, szerda, péntek 14-16
óra, szombaton bejelentkezés alapján. Tel.:283-524/6.

Endríídi Tájház és Helytörténeti Múzeum, Sugár u. 20. Nyiitva
tartás: előzetes bejelentkezés alapján. Tel.:282-472 (üzenet rögzítő), 284
318 Szonda István.

Honti Múltelygaléria, Kisréti u. 19. Nyitva tartás: mindennap 10-17
óráig. TeI.:386-161. .

Bognár-Kovács Múzeum, Fő út 220. Nyitva tartás: mindennap 10
18 óráig. Tel.: 284-914.

Motormúzeum, Hősök Útja 58. Nyitva tartás: minden szombat,
vasárnap és ünnepnap 9-18 óráig. Tel. 284-914.

Liget-fürdíí és kemping, Erzsébet-liget 2. Nyitva tartás: mindennap
9-20 óráig, pénztár 19-ig. Tel.:386-039.

Pájer Kemping, Templom-zug. Tel.: 06/30/9672-741.
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MIENK ITT ATER!
A pályakezdők állás- és képzési börzéje első alkalommal viselte a

Miénk itt atér! címet. Ez arendezvény Gyomaendrődön június 12-én zajlott
a Békés Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltségén. A börze évről évre
hagyományos rendezvény azoknak a pályakezdőknek, akik az előző évről

megmaradtak a munkaügyi központ rendszerében, vagy visszakerültek,
mielőtt az új pályakezdők regisztrálás ra kerülnek - mondta Tímárné Búza
Ilona kirendeltség vezető. A térségben 70 ilyen pályakezdő található.
Hozzájuk meghívtak további 120 fiatalt, akik szintén kihasználhatták enap
lehetőségeit abörzén.

Amegjelenési arány nagyon jó volt, sokkal jobb, mint akorábbi évek
ben, ugyanis 101 fő jött el, közülük 21 tudott e napon állásra találni.
Várhatóan még 7-8 fiatal nak van további esélye, mert folyamatban van a
közvetítése. A Meló-Diák munkaközvetítő szervezet képviselői is jelen
voltak, akik regisztrálták a nyári pénzkeresetre hajlandó diákokat. A két
helyi középiskola 2-2 végzős osztályából mintegy 70-en jelentkeztek a
szünidei munkára.

A képző intézmények - a KrsOSZ, a Csaba College, a Regionális
Képzőközpont - ajánlatai is sokakat érdekeltek, és konkrétan hatan jelent
keztek ezekre. Azonban külfölqi munkavállalás után is volt kereslet tizenhét
fiatal esetében. Mindezeken kívül a jogszabályi háttér ismertetését,
álláskeresési tanácsadást is kaphattak az erre rászorulók.

Álláslehetőség tehát volt bőven, mert ekörzet munkáltatói közül 35-en
kínáltak állást, összesen 105 főre, sőt vidéki ajánlatok is érkeztek 148
munkahelyre.

Színesítette a rendezvényt, hogy éppen itt voltak láthatók a
pályaválasztási kiállítás képei. Epályaválasztási kiállítást tavaly rendezték
meg, és ennek kapcsán egy megyei rajzpályázat került meghirdetésre
általános- és középiskolásoknak.

Tímárné Búza Ilona elmondta továbbá, hogy ajelenlegi slágerszakmák
a számítástechnikával, idegen nyelvekkel, menedzseri állásokkal kapcso
latosak, ezeket keresik a fiatalok. Azonban inkább cipészekre, varrónőkre,

asztalosokra tartanak igényt körzetünk vállalkozó, munkaadói.
-bk-

A pályaválasztási kiállitás részlete

KÖZÉRDEKŰ • KÖZÉRDEKŰ • KÖZÉRDEKŰ •

Kistérségi Társulás programjában szerepel egy regionális szenny
vízelvezető rendszer megvalósítása, ami a Csárdaszállás, Hunya, Kardos,
Örménykút településeken keletkező szennyvizet táwezetéken keresztül jut
tatná el a gyomaendrődi szennyvíztisztító telepre Eprogram keretében a
tisztítótelep kapacitásbővítése és az iszapelhelyezés végleges megoldása
szerepel. Jelenleg atervezési munkálatok folynak. Várhatóan a2002-es cél
és címzett-támogatási programban szeretné ezt benyújtani az önkor-
mányzat. .

• KÖZÉRDEKŰ • KÖZÉRDEKŰ • KÖZÉRDEKŰ •

*A város belterületén aszennyvízprogram kivitelezésére három pályázó
. ajánlata maradt versenyben. Az Alterra Kft., a Keviép és a Betonútépítő Rt.

adott be ajánlatot akivitelezésre. Ezek értékelése folyamatban van. Ajúnius
28-j testületi ülésen születik végleges döntés akivitelezőről. Várhatóan
július közepén megkezdődnek amunkálatok. Ebben az évben mintegy 300
MFt-os nagyságrendű munkák élvégzése reális.

*Júniusban megkezdődött az endrődi piac megközelítését biztosító
járda, az ún. sikátor burkolarának felújítása.

*A Bartók, a Honvéd, a Baross és a Kulich Gy. utcákban e hónapban
(június) elkészülnek a végleges aszfaltburkolatok. Ebben az évben már
további új utak építését nem tervezik, hiszen aszennyvízprogram határozza
meg atovábbi építéseket. .

*Elkézdődött a Blaha úti Közösségi Ház belső felújítása. Várhatóan
augusztus 31-re elkészül a teljes szigetelési munka, a belső burkolatok,
nyilászárók cseréje és avizesblokk komplett felújítása. AThermix Építőipari

Szövetkezet a kivitelező. A jövő évben a tetőszerkezet és a külső burkolat
javítása kerül sorra.

Az endrődiKözösségi Ház utcajrontjajelenleg (részlet)
ami megérett aJelújitásra

• Elkészült aLiget-fürdő új, fedett medencéjének aterve, és az engedé
lyezések zajlanak. Még ebben az évben beküldésre kerülnek apályázatok a
központi források elnyerésére. Kb. 400-500 millió Ft értékű a beruházás.
Saját ereje kb. 20%-ot tesz ki.

• Kátyúzásokkal és járdajavításokkal kapcsolatban a szennyvízprog
ramhoz hangoltan folynak a tervezések... Idén azon utcák kerülnek sorra,
ahol a balesetveszélyt kell elkerülni, további javításokat csak azokon a
területeken végeznek, ahol ez évben, ill. jövő év első felében nem várható
csatornaépítés.

• Abelterületi vízrendezési program keretein belül aFűzfás-, Csókási
, Endrőd-ligeti holtágak rekonstrukciós tervei készülnek. Ezek alapján
végzik majd e holtágak iszapkotrását, megfelelő műtárgyak kicserélését,
beépítését. Ehárom holtágat szeretnék egy csatornarendszerrel összekötni
és a jelenlegi Endrőd-ligeti holtág szivattyútelepének felújításával
megoldani a teljes belterületi átemelő rendszert. Ezzel a három holtág
vízminőségét lehet majd biztosítani. Távlati tervben szerepel egy öntözés i
rendszer kialakítása is ...

• A ligeti fapusztulásokkal és aligetekkel kapcsolatosan egy
megoldás előkészítése folyik, amely szerint mindkét ligetet felújítják, hiszen
afák életkora elérte a100-110 évet. Az. elképzelés: a tervek szerint 2003
tól egy komplex felújítási program indul.

• Aváros tisztaságára egy 40-50 fős közmunkáscsapat ügyel anyáron.
Útpadkák és útburkolatok, atelepülés tisztántartása afeladatuk.

• Aközterületekre újabb padokat és szemétgyűjtő edényeket helyez ki
aGyomaszolg Kft. - július, augusztus hónapban.

Atájékoztatást Rau J6zset, a Városüzemeltetési Osztály vezetője adta a
Hírad6nak.
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Kérjük a nevét!
kJ. "Egy ebtulajdonos" aláírású kedves olvasónk névtelen levelére

személyre szólóan válaszolunkl Kérjük, küldje meg címét a szer
kesztőségbe!

Díjazták öket
SzülőföldünkBékés Megye című millenniumi képzőművészeti pályáza

ton a legsikeresebb alkotásokat, szám szerint a beküldött több mint 100
pályamunka közül 60-at kiállították az orosházi Petőfi Művelődési

Központban. Tizenegy pályázó tárgy-, illetve pénzjutalomban részesült.
Köztük megtalálhattuk a gyomaendrődi Nagné Veres Rózát, Uhrin Pált is,
különdíjasiett Nagy Zoltán.

Atárlatot Sass Ervin újságíró nyitotta meg.

Fürdő pályázat
A képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Gazdasági Minisztérium

Széchenyi-terv Turizmusfejlesztési Programja keretében meghirdetésre
került turisztikai beruházási terveket, elképzeléseket megalapozó meg·
valósíthatósági tanulmányok, fejlesztési és kiviteli tervek támogatására, a
Liget-fürdő fejlesztéséhez, az ehhez szükséges megvalósíthatósági tanul·
mány és műszaki tendertervek elkészítése érdekében.

Az önkormányzat 2001. évi költségvetéséből 25 M Ft-ot különített el,
helyezetttartalékba aLiget-fürdő fejlesztésére. Ebből 10,5 M forint ameg·
valósíthatósági tanulmány és műszaki tendertervek elkészítésére, a fenn·
maradó pedig afedett fürdő rekonstrukcióját és a fedett uszoda létesítését
célzó egyéb pályázatok saját ereje.

A támogatási igény 5 M Ft, a saját erő tehát 10,5 M Ft, a teljes
beruházási összeg 15,5 M Ft.

Odaítélték
A Kincstári Vagyoni Igazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége által át·

adott irodák, oktatótermek Gyomaendrődön:

Sallai u. 4. sz..- Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány és Pro Pátria
Összefogás aKereszténydemokráciáért Egyesület számára.

A birtokbavétel elsö lépései. Előtérben Lehoczkiné Wolf
Tünde, öt követi Dezsö Zoltán alpolgármester

Gázközmüvagyon
Az Országgyűlés június 19-én fogadta el a gázközművagyon kárta

lanításáról szóló törvényt több, Tóth Imre Békés megyei országgyűlési

képviselő módosító javaslatai alapján. Eszerint Gyomaendrőd esetében: 2000.
évi értéken ajárandóság 137 millió 38 ezer Ft, akormány által javasolt összeg
35 millió 407 ezer Ft, Tóth Imre javaslatára elfogadott 78 millió 519 ezer Ft, a
különbség 43 millió 111 ezer Ft.

5.0.5. VÉRADÁS!
Tisztelt gyomaendrődiek l

Anyari hónapok nyomasztó gondja évek óta akrónikus vérhiány. Enne~
okán fordulunk mindazokhoz, akik átérzik beteg embertársaik szenvedését, a
gyógyítók szorító gondjait az életmentő vér hiánya miatt.

Anyári hónapokban sajnos megnövekszik abalesetek száma, nem csökken
a nagy vérigényű műtétek mennyisége sem. Várják a vért a műveseállomá·

sokon, aszülészeteken és asort még lehetne folytatni. Ekkor talán anyaralás,
szabadságolás miatt kevésbé jönnek véradásra visszatérő donorjaink, pedig a
vérre most is szükség van, hiszen ezt aszövetet csak ember adhatja emberne~

még az új évezred küszöbén is.
Ezért véradásra hívom mindazokat a 18 és 65 év közötti lakosokat, aki~

egészségesek és megérinti lelküket a segítségre várók súlyos gondja, s aki~

tudnak segítenil
Kérem anyári szüneten lévő diákokat, pedagógusokat, az itt nyaralókat, a

hivatalokban dolgozókat, védőnőket, járművezetőket, kisgyermekes, fiatal
szülőket stb. és azokat, akik valamilyen, de nem egészségügyi okokból abba
hagyták a véradást, kérem mindazokat, akik emberségből, szolidaritásból jól
akarnak vizsgázni, hogy

2001. július 9-én 8-11 óra között aDéryné Közösségi Házban, vagy
2001. július 17-én 8-12 óra közölt a Katona József Művelődési

Központban jelentkeuenek véradásra.
JÖJJENEK EU SEGíTSENEK! Kurilla Jánosné területi vezető

sJT

Véradás a Bethlen G.
Szakképző Iskolában

. 2001 áprilisában

MEGF

Kuril/a Jánosné
területi vezető

Tisztelt véradóink!
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a donoroknak a segítő

együttműködését, akik az első félévben véradáson megjelentek!
A városi véradáskor,

nyolc alkalom során 450
jelentkező közül 431 ad
hatott vért. Külön említést
érdemel a Bethlen Gábor
Szakképző Iskola,ahol
áprilisban 54 tanuló je
lentkezett véradásra, kö
zülük 12 volt új véradó.

Arendezvények lebo
nyolításában segítsé
günkre volt a Déryné
Közösségi Ház, a Katona
József Művelődési Köz
pont, a Bethlen Gábor
Szakképző Iskola és 14
önkéntes. Munkájukat,
támogatásukat köszö
nöml

A június i keresztrejtvényünk megfejtése:
"Szerelmes levele érkezett". Sorsolás útján a
következö kedves olvasóinknak kedvezett a
szerencse: Iványi Tiborné, Koloh Elekné, Balog
Lajosné, Rósz Lászlóné, Czikkely István, Borsós
Béláné, Kun József.

Gratulálunk!
Nyereményiiket postán küldtük el címükre.

Hajótörés a Holt·Körösön
A Szarvas-békésszentandrási holtágon mederkotrás közben az egyik

hajó léket kapott, és elsüllyedt. Avizsgálatok szerint amunkahajó oldalára
hegesztett gyűrű beleakadt valamibe avíz alatt, és így kiszakította apalás
tot. A beömlő víztől a hajó elvesztette egyensúlyát, és alig egy negyedóra
alatt avíz alá került.

Ahajótörés június 7-én történt, akiemelését pedig 12-én sikerült meg
valósítani a Holt-Körösből. Jelzések szerint környezetszennyezés nem
történt.

Horgászat
A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége június iD-én

Békésszentandráson rendezte meg amegyei válogató versenyét. Az első hat
helyezett július 14-15-én vesz részt aVelencei tavon rendezendő országos
csapatbajnokságon. Gyomaendrődi résztvevők közül 4. lett Rideg Tibor, 8.
Weigert Zsolt.
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Beemelte Endrődöt az irodalomba

GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ II

Tíntár .Máté sz·oboravatója
.Az égiek szeszélyessége zavarta meg az ünnepség me

netét június 17-én. A közelgő vihar a tornacsarnokba szoritot
ta a vendégeket, ahol folytatódott a műsor, majd a szobor
leleplezésére már az időjárás is kegyes lett. A megelőző

műsorban közreműködött a Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórusa, Kiszely Zoltán színész is. Számos ismert
személyiség megtisztelte az eseményt: dr. Latorcai János, az
Endrődiek Baráti Körének elnöke - ünnepi beszédet mon
dott -, Várhegyi Attila, a Kulturális Minisztérium államtitkára
- avató beszédével köszöntötte a vendégeket, Túri-Kovács
Béla Környezetvédelmi miniszter, Domokos László (Orbán
Viktor miniszterelnök üdvözletét is tolmácsolta), Babák Mihály
országgyűlési képviselők, Gergely Ágnes Kossuth-díjas író,
dr. Szilágyi Ferenc író, Vaszkó Tamás, a szeghalmi gimnázium
igazgatója, dr. Dávid Imre polgármester...

Leleplezés után Túri-Kovács Béla, Várhegyi Attila, dr. Dávid
Imre, háttal Domokos László, takarva Latorcai János

A RózsahegYi Könyvtár hírei
Május 21-25. között újra lontuk amese "aranyfonalát". Ekkor 131 mesélő

kedvű gyermek mondta a magáét délutánonként az endrődi könyvtárban, hat
korcsoportban. A legnépesebb korcsoport a3. osztályosoké volt, 31 fővel.

Agyerekeknek (nagycsoportos óvodáskortól a 10. osztályosig) népmese
előadásával kellett elkápráztatni a zsűri és a népes számú közönség tagjaiL A
versenyzőket oklevéllel és könywel jutalmazluk, s minden résztvevőt üditővel,

apróSüleménnyel vendégellünk meg, amelynek költségeit szponzori támogatás
ból tudtuk fedezni. Nagy sikere volt a könyvtárosok által különdíjként adott
csokitortának is. Gratulálunk arésztvevőknek, és köszönjük afelkészítő pedagó
gusok, szülők munkáját. segítségét.

Megköszönjük támogatóink segítségét: Gyomai Kner Nyomda Rt., Sikér
Kft., Kert-Kivi Kft., Madi-Zol Kft., Color Shop Papírbolt. Kalamáris Papírbolt.
Barna Élelmiszer, Zöld Cukrászda.

Eredmények: óvodások: 1. Bela Gréta (Blaha út), 2. Tóth Vanda (Selyem
úl), Pintér Nikolett (Blaha út), 3. Gyebnár Bianka (Blaha út).

1. osztályosok: 1. Arnótszky Judit (2. Sz. Áll. Isk.), Vaszkó András
(Rózsehegyi K. Ált. Isk.) 2. Kovács Ida (Szent Gellért), 3. Horváth Anna (2. Sz.
Ált. Isk.).

2. osztályosok: 1. Kovács Ágnes (2. Sz. Ált. Isk.), 2. Benga Noémi (Szent
Gellért), 3. Alt Beáta, Nász Nóra (Rózsahegyi).

3. osztályosok: 1. Majoros Ramóna (Rózsahegyi). 2. Tokai Gréta
(Rózsahegyi), 3. Dinya Anna (2. Sz. Áll. Isk.).

4. osztályosok: 1. Varga Viktor (Rózsahegyi), 2. Fülöp Szilvia (2 Sz. Ált.
Isk.),3. Gyányi Boglárka, Bujdosó Éva (2. Sz. Ált. Isk.).

5. osztályosok: Imre Georgina (2.Sz. Áll. Isk.), 2. Bálint Virág (Szent
Gellért), 3. Vári Éva (Rózsahegyi)

6-10. osztályosok: 1. Roncsek Nóra (Szent Gellért), 2. Rácz László (Szent
Gellért), 3. Gyetvai Andrea (Rózsahegyi).

A közönség egy csoportja. ElőtérbenCsászárné Gyuricza
Éva, kalapban Mihály Bernadett a szobrászművész,

mellette (a háttérben) áll Tímár Áron, az író fia.

A szobor felállítását az Endrődiek Baráti Köre kez
deményezte, s erre a célra létrehozták a Városunk Nagyjaiért
Alapítványt, amelyet sikerült közhasznúvá nyilváníttatni.
Harminckét személy és.több intézmény: Nemzeti Kulturális
Minisztérium, Országos Társadalmi Szervezet Támogatási
Bizottsága, a szeghalmi Nagy Miklós Alapítvány, a gyoma
endrődi Polgármesteri Hivatal támogatása adott lehetőséget

a szobor létrejöttéhez, hiszen mintegy egymillió forintra volt
szükség hozzá. A Tímár M~té portrét Mihály Bernadett
készítette, a talapzatot Szigeti Márton. Az alkalomra megje
lent Szonda István és Fehér József bibliográfiája is Timár
Mátéról.

Az ünneplőkmásik karéja. Középen Gergely Ágnes

Megkezdődöttakönyvtár felújítása, melynek ideje alatt akönyvtár korláto
zott szolgáltatásokkal és nyilvántartással a Közösségi Ház emeleti nagyter
mében működik. Várhatóan szeptemberben kezdődhet meg avisszaköltözés. A
belső munkálatok során átalakitásra is sor kerül, bár ez aváltozás az olvasók
által is használt tereket kevéssé érinti. Kialakításra kerül az úgynevezett "civil
szoba" is, ahol lehetőség lesz akönyvtár nyitvatartási idejében kisebb létszámú
összejövetelek megtartására is.

A felújítási munka 1Omillió forint értéket jócskán meghaladó munkát
jelent, s eredményeként megszűnik a vizesedés, dohosság és penészedés.
Annak ellenére, hogya költözködés oda-vissza hatalmas munkát jelent nekünk,
könyvtárosoknak is, nagy örömmel fogadtuk afelújítást.

Arra kérjük tisztelt olvasóinkat és az endrődi könyvtárat használékat. hogy
megértéssel és türelemmel viseljék el ezt az időszakot, s készüljenek arra az
örömteli napra, amikor majd birtokba vehetik a megújult, megszépült
könyvtárat. Dinyáné
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(Bevezető)

Dédanyáink még harmóniában éltek a termé
szettel, még ismerték az évszázadokon át szájhagyo
mány, tapasztalat és alkalmazás útján fennmaradó,
kincset érő tudást. Azt, hogy a HOLD ritmusa milyen
csodálatos befolyással van a földi életre, emberre,
állatra, növényre. Ők még elképzelhetetlennek tartot
ták, hogy számtalan, ház körül végzett munka és
egyéb mindennapi tennivalók a HOLD javitó
hatásától független időpontra essenek. A főzés, a
különböző ételek elfogyasztása, a hajnyirás, a kerti
munka, a mosás, a gyógynövények alkalmazása, a
műtétek időzítése nem tetszőleges kiválasztással
történt, hanem a Hold diktálta ritmust követik.

Dédapáink a férfimunkák területén különös gond
dal és odafigyeléssel jelölték meg a dátumokat: a
favágás, a trágyázás, az ültetés, az öntözés, a
gyomirtás elvégzése nem következhetett akármikor.
Elődeink tisztában voltak vele: a tevékenységek ered
ményessége nem független a természet törvényeitőL

Nem kérdezve az okokat. engedelmeskedtek nekik.

A természet egyik alapvető sajátossága, hogy las
san működik, a maga ütemében. Nem hagyja, hogy
sürgessék. A mai kor embere azonban türelmetlen.
Azt képzeli, hogy a dolgok mikorját és hogyanját
öntörvényűen meghatározhatja. A technika és a
tudomány gyorsabb megoldásait akarja minél telje
sebben kiaknázni, s a természet ritmusára csak mint
nevetséges katonára utal vissza. Pedig minden
tevékenység kimenetele függ attól, hogy a neki
megfelelő időminőségben végezzük. Ha igen, köny
nyen, gyorsan és rendkívül hatékonyan tesszük a
dolgunkat, bele tudunk helyezkedni a feladatba, és
mi magunk is élvezzük. Ha nem, nagy erőfeszítéssel

is csak félsikerig jutunk, s az egész tennivalót a
hátunk közepére kívánjuk.

A Hold járásának hatását mindnyájan ismerjük,
legfeljebb eddig úgy véltük, hogy az életünk bizonyos
jelenségeinél befolyással van, másoknál nem. Azt
aligha kell bizonygatni. hogy összefüggés áll fenn a
Hold és az apály-dagály, a női menstruációs ciklus.
vagy a madarak fészeképítése között. De ugyanilyen
analógiát mutat, hogy a gyógynövények bizonyos
időszakban összegyűjtve összehasonlíthatatlanul
több hatóanyagot tartalmaznak, mint máskor. A mű

tétek meghatározott napokon végezve sikeresek, más
napokon viszont hatástalannak, sőt károsnak
bizonyulnak - gyakran függetlenül az adagolt gyógy
szerek minőségétől, mennyiségétől vagy az orvos
mesterségbeli tudásától. Mi mégis miért vesszük
semmibe a Iitmusokat? Valószínűleg azért, mert a
törvényszeruségeik eddig ismeretlenek voltak előt

tünk.
A Holdkalauz alapelve, hogy minden, amit annak

az eg€:szséges testrésznek a jólétéért teszünk (pl.
szépségpakolás, tornáztatás stb.), melynek állatövi
jegyét a Hold 28 napos ciklusában éppen átszeli,
hatékonyabb, mint más napokon. Régen senki sem
csodálkozott, ha egy fodrász bizonyos napokon ki
sem nyitotta üzletét - úgyse vette volna senki igénybe
a szolgáltatásait. Ha viszont az Oroszlán Hold vasár-

napra esett - ez a hajnyirás és a frizurakészítés
megfelelő időpontja - ünnepnap ide vagy oda, a
templomból sokan egyenesen a hajszobrászhoz siet
tek. Tirolban már a kisbabák hajának első lev
ágásakor is ügyeltek az Oroszlán napjára. Ennek az
a magyarázata, hogy a haj és az oroszlán dús sörénye
között analógia van, s az Oroszlán minőség fŐleg a
férfihormonokra hat, ezért a haj és a szőrzet ilyenkor
nyirva megerősödik. Ez az időszak ideális hajunk
különféle pakolásokkal való kényeztetésére is.
(Júliusban az Oroszlán napja 21, 22-e.) Ha hajunk
hullik, túl vékony vagy zsirosodásra hajlamos, akkor
érdemes a Rák és a Halak napjain tartózkodnunk
fürtjeink lenyirásától, vagy megmosásától, mert ezek
olya..'1. időminöséget fednek fejünk ékessége szem
pontjából, amit hétköznapi megközelítésben igy
jellemzünk: Én nem tudom mi van, a fodrász min
dent úgy csinált, mült máskor, mégis teljesen
összeesett a hajam. (Júliusban ez lO-e, ll-e és 19.
20-a.)

Ha ismerjük, melyik testrészünkliek mikor jön el
a csodanapja, akkor egy havi körforgásban mÍllden
régióra a legmegfelelőbb időben tudunk hatni. Persze
nem lehet a szépségápolást pusztán egy-két napra
leszoritani, de ha már tesszük, érdemes megvárni a
megfelelő időzítést és azokon a napokon mindenkép
pen foglalkozni az adott testrésszel. Az eredmény
magáért fog beszélni. Amire vigyáznunk kell, az az,
hogy a nem egészséges testtájékon a hatás éppen
ellenkezőleg mutatkozik. mert a már megbetegedett
testrész a neki megfe~elő napokon túlérzékenységgel
reagálhat. Az ősi tudás birtokában elődeink sohásem
végeztek műtétet, vagy bármilyen komoly beavat
kozást azon a testrészen, amelynek a Hold éppen a
zodiákusában állt. A Holdkalauz segítségevel elér
hetjük, hogy mi magunk befolyásolhassuk testünk
reakcióit, hogy ne a szépész szakemberek előjegyzési

naptárainak üresen maradt rubrikáira bizzuk ezen
túl külsőnk csillogását.

Holdnaptár és útmutató a használatához a 13.
oldalon!

200 l-ben a pedagógusnapon a diákok és tanárok
jutalm=ása a Városházán
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1. testrész, szerv • 2. testedzés • 3. szépségápolás • 4. a legjobban felszívódó tápanyag

~ Mérleg,
TT\. Skorpió,
l .Nyilas,

.:0 Bak,
::::::: Vízöntő,

X Halak

y Kos,
"ö Bika,
n Ikrek,
§ Rák,
ri Oroszlán,
l1P Szűz,

( 1. vasárnap m. 21 °46· )

2. hétfő ..l' 4°40'
-3.-" kedd .....--.j .. 17 ° 20'

4." szerda . ..l' . 29°48'
'5. csütörtök;o 12°04'

O" '16" 4 p

6. péntek;o 24 ° 12'
-'7.-- szombat" _ 6° ll'

e 8. vasárnap 18°05')

.9__hétfő _ 29° 56'
10. kedd X 11 °47'
_!1:__s~~r.Qa.. _._.X_,2~.~41'
12. csütörtök y . 5°43'

·13:-péntek' --~y~·_.i i-~ss'

~9h4~P

14. szombat 'ö 0°23'

CIS. vasárnap 'ö 13°11')

.16, ._l:f~tf(). 'ö 26 ° 2.3"
J..?,-~~_q(L ):(._ 9~59'

'18. szerda . li 24°02'
19-.-csüiöi-icik 6c '8";;30'-----_.._---~---.,- -
20. péntek _~_~3~..18.'

.~Q.h_4~P

21. szombat Q 8° 19'

e22. vasárnap Q 23 ° 24')

23. hétfő .IJ1l__.8.°2S'
0Q~§ 6°12'

~4.~..Ke.Q.(t .. _. _nP__23.0}3'
~s..~~~rd.a. .,_~__ Z~<I2'

~~.._ c_s4tQn.(::Lk_:'::'- __~t° 47'
27. péntek Tll.. 5°28'

:» IP 08"

~~<?-~l2~.LJ:!k__18°4_?:,

(29. vasárnap f-io43~

(~~'~~~~2-"""5';::;~:J

~
~

• Praktikum csomagok
• eltöltő kártyák
• Rádiótelefon

tartozékok
Gyomaendrőd

Fő út 149.
Telefon: 66/386-457

Pha

első negyed - a Hold derékszögben áll a
Nappal
telihold - aHold szemben áll aNappal
utolsó negyed - aHold derékszögben áll a
nappal

.:i'5 BAK

•
O

•

X HALAK
1. boka, lábfej, lábujjak
2. bokakörzések, lábfejgyakorlatok, lábujjmozgékony

ságot fokozó gyakorlatok, úszás
3. lábfürdő, pedikűr, bőrkeményedés eltávolítása, lyúk

szemirtás, ne mossunk és ne is vágassunk hajatl
4. szénhidrát

l NYILAS
1. csípő, comb
2. comberősítés, csípőlazíló gyakorlatok, oldalsó láb

emelgetések, lovaglás, lépcsőmászás lift helyett
3. comb- és csípőmasszázs, cellulitiszpakolás, szolári

um
4. fehérje

TIl. SKORPiÓ
1. far, nemi szervek
2. farizomerősítés, hüvelygimnasztika, intimtorna,

úszás, búvárkodás, küzdősporlok

3. cellulitiszt csökkentő pakolások, intímzuhany (ha
szükségét érezzük), ne mossunk, vagy vágassunk
hajat

4. szénhidrát

1. derék
2. derékcsinosítás, oldalhajlílás, egyensúly gyakorla

tok, művészi lorna
3. dekorkozmetikumok vásárlása, sminktanácsadás

igénybevétele
4. zsírok

1. térd
2. guggolások, hogymászás
3. térdleradírozás, térdborogatás, bármilyen bőrápolás,

körömápolás
4. ásványi sók

::::::: VíZÖNTŐ
1. vádli, alsólábszár
2. vádligyakorlatok, extrém sportok
3. visszérkrém, s ha tehetjük, naponta többször

pakoljuk fel alábunkat
4. zsírok

A Hold-kalauz alapelve, hogy minden, amit annak az egészséges testrésznek a jólétéért teszünk,
melynek állatövi jegyét aHold 28 napos ciklusában éppen átszeli, hatékonyabb, mint más napokon.

~ MÉRLEG

§ RÁK

n IKREK

Copy-Force
Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.

CT.: HAlNFART MIHÁLY

Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI

SZERVIZ! -SZÖVEGSZERKESZTÉS!
·Másolópapír. faxpapír, leporelló, boríték, öntapadós címke

Nyomtatókazetta, festékszalag, toner HP4P, 5P, 6P, HP4L, 5L. 6L.
Cartridge újratöltés RICOH, CANON, SHARPmásológépek kazettatöltése

AUDIO- VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek, árazógépek forgalmazása, javítása

TEG. SAMSUNG PÉNZTÁRGÉPEK MÁRKASZERVIZE!

l1P SZŰZ
1. kar. csukló. akéz ujjai
2. karerősílés. csuklókörzés, ujjgyakorlatok
3. dauer, paraffinos kéz(ürdő, pakolások kézre,

manikűr, műköröm

4. ásványi sók

Jelmagyarázat a havi holdnaptárhoz

» növő hold - befogadás, felépílés, erőgyűjtés, energiatárolás ideje

~ fogyó hold - kimosás, kitisztítás, szárítás, energiafelhasználás,
fogyás ideje

• újhold - aHold együtt áll aNappal

A HOLDKALAUZ

Q OROSZLÁN
1. hát. gerinc, szív, szem, keringés, haj
2. háterősítés, gerincgyakorlalok, vérkeringést fokozó

mozgás, szemtorna, labdajátékok. Szívbetegeknek
semmiféle megerőltető mozgás nem javasolt!

.3. szemborogatás, hátmasszázs, a szoláríum most a
leghatásosabb! Alegkedvezőbb időszak ahajvágás
ra!

4. fehérje

1. mell, gyomor
2. mellkastágító gyakorlatok, mellizomtorna, hasizom

fejlesztés, úszás
3. mell-öndiagnosztíka, mell pakolás, ne mossunk és

ne vágassunk hajat!
4. szénhidrát

y KOS
1. testrész. szerv: arc, fej. tarkó, koponya
2. testedzés: arctorna, agyműködést serkentő gyakorla

tok, például fejenállás, rövidtávfutás, súlyzós edzés
3. szépségápolás: arc-tarkó és koponyamasszázs. haj

pakolás, arcpakolás, szolárium
4. alegjobban felszívódó tápanyagfehérje

"ö BIKA
1. nyak, torok
2. nyak- és állkapocserősítő gyakorlatok, például

fejkörzés, biccentés
3. bokamasszázs, nyakpakolás példáullenmagpéppel:

szőrtelenítés

4. ásványi sók

1. tüdő. váll
2. légzőgyakorlatok, vállazítások, séla, fulás
3. vállmasszázs, hajfestés, mert az ikreket a sok

színűség, atarkaság jellemzi
4. zsírok

5500 Gyomaendröd. Zrínyi u. 26. Tel.: 66/284-788. 20/9439-172 .Hivatalos viszonteladó
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A P·R Ó· H I R D E T É S E K
Ingatlan

Gye, Október 6. lakóielepen 1. ép. E.lh. fsz.l.sz. alat·
li 3szobás. kél erkélyes, összkomlorlos. jóllelszerelt
lakás garázzsal eladó. Érd.: ahelyszinen az esti órák·
ban. vagy 66/386-897, napközben 06130/342-1009.
telelonon. ·b·
Gyomán a Fúzlás·zugban 300 cn' gyümölcsöskert
eladó. I.ár 230 E FI. Érd.: Szántó János Gye.
Bacsalaposi 6.sz -b·
Lakólelepi 2 szobás . gáZ. központi Iüléses lakás
egyedi vizórával eladó. I.ár 3.5 MFI. Érd.: ahelyszi·
nen Vásártéri ltp, 21/B 3/9. Tel.: 06/20/9183-307. 
b·
Endrődön aSzabadság utca 29.sz. háZ eladó.l.ár 800
EFI. Érd,: ahelYSZínen. ·b·
Régi lipusú 3szobás családi háZunkat (Gye. Katona
Józsel u. 2.sz.) lakótelepi lakásra cserélnénk.
Ajánlalokat hél közben a 06/20/9884-003-as tele·
fonon, hét végén ahelyszinen várunk. ·b·
Gyomaendrődön, az endrődi lészen kél szobás csalá·
di ház és Gyomán lakólelepi két szobás, közponli
(üléses, egyedi vízórás lakás eladó, vagy cserélhető

3, vagy 3 és Iéi szobás családi házra. Erd.: Vásártéri
IIp. 2118. 3/9. Tel.: 06120/9183-307. ·b·
3heklár fötd, 80 aranykoronás, eladó asebesi löld·
ben (Gyoma).l.ár 600 EFI. Érd.: 66/285-510. ·b·
Magtáriaposan 2szintes családi háZ eladó, I.ár 3,9 M
FI. Erd.: 661386-691. ·b-
Gyoman 2 szobás. összkomforlos gáZ + vegyes
központi fútéses családi háZ üdülőövezeiben eladó.
I.ár 4,5 MFI. Érd.: 06/66/285-524. ·b·
Endrődön a Szabadság úl 29. sz, alatti parasztháZ
sürgősen eladó. I.ár BOO E FI. Érd.:16 óra ulán
66/282-099. +
Tanya eladó! Gye. Ujkertsoron köves úl, viz, villany
van.l.ár megegyezés szerinI. Érd.: 06120/98-15'957.
-b·
Gye., Vásártéri ltp. 21/8 3/9 sz. alaIIi kétszobás, gáz
központi lüléses, egyedi vizórás lakás eladó. Érd.:
06120/9183-307 telelonon vagy ahelyszinen.
Gyomán Munkácsy u. 2/a sz. összkomlortos családi
ház eladó. Lár 5 M FI. Érd.: 66/283,116.
·b·

Zárlkerli szánló amezőberényi úl meltett (6148 m'.
20,84 ak) eladó, Érd.: 06/30/9672-741,
Osszkomlorlos családi ház Gyoma, Rákóczi u.
37/1.sz alatt eladó. Érd.: 06/30/9672-741. .
Gyomaendrődön eladó 2szobás családi háZ, Gábor
Áron u. 10. Érd.: ahetyszínen.
Gyomán aKálvin J. u. 6.sz. alaIIi parasztháZ eladó. Ar
megegyezés szerinL Érd.: 66/285-914 az esti órák·
ban. ·b·
Oregszőtőben 2.5 szobás, lürdőszobás csatádi ház
sok melléképülellel, ipari árammal, három lúroll kút·
lal 4000 m' löldlerütelen eladól Lár 1 M FI. Érd.:
06f7012201-550. ·b·
Endrőd, Micsurin u. 20. sz. alaIIi összkomlorlos
családi ház eladó, vagy Vásártéri ltp-ire cserélhető

értékegyeztetésseLLár 4,5 MFI. Érd.: ahelyszinen..
b·
AFúzfás-zugban 300 n.öl gyümölcsös, kis laháZzat
eladó.Lár 250 EFI. Érd.: Gellai András Mátyás kir. u.
15. , 661386-097. ·b·
Sóczó·zugban egy 250 n.öles fúrott kúttal ellátott,
nem vizparli lelek eladó. Kövesúl. villany van. "ár
100 Efl. Érd.: Gye. Apponyi u. 15/1, vagy 66/285
159. ·b·
Gyomán. aZalka Málé u: 14. sz. alatti háZ eladó. Lár
1,4 MFI. Érd.: 66/283-901. ·b-
Gyomán aLehel ulcában kél generáció részére alka·
Imas családi háZ ipari árammal. kerttel eladó. Lal. 4,2
MFI. Érd.: 661285-489. ·b·
Magtárlaposon félkész ház eladó.l.ár 3,9 MFI. Erd.:
661386-691. -b·
AFő út 173'179 . alatt (Kolmann ltp.) aII. emeleten
1,5 szobás lakás eladó. Érd. 661285-407.
Endrődön 3 és fél szobás emeletes, összkomlortos
családi háZ nagy lelekkel eladó. Lár 5,2 MFI. Érd.:
66/386-541. ·b-
Gye. Zalka M. ulcában parasztháZ eladó.l.ár 1,4 MFI.
Érd.:661285·684. ·b-
Oregszőlő szélén állattartásra alkalmas tanya olcsón
eladó, 1200 nöllerütelle. közmú nincs.Lár 200 ezer
Ft. Érd. 06/521429-297., 52/498-819. ·b-
Eladó Endrőd haláraban 8 heklar szánló -2558/13
hrsz.Lár 1,4 MFI. Érd.:06130/851-44-57. ·b·
Gyomán, a Petőfi ulcában összközmúves paraszlház
eladó. "ár 3,2 MFI. Érd.: 66/284-198. -b·
Gyomán kétszinles, közponli lüléses családi ház

gazdálkodásra alkalmas épületekkel eladóll.ár 4,5 M
FI. Érd.: 661265-505 ·b·

Lakás
Szeged, Budapesi krt-i felújíloll lakás hosszú távra,
etsősorban Qyomaendrödieknek kiadó. Lár 20 ezer Ft
+rezsilhó. Erd.: 0612013378-171. ·b-

Jármü
Jó áltapolban lévő Trabanl eladó. Lár 175 E FI.
Érd.:06120/467-2908, vagy 661352-402. ·b·
Egyedi gyárlású szgk ulánluló eladó. Lár 150 EFt.
Érd.: egész nap 661284-472. ·b·
Trabanr eladó 2002. 09. 18-ig érvényes műszakival·

80 E FI. Csere is érdekel: segédmotor, vagy ETZ.
Ugyanill Trophy M. olcsón eladó. Érd.: 66/280·079
vagy 06/20/9314-824. ·b·
Simson Schwalbe segédmolor·kerékpár kitúnő

állapotban, valamint Schwinn Csepel lérli ver·
senykerékpár eladó. Lár 70 E, 16 EFI. Érd.: Vincze
Zollán Gye., Jókai 5., lel.: 06130/245·73-20 ·b
Wartburg 353 új etső, hátsó sárvédők, szabadon lutó,
kuplung nyomólap, felújilotl önindiló. generálor stb..
1962. évi Oktávia öninditó, dinamó, hűtő eladó. Érd.:
661386-574. -b·
Wartburg·kombi 87·es, padtóváltós, Iriss műszakival

eladó. Erd.: 06/60/411-574 vagy Hősök úl 5. sz.
alatt.
1db kompleli IFA V50·es motor eladó. Lár 60 EFI.
Érd.: 06/30/9747-674. ·b·

Vegyes
Banlásból származó, jó állapotú hármas iker·
ablak rolóval együtt (210x175 cm) eladó. Érd.: a
285-848-as telefonon lehel.
KÖnnyú.jó állapoiban lévő lovasko~i és lószersZám
eladó. Ar megegyezés szerinI. Erd.: Gye, Nagy
Sándor u. 17.sz.,.vagy 661282·036. ·b-
Anyakecske gidákkal együtt. vagy külön, kedvező

áron eladó. Érd.: Székely Bertalan u. 10.661284-458.
-b·
Hegedűk eladók Negyedes, feles és egész. Továbbá
1db szólógitár. Érd.: 661284-788. ·b·
Saiéiramos, nedves házak szigelelésél és egyéb
kőmúves munkákat váltalak. Érd.: 06130/215-77'22.
-b·
SONY Playslalion 40 db CO·vel. memokártyával,
kormánypedállat eladó- részletre is. I. ár 60 EFI.
Érd.: 06/70/219-55-07, vagy 661282-312. -b·
Utitársat keresek személyautóvat békéscsabai
beiáráshoz. Érd.: 66/285-889. -b·

Előnevelt csirke. kacsa jegyezhetö, Szeteiné. Fő üt 4.
sz. Tel.: 661386-077. ·b-
Törzskönyvezell rottweiler kiskulyák löbbszörösen
győztes szülőktől, oltva, tetoválva eladók. Érd.:
Oévaványa. Széchenyi u. 14. sz., 06/66/483-095.
06/301367-99-97. ·b·
Kárpóllási jegyei veszek nagyon magas áron! HáZhoz
meoyekI06130/9459-954.
Szövegszerkesztés rövid határidőre, némel nyelven
is Érd.: 17 óra után: 66/284-718. ·b·
Warwick Slage II. basszgilár eladó. (Profi hangszer
proli zenészneki) Lár 380 EFI. Érd.: 66/282,128,
vagy esle 66/283-541. -b·
20 literes szőlőprés eladó.l.ár 6000 FI. Erd.: 66/284-
644. ·b· .
Napos és elónevelt csibe megrendelhetől Erd.:
Nemes Tiborné, Gye" Sugár u. 4. sz. 66/284-392
vagy 06/20/423-09-26. -b·
60 db körbálás balai gyepszéna eladó. I.ár 4000
FVdb. Érd.: Gye, MiksZáth u. 30. -b·
Kéuel hajtós kukoricamorzsaló, egy 24-es gyermek
kerékpár és 200 db fehér telőcserép eladó' Érd.:
66/284-354. Ár megegyezés szerint. -b·
Olthon dolgozna? Munkál keres? Vállalkozna? A
Velünk Keressen áltáskeresök lapja Önnek is
hatékony segitségei nyújl. Érd.: Gye., Nagy Sandor u.
3. ·b·
Szögletes kisbáláZó • 300 EFI. szalmazúzó . 440 E
FI. lalajsimiló 50 EFt. Egyfázisú vizszivaltyú 25 EFI.
Új körbálázó eladó. Érd.: Gye., Móra F. 20. 661284
082. -b·

Oktatás
A tanév befejezése után némel nyelvórákal vállalok
kezdőknek. alapfokú számitógép oktatás, határidős

gépelés. Éld.: Varjú Anikó 06f70/216-6595.

Tisztelt Hirdetünk!
AHíRADÓBAN megjelenő magánjelle~~irdelését ké~ésére ingyenesen
lovábbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 7. apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A beküldendó
hirdetése mell~ csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem!

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-i28, fax: 283-288

Beküldésí határidő minden hó 25-e.

r----.-·---·----··---··.-·--..·-·------·---··-·--------.----.--------.--------------'*
i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i

i ~~:::ó.~~~~~ ::..: ::::::::..: ::::::..::::: j

i Fcebe<e(aPo'ó:).hf:7.I~vege(2:.2~·7··•••••·i

L_.~~~~~~~~_~~~~~:::::::::::.~:!.._._. .__. ~~l~_~~~~!~~~~~~j

Anyakönyvi változások
Házasságkötés
Juhász Zsolt és Kun Erzsébet.

Elhunytak: Dr. Zalai Lajos a9.

HATÁRIDŐ ELŐTT

Június 25-én adták át aforgalomnak ünnepélyes keretek között atiszaugi közúti
hidat. Sokan amegyénk fejlődésének, megközelíthetőségének fontos pilléréne~

tartják az új híd felépülését és átadását. A híd egy komplexum része,amely
Tiszaug - Kunszentmárton össszekötő út közlekedési csomópontját is magába
foglalja. Az építkezés összköltségeelérte a4,3 milliárd forintot, amely az utób·
bi évek legnagyobb Békés megyét érintő beruházása. A munkálatok, amelye~

egyedülálló építészeti megoldásokat is megában foglaltak, 16 hónap alan
fejeződtek be, több hónappal atervezett előtt annak ellenére, hogy atavalyi árvíz
70-SO napos kiesést okozott. Az átadásan a közlekedési miniszter, Fónagy
János is jelen volt.

KIÁLLíTÁS NyíLIK
Ejchler Éva endrődi születésű alkotó Életem első képejm című kiállítását nyilja
meg július lD-én 17 órakor Diószegi Bíró /iLona festőművésznő agyomaend
rődi Katona József Művelődési Központban. Népdalokkal közreműködik GyánYI
Réka aVárosi Zene- és Művészeti Iskola növendéke. Akiállítás megtekintheto
július 10-19~ig hétköznap S-1S, szombaton S-12 óráig.

FÚVÓSZENE
A Mogyorósbányai Fúvószenekar koncertje lesz hallható a Katona Józsel
Művelődési Központban július 2S-án szombaton 19 órától. Aműsorban közis·
mert komolyzenei műveket, de könnyű- és filmzenéI js előad azenekar. Belépo
egységesen 500 forint.

Július 2-S-ig a Katona József Művelődési Központban tartják a már hagyo·
mányossá váll VIII. Országos Diákszínjálszó Tábort.
Július 23-27-ig számítógépes tábort rendeznek 7-13 éves gyermekek részél,
ugyancsak a Katona József Művelődési Központban. Jelentkezési határid:
július 20-a.

Köszönet mindenkinek, aki segített a papírgyűjtésben. Segítségükkel első

lett az oszlályom az akcióban. Babecz Alexandra 6/A.
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~ AGRO ARUHAZ ~
~ Fő út IS. sz. (volt Jóbarát bisztró) I
~ Tavaszi ajánlatunk: Ia ·Vegyszerek - rovarölők, gombaölők, növénylápok, műtrágyák I
~ • Műanyag kertibútorok, hűtőtáskák, bográcsok, grillsütők, virágláda I
~ • Létrák, fűnyíró k, takaró fóliák (4,2 m, 8,5 mszéles 70 FVm2) Ia· Önlözőberendezések, szivattyúk, tömlők, gumicsizmák, esőköpenyek I
~ • Szegek, csavarok, kerti szerszámok, szerszámnyelek m
~ • VAPOREX C+M falszárító vakolatadalék I
~ • DÜFA magasfényű zománcfestékek ~
~ I
~ Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat! I
~ ~_~L _. ""1A~~~~ la
~ ~~ ,,~ ~

~ Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274 I
~~'»'U~"&"a"e;~,&~"e;"&.~"e;~~"e;"e;"&~'R~;a~,&":g;;~<3&;a~W<3&~<3&":g;;'W;;~~

r·_·_·~·_·_·~·_·_·_·_·,

PAPIRDOBOZ
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPOSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

RÓZA VENDEL
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/1.

Tel./Fax: 66/282-686,06/2091142-122
L. _ • ~~~i.l~~~:~~~s~~~':.... . _ . ..J

~ÓZ4+
"\:--::"""l~s--@--?"'~--/'"
~$ ~ 2"7'

GÓZAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrödi Magán Autósiskola
az alábbi idöpontban

és kategóriákban tanfolyamot indít
Gyomán 2001. július 5-én 16 órakor
Endrődön: 2001. július 5-én 16 órakor

(Dériné Művelődési Otthon)
Személygépkocsi • Motorkerékpár

• Segédmotoros kerékpár

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
(A Kner Nyomda mellett)

Telefon: 386-479 J 60/345-789

Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 16-17 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

DINYA· IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.

Telefon: 06-66/282-802 06-60/484-690 06-60/388·953

• MA K ITA elektromos profi kisgépek, kéziszerszámok

• STIHL láncfűrészekés tartazékaik

• K LU DI csaptelepek
• Csövek, idomok, idomacélok • Unipipe csövek és unipressz tar

tozékok és présszerszámok • Rozsdamentes evőeszközök

• Kerékpárok, alkatrészek
Várjuk kedves vásárlóinkat!

• homok, sóder, cement, mész, kőzúzalék szállítása
• föld, valamint betontörmelék díjmentes elhelyezése

TEL.: 06/60/348-018
• út-, víz-, szennyvízbekötés tervezése, kivitelezése
• építőmesteri, mútárgyépítési munkák elvégzése
• földmunkavégzés autógréderrel, úthengerrel

árokásás és rakodás
• betonbontás, élvágás, döngölés, kisfelületek aszfaltozása

Új CfMÜNK: 5500 GYOMAENDRÖD
VI. ker 540. • (volt Gyozelem Tk.)

TEL./FAX: 06/66/386-186

ESKUVDK, ENDEZVÉNYEK
,

szervezese
Ingyenes tanácsadás (mit? hol? mennyiért?)

o Menyasszony-,
vőlegényruhák

Terem-, sátor-,
menüárak

.. Meghívók,
ültetőkártyák,

• Fotózás,
.vőfélyek stb.

Teljes és részleges szervezési feladatok

Teremdíszítés (léggömb, virág stb.)

wo lDmlD [fm[!,W~ 11m[!,
KÉszí ÉSE

(Hi8, SVHS, VHS minőségben, CD-re archiválás)

R &T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

Telefon: 66/283-858 • 30/205-3164
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A MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szak.üzlet és szerviz ajánlata:

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek.

perifériák, kellékek
• Gépbővítés beszárnítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás. faxolás
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Címünk:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. Ca gimnáziummal szemben)

E-maii: magus@bekesnet.hu
Tel./fax: 66/282-388

Nyitva tartás: hétfőtól péntekig 9-l2-ig és 13-17 óráig.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERT6TLENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-203, 06/30/361-5162
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

w~.zz:~zz~~zz.z~.z~ZiS8S'zz.z.z.zz:z.$"~i Elvesztette nyári színét, vagy netán i
I .kikapcsolódásra, szépülésre vágyi~? I
mEzen segíthetünk, mert egy helyen várja Ont I
~ Turbo szoli, kozmetika, fodrászat ~

~ (Nők, férfiak és tinik részére) ~

I Gyomán a Jókai u. 29/1. szám alatt ~

I ~
~ Bejelentkezni: ~

I 06/66/285-669. 06/203-441-008 II Szeretettel várjuk a kedves vendégeket! W
~'R~~"a'&~~~'Rm:~~~~~~~~J

""Sél t:lrt.",hna2:
Idó miJholdvcvö tOkről

Icl múholdvovll fi:jcI
Idb l·es <.dert

~ e . \;;: trzet~~i

<ll)Jl!

. 8!k"s"1I!9yábeB kizárólag
o$ak ;IZ dNUNE $Z8mitás-és
IrodatBélmlkátoll

Áraink az Alát tartalmazzák II

' ....M~..~

___SaJ'lJk/'d;z ____

Csemege
Ct.: Tímár Vince

• Friss t6kehúsokkal és folyamatosan akciós termékekkel várjuk
kedves vásárlóinkat!

• Cukrászsütemények (tortarende/ést fe/veszünk)
Figyelje sz6r61apjainkat és áruajánlatainkat!
Blaha u. 27• Tel.: 386·691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-19 óráig,

szombaton: 6-14 óráig, vasárnap: 7-11 óráig

, UTI Óriási .~~ári für~őruha~
rovldnadrag~

~ póló áruválaszték!
~. Géprongy folyamatosan
, U~\ kapható!

GYOMAENDRŐD Nyitva tartás:
Szabadság tér hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

Tűzálló, impregnált, hajlítható, normál gipszkartonok.
Hő-, hang- és vízszigetelő anyagok forgalmazása.

Álmennyezetek különböző mintákban
világítótestekkel, gyors minőségi szerelése.

Továbbá vállaljuk épületek külső hang
és hőszigetelését, csempézést, burkolást,

festést-mázolást-tapétázást.
Ügyfelek fogadása hétvégén is.

Te/efon: 06/30/228-9702

Ügyintéző: BÚZA TAMÁS l(
GYOMAENDR6D, Kossuth u. 68. L~~:::ZGE

(A volt GMV keverő területén).

GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

11
-magas- és mélyépítoipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történo kiszállítás,
- teljes körú temetkezési szolgáltatás.
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~ l IC«>p

Vásároljon a Hosök úti

COOP á uházban!
Különféle COOP akciókkal,
10-20% árengedménnyel

várjuk kedves vásárlóinkat!

Vegyen részt
a CODP PONTVADÁSZAT

játékunkon
a biztos ajándékokért!

cOOP - Önhöz a legközelebb!

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/66/285-22706/30/9533-594

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!

Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd,Bocskai u. 59.

.G X 5500 Gyomaendrőd,
Q, Ipartelep u. 3.

_ Tel./Fax: 66/386-614,
Epítőipari Szövetkezet 386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. .. )

SOMADRIN "SÓBARLANG"
Egy magyar találmány,

jótékonyan hat a légzöszfnvi panaszok ellen!

Továbbá segít:
asztma, hörghurut, légcsőhurut, arc- és homloküreg-gyulladás,

krupp, nátha, köhögés, pollenek okozta allergiában szenvedőknél. ..
SOMADRIN sóoldat állandóan kapható otthoni használatra.

SÓBARLANG: Gyomaendrőd, Árpád u. 22/1.

Bejelentkezés, érdeklődés: 66/386-189 az esti órákban.

Gépjármű-tulajdonosok figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ~
Továbbá vátialom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 'IEQl

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107_

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.

L- nn hop!
RKCIÓS FILMKIDOLGOZÁS

R LlONNE SHOPORN!!!
Kedvező óron, rövid határidővel. ajándék

indexprinttel, ajándék fotóalbummal.
törzsvósórl ói kórtyóva l!

Akciós AGFA filmek
AGFA 24 DIN-es, 24+6 2 db 1380 Ft

AGFA 200-ás ajóndék albummal,
AGFA 24 DIN-es, 24+32 db 1580 Ft

Nikon. Mínolta, Praktica. Skino fényképezőgépek

Exacta gép. film és elemek együtt most

11 9800 Ft helyett csak 8300 Ft! 11
Elemek. filmek (Kodak. Fuji, Konico)

==~ Örák, számológépek (Shorp. (asio), ~=:;::;:;:;;~
llONNE hőmérők llONNE
SHOP. Ajóndéktárgyak, albumok, keretek SHOP.

Arany és ezüst ékszerek árusítása ésjovítása
Tőrt oront,Jból ékszerkészítés

l:Iövifeft mintokollekcióvo/.

Lio e S op!
GYOMAENDRŐD, Hősök útja 46.• Tel.: 66/386-424

Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. Telefon 06/30/228-4728
JAVÍTÁSA! ···· .•••••••••••••••••••••••••• ••••••• ••• ••••• o •••• •••• o" ••••••••

c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· .
: Tévé, vldeo, antenna és egyéb elektronikai készülékek :
··

~ ~IRADO szerkesztőség

telefonszáma megváltozott:

(f) 66/282·128
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Ne dobja ki régi bútorát, ami szívéhez nőtt,

illetve valamilyen szülői emlék fűződik,

kötődik hozzá.

VáUalkozásunkfőprofilja a múlt századi bútorok
felújítása. eredeti állapotuk uisszaállítása.

Nincs szebb, mint látni a fa természetes színét és rajzolatát.
Mert bármilyen régi fából

és furnérozott anyagból készült bútort fel lehet újítani:
asztalt, széket, fotelt, ágyat

régi, díszes ajtót, kaput (akár templomit is)
egyházi bútorokat, padokat, karzatokat

tájházak bútorait.

HIRDETÉSFELVÉTEL, SZÓRÓlAPTERJESZTÉS
Nálunk az alábbi o Hungária szuperinfó
KIADVÁNYOKBAN hirdethet: o Békés Megyei Hírlap és Melléklet

oTúripressz
• Expressz - Keres-kinál

1111..... 1111..... '111..... •Expressz Képes autó
.,.. .,.. .,.. o Expressz Képes Haszonjármú

• Expressz Képes Ingatlan

Hirdeléshez a helyszíni tolózás és az Expressz online inlernet oldalán a hirdetése
autó és haszongépjármű esetén 1 hónapig ingyenes!

Szórólapok, kiadványok terjesztését az egész megye területére vállaljuk! I

Békés Megyei Hfrlap, Kiskegyed. Tur-7, Hölgyvilág kora reggeli kézbesítéssel I
elólizethel6!

FAZEKAS HIRDETŐ • Gyomaendrőd, Katona József út 52/1. I
Tel./Fax: 66/284-959 • 30/858-7467

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/1.
TeL/fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06120/9142-122
E-maiI: vendel@bekesneLhu

www.nexus.hu/rozakft

INTEQ
NYELV8TÚDIÓ

Rövid időtartamú

INTENZív nyári
NYELVTANFOLYAMOK
általános és középiskolásoknak. felnőtteknek
angol. német és francia nyelv

Július 9. és augusztus 9. között
""~,~~\\

30 órás: 1OOOO Ft
(napi 5 vagy kétnaponta 5 óra)

40 órás: 13 OOO Ft
(kétnaponta 4 óra)

30 órás: 1OOOO Ft
(munkaidő után, kétnaponta 3 óra kezdő és
haladó szinten)
és felzárkóztató tanfolyam is?iolásoknak

Jelentkezési határidő: július 8-ig.
Megbeszélés július 9-én 18 órakor (mikortól, milyen napokon
milyen gyakran legyenek az órák).
Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

~
KörÖSi Weekend HOn:!ász~~ .

:~"" . hobbv-. kempin~szaküz(et ~~
~- .. Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSfÁK ÉS OíSZNÖUÉNYEK
VÁLOGASSON SZÉLES VÁLASZTÉKUNKB6LI
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047

Nyitva: mindennap 8-18 óráig

Ajánlatkérés, megrendelés:
Gyomaendrőd,Zrínyi M. u. 35/1

Ugyanilyen módon újjá lehet varázsolni
bármilyen régi (akár érintetlen) középületen

lévő nyílászárót.
Az ilyenfelújított ablakok. ajtók uisszaadják a
sokszor műemlék épületek eredeti hangulatát.

Tel.: (20) 9506·703

NON·STOP
FUTÁRSZOLGÁLAT

(l) 06/20/9233-262 • 06/30/36'Ú-555

PATyoLAT GYOMÁN
A KOSSUTH u. 18. sz. AlAn (AZ UdVARbAN)

VEqYTiSZTíTÁS, RU~AfESTÉS, MOSÁS, bŐRRU~ÁlAT TisZTíTÁSA

kEdvEZŐ ÁRON, Rövid ~ATÁRidőRE.

NyiTVA: ~ÉTfőTŐl pÉNTEkiG 9-15 óRÁiG
KözülETEkNEk HÁZTÓ! HÁZiG szÁllíTÁsi

Kisebb-nagyobb csomagok, levelek és egyéb
sürgős küldemények háztól házig szállítása a
lehető .Ieggyorsabban belföldön bárhová 0,8 t
illetve futóval1,4 t-ig. Jelentős kedvezményekkel
várom a kedves érdeklődőket és megrendelőket.

~<>~<>"
Színesfilm-kidolgo~ás .

l nap alatt ajánc:\ékfilmmel! ..
Deák u. IS.· sz. TtÚefon:'28S~294

. ~ . ' .. ~.
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A hosszabbítást a Gyomaszolg Kft. Temetkezési
Részlegénéllehet megtenni.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel./fax: 66/386-269

AGyomaszolg Kft. felhívja a hozzátartozók figyelmét,
hogy Gyomaendrődön a Gyomai és Endrődi Köz
temetó1<ben 1976-ban, illetve előtte váltott sírhelyek
valamint az 1986-ban, illetve előtte váltott urna
fülkék bérleti dijai lejártak. Kérjük a hozzátar
tozókat, hogy 2001. december 31-ig a sírhelyeket,
urnafülkéket meghosszabbítani szíveskedjenek.

2900 FT+12% ÁFA

4800 Ft+12% ÁFA
6300 Ft+12% ÁFA
3300 Ft+12% ÁFA
750 FVév+12% ÁFA

Temetői fenntartási dij:

Bér/eli dijak:
Egyes normál sírhely 25 évre:
Egyes mélyített sírhely 25 évre:
Gyermek sírhely 25 évre:
Urnafü Ike 15 évről 25 évre:

Fellúvom a gyomaendrödi szakmabeliek figyeImét
új típusú csempevágóimra!

Elnevezése MAXI PLUSSZ csempevágó.
Átlós vágást is biztosító kiegészítöveI.

A vágások 2/3-ában öntörös/automatikus
működésű. (40, 50, 70 cm vágási hossz).

ELŐJEGYEZHETŐ!

(l-2 hónapon belül megvásárolható)

ID. LEHOCZKI JÓZSEF,
Gyomaendröd, Tompa Mihály u. 10/1.

Telefon: 06/66/386-163

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

• építő anyag.ok gyári áron· oltott mész, kovács-szén, dunai
sóder. import cement kedvezményes áron • száraz akác tűzifa

MÉG RÉGI ÁRON KAPHATÓ!
Készletből, vagy rövid határidőremegrendelhetökI

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

Tel_: 66/386-1 1 8, 386-782
KÖZPONT:

5500 GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zs. út 82.
TeLefon: 66/386-118, fax: 66/283-403

Telephely: 5500 Gyomaendrőd, Gárdonyi u. 6.
TeLefon: 66/386-782, 66/283-404, 20/9743-071

Érintésvédelmi, Wzvédelmi és villámvédelmi
felülvizsgálatok

ViLlanyszerelés, viLlámhárító-szereLés

Villanyszerelési áruk, földkábelek,
kábelek, kapcsolók, dugaszolóaljzatok,

lámpatestek, ipari lámpatestek, csillárok,
antennák és egyéb villanyszerelési áruk,
térburkolók, kapubejárók, kerti járdák

térburkolása!

KERTMEGI MIHÁLY
általános asztalos

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111 . sz.
Telefon: 06/30/354-3383

MEGREN
DELHETŐK:

ajtók,
ablakok

és bútorok
egyedi

megtervezése
és

kivitelezése

Tisztelt Vásárló!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2001. július
Hól aBarna és Társa Kft. megnyitotta új
üzletét az Október 6. lakótelepen, az ERI
Market helyén.

ízelítő árainkból: Újdonságunk:
Fagyasztott egész csirke 519 FI/kg Hírlapárusítás
Trappista sajt 1159 FI/kg Sláger kenyér 129 FI/kg
Tejföl 20 %-os 69 Ft Sárréti tej 2,8 %142 Ft
Szalon sör 89 Ft Oké tej 128 Ft

Felvágottak, kolbászok és szalonnák nagy választékban, alacsony áron'

Privát Csemege PRIVÁT fiBC
Hősök tere 12. Október 6. ltp.

(Endrődi Piac tér) Telefon: 66/386-565 Telefon: 66/282-987

Keressen fel bennünket. legyen a mi vásárlónk!
:>Y.'. ~
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.[. Rendőrségihírek •]
A júniusi eseményekról

Június 2-ra virradóra jelezték, hogy a Dan-zugban 5 hétvégi házat is lellörtek.
Horgászbotokat, csónakot, fúnyírót, locsolótömlót, evezóket loptak el.

2-án egy Újkertsori lanyánál megjeleni személykocsival négy roma nó. Abeszélgetés
során felajánlkoztak agazdának félreérthetetlen szolgáltatásra. Agazda hajlolt is adologra és
természetesen beengedte anóket lakásába.... Mikor az örömlányok dolguk végeztével ellávoz
tak, vette csak észre agazda némi bánattal, hogya ruhája zsebébe helyezett betétkönyve ellünl.
Akönyv értéke 15 ezer lorini volt. Akocsirakomány asszonynép azonban 7-én újra megláto
gatta agazdát, aki valószínúleg nem tanult akorábbi pásztoróra következményéból, mert ez
alkalommal egy másik betélkönyvét találták meg a kíváncsian kutató hölgyek a lakásban,
csakhogy ebben már 300 ezer forintnyi érték volt... Arendórség felderílette az eset után, hogy
békéscsabai illelóségú nókról van szó, akik ellen az eljárást el is indították.

ll-re virradóra betörtek aDan-zug egyik nyaralójába, saszerszámosbódébóllúnyírót,
. szivattyút, kerékpárt vittek el.

12-én a Gulyaás csárda játékgépeit törték fel, s euel 30 ezer forinthoz jutottak az
elkövetők.

lB-án Öregszóló külterületén egy lefedellen kútba esett egy helyi férfi. Akútban lévó B
méteres vízben halva találták meg ót akutató búvárok és túzoltók.

Betörtek 24-én aSirató-zug, 25-én aDan-zug egy-egy nyaralójába. Élelmiszert, pálinkát,
valamint horgászbotot. szemüveget, kávéfózót, villanyrezsóllulajdonítottak el.

26-án aDiófa-, aMelódia kocsmába, 27-én aHollerba (Körös Étterem) törtek be, és a
játékgépeket könnyítették meg sokezer forintnyi értékben.

30-án halálos közúti balesetet okozott egy köröstarcsai autós. Kocsijával a Fó úton
Mezólúr irányába haladt, valószínúleg jócskán túllépve asebességhatárI. ASikér bolt elótt
eddig ismerellen okból áttért amenetirány szerinti bal oldalra, és elgázolt egy kerékpáron hal
adó helyi asszonyt. Akerékpáros abaleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett,
hogy ahelyszínen életét vesztette.

Július l-én három gépkocsit törtek fel: aJókai úton, keltót aVásártéri lakótelepen.
Iratokat, rádiósmagnókattulajdonítottak el ismeretlen elkövetők.

CSEMPECENTRUM és CSILLÁRSZALON
nyot Gyomaendrődön, a mezőberényi úton a helységnévtábla után

200 méterre, a Toldi út 1/12. sz. alatt (a volt Tequilahelyén)

Zalakerámia termékei
Beltéri ragasztó: 999 Ft

I. oszt. falicsempék: 1415 Ft-tól· I. oszt. padlóburkolók: 1555 Ft-tól
I. oszt. kültéri padlólapok: 1855 Ft-tól

Szarvasi Vas- fémipari Rt.
Konyhai csillárok: 1636 Ft-tól • Hajszárítók: 1691 Ft-tól

Éjjeli lámpák: 1753 Ft-tól • Háromágú csillárok: 6897 Ft-tól
Kerti állólámpák: 3419 Ft-tól

Elektromos főzőlap, Kávé és Teafőző -10%
Műanya!! termékek

Kerti bútorok, napernyők, szerszámos ládák, hordók, kerekes
szemeteskukák, virágcserepek

festék
Diszperziós belső falfestékek: 2990 Ft-tól • Trinát zománcfesték

(fehér) 5 literes 4495 Ft-tól • Autózománcok: 1214 Ft-tól •
.Ecsetek: 83 Ft-tól • Teddy hengerek: 264 Ft-tól

NYitva tartás:
hétfőtől péntekig: 7.30-18.00 óráig. • szombaton: 8-12 óráig

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

AN DOR és AN DOR KFT.
Telefon/Fax: 06/66/284-528
Mobiltelefon: 06/20/966-7647

ENILNO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

ÁLLÁST A..JÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.

Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet.

,. .. ,. " ,.

SETAREPULESILEHETOSEG
" ..

GYOMAENDRODON
2001. július 7-B-án a ladányi úti

repülfftéren.

Előzetes érdeklődés 8-20 óráig: 06/30/9588-284

Gyomaendrödi Híradó' Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja' Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete' 5500 Gyomaendröd, Szabadság tér 1. • Tel.: 66/282-128' Fax: 66/283-288

Felelös kiadó dr. Dávid Imre polgármester • Készült: Balu Print Bt. Gyomaendröd, Telefon: 06 66/283-489
E-maii: hirado.gye@bek.ahh.gov.hu • TeIjesztik a gyomaendrödi kereskedök· Engedélyszám: IlI/PHF j l 08/BE ISSN 1417-7390



VIII. BDGÁRTALÁLKDZÚ
Augusztus 3-S-én kerül lebonyolításra

Gyomaendrődön aV111. Nemzetközi VW Bogártalálkozó.
Helye: aHármas-Körös gyomai szabadstrandja.

PROGRAMOK:

3-án, az érkezés után SZALONNASŰTÉS.

MÁSNAP ~-ÉN 10 ORAKOR ÜNNEPÉLYES MEGNYITO, ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK
15 ORAKOR MODELLHAJO BEMUTATO

17 ORAKOR FELVONULÁS A VÁROSBAN
18 ORAKOR ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS

20 ORÁTOL DEÁK BILL GYULA-KONCERT
TOMBOLA (FÖDíJ EGY BOGÁRHÁTÚ VW)

22 ORÁTOL MEGLEPETÉS ZENEKAR • 24 ORAKOR TÚZIJÁTÉK

5-én a ZÁRÓRENDEZVÉNYEK következnek
Rendező az Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány

KARDOS FERENC alapító/szervező

* * *
Augusztus 4. Nagylaposi Pop-farm (operett, nóta, pop-rock), Nagylapos Erdösi-farm.

* * *
Augusztus '25. Hajómodellek országos versenye - Pájer Kemping,

Templom-zugi hollág

,
A TARTALOMBOL:
Pályázatok - a lakosságnak is 2-5. oldal
Ha nyár. akkor kemping! 6. oldal
Közterületi problémák 7. oldal
Nyári táborok A-7. oldal

Testületi ülésról 3. oldal
Rövid hírek 5. oldal
A Hold-naptár további kalauza 7. oldal

Készül a tájházi leltár - 4. ordal

" ,
tJROD VAROS
AK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

MEGJELENIK HAVONTA ÁRA 77 Ft

NEMZETI FIATAL
SZÁRNYASÁLLAT KIÁLLíTÁS

GYOMAENDRŐDÖN

Gyomán 1950-, Endrődön 1970 óta folyik szervezett galamblenyészlés
egyesületi formában. 1982-ben úgy döntött a két egyesület tagsága, hogy
egyesüljünk, s így megalakult Gyomaendrődön a Magyar Galamb- és Kis
állattenyésztők Szövetségének 243. sz. Egyesülete.

Évern<ént rendezünk kiállításokat. A legjelentősebb 1994-ben volt, amikor
megrendeztük a Katona József Művelődési Központban az I. Nemzeti Fiatal
Szárnyasállat Kiállítást. 2001-ben a város vezetésével és a Bethlen Gábor
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóságával előzetesen egyeztetve pályáza
tot nyújlottunk be az Országos Szövetség elnökségéhez a VIII. Nemzeti Fiatal
Szárnyasállat Kiállítás megrendezésére. Al elnökség tagjainak többsége
Gyomaendrőd mellett döntött, Székesfehérvárral szemben. [gy a kiállítást
2001. november lD-ll-én rendezhetjük meg a Városi Sportcsar
nokban. Afővédnöke dr. Dávid Imre polgármester.

Előreláthatóan legalább 2000 szárnyasállat kiállításával számolunk (ga
lamb, baromfi, madár). Al ország minden részéről jönnek majd atenyészlők. Az
elmúlt évek tapasztalatai alapján várhatóan 2500-3000 látogató tekinti meg kiál
lításunkat.

A pályázatban és a kiállítási felhívásban propagáljuk városunk neveze
tességeit is.

Program:
November 7. aterem berendezése

8. az állatok beszállítása
9. bírálat, ifjúsági nap - várjuk az iskolák csoportos látogatását

10.9 órakor akiállítás megnyitása, látogatás
18 órakor adíjak átadása, tenyésztői est

11 8-15 óráig látogatás, 15 órakor akiállítás zárása.
Várjuk városunk lakóit akiállítás megtekintésére!
Atájékoztatót KNAPCSEK LAJOS, a243. sz. Egyesület elnöke adta aHíradónak.

o vodafone
----__=--- hivatalos partner

GYOMAFON
RÁdióTElEfoN SZAküzlET

GYOMAENDRŐD

KOSSUTH u. 34.
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Megkérdeztük

A POLGÁRME8TERT
L.A.KOSsAGI

• Egy szeméttelep létesítése tiltakozást vált ki sok
helyen. Gyomnendrődönvolt-e ilyen?

- Tudomásom szerint nem volt tiltakozás. Úgy gon
dolom, azért, mert egy jól előkészített terv. A várostól
mintegy négy km'-re van, másrészt lakóingatlanok
nincsenek a környéken, az uralkodó szélirány is ked
vező. Ezen túl pedig egy olyan korszeru telepet akarunk
építeni, ahol a csurgalékvíztől az elpárolgó gázokig min
dent fel 'tudunk fogni. Lehet tiltakozni, de el kell dön
teni, hogy egy egész város piszkos, szemetes, vagy
működik egy jól kezelt. kulturált szeméttelepünk, ami
majd túltesz ajelenlegin. Ezzel összefügg majd a szelek
tív hulladékgyűjtésbevezetése.

A jelenlegi telep egyébként is betelt. Mindeilképpen
újra van szükség, tehát kényszerhelyzetben vagyunk. A
regionális telepre egyébként nem a városon keresztül
szállítódik majd a hulladék hanem "kerülő" úton.

A hulladékkezelő mű, amit most szándékozunk
kialakítani (például Mohács belterületén van egy ilyen,
amit megtekintettün..lt, és 50 méterről sem érződik a
szag), modern felépítésű és egyáltalán nem környezet
zavaró tényező.

Helyileg az új szeméttelep az uralkodó szélirány,
valamint a terület minősége miatt a legmegfelelőbb

erre. Távolabbi telepítésre esetleg, amire mi is gondol
tunk, sincs jobb lehetőség, sőt a költségeket is figye
lembe kell venni.

• A veszélyes hulladékok sok esetben most is vala
hogy bekeTÜlnek a telepre, ami persze nem szabályos.
Hogyan lesz ez az új telep esetében?

- Ha a veszélyes hulladékot most beviszik a telepre,
még mindig jobb, mintha szétdobálnák a városban...
Persze, ez még nem szelektív gyűjtés, ami a telepen
végbemegy. Az új esetében megoldódik aszelektiv
gyűjtés is. Most a tender kiírása van folyamatban,
augusztusban megjelenik a pályázati kiírás, október
ben, novemberben várhatóan megkezdődik a telep
építése, és 2002-ben ez befejeződik. Ekkor indul a
szelektív gyűjtés, tárolás és újrahasznosítás. Egymás
tól elkülönítve gyűjtenénk a műanyag flakonokat.
színes és fehér üveget, papírt, akkumulátort és egyéb
veszélyes dolgokat. A városban eleinte 8-lO helyen,
később 15-20 helyen úgynevezett elkülönítő kukák
lennének kihelyezve, amelyekbe a lakosság a megfelelő

módon elkülönített hulladékot rakná. Ezek után az új
telepen újraválogatnák, tárolnák és továbbértékesí
tenék. E folyamat azonban költséges, de hosszú távon
a környezet óvása a cél. Az EU-ba történő belépéssel
kapcsolatban ezen irányú fe1zárkózásunk egy évtizedet
bizonyosan igényel. .

Ez egy folyamat. Oktatófilmekkel, óvodai, iskolai
neveléssel - az első szelektív rendszeru kukákat ide
helyezzük ki - kell indulni, hogy ez a generáció már így
szokja meg...

• Az áHati hullákért, ha nem kellene fizetni a le
adásért - szól a jelvetés -, kevesebbet dobálnának el
szerte a határban, ártéren?

- A lakosságnak ma sem kell fizetni a leadásért, csak

KÉRDÉSEK

a vállalkozóknak. Gondolkodunk abban is, hogy állati
hullamegsenu:nisítőt, -égetőt, -feldolgozót kell építeni,
ezt is kistérségi szinten. Ezt viszont, ha lehet,
valószínűleg távolabb kell létesíteni a településtől.

Ennek lényege, hogy 130-140 fokon elpárologtatják a
vizet, a maradékot például fürészporral összekeverve
egy éghető anyagot hoznak létre, s ezután környe
zetszennyezés nélkül ezt az anyagot használni lehet.
Ekkor lényegesen kevesebbe kerülne az állati hullák
megsemmisítése, szemben a mostani 45-50 forinttal
kilónként, akkor 15 forint körűl lenne, és ráadásul
továbbhasznosítható anyag jön létre, ami jóval kör
nyezetkimélőbb, mint a szén, vagy más hagyományos
tüzelőanyag.

• Van bizonyos előrelépés az ipari parkkal kapcso
latban. ..

- Jelenleg a Gazdasági ésa Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési MinIsztérium összességében mintegy
136 M forint támogatást ítélt meg erre. Ez a költségek
50 százalékát fedezi. Területet is adtunk el, egyéb for
rásokra is pályázunk. A benlházás szeptemberben
indul, és 2002~ben olyan területeket tudunk már fel
aj?nlani vállalkozásoknak, .cégeknek, amelyek teljes
infrastruktúrával rendelkeznek.

• Utcanév-. házszámtáblák hiányát sérelmezik
többen...

- Igyekszünk a közeljövőben a város összképét
egységesíteni. A szennyviz- és útbenlházások után,
amelyek nagy felfordulást okoznak, rendezzük ezt a
problémát is. .

• Kató Józsej költő. műjordító házára emléktáblát
terveznek...

- Szeptember 14-én délután márvány emléktáblát
helyezünk el a Kató József emlékére. volt házára, a Kató
József utcában. Igyekszünk emlékét megőriZni. Ö a
város szülötte. itt van síremléke is. Az önkormányzat
adományozza a táblát, a család kezdeményezésére. Az
ilyen nemes kérésnek most is és ajövőben is készsége
sen állunk rendelkezésre.

HIRDETÉSFELVÉTEL , SZÓRÓLAPTERJ ESZT ÉS
Nálunk az alábbi • Hungária Szuperinfó
KIADVÁNYOKBAN hirdethet: o Békés Megyei Hirlap és Melléklet

oTúripressz
..... ..... ..... o Expressz - Keres-kínál

111I."...111I."...111I."... o Expressz Képes Autó
• Expressz Képes Haszonjármú
o Expressz Képes Ingatlan

Hirdetéshez ahelyszíni fotózás és az Expressz online internet oldalán.a hirdetése autó'
és haszongépjármű eselén 1hónapig ingyenes!

Szórólapok, kiadványok terjesztését az egész megye területére vállaljuk!

Békés Megyei Hírlap, Kiskegyed, Tur-7, Hölgyvilág kora reggeli kézbesítéssel
elófizelhelól

FAZEKAS HIRDETŐ • Gyomaendrőd, Katona József út 52/1.
Tel./fax: 66/284-959 • 30/858-7467

E-maii: fazekasj@szarvasnet.hu
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Testületi ülés július 26-án

Napirend elöttiekböl- polgármesteri beszámoló Napirendi pontokból

X A szennyvízberuházással kapcsolatban a szerződéskötés körül némi
bonyodalom adódott. Július 9-én az Alterra Kft. hozta az anyagot, de részben a
mellékletei, részben apénzügyi garanciák nem teljesen feleltek meg akiírások
nak, ekkor szerződéskötésre nem kerül t sor. Közben megtörtént a Keviép Kfi.
részéről a fellebbezés, majd később a Betonútépítő Rt. részéről is.
Tizenegyedikén az Alterra megjelent a javított szerződési javaslattal, ekkor a
szerződés megkötésre került. Következő napon pedig az épitési naplót is meg
nyitottuk. Többek között elindult a közműtársulás szervezése is. Most a
szervezettség 50 százalék körüli, augusztus elejére ez elérheti a 67%-0t.
Általában pozitívan fogadják az emberek aszennyvízberuházást, kevés kivétel
lel. Gyakorlatilag augusztus 6-án el is indulhat amunka.

Dr. Csorba Csaba jegyző beszámolt a Közbeszerzési Döntőbizottságon

lezajlott tárgyalásról. Adöntőbizottság nem jogi oldalról vizsgálta az eljárást 
a Keviép és aBetonútépítő fellebbezéseit sem -, hanem az eljárás értékelése
során összeveti az ajánlatokat akiírásnak megfelelően ...

X Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a 2. Sz. Általános Iskola
életveszélyes tantermeinek felújítására. A pályázat a három tanteremre
vonatkozóan nem volt sikeres, elutasították.

X Soós László egy Vidovszky-önarcképet és három Vidovszky által festett
családi portrét adományozott aVárosi Képtárnak.

X Kishegyes település támogatást kért az 1849. június 16-i, a szabad
ságharc utolsó győztes csatája emlékére felújított emlékmű költségeire. Az
önkormányzat ötszáz német márkát meg is ítélt és átadott ecélra.

X 30 éves évfordulóját ünnepelte júliusban aGondozási Központ klubja.
Endrődön 1971. július 16-án alakult meg 23 fővel az öregek napközi otthona.

X A református templom és az iskola közötti sikátor lezárása elég nagy
tiltakozást váltott ki avárosban. Ennek a nyomásnak engedve - mivel önkor
mányzati tulajdon aterület -, asikátor újra megnyitásra kerül.

x A térségi kommunális hulladéklerakó beruházás októberben elindul,
ugyanúgy, mint az ipari parké is, ez utóbbi aGyomaszolg Kft. kivitelezésében.

X Atelepülésen az utak megépítésére, befejezésére 2004 körül mintegy
200 millió forintos hitel felvétele ad majd anyagi hátteret.

X Jóváhagyták aRózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthonnak a
. kerettantervek bevezetése miatt módosított pedagógiai programját azzal a

feltétellel, hogya 2001/02-es tanévtől iskolaotthonos ellátást nem folytathat. Az
alapító okirat is módosílásra kerül ennek megfelelően. Közel 50-60 gyerek nap
köziotthonos ellátását nem lehet kötelezővé tenni, viszont a Családsegítő

Központ figyeimét fel kell hívni agyerekeilátás problémájára, szükség esetén a.
Gyámügy intézkedését is kérni lehet...

x Feltétellel fogadták el aKner I. Gimnázium pedagógiai programját, úgy,
hogya szeptemberi képviselő-testületi ülésre erre vonatkozó kiegészítések
készüljenek.

x AVárosi Zene- és Művészeti Iskola kéreimezte a2001102-es tan évtől a
balettoktatás bevezetését. amelyet atestület engedélyez. Afelmenő rendszerben
történő oktatás szeptembertől indulhat a békéscsabai színház művészeti

vezetőjének irányítása mellett. Az intézmény alapító okirata ennek megfelelően

módosításra kerül.
x ALiget-fürdő gyógyfürdő rekonstrukciója, illetve afedett uszoda építése

(11x25 méteres medencével) elodázhatatlanná vált. A fejlesztés meg
valósításáért, a források biztosítása érdekében pályázatot nyújtanak be a
Széchenyi-tervre. A saját erő csökkentésére a Területfejlesztési Tanácshoz is
lehet pályázni. A fejlesztés megvalósításának költségei kb. nettó 606 millió
forint. Avissza nem igényelhető ÁFA összegével és avárható inflációs hatá
sokkal avégleges beruházási költség mintegy 786 millió forint. ASzéchenyi
terv pályázatán ennek 50%-a nyerhető el, a saját erő további pályázatokkal
mérsékelhető 25%-ra. A 2002. évben a saját forrás várható összege mintegy
157 millió forint, 2003-ban 236 millió forint. A beruházás elkészülte a tervek
szerint 2003 őszére várható.

X Az önkormányzat szociális bérlakásépítési program pályázaton 121 mil
lió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Akivitelező kiválasztása, a24
bérlakás megépítésére, aKözbeszerzési eljárás lefolytatása következik. Az aján
lati felhívás anyílt közbeszerzési eljárás megindítására elkészült, s kisebb vál
toztatásokkal azt el is fogadták. Aszavazásban összeférhetetlenség miatt nem
vett részt Knapcsek Béla (Thermix) és Tótka Sándor (Tótkaép).

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alább ismertetett szociális
bérlakás bérbeadására PÁLYÁZATOT.ír ki:

Gye., Vízmű sor 2/L. sz. alatt lévő 1 szoba és egyéb
helyiségekból álló 31 m2 alapterületű, komfort nélküli

szocialis bérlakásra.
Alakás lakbére: 1860 Ft/hó.

Apályázat benyújtásának határideje: 2001. augusztus 31. napja,
melyet a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályához

kell benyújtan i.

, ""
ERTESITES

GyomaendrődVáros jegyzője értesíti alakosságot,
hogya város endrődi területén

2001. augusztus 13. napjától - augusztus 29. napjáig
kötelező tüdőszűrő vizsgálat lesz.

Aszűrés helye: Déryné Közösségi Ház (Gye., Blaha L. u. 21. sz.)
Aszűrés ideje: hétfőtől- csütörtökig délelőtt 8órától délután 13 óráig.

Pénteken és az utolsó napon délelőtt 8órától 12 óráig.
DR. CSORBA CSABA jegyző s. k.

K U ÁZ~-

Nyári vásárt rendez!
20% árengedmény. minden nyári termékre, amíg akészlet tart!

ANIKÓ RUHÁZAT Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.
(Endrőd - volt Szolgáltató ház)

TRAKTORVEZETŐI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSÉRE TANFOLYAMOT INDÍT
a gyomaendródi Bethlen Gabor Szakképzó Iskola és Kollégium!

Kezdési idópont: 200 l. szeptember ll. 17 öra
Helye: Gyomaendród, Hósök utja 40. sz.

Erdeklódn~ Homok László 06170/221-93-81. Tímár Zsolt 06/30/219-62-80

A lakbér megfizetéséhez "Gyomaendrőd Város Képviselő

testületének amódosított 19/2000. (VI1.18.) KT. számú
rendeletének 27. § /1/ bekezdésében biztosított lakásfenntartási

támogatást igényelhet az, aki a 12/2001. (IV. 27.) KT. számú
rendelet 3. § /1/ bekezdése alapján szociális körülményei

miatt rászoruló személy".
"amennyiben nincs szociális rászorultságú pályáZó, akkor aszociális körülményei

alapján rászorulónak nem lekinlhelö pályáZók közül az részesül elönyben, aki alak

bér elözeles egyösszegú megfizetését ameghirdelell- legalább 6(hal) havi
összeghez képest hosszabb idötartamra vállalja."
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FOGLALKOZTATÓ TÁBOR Néprqjzi és Kézműves Tábor
ANéprajzi Tábor feladata az, hogy egy szakleltár készüljön aTájházban

lévő anyagról- tájékoztatta aHíradót Szonda István.
Ehhez segítséget nyújtanak a debreceni egyetem néprajzos hallgatói,

Pásztor Ágota szakvezetésével. A leltár egy olyan elfogadott rendszer szerint
készül, amely segítségéveI kiderül végre, hogy mi minden lapul meg a
tájházban. Ezután sokkal inkább kezelheióvé és kutathatóvá válik az anyag.

Párhuzamosan működik a tájházban egy kézműves tábor is a ha
gyományoknak megfelelően az Életfa Alapítvánnyal közös szervezésben,
immár a hetedik éve. Most egy mongol tipusú jurtát készítenek nemezből,

fából. A résztvevők vegyes összetételűek. Bekapcsolódtak a programba a
debreceni egyetemisták, és az alapítvány szervezésében megyei és helybeli
fiatalok is. Egy Dévaványán működő tábor is fenntartja a kapcsolatot a
gyomaendrődiekkel. A leltározáson kívül még kutató munka is folyik, feltáró
és dokumentum riportok készítésével.

Az alapítvány a sátorkészítéshez a Kulturális Minisztériumtól nyert
pályázati pénzt, ami az alapanyagokra volt elegendő. A résztvevők úgymond
szeretetből, önköltségi alapon dolgoznak. Az elkészült jurlát a résztvevők

használhatják majd, az alapítvány kezelése mellett, például különböző ren
dezvényeken állíthatják fel.

ATájház afeltételeket az önkormányzat segítségével (számítógépet adtak
a leltárhoz) biztosítja. Szonda István végül kifejtette, hogy szeretnék a
jövőben, a leltár befejezése után, a néprajzi feladatokat tovább folytatni. A
közelebbi cél egy olyan kutató régió kialakítása, amelynek bázisává válhat a
Tájház, és így végre Magyarország e szegletének is megtörlénhetne a nép
rajzi feltárása.

A táborok szervezője, rendezője, vezetője Szonda István, a Kézműves

Tábor vezetésében Koszecz Sándor segít.

Indiánok a Kecskés-zugban
Egy kedves levelet kapott szerkesztőségünk, amiben a 2. Sz. Általános

Iskola (Kis Bálint Általános Iskola) 6/A osztálya leírja, hogy idén egyhetes
sátortáborozásra ahelyi Kecskés-zugot keresték fel. Július elején anem túl
jó időjárás ellenére felejthetetlenül szép napok?t éltek át ott. A25 fős .osztály
ból 16-an vállalkoztak a sátorozásra osztályfőnökük, Kónya Márta néni
vezetésével.

A táborhelyre kerékpárral érkeztek, acsomagokat aszülők autókkal vit
ték utánuk. Atáborozás idejére aFútóhomok törzsi nevet vették fel. Afiúk az
Intsusúna, a lányok a Fekete lábúak nemzetségébe tömörültek. Még a
sátornyi családoknak is volt nevük természetesen, sőt indulójuk, csatakiáltá
suk, jelvényük, zászlójuk... Tábori 21 parancsolathoz igazodtak anéwel ellá
tott napokon akülönböző programok alatt. Versenyeik abronz-, az ezüst- és
az aranylapát-díjért folytak. Legkedveltebb tevékenységeik voltak: horgászás,
fürdés, lengőteke, közös játékok, vetélkedők, akadályjátékok akét nemzetség
között, humoros egyéni és csoportos bemutatók, éjszakai őrség. Alegsikere
sebb programjaik: a jelmezbál, humoros divatbemutató, vetélkedő a
nemzetségek között, indiánpróba, tábori hétpróba. Meglepetés programok
voltak ezen kívül atábortűz, aszalonnasülés. Aszülők általában figyelemmel
kísérték acsemeték táborozását gyakori látogatasokkal ..sőt sokat segítették is
asikeres táboréletet. Ők aLőveL aBabecz, aCsizmadia, aKiszely, aFarkas,
a Horváth, Czinczár, Bucsi, az' Uhrin szülők. Kiszely apuka adományának
köszönhetően borjúpörköltlel búcsúztatták atábort az utolsó estén. Azonban
csasztuska nélkül mit sem ér egy búcsúvacsora, ezért 37 versszakon
keresztül zengték a tábori élet örömeit és a szülői köszöntéseket. Kiszely
Sanyi bácsi, Horváth Laci bácsi, Babecz Jancsi bácsi és Czinczár Pista bácsi
külön csasztuskát kapott az egész elmúlt tanév alatti segítségéért. Ezúton is
köszönik a gyerekek az osztályfőnöküknek . és szüleiknek aszuperhét
élményeit!

~
~
Hivatalos viszonteladó

AKulturális Egyesület Iskolakezdési Pályázalának nyertesei:
Balázs Andrea - Sugár u. 113., Kis Tamás - Hunyadi u. 20., Bernáth Viktor

- Kálvin u. 27., Bucsi Beatrix - Rózsa F. u. 14., Pólus Viktor - Csokonai u. 1.,
Farkas Anikó, Farkas Andrea - Körös sor 5.

Apénzt a Városi Kó'nyvtárban lehet felvenni, augusztus 21-tól.

Idén harmadízben szervezték meg sérült és ép gyerekek számára az Integrált
Szabadidős Nyári Foglalkoztató Tábort. Ahelyi húsz fő ép és fogyatékos gyer
mek átlagéletkora mintegy 12 év volt. A Művelt Cigányifjúságért Alapítvány
közreműködésével az Ifjúsági és Sportminisztérium 75 ezer forinttal, továbbá.a
város önkormányzata 20 ezer forinttal járult hozzá akiadásokhoz.

• Praktikum csomagok
• Feltöltö kártyák
• Rádiótelefon

tartozékok
Gyomaendrőd

Fő út 149.
Telefon: 66/386-457

A szervezők vallják, hogya másság elfogadására, a szolidaritásra való
készséget korán kell kialakítani. A gyerekek megismerték a Körösök szerepét
környezetünkben, lakóhelyünk történeimét. Részt vettek sárkánykészítésben,
egyéb kézműves foglalkozásokon, például bőrből készítettek emléktárgyakat;
személyiség fejlesztő, egymás megismerésére, elfogadására rendezett szituációs
játékokban. Kirándulásokon voltak, például Mezőhegyesen, a Farkasinszki
tanyán, ahol lovagoltak is. Aztán megismerkedtek - Szonda István vezetésével
akötélverés tudományával.

Pedagógusok és óvónők segítették a tábor sikerét: Márton Gábor, Bukva
Anikó, Cserenyecz Éva, Kónyáné Jakab Ida. A szervezésben segédkezett
Lehoczkiné Tímár Irén, Mravik Márta, Oláh Piroska, Szelei Bea, Czinege Dóra,
dr. Vargáné Zsótér Margit. További támogatók voltak: Cuti Bt., Sikér Kft., Hídfő

étterem, Bethlen Gábor Szakképző Iskola, Tímár Zsolt, Kner Nyomda Rt., helyi
vállalkozók. Ahelyet az Endrődi Tájház adta.
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a lakosságnak is!
UNGVÖLGYI JÁNOS kistérségi megbizott aktuális

pályázati lehetőségekrőltájékoztatja kedves olvasóinkat.
A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati

kiírása a Területfejlesztési CélelŐirányzat nevet viseli
(TFC) a munkahelyteremtő beruházások, humán erőfor

rás fejlesztésére és a falusi idegenforgalom fejlesztésére.
lntenzitása 30%-tól kezdődik, beadási határidő 2001.
szeptember 28.

Civil szervezeteknek szóló pályázati felhívás költ
ségvetési támogatáshoz. Az Országgyülés megbizásából
a társadalmi szervezetek bizottsága működési támo
gatás elosztására hirdet pályázatot. Azok a társadalmi
szervezetek, közhasznú, illetve kiemelten közhasznú
alapítványok, amelyek tevékenységüket közérdekű tár
sadalmi célok érdekében végzik, például egészségügyi
rehabilitációs, prevenciós egészségmegőrzési, szociális
feladatokat ellátó szervezetek; gyermek- és ifjúsági
szervezetek, gyerrnek- és ifJúságvédelmi feladatokat,
érdekképviseletetellátó szervezetek; oktatási tevé
kenységet végző szervezetek; természet- és környe
zetvédelmi tevékenységet végző szervezetek; ismeretter
jesztő, kulturális, művelődési feladatokat ellátó
tudományos tevékenységet végző szervezetek; egyéb,
például munkanélküliség kezelésével foglalkozó
szervezetek. Beadási határidő szeptember 21., az
Országgyülés Társadalmi Szervezetek Bizottságához.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázata az úgynevezett VFC-s pályázat (Vidék
fejlesztési CélelŐirányzat). Itt pályázni lehet például:
szálláshely minőségi színvonalának javítására; bemu
tató agrárgazdaságra; népi kismesterségekre: kistér-

ségi tájegység turisztikai csomaggá való alakitására:
komplex turisztikai szolgáltatást nyújtó helyiség, cso
portok létrehozása; meglévő kistelepülések gyógy- és
termálfürdő fejlesztésére; élővizek területén kialakí
tott strandok fejlesztésére; falusi turizmus fejleszté
sére.

A Széchenyi-tervhez folyamatosan lehet pályázatokat
beadni, például lovas turizmus fejlesztésére, falusi turiz
mus-, falusi programok támogatására.

A lakosság pedig igénybe veheti az ún. ener
giatakarékossági, energiamegtakaritás támogatását. Ez
például: épületek, homlokzatok, tetőterek, födémek
utólagos hőszigetelése, nyílászárók utólagos hőszige

telése, cseréje...
Meglévő fűtés, illetve melegvízellátási berendezések

korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre
történő cseréje.

A beadási határidő folyamatos, december 31-ig.
Saját erő 25% készpénzben, a pályázat 30%-ot biztosít,
maximum 500 ezer forintot. Ezzel foglalkozó vállalkozó
is igényelheti a támogatást.

A Széchenyi-tervhez kapcsolódó pályázat a DARIB
(Dél-Alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság) által
kiírt, amelyben pályázatokat várnak a lovas turizmus
fejlesztésére, kulturális tevékenységekre. Határidő

december 31. Ezt Gyulára, a DARMI-hoz kell továbbí
tani.

A fentiekkel kapcsolatosan is mindenki bizalommal
fordulhat Ungvölgyi Jánoshoz. Fogadó órája minden
kedden a Vállalkozók Házában (Hősök útja 56.) 8
11.30-ig. Telefon: 06/30/294-0650.

• RÖVID HíREK • RÖVID HíREK • RÖVID HíREK • RÖVID HíREK •
Pokorni Zoltán leköszönő és Pálinkás József kinevezett oktatási

miniszter július közepén üzemelte be a Diákhitel Központ rend
szerét. A világ egyik legjobb hitelkonstrukciójának tartott - egy,
még nem is működő rendszer esetében nem kis dolog! - támo
gatásra augusztus végétől 700 postahivatal által árusított diákhitel
csomaggallehet jelentkezni. Az első jelentkezők a pénzt októberben
kaphatják kézhez. A 10-től 21 ezer forintos hitel induló kamata
14%, futamideje akár 30 év is lehet.

A megye tehetséges cigánytanulói, a hagyományosan (26 éve)
Mahler József által vezetett nyári, battonyai táborban vehetnek
részt. A gyerekeket vegyes programok várták az idén is. A DADA
programtól a festési technika elsajátításán keresztül a szabad
foglalkozásokig és versenyekig sok minden szolgálta érdek
lődésüket. A versenyeken legjobban szereplők augusztusban
Egerben és környékén kirándulásokon vesznek részt. A tábornak
gyomaendrődi tagja is volt Battonyán.

Békés megyében elszántak a kisgazdák az "alternatív" Torgyán
nélküli reformpárt megalakítására. Hanó Miklós és Práth Mihály
elmondta, hogy valamennyien a kisgazda irányzatok demokratikus,
elvi alapú összefogásának hívei. Megmenteni, s nem szétmorzsol
ni akarják az FKGP-t. A megyéból negyven településről jelentkeztek
pártalapítási szándékkal.

Uhrin Benedek, az endrődi születésű popsztár mondta: azt az
ujjongást látni kellene! Amikor vége egy számnak, mindenki a kezét
nyújtja felém. Csak járkálok fel-alá a színpadon, és az ujjhegyem
mel mindegyiket megérintem. Kezet adni nem merek, mert lerán
tanának!

Névjegye: 1922. március 21-én született Endrődön.

Raktárvezet6ként ment nyugdíjba. Elvált, egy fia van..Több könyvet
és színpadi darabot írt. Saját kiadásában 1986-ban jelent meg első

kötete Elnézést kérek, ez kabaré címmel. Első CD-lemeze 1990-ben
készült. A legfrissebb címe: Már gyerekkoromban gyötört a gondo
lat. Az interneten két róla szóló lapot nyitottak rajongói. 6 budaör
si házában a kertben dolgozik legszívesebben, krizantémot és szőlőt

nevel. Azt mondja, hogy sikerének alapja, hogy dalai megérintik a
fiatalok lelkét, biztatást és örömet adnak.

Amíg bír, fellép, és folytatja az írásI. Nagy bánata viszont, hogy
Békés megyében - Szarvason kívül - még nem hívták máshová fel
lépni, még szülőfalujába sem.

Szarvason nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelték az
Európa Napot és a hozzá kapcsolódó IV. Nemzeti Lovas Fesztivált
július 20-22-én. Társrendezvény volt még a Körös-völgyi Expo,
ahol a szarvasi mellett a gyomaendrődi ipari park bemutatásával a
Körös-völgye Eurorégió Településeinek Szövetsége adott ízelítőt a
térség sokszínű gazdasági lehetőségeiből, tevékenységéből. Nem
titkolt cél a fiatalok megtartása a térségben a fejlesztésekkel ...

A Cigány Szervezetek Országos Szövetsége először idén ren
dezi meg augusztus 23-24-én a Duna-palotában a Romaexpót.
(Fővédnök: Mádi Ferenc köztársasági elnök.) Ezt a szervezetet 17
roma civil szervezet hozta létre, köztük volt a gyomaendrődi Művelt

Cigányifjúságért Alapítvány. Dógi János az expo szervezőbi

zottságának is tagja. A rendezvény célja, hogy egyéni kiállításokon
keresztül ismertessék programjaikat. amelyekkel egyre nagyobb
kapcsolatrendszert építhetnek ki, szélesebb társadalmi fórumokon
ismertetik meg szándékaikat...
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Ajúliusi, végül csak nyárrá alakult időjárás hőmérséklete elérte akánikulai
mértéket a hónap közepére. Aki tehette, vízpartra vándorolt, vagy egyéb eny
hel/hűst adó lehetőség után nézett. (Megjegyzendő, hogy ekkor is ugyanúgy
helylálltak a pékek, szakácsok, auióbusz- és vonatvezetők, irodai dolgozók,
vagy épp a kőművesek... Biztosan voltak kisebb-nagyobb nehézségeik, mert
azért az ember csak része a természetnek és reagál annak változásaira...) Az
egyre fejlődő Liget-fürdőnk és kempingünk végre ehónap közepére teljes for
dulaton üzemelt. A kempinget járva, véletlenszerűen kiválasztott vendégekkel
beszélgettünk aváros gyöngyszeméről: milyen benyomásaikvannak és meny
nyire elégedettek az itteni körülményekkel? - ez volt akiindulási kérdés.

Egy terjedelmes, kívülről fóliával utószigetelt sátor az első állomás.
- Petőfibányáról járunk ide, immár 1979 óta. Mindössze talán három év

maradt ki - mondta Telek István. Ekkor felesége, acsöppnyi unokával éppen a
szülők keresésére indult.

- Miért éppen Gyomaendrődre a Liget-fürdő kempingjébe érkeznek éves
rendszerességgel?

- Munkatársaim jártak akkoriban - '79 előtt- ide, s ők számoltak be erről

acsendes, kellemes helyről, ahol afürdővíz is nagyon jó. Ennek következtében
kerültem ide. Azóta családostól jövünk, mert tényleg ez egy kellemes és szim
patikus hely. Nem is kívánkoztunk ezután máshová, bár tudu nk, természetesen
egyéb kempingekről is, de azokban, tudomásunk szerint, sok a fellelhető

kifogás... Itt közel van avíz, minősége pedig tökéletes, nagyon jó a lábamnak
például. Van egy lányom, aki itt kezdte anyaralásokat, ugyanúgy, mint később
az unokám, aki 16 éves. Ők elképzelhetetlennek tartják, hogy egy nyár Gyoma
nélkül teljen el.

Megfigyeltem, hogy sátruk szinte mindennel fel van szerelve. Ezt észrevéve
megjegyezte Telek úr, hogy lassan már egy utánfutóra lesz szükségük, hogy
minden apró, szükséges holmi juk elférjen akét-háromhetes nyaraláshoz.

Arra a kérdésre, hogy van-e kritikus pontja a kempingezésnek
Gyomaendrődön, azt felelte, hogy nem nagyon találnak negatívumot. Ebben
osztoznak kempingtársaik is, akikkel ugyan nincs megbeszélve semmi sem, de

mégis mindig találkoznak itt minden évben. Régebben ugyan voltak kisebb
lopások, meg zajongó fiatalok, de ez mára megszűnt.

- Ha rosszabb az idő, akkor körülnézünk avárosban is. így megtekintetlük
már a Motormúzeumot, tudunk a többi múzeumról, nevezetességről, sőt elé~

alaposan ismerjük atelepülést is.
Továbbhaladva a sátorvárosban, egy svéd rendszámú lakóautóra és

kiépített környezetére találtam. Némi meglepetésemre magyarok fogadtak - a
Buzsáki család, László és Erzsébet. Ők egyik ismerősük rokoni kapcsolata révén
jutottak ahírekhez, hogy van Gyomán egy jó fürdő és houá tartozó kemping.
Éppen ilyesmi után vágytak. Eljöttek, kipróbálták. Ez 16 éwel ezelőtt történt, s
azóta maradtak nálunk. Egy Malmő közeli településről- ahová 44 éve kerültek
ki - évente rendre megérkeznek agyomai kemping be, ha lehet, több hónapra,
de egyre biztosan.

- Nagyon jól éreuük itt magunkat, élveuük a fürdőt. Óriási előny, hogy
együtt található agyógyvizes fürdő és akemping.

Asvéd és amagyar, közelebbről az alföldi életszínvonal, vagy méginkább
az életvitel közötti különbségről is beszélgettunk.

- Hát, avécék állapota elég kezdetleges volt errefelé, talán ebben az évben
valamit javult akinézetük. Sajnos, nincsen egy rendes mosóhelyiség mosógép·
pel vagy centrifugával. Ez nagyon fontos lenne azoknak, akik, mint mi is,
hosszan itt tartózkodnak. Ajelenlegi állapot nem megfelelően higiénikus, nem
is esztétikus, mert egy piszkos, meleg kazánházban helyeztek el egy egyszerü
mosógépet: Ezt akérdést föltétlen meg kellene oldani.

Sok minden javult az elmúlt években egyébként, bár lenne még apróbb ten·
nivaló akörnyezetben... Egy dolgot nagyon sajnálunk: apiac innen atemplom
mellől elköltözött már néhány éve. Most problémás oda kijutni, mert alakóko
csit nem lehet mindig lebontani, kerékpározni meg nem egyszerű, fájó cson·
tokkal. (Apró, de megoldásra váró gond az autókölcsönzés, de akerékpárköl
csönzés is ahhoz, hogya kényelem kielégítő legyen.) Mióta a piac ilyen
messzire került, azóta nem főzök, marad a vendéglő ... Azért, ameddig tudunk
eljövünk, hogy itt töltsük el anyarat ajövőben is. -b-
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Meghívó
A .Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének a

Gyomaendrődi csoportvezetősége meghívja sorstársait a
2001. szeptember 29·én 18 órai kezdettel megrendezésre
kerülő évadzáró vacsorára, a Körös étterembe (a
buszpályaudvarraL szemben).

A vacsora ára 800forint
A menü: májgaLuska leves, rántott szelet, petrezselymes

burgonya, savanyúság, kenyér.
B menü: májgaLuska leves, marhapörkölt sós burgonyával.,

savanyúság, kenyér. .
Jelentkezni lehet minden kedden este 16 órától 20 óráig a

Mirhóháti utcai Napközi Otthonban Csőke Jánosnál.
Mészárosné Cselei ErzsébetT1él vagy Kovács Balázsnénál
2001. szeptember 20-ig.

Zene - tánc - tombola
Mindenkit szeretettel hiv és vár a vezetőség!
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A eimben említett esemény.
amely július 23.-augusztus 4.
között zajlott a Gyomaendrődi

Bethlen Alapítvány szervezésében.
Augusztus 4-én Zárókiállitással ért
véget. A kiállítás a Városi Képtár
ban augusztus 4-én 15 órakor nyílt
és a Képtár nyitvatartási rendjében
tekinthető meg. Domokos László
országgyűlési képviselőnk a meg
nyitón köszöntőt mondott. s
Gyarmati Gabriella művészettör

ténész szavaival nyilott meg a tár
lat (előzetes tervek szerint - a
szerk.).

A meglúvásos rendszerűművész

táborban idén is több hazai és
külföldi festő, grafikus, szobrász vett
részt Ausztriából, Bulgáriából,
Romániából, Törökországból, Mol
dáviából. A tábor érdekessége, hogy
Cserni Vilmos kiegészítette a Mil
lennium és Szent István szemé
lyéhez kapcsolódóan a korábban
készített faszobrát, valamint Pataj
Pál dr. az iskola tevékenységét,
múltját. kapcsolatait kifejező freskót
készített a kapualjban a bejárat
melletti falon.

A tábor vezetője dr. Pataj Pál fes
tőművész volt.

A közterületekre vonatkozó néhány, aktuális
közlemény:

• Acsapadékos időjárás igen kedvez a füvek
növekedésének. Kérjük a lakosságot, hogy a
növényt vágják ezért gyakrabban az utcán, a
lakóházhoz tartozó területen.

• Atelepülésen növekszik aszilárd burkolatú
utak száma. Ezzel együtt nő az elszállítandó kom
munális szemét is. Azonban a szilárd burkolatú
utcákban csak szeméttároló edénybe/kukába
kirakott szemetet szállítanak el aGyomaszolg Kft.
emberei, zsákosat nem. Felhívjuk a város pol
gárait, hogya szemetet csak aszállítás napján 6
órakor helyezzék ki az utcára, ellenkező esetben

.a kóbor ebek és a guberálók azt szétszórják.
(Sajnos, még mindig nagyon sok a városban a
kóbor kutya vagy az utcára kiengedett eb!)

• Szintén nagyon gyakori és gondot okoz,
hogy az ingatlanokon vagy kapukon nincsenek
feltüntetve/kirakva a házszámok. Például a
kézbesítők ezért csak nehezen találják meg a
címzetteket. Szintén kérjük a tulajdonosokat,
hogy erre is fordítsanak figyelmet, és jól látható

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

Tisztelt
Müvészetpártolók!

A Közalapítvány Gyomaendrőd

Város Közgyűjteményeiért kura
tóriuma tisztelettel kéri a kép
zőművészetetpártoló gyomaendrő

di vállalkozókat és magánszemé
lyeket. hogy az alábbi alapítványi
feladatok megvalósításához anyagi
lehetőségük szerint nyújtsanak
támogatást!

• Vidovszky Béla helytörténeti
gyűjtemény ismertetőjének kiadá
sához. Az ismertető anyaga el
készült, nyomtatásra vár. (A támo
gatókat a kiadványban feltüntetjük
és a kiadást követően tisztelet
példányt küldünk.)

• A Vidovszky-képek restau
rálásához.

• Tekintettel az idegenforgalom
ra. német és angol nyelvű rövid
ismertetővel szeretnénk kiegészí
teni az idelátogató külföldi yen
dégek számára a Képtár gyűjte

ményét.
Nagylelkű mecénások nélkül a

művészet nem virágzik.
Számlavezető pénzintézetünk:

Endrőd és Vidéke Takarékszö
vetkezet.

Számlaszám:
53200125-10002089.

Adományaikat előre is köszön
jük: Közalapítvány Gyomaendrőd

Város Közgyűjteményeiértkurató
riuma

helyre függesszék ki a házszámokat, ezzel is
segítve akézbesítők munkáját.

• Szomorú, hogy egyre több a KRESZ-ben
előírtakat figyelmen kívül hagyó gépjárművezető.

Például: szemrebbenés nélkül vétenek a behaj
tani, megállni, várakozni tilos táblák rendelkezé
seinek, valamint frissen nyírt, füves közterületre
állnak le. Kirívó szabálytalanság és veszélyes az,
amikor az útkereszteződésben, a gyalogátkelő

közvetlen közelében parkolnak/állnak meg
gépjárműveikkel. Több fegyelmezettséget, egy
más iránti figyelmet aforgalomban! (Nemcsak e
konkrét esetekben, hovatovább a haladási
sebesség betartásában is! - aszerk.)

• Acsapadékos időjárásra való tekintettel kér
jük, hogy az árkok tisztántartását, valamint az
átfolyók tisztítását a csapadékvíz akadálytalan
elfolyása érdekében mindenki. ingatlana előtt

tegye meg.
Ezúttal a felsorolt kötelezettségek be nem

tartóiról szóltunk természetesen, s nekik szól a
felhívás, kérés, nem atörvénytisztelőknek.

KISS LAJOS közterületfelügyelő

7
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Ingatlan
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 121. sz. alatti 2
generációs, vállalkozásra is alkalmas családi ház
eladóll.ár 2,8 MFt. Érd.: 06/20/370-20-87. -b
Oregszőlő szélén állattartásra alkalmas lanya
eladó - 1200 n.öllerülettel, közmű nincs. I.ár
200 E FI. Érd.: 06/52/429-297 vagy 52/498
819. -b-
Endrődön aSzabadság ú129. sz. ház eladó. I.ár
800 EFt. Érd.: 16 óra után, lel.: 66/282-099. 
b-
Gyomaendrődön, a Dobó u. 8. sz összkomlor
los, vízparttól 40 m-re, 100 t 40 m2-es ház, új
melléképülettel eladó. I.ár 4,5 M Ft. Érd.:
hétvégén ahelyszínen, vagy lel.: 06/30/395-83
69. -b-
Oregszőlőben tanya lermőlÓlddel eladó. I.ár 100
EFI. Érd.: Selyem út 49., lel.: 66/386-036. -b
AFűz/ás-zugban 300 n.öl gyümölcsös kis laház
zal eladó. I.ár 250 E FI. Érd.: Gellai András
Mátyás Király úlja 15. Tel: 66/386-097. -b
Sóczó-zugban egy 250 n.öles, lúrott k@al ellá
loti nem vízparli telek eladó. Kövesúl, villany
van. I.ár 100 EFt. Érd.: Gye., Apponyi u. 15/1.
vagy 66/285-159. -b-
Szarvasi út 6. sz. alatt ház bonlásra eladó. I.ár
150 EFt. Érd.: Petőli u. 68., vagy 66/283-669.
- b-
Endrőd, Micsurin u. 20. sz. alatti összkonHortos
kertes ház eladó, vagy Vásártéri lakólelepire
cserélhető. I.ár 4,2 MFt. Érd,: 66/285-986. -b
Gyomán, aFűzfás-zugban 2db 600 n.ötes kert
eladó. I.ár megegyezés szerint. Érd.: 66/282
158. -b-
Gyomán, aLehel ulcában két generáció részére
alkalmas családi ház ipari árammal, kerllel
eladó. I.ár 4,5 MFt. Érd.: 66/285-489 -b-
3 hektár löld, 80 AK-ás eladó asebesi löldben
(Gyomán). I.ár 600 EFt. Érd,: 66/285-510, -b
Gyomaendrődön, a Németzugi-sor 6, sz. alatt
vikendház eladó, 900 m2-es zárt kerttet - viz, vil
lany, telelan a lakásban. I.ár 1,5 M Ft. Érd,:
66/283-643. -b-
Elcserélném révlaposi (fürdő lelőli) 2 szoba
összkomlortos gáz központi lűtéses, kertes
családi házam lakótelepi löldszinles lakáséri 
értékkülönhözettel. Érd,: Gye" Munkácsy u. 21"
lel.: 66/284-056. -b-

Lakás
Azonnal beköllözhető összkomlorlos házat vagy
téliesített nagyobb nyaralót bérel nék! Érd.:
06/30/9384-449. -b-

Jármű

Polski Fiat 126-os eladó, I.ár 160 EFt. Erd,:
66/285-535 -b-
Eladó 250-es ETZ érvényes műszakival. I.ár 60 E
Ft. Érd,: 661282-103. -b-
126-os Polski Fiat 88-as, Iriss műszakival

eladó. Robogó csere érdekel' I.ár 160 EFI. Érd.:
66/284-994. -b-
Eladó egy lelújitott és újralestett Babelta,
ugyanitt ETZ alkatrész is, I.ár megegyezés
szerint. Érd.: Gye., Mikszáth u, 53. lel.:
06/30/292-85-61. -b-

Vegyes
Diákközpontú oktatás' Személyre szabott tanítás,
tanulás (korrepetálás, lelzárkóztatás) kisiskolá
soknak, ill. 5" 6, osztályosoknak törlénelemből.

Érd.: 66/285-141 vagy 06/30/856-3218.
Fekete cocker-spániel kölykök eladók
törzskönyv nélkül, augusztusi elvilelleI. I.ár 12 E
Ft. Érd,: 06/20/445-7941. -b-
Alig használt kék-sárga színű 2 lunkciós
babakocsi eladó, I.ár 15 EEI. Érd.: Soósné Gye"
Zrinyi u. 49. 66/283-488. -b-
Gyomaendrődi egyetemisták, lőiskolások,

ligyelem! Szakdolgozatok, esszék, jegyzetek,
határidős munkák gépelése, szerkesztése,
nyomlatása helyben. Extra rövid határidő, Érd.:
66/285-141 vagy 06/30/856-3218,

Kukorica eladó. Érd.: 66/285-272, 06/30/376
1482
Nagylestú szülőktől (kuvasztnémeljuhász) szár
mazó kölyökkutyák elvihelők, Vaszkó Lajos,
Apponyi úli kerékpár-kisgép szerviz (Endrőd),

Napos és előnevelt csibe megrendelhető' Erd.:
Nemes Tiborné, Gye., Sugár u. 4, 66/284-392
vagy 06/20/423-0926. -b-
3db jó állapoiban lévő leleüveges ajlólap eladó.
Érd,: 66/284-581 vagy 06170/2131-069.
Cége k, magánszemélyek, figyelem! Eladna?
Venne? Hirdessen az Interneten gyorsan, olcsón
abiztos üzlel érdekében! Érd,: 66/285-141 vagy
06/30/856-3218. -b-
Bonlásból aluradiátorok, belső nyflászárók
eladók'l.ár 5-7 EFt. Érd.: 06/30/9035-428. -b
Szövegszerkesztést vállal ok, németül is. Erd.:
06170/226-9876 vagy 66/285-875. -1-
SONY Playstation 13 hónaposan, chippelve,
memóriakártyával, alig használtan 10 db CD-vel
eladó! I.ár 45 EFt. Érd.: Várdonyi Zollán Gye"
Fő út 63. -b-
Alig használt 2 lunkciós babakocsi lábzsákkal,
vatamint rácsos babaágy és egy pelenkázó
szekrény eladó, Érd,: Gye., Vásártéri ltp. 28/A 2.
e. 6, Tel.: 661282-795, -b-
Rotációs kapa tarlozékokkal, kézzel hajlhatós
kukoricamorzsoló,. kézi kocsi eladó. Ár meg
egyezés szerint. Erd,: Tóth Boldizsárné Gye.,
Zöldfa u. 1711. -b-
ElőnevelI csirke, kacsa jegyezhető - Szeleiné,
Fő út 4. Tel.: 66/386-077. -b-
Ruhás szekrények, éjjeti szekrények, kályha,
rekamiék, varrógép, lekel-Iehér tévé, vil
lanylűzhely eladó. I.ár 2000 Ft-tól. Érd,:'
Gyuricza Mátyásné Gye" Széchenyi u, 4, sz. -b
Tejszívó és orrszívó (Pesztonka) és 3 lunkciós
babakocsi olcsón eladó, Érd,: 66/283-858 vagy
06/30/328-44-42 -b-
Kézzelhajtós kukoricamorzsoló, 24-es gyermek
kerékpár és 200 db lehér tetőcserép meg
egyezés szerint eladó' Érd,: 66/284-354, -b
Alsólagozatosok korrepetálását vállaljuk minden
tanlárgybót (angol nyelvből is!). Érd,:
06/30/853-7362 -b-

Egyéb
Ulilársat keresek személyautóval békéscsabai
bejáráshoz. Erd.: 66/285-889, -b-
Autóra tetőcsomagtarló, valamint béléslégla
sürgősen etadó, Érd,: 66/386-268. -b-
Szívesen ajándékba adnánk 6db kiscicál, külön
egyesével iSi Érd,: 66/285-881. -b-
IH B47 KORMIK bálázó üzemképes állapoiban,
bontásra is eladó. Ár megegyezés szerint.
Pajtában tárolt lucernaszéna 370 FVdb, szemes
kukorica 3300 FVq eladó! Érd.: Gye., Móra F, u,
20. , tel.: 66/284-082 -b-
Nagyméretű dalolyapálma és Kombi pelenkázós
gyermekágy megkíméli állapotban eladó. Ár
megegyezés szerinI. Érd,: 66/284-277, -b

Építési telek eladó! Zrínyi Miklős u.
43/1. sz. alatt. Érdeklődni a66/283-489
es telefonon lehet.

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

R.NAGY
JÁNOS

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút,

virágot helyeztek,
S utolsó útjára elkísérték!

Agyászo/6 család

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjelle~~:~~irdetését kécésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R '7.u apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban, ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai jrányárát) sem!

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128, fax: 283-288

Bekilldési határidőminden hó 25-e.

~-----------------------------------------------------------------------------------*

i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i

i ~~~~:Ó. ~.~~~~.: :.' : ....: :.'::.' ::.' ::::::.':.'::::::::.':::::.':::::.... :::.'.'::::.':::.... !

! ~~Jbe"f~~Ii):~'de~r7V7(}J:~~:7'::\i I

__~~~~~::_::::::::::::::::_~:L ~~l~~~~~~~_~~~j

Anyakönyvi változások
Házasságkölések:

Forgács Tamás és Gyetvai Krisztina, Miklovilz Attila és Fodor Tímea, Bottlik
Mihály Pál és Giricz Judit, Tamási Ferenc és Vadász Rita, Bernád Levente Károly
és Adamik Zila, Omiliák Csaba és Szilágyi Anita, Tólh János és Kovács Edina,
Beinschróth Sándor és Tímár Viktória

Elhalálozás:
Pató Imre 68 éves korában

A Turul Cipő Kft. cipőfelsőrész-készítőket és var
rónőket keres hosszú távú német bérmunkára, jó kere
seti lehetőséggel, azonnali belépéssel!
Érdeklődni: Oláh Ferenc 66/386-251

URUL
ELADÓ - ELADÓ - ELADÓ -ELADÓ

Gyoma föterén, a Szabadság tér 2. sz.
alatt, a holtág partján, 200 m-re a ter
málfürdőtől, megkezdett építkezés alatt
álló ingatlan eladó. Érd.: Turur Cipő Kft.
nél. Tel.: 386-251, 30/9384-449
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Kisebb-nagyobb csomagok, levelek és egyéb
sürgős küldemények háztól házig szállítása a
lehető leggyorsabban belföldön bárhová 0,8 t
illetve futóval 1,4 t-ig. Jelentős kedvezményekkel
várom a kedves érdeklődőket és megrendelőket.

Ajánlatkérés, megrendelés: Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 35/1.

el.: (20) 9506-703

SOMADRIN "SÓBARLANG"
Egy magyar találmány,

jótékonyan hat a légzőszervi panaszok ellen!

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/66/285-227 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot.
régiségeket, ócskaságokat • régi

stilbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli. sublót. falitéka,
konyhaszekrény, láda. szék,

tükör és tükörasztal. kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

Bárkai Zsolt. Gyomaendröd, Bocskai u. 59.

Továbbá segít:
asztma, hörghurut, légcsőhurut, arc- és homloküreg-gyulladás,

krupp, nátha, köhögés, pollenek okozta allergiában szenvedőknél. ..
SOMADRIN sóoldat állandóan kapható otthoni használalra.

SÓBARLANG: Gyomaendrőd, Árpád u. 22/1.

Bejelentkezés, érdeklődés: 66/386-189 az esti órákban.

Gépjármű-tulajdonosok figyelem!
Vállalkozásomkeretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhei,

valamint targoncához. ~
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 1l!Ol

. ~s ~a.rg?nca g~mi~ö~eny szerelését,
javItasat, centlrozasat

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.'

Tel,: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Szo.: 8-12-ig.

NON-STOP FUTÁRSZOLGÁ AT

trHER" , .... X 5500 Gyomaendröd,
• J • .,. . Ipartelep ll. 3.

_ Tel./fax: 66/386-614,

Epítőipari Szövetkezet 86-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspanbútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. .. )

.~.Körösi Weekend HOrgáSZ-~~ .
":.J" . hobbY-, kempingszaküzlet ~%
.~, ~. Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSfÁK ÉS DíSZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKB6LI
Endrőd. Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047

Nyitva: mindennap 8-18 óráig

Tévé, video, antenna és egyéb
elektronikai készülékek

AVÍTÁSA!·

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cl •••••••••····
Tüzép-telep

Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
• építő anyagok gyári áron· oltott mész, kovács-szén, dunai

sóder. import cement kedvezményes áron • száraz akác tűzifa

MÉG RÉGI ÁRON KAPHATÓl
Készletbőlvagy rövid határidőre megrendelhetők!

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812., este

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
MAGTÁRFERTÖTLENíTÉS:

•csótány-, hangyairtás :
~

Petrovszki, 66/386-203, 06/30/361-5162 :.
• ••••••••••••••••••••••• e e • e e e •••••••••••

Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz: Telefon 06/30/228-4728.'.
o •••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ ~All-lRADO szerkesztőség

telefonszamamegvaltozott: .

(f) 66/282-1 2~
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I•

LIONNE
SHOP.

s

• Akciós amatőrfilm-kidolgozás!

• Fotocikkek

• órák, hőmérők. kazetták

• aranvozott bizsu ékszerek

• aranv és ezüst
ékszerek árusítása.

és javítása

• tört aranvból
ékszerkészítés

a bővített mintakollekcióból

on
GYOMRENDRÓD,

Hősök útja 46.. Tel.: 66/386-424

AGFA akciók!

LIONNE
SHOP

"ÓZ4/);

"''---,-S''l''''s-S--@/;/
GÓlAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Magán Autósiskola
az alábbi időpontban

és kategóriákbantanfolyamot indít
Gyomán 2001. augusztus 9-én 17 órakor
Endrődön:2001. augusztus 9-én 17 órakor

(Dériné Művelődési Otthon)
Személygépkocsi • Motorkerékpár

• Segédmotoros kerékpár

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
(A Kner Nyomda mellett)

Telefon: 386-479, 60/345-789

Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 16-17 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

GYOMASZOLG KFT.
-Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233 Fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

il:
-magas- és mélyépítffipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás,
- teljes körú temetkezési szolgáltatás.

C:.

Az ilyen felújított ablakok, ajtók visszaadják a
sokszor műemlék· épületek eredeti hangulatát.

(() 06/20/9233-262· 06/30/3641-555

SzáITÚtástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:
• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maii küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Ne dobja ki régi bútorát, ami szívéhez nőtt,

illetve valamilyen szülői emlék fűződik,

kötődik hozzá.

Nincs szebb, mint látni afa természetes színét és rajzolatál.
Mert bármilyen régi fából

és furnérozott anyagból készült bútort fel lehet újítani:
asztalt, széket, fotelt, ágyat

régi, díszes ajtót, kaput (a,kár templomit :5)
egyházi bútorokat, padokat, karzatokat

tájházak bútorait.

Ugyanilyen módon újjá lehet varázsolni
bármilyen régi (akár érintetlen) középületen

lévő nyílászáról.

A MÁGUS-COMP

Címünk:

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. Ca gimnáziummal szemben)
E-maiI: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 661282-388
Nyitva tartás: hétfőtó1 péntekig 9-12-ig és 13-17 óráig.

U1: Óriási

@
'/fürdőrUha,rÖVidnadrág,

. póló áruválaszték!• •
9·· NYári ruhák

aueusztusi leértékelése!
, U~\ Géprongy folyamatosan kapható!

GYOMAENDRŐD Nyitva tartás: .
Szabadság tér hétfŐ: 8-H-ig, keddtŐl péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig
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RÓZA VENDEL
,Gyomaendrőd ,

Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686.

tel.: 06/20/9142-122
E-maii: vendel@ bekesnel.hu

(Hi8, SVHS. VI-IS mínöségben, CD-re archiválás)

'I'eremdísaít ésfl éggömb, virág stb.)

&: Műhely R . NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

Telefon: 66/283-858

06/30/205-3164 e 06/30/328-4442

GYOMAENDRŐD. Vásártéri ltp. 31/A

ra ~~ ~n ~ v ~u ~R~._m~.~.~.,

I D Z
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

A COLi CIPOSOD OZ
TÖBBFÉLE 'MÉRETBEN

RÓ Z A VENDEL,
5500 GYOMAENDR6D, Hársfa u. 811.

Tel./fax: 66/282-686, 061209/142-122
. ,.-. . .=~:~i} :2e:n~~~~~s~~~~ ,; -. . .J

Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.
, CT.: HAINFART MIHÁLY

Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNI~ ÉS IROD,ATE~HNIIW

SZERVIZ! ~ SZÖVEGSZERKESZTÉS!
Másolópapír. faxpapír, leporelló, borít ék, öntapadós címke

Nyomtatókazetta. festékszalag. toner HP4P, 5P. 6P. HP4L. 5(" 6L.
Cartridge újratöltés RICOJ-!, CANON. SHARP másológépek kazettatöltése

AUDIO-, VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek. árazógépek forgalmazása. javítása

TEC. SAMSUNG PÉNZTÁRGÉPEK MÁRKASZERViZE!
. 5500 Gyomaendrőd. Zrínylll. 26. Tel.: 66/284-788. 20/9439-172

_ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ .....J

•
Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

lFordítás~ i1:oirllá lC$@lá s

Il.AIFA R G lE
GIPSZ '

Gyomaendrőd, Kossulh u. 18. sz. alaH váram megrendeléseikel.

(I1IaJl/~~:
hozoU anyagból koszlümök, nadrágok, szoknyák, blúzok, blézerek, .
pólók, ruhák, alkalmi és láncruhák egyedi, méreI és igény szerinti

elkészftését, varrá sat gyermek méreU61 anői extra méretig.
Nyitvalarlás:ahét minden napján 8-17óráig.Gyors határidő. jóminőség. kedvező árak!

'Kossuth u. 18. Tel.: 386.-522/23-asmellék o Mobil: 06/30/9087-808

Tűzálló, impregnált, hajlítható, normál gipszkartonok.
... Hö-, hang- és vízszigetelő anyaqok förgalmazása.

Almennyezetek különböz ö mintákban
világítótestekkel , gyors minőség i szerelése.

Továbbá vállaljuk épületek külsöhang
és hőszigetelését, csemp ézest. burkol ást,

Ügyfelek fogadása hétvégén is.
Telefon: 06/30/228-9702

Ügyintéző: BÚZA YAMÁ S
GYOMAENDRÖD, Kossuth u. 68 .

(A volt GMV keverő területén).

angol; német,
tanfolyamainkra
várjuk a jelentkezőkett

Kezdő. újrakezdő és nyelvvízs
gára készítő csoportok indulnak

30 órás: 9OOO Ft
50 órás: 14500 Ft

S aJfl k/'d~

~Ct. , Tlmár
Friss tőkehúsokkal és folyamatosan akciós lermékekkel várjuk
kedves vásárlóinkat!

e Cukrászsütemények (tortarendelést felveszünk)
Figyelje sz6r61apjainkat és áruajánlatainkat! .

Haha UR 27 g eU c ~ 386·6 9
Nyitva tartás : hétfőtől péntekig 6-19 óráig,

szombaton: 6-14 óráig, vasárnap: '7-1,1 óráig .
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ÁLLÁSAJÁNLATDK CSEMPECENTRUM és CSILLÁRSZALON

Gyomaendrőd, Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

ENILNO BT.

Telefonlfax: 06/66/284-528
Mobiltelefon: 06/20/966-7647

AN DOR és AN DOR KFT.

nynt Gyomaendrődön,a mezőberényi úton, a helységnévtábla után
200 méterre, a Toldi út 1/12. sz. alatt (a volt Tequila helyén)

lalakerámia termékei
Beltéri ragasztó

l. oszt. falicsempék • I. oszt. padlóburkolók
l. oszt. kültéri padlólapok
Szarvasi lJas--fémipari Rt.

Konyhai csillárok· hajszárítók
é.üeli lámpák • háromágú csillárok

kerti állólámpák
Elektromos főzőlap, kávé és teafőző -10% engedmény

Műanya!! termékek
Kerti bútorok, napernyők, szerszámos ládák, hordók, kerekes

szemeteskukák, virágcserepek
Festék

Diszperziós belső falfestékek • trinát zománcfesték (fehér)

5 literes • autózománcok • ecsetek • teddy hengerek
NYitva tartás

Hétfőtől péntekig: 8.00-18.00 óráig. szombaton: 8-12 óráig

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

V Csikós János Gye., Kör u. 3. Tel.: 66/280-104 - 2lő csomagoló
v Gyomai Kner Nyomda Rt. Gye., Kossuth u. 10. Tel.: 66/386-172. - 4fő

nyomdai gépkezelő
v Sellő Ruhaipari KKT Dévaványa, Móricz Zs. u. 31. Tel.: 66/483-018 - 3

fő szabó-varrónő

v Dósai Árpád Gye., Bányász u. 2. Tel.: 70/228-69-91 - 2fő segédmunkás
v Kunszöv Textilipari Kft. Ecsegfalva, Fő út 102. Tel.: 59/520-116. -10 fő

varrónő

v' A kunhegyesi Mezőgazdasági és Ipari Szakmunkásképző Intézet
keres: szobafestő-mázoló, kőműves szakoktató, pincér szakoktató,
szakács szakoktató, német nyelvtanár, angol nyelvtanár.
Érd.: 59/326-652-es telefonon Kun Istvánnénál.

v ABékéscsabán nyiló TESCO áruház felvételt hirdet eladó, ill. árufeltölő

munkakörben. Érd.: 66/450-020 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 14. sz.
v Az oroszlányi Vértesi Erőmű Rt. keres:

40 fő föld alatti lakatost, felajánlott bér 85 EFt-iDO EFt-ig.
20 fő föld alatti villanyszerelőt, felajánlott bér 100 EFt-135 EFt-ig.
20 fő függőpályás Scharf mozdonyvezető\, felajánlott bér 75 EFt-ii O
EFt-ig.
10 fő bányavasúti dízelmozdony-vezetőt, bér 75 EFt-ii OEFt-ig.
10 fő aknászt, bér 150 EFt-180 EFt-ig.
300 fő bányász\, bér 130 EFt-190 EFt-ig.
Érd:: 34/360-122/26-97-es telefonszámon Haveida Tamásnál.

v Atiszakécskei Pósa Bt. keres 5 fő üzletkötőt, felajánlott bér 50 EFt-tól.
Érd.: 20/360-85-66-os telefonon Kissné Pesti Erzsébetnél.

További információk aMunkaügyi Központ Kirendeltségén (Mirhóháti u.)!

KIÁLLíTÁS ÁLLÁST A.JÁNL!
Képünk Eichler (Németh) Éva endrődi születésű alkotó első kiál

lításának megnyitóján készült. Belső késztetés re kezdett festeni olajjal,
temperával. Az első négy alkotó hónapjának eredményét tárta aközön
ség elé, ami 35 kiválasztott képet jelent. Abiztató kezdet után várjuk a
továbbfejlődés eredményét.

Bíró (i)Lona megnyitójával, Gyányi Réka közreműködésével július
10-én nyílt Eichler Éva magánkiállítása a Katona József Művelődési
Központban.

Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ

ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ

önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.
Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet.

GyomaendrődiHíradó· GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja· Felelős szerkesztő: Bíró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete. 5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 1. • Tel.: 66/282-128. Fax: 66/283-288

Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester· Készült: Balu Print Bt. Gyomaendrőd, Telefon: 06 66/283-489
E-maii: hirado.gye@bek.ahh.gov.hu.Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők· Engedélyszám: III/PHF/108/BE ISSN 1417-7390
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MEZŐŐR. -JÁRULÉK

KOSSUTH u. ~4.

TElEfON:
66/~86-50~n-AS MEIIÉk

RÁdiÓTElEfON sZAküzlET

GYOMAFON

~~,....., GYOMAENDRŐD

Augusztus 20. - záró ünnepség
Mindez egy álommal kezdődött - mondta gyomaendrődi ünnepi

beszédében, augusztus tizenkilencedikén Domokos László országgyűlési

képviselő, a megye-
gyűlés elnöke -,
Emese álmával ...
Aztán Szent István
álmával a magyarok
országáról, amely az
otthonunkká lesz...
Szent István elvégezte
azt a komoly és szent
feladatot. amit kirótt rá
a sors. Mi ünneppé
alakítottuk a valósá
got, az egykori
álmokat. Gyermekeink
jellemét már
hihelően - nem asors
formálja, hanem ők

formálják sorsukalI 
fejezte ki reményét
Szekfű Gyula gondo-

latát továbbfüzve. ~~~~~~m~~~l~~Domokos László ' ,
beszéde végén a
lakosság figyelmébe ajánlotta az ünnepre megjelent Békés Megye Képes
Krónikája című könyvet. Mint aMillenniumi Bizottság elnöke, megköszönte
a városvezetőknek fáradságukat a millenniumi rendezvények lebo
nyolításáért végzett eredményes és színvonalas tevékenységükért.

(folytatása a 2. oldalon)

A Kis Bálint Iskola névadójáról .. 6. oldal
Foci-sorsolások... .. 6. oldal
Kultúra a Völgy ölében 5. oldal
Lakásépítési támogatás 2. oldal
NAGYLAPOS - ÖREGSZŐlŐ hírei 10. oldal
A VW bagartalálkozó eredményei 9. oldal
Honti Antal köszöntése 7. oldal
Aszennyvízről 6. oldal

,
A TARTALOMBOL:

Szakértői irodánkat megtalálja:

(Suzuki Autószalon)

Gyomaendrőd, Fő út 140. Telefon: 66/386-322

SUZUKI

--IIIJ--

Eredetiségvizsgálat
a Gyomai Autócentrum

telephelyén.
Átiratáshoz, eladáshoz, vételhez

sziJkséges vizsgálat, értékbecslés,
körözési információ, kötelező

biztosítás kötés: mindezek egy
helyen, a Gyomai Autócentrumnál.

Tiszteltföldtulajdonosok, földhasználók!
GyomaendrődVáros Önkormányzalának adóhatósága felhívja figyelmüket arra,

hogya 2001. évi mezőőri járulék befizetésének határideje szeptember hó 15-e.
A mezőőri járulék dijtétele nem változott, tehát fizetési kötelezettségüknek a

2000. évi határozatban foglaltak szerint kell eleget tenniük. Ahatározatban foglalt
összeg avadásztársaságok által kiadott igazolás alapján csökkenthető. Kérem, hogy
fizetési kötelezettségüknek időben szíveskedjenek eleget tenni!

- Adóhatóság -
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Megkérdeztük

A POL ÁRMESTERT
Lakossági kérdések

• Nagylaposi igény lenne a közlekedés fejlesztése. Mit lehet ebben
tenni?

AMÁV-val amenetrend egyeztetése koratavasszal van, akkor lehet erről

tárgyalni. Ebben mi partnerek vagyunk, a menetrend és az utazási igény
ismeretében. Az autóbusz esetében atávolsági járat megállási feltételei nem
kellően kialakítotlak, ennek ellenére sokszor megáll, ha szükséges. Önálló
menetrendi bekapcsolódás kellő utaslétszám nélkül nehezen képzelhető el.
Kompromisszumkésznek kell lennünk avonat és atávolsági busz esetében,
mert elképzelhetellen, hogy Nagylaposra folyamatos helyi buszösszeköt
tetés jöjjön létre. Egyébként a Gondozási Központ járműveit is sokan
kihasználják, térítés nélkül.

• Milyen erőfeszítéseket lehet tenni a volt gumiüzem sorsának ren
dezéséért?

Igazából tennénk mi lépéseket, de olyan nagy összegű jelzálogot vett fel
rá atulajdonos, hogy az egész épület szinte nem ér annyit. .. Nehezen képzel
hető el, hogy ebben, amíg a bank meg nem veszi és fel nem szabadítja,
előrelépés lehet. Szerintem ezt aproblémát egy vállalkozónak kellene felvál
lalnia.

• Aki nem akar most ráko/ni a bővülő, kiépítés alatt álló szennyvíz
csatornára, azzal mi történik?

Jelenleg olyan irányú szankciót nem alkalmazunk, hogy mindenkinek
kötelező lenne arákötés. Inkább azt kellene mindenkinek megértenie, hogy
az a szennyvíz, amit itt évről évre termelünk, a felső talajréteg termőké

pességét csökkenti, a környezetet állandóan szennyezi. Eszennyvizet
belátható időn belül (10 év) el kell vezetni. Mindenkit kérek, hogy értse meg,
mekkora veszélyt jelent gyermekeinknek, unokáin knak, hogy mi most
továbbszennyezzük ezt aréteget.

Mindenhová szeretnénk kerítésen belülre vezetni acsonkot, hogy eset
leg új helyzetben, meggondolás esetén rá lehessen kötni. Állagban a
lakosok 70%-a már aláírta a nyilatkozatot. A befizetés nagysága
következtében az udvari vezetékig ki lesz építve, ha ezt valaki nem akarja
•••• •••• ••• • • • • • • o ••••••••••••

(folytatás az 1. oldalról)
Az új kenyér ünnepén Iványi László plébános által

megszentelt kenyeret, amelyeket a polgármester fel
szeletelt, valamint a kiscipókat a közönség között osz
tották szét. (A búzaárut a Cuti kenyérgyár készítette.)

A millenniumot záró Szent István napi ren
dezvényen az endrődi sportpályán közreműködötta
-Körösmenti Néptánc Alapítvány táncegyüttese, a
Színfolt Mazsorett Csoport, a Bm. Rendőrfőkapitány
ság kommandós csapata. Nosztalgia labdarúgómér
kőzés, távirányítású repülőmodell bemutató, tom
bola, tűzijáték színesítette a nap eseményeit.

*
Ugyanekkor emlékeztek meg a Barátság SE tízéves

fennállásáról is. Márton Gábor betegsége miatt Varjú
József ísmertette a klub tízéves, látványos történetét.

A Barátság SE-ért emléklapokat kapta Kovács
Lajos - posztumusz, Márton Gábor, Dobó Imre. Kö
szönetet mondtak a szponzoroknak a tíz év alatt nyúj
tott támogatásért, köztük az önkormányzatnak és a
kuratóriumnak is eddigi lelkes munkájáért. Az ün
nepség rendezője a Barátság Sportegyesületért Köz
hasznú Alapítvány és Gyomaendrőd Város Önkor
mányzata volt.

kifizetni ezek után, akkor részben adó vagy jelzálogként rá kell terhelni az
épületére.

Arákötés egy másik dolog. Várhatóan az EU-ba történő belépés miatt
is, de a hazai szabványok alapján is rendkívül következetes és erős

környezetvédelmi ellenőrzések és büntetések lesznek akiépítés után. Azok
várhatják izgalommal ezt, akik nem szippantatják ki, vagy nem tudják hitelt
érdemlően bizonyítani, hogy mit csinálnak akeletkezett szennyvízzeL ..!Nem
csak aszankciók, abüntetések miatl, de emberileg is értsük meg, hogy az
a jó, ha minél tisztábban adjuk át környezetünket az utókornak, egyszóval
vigyázunk rá. És ezért amár szennyezetl területeket is mentesílsük atováb
bi szennyezéstől.

• Támogatások is téteznek, mint arrólmáshol és máskor is írtunk már. ..
Az önkormányzat, a vízmű is támogatja. Tehát elviekben minimális

összegbe kerül a tényleges rákötés. A költség nagysága a saját portán
végzett földmunka díja, a többi köllségként támogatva lesz. Ezt a rákötés
után kapják vissza, a befizetetl pénz arányában. Jövő évtől kommunális
adókedvezményt is élvez négy éven keresztül. ..

Például, ha valaki az idén rákö! az elkészült vezetékre és igénybe veszi
a szennyvízcsatornát, egyösszegben befizeti a költséget, akkor csak a
85%-át kell kifizetnie. Ebből az összeg a15%-át jövőre visszakapja, és négy
évig kommunális adómentessége is lesz...

• Aparlagfűszezon idején mit tesz az önkormányzat?
A parlagfűügyben több szabálysértési eljárás is történt. Az önkor

mányzat kampányt nem szervezett az irtására. Afigyelem felhívása, a lakók
figyelmeztetése megtörtént. Avárosban, véleményem szerint, gondozzák a
lakók az utcafrontot, legalábbis a központi részeken. A város pedig a
közterü leteken végzi folyamatosan ezt.

• Mi újság kábeltévéügyben?
Még ezen ahéten tárgyalunk aFiberNet vezetőségével. Ennél nagyobb

dolgokat is elintéztünk már, de ez az ügy egyelőre nem akar összejönni.
Amegbeszélések eredményéről tájékoztatjuk majd a lakosságot.

• Sokan sérelmezik, hogya polgármesIeri hivatalban néhol és néha
megkülönb6zletéssel bánnak az ügyfelekkel, sőt egyesekhez kedvesebbek. ..

Úgy érzem, hogya hivatalban normálisan intézik az állampolgárok
ügyeit. Ha a hivatali eljárásban valakivel mégsem az elvárásoknak
megfelelően bánnak vagy bármilyen megkülönböztetést észlel nek, kérem,
hogy azt jelenlsék ajegyző úrnak vagy apolgármesternek.

Én úgy tartom, hogya hivatal apolgárokért van, snem fordítva. Mi min
denki ügyél egyformán igyekszünk elinlézni.

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
TÁJÉKOZTATJA

a Tisztelt Lakosságot, hogy ,Az első lakás meg
szerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásrór
szóló többször módosított 12/1998. (III.5.) KT számú
rendelet 8. § /1/ bekezdés b./ pontja alapján, ameny
nyiben az adott költségvetési évben lakásépítésre,
illetve vásárlásra elkülönített költségvetési összegből

az elbírálást követően pénzmaradvány keletkezik,
úgy az adott év szeptember 15. napjáig újabb kérel
met lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Osztályánál. A kérelmek elbírálása
az adott év október 31. napjáig megtörténik. A
benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!

DR. DÁVID IMRE polgármester
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Már hosszabb ideje folyik a szennyvízberuházással kapcsolatos

előkészületi feladatsor. Az önkormányzat avonatkozó pályázatokkal a kivitelező

kiválasztását célozta meg, azonban ennek minden fázisában a közbeszerzési
döntőbizottsághoz fordultak, és még jelen pillanatban is várják aközbeszerzési
döntőbizoltság által elkészített határozatot, amiben lezárja e folyamatot. Eitől

függetlenül az Alterra Kft.-vel a szerzCjés július 11-én aláírásra került. Azóta
már lálható, hogy néhány utcában megjelentek a kivitelezők, s közmúfeltárási
munkálatok folytak. (Alvállalkozásban a Gyomaép Kft. is dolgozik). Az Arany
János utcában augusztus 13-án megkezdték acsatornaépítés munkáit.

Ezt követően lesz végleges az építendő nyomvonal. A 2001-ben meg
valósítandó csatornaszakaszokon végzik ezt. Aközmúfeltárási munkák célja az,
hogy aszilárd burkolatú utcákban avalóságban is megtapasztalják akorábban
megépült ivóvíz-, gázvezeték hol és hogyan helyezkedik el. Ennek ismeretében
fogják véglegesen meghatározni a szennyvízcsatorna helyét, nyomvonalát a
meg lévő útburkolat lehető legkisebb károsodása mellett. Augusztus 20-a után
acsatornaépítés is megkezdődik. 2001. október végére éri el az építkezés ater
vezett készültségi fokozatot, ez után aterv szerint, teljes kapacitás mellett zajlik
majd aberuházás.

Természetesen, ahol a meglévő közművek helyzele..nem teszi lehetővé, ott
kénytelenek az eredetileg tervezett nyomvonal on (útburkolat tengelye) vezetni a
szennyvízcsatornát.

Atársulati szervezömunka nagy léptékben halad, köszönhetően a lakosság
kedvező hozzáállásának. Az utcabizalmik által leadott szándéknyilatkozatokat
átvizsgálva megállapíthatjuk, hogy nem ritka az egyes utcákban a 90%-os
részvételi arány. Ez azt is tükrözi, hogya lakosság az elmúlt évek csapadékos
időjárását megszenvedve nemcsak szavakban, hanem avalóságban is igényli a
szennyvízcsatorna megépítését.

A társulat alakuló ülésére várhalóan szeptember elején kerül sor, eddig az
érintetteket értesíteni fogják.

Akivitelezés jelentős felfordulással jár majd. Előre is köszönjük alakosság
elnézését és megértését. Számolni kell azzal, hogy néhol az utcák lezárása mialt
a szállílásokat akadályozni fogja az építkezés, ezért kérjük ennek figyelembe
vételéti (Ahol lehetséges, tervezzék aszállításokat ezt megelőző időszakra vagy
utánal)

A teljes felvonulási terület a Gyomaszolg Kft. telephelyén, udvarán kerül
kialakításra.

Mint már arról hírt adtunk, 2001-ben aRévlapos mindkét oldala, Micsurin
u. - Kilián tér - Hatház u., Népliget, Arany János u. - Mirhóháti u, - Hunyadi
u. épül meg.

2002-ben az Attila u. - Fő út - Bocskai u. (utca közepélől a Fő út felé eső

terület) által határolt terület, Pásztor J. u., Eötvös u., Mikes K. - Kinizsi u. 
Szabó E. u. - Juhász Gy. u., Katona J. u. - Nagy S. u. - Kisréti u. - Hősök útja

- Kazinczy u. által határolt terület, Béke u. - Körgát u., Kálvin u. Hősök útja
felf~' része, Árpád u. - Fő út - Hantoskerti u. által határolt terület, Jókai u.
Tor';yi u. - Napkeleti - Polányi - Mohácsi - Tamási u. által határolt terület,
Bocskai u. (Fő úttól D-re).

2003-ban Kántorkert sor - Táncsics u. közötti terület, Sugár - Polányi 
Zsák - Apponyi u, Korányi - Zrínyi I. - Décsdi - Temető - Kenderáztató 
Orgona - Szélmalom - Akác - I<:sfok - Egressy - Gábor - Vasvári u. által
határolt terület. Pásztor - Zrínyi M. - Bocskai - Sallai - Bajcsy - Fegyvernek
- Attila u. (gát felőlj oldala) - Ságvári u. Dobó u., - Béke - Körgát - Kálvin u.
(Dobó u. felőli vége) készül el.

Amunkálatok befejezésének várható határideje 2003. november 30.
A lakosság hozzájárulásával támogatja a megépülést. Ennek mértéke: 85

ezer Ft, aki egyösszegben, s 100 EFt, ha valamilyen hitel (10 éves vagy elő

takarékossági) formájában fizeti meg.
Acsatorna rákötési kampány az elmúlt év november Hétől indult aváros

ban. A rákötést több kedvezménnyel támogatják. A Polgármesteri Hivatal által
rendszeresített formanyomtatványon lehetett ezt kérelmezni Egyszeri támogatás
mértéke I;Jl'ásonként 5000 Ft, ha az ingatlannál a csatornabekötő-vezeték

közterületi szakasza teljes egészében kiépüll; 10 ezer forint, ha az ingatlannál a
csatornabekötá-vezeték közterületi szakasza nem teljes hosszában, vagy egyál
talán nem épült ki

A Görbekút - Vidólaposi csatorna (Enci mellett) kivitelezési munkái is
elkezdődtek. Augusztus 20. után indul október 15-ig és a Centenárius Kft.
végzi. A kerékpárút felújítása is megtörténik. A munkák összegének 85%-át
pályázaton nyerte meg aváros, és ez része aholtág-rehabilitációs programnak.

Indult a nagy munka az Arany János utcában

1995-ben gazdasági okokra hivatkozva egyesítették a "" , egy s-sel írtuk, használjuk. Főleg azért, mert egy utcát már elne-
gyomai városrész két ~Italános iskoláját. Az így létrejött NEVVALTOZAS veztek róla és olt bizony Kiss Bálintként szerepel. Az idáig
intézmény neve 2. Sz. Altalános Iskola lelt. Az elmúlt években említett iralok: születési anyakönyvi bejegyzés, sajáI kezű aláírá-
mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi helyett új elnevezés szükséges.
Miután adolgozók, szülők, tanu/ók által javasolt Gyomai Általános Iskolát semmiképp
nem engedélyezték, beláttuk, hogy más nevet kelt választanunk. Három - Gyomához
valamiképp kötődő - személy közül hivatalos szavazás után végül Kis Bá/int református
reklor lett anévadónk. Adöntés után alaposabb kutató munkába kezdtünk. Darvas Tibor,
az iskola volt tanára, igazgatóhelyettese hagyott ránk feljegyzéseket: illetve Cs. Szabó
Islván, Békéscsabán élő muzeológus korábbi kutatásai alapján indulhattunk lovább.
Köszönet segítségükértI

Az ország több településére is e/jutottunk, és mindenütt kedves, segítőkész

embereket talállunk. Kis Bálint Jósvafőn szülelett, ahol az édesapja szintén református
taníló volt, és ma is őrzik em/ékét. Az ottani lelkész készségesen megmutatta az
anyakönyveket. Igyekeztünk kikeresni testvéreit, szülei!, hiszen maga Kis Bálint nem
alapított családot.

Köszönjük agyors segítségei aTiszántúli Református Egyházkerület Levéltárának,
illetve az otl dolgozóknak, hiszen a legértékesebb írásos emlékeket onnan kaptuk. Kis
Bálint ugyanis a Debreceni Kollégiumban folytatta tanulmányait, ám a szabadságharc
közbeszólt, amikor is honvédként harcolt. 1851-ben Gyomára hívlák tanítónak, majd itt is
maradt élete végéig. Megtaláltuk saját kezűleg irt - és aláírt - fogadalomtételé!, amelyet
1851-ben, Gyomára kerülése alkalmából tett.

Itt álljunk meg egy gondolatnyit. Sokaknak szemet szúrhatott, hogy Kis Bálint nevét

sai indokollák az általunk elfogadott névformát, hiszen ő maga is egy s-sel írta nevét.
A Gyomai Rerormátus Egyháznál találl halotti anyakönyvi bejegyzés, a jegyzőkönyvi

bejegyzések Kiss Bálintként említik. De ezeket gyomai emberek "gyomaiasan" írták. Azt
hiszem, mindegyik forma megfelelő, mert elfogadták ől helybéli lakosnak, az illeni szoká
sok szerint írták anevét, és ennek örülnünk kell.

Akulatások eredményét összegezve: szomorú dolog, hogy itt, Gyomán találtuk a
legkevesebb emléket névadónkról. Ráadásul ellűnt akiszántott sírköve is a reformálus
öregtemetőből. Cs. Szabó István az 1980-as években még látta aszürkemárvány emléket,
és lejegyezte arajta álló feliratot. Kis Bálint lakóházáról sincs egyértelmű információnk.
Az akkori telekkönyvi adatok eléggé zavarosak. Vagy a jelenlegi Képtár épülete, vagy a
művelődési ház utcai épülete voll az ő háza. Amíg aktív tanító voll. csak az egyház régi,
rossz állapotú iskolái álltak. Garzó Gyula lelkésszel közös munkálkodásuk ered
ményeképp 1885-ben elkezdődött ajelenlegi Hősök úti iskola építése, de Kis Bálint nem
tanított ebben az épületben. Ekkor ő már nyugállományba vonulI "egészsége megrom
lása" miatt. Ebből az alkalomból kollégája, Ligárt Mihály egy füzelecskében fogalmazta
meg a volt rektor érdemeil. Ez a kiadvány ma is megtalálható a Kner Múzeumban.
Köszönöm az ott dolgozók segílségét is.

Az összegyűjtött írásos anyagol egy szerény kiállításon szeretnénk köuétenni. Ez
szeptemberben készül el. További terveinkről akésőbbiekben számolok be.

Kovácsné Nagy Katatin tanító
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Gyomaendrődvarázsa
Szabó Zoltán és Juhász Katalin keretjátékával nyílt

meg a VIII. Nemzetközi Művésztáborban részt vevő

művészek, alkotók kiállítása a Városi Képtárban
augusztus 4-én. Kántor János esztergomi grafikus szak
mai megnyitójában elmondta, hogy a javuló gazdasági
körülmények miatt most már egyre többet áldozhatunk
a kultúrára is, és az anyagi ráforditás olyan humán
értéket szül, aminek mindenki nyertese, továbbá gazda
godik környezetünk, teljesedik életünk. ..

Gyomaendrőd természeti varázsa ihletet nyújt a
távoli és közeli vidékekről érkező alkotóknak. A helyi
kultúrára történő ráhatás mellett az emberi kapcsola
tokon keresztül a művészek saját környezetükben is,
munkájukban is értékes tapasztalatokkal gazdagodnak,
függetlenül attól, hogy hagyományos vagy modern felfo
gásban dolgoznak. A létező szellemi szabadság e tábor
ban mégis emberközpontú, és ez az erőssége is egyben.

Domokos László üdvözlő sorait Dezső Zoltán alpol
gármester olvasta fel, mert külföldi útja miatt nem
lehetett jelen a megnyitón. Köszöntötte a mintegy
harminc részt vevő művészt, és köszönetet mondott
azÚt, hogy a Bethlen Alapítvány és harminc támogató
által létrejött művésztábor ma már rangot ad a város
nak, szellemi vagyona gyarapodást jelent a település
nek, de a megyének ís.

Kovács Károly, a Bethlen iskola igazgatóhelyettese
elmondta a Híradónak, hogy a hagyomány jövőre is foly
tatódik, viszont a tervekben bővítés szerepel. E szerint a
tábor 2-2 hetes turnusokban négy helyen - Gyoma
endrődön, Nagykárolyban, Nagyenyeden és Szőgyény

településen - fogadná a művészeket, s egy 4-5 fős alkotó
csoport állandó résztvevője lenne a táborok változó
összetételének. A négyszer két hét ugyanakkor alkalmat
nyújt arra, hogy távoli országokból, mint India vagy
Japán, szintén érkezzenek alkotók, amire megvan a
kölcsönös igény. A tábor eredményei között tartja szá
mon Kovács Károly, hogy a fejlődés szinte minden alkotó
munkájában megfigyelhető, és jelentős színvonal
emelkedés tapasztalható az évek során... _Működése
alatt a tábor kapcsolatot tartott fenn a békési, a
szentendrei hasonló eseménnyel is. 2üül-ben a Városi
Képtár harmadízben adott otthont a művésztábort záró
kiállításnak. -b-

Az átadás

ABethlen aminisztériumhoz került
Az iskolánk - Bethlen Gábor Szakképző Iskola 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz
való kerülése évek óta húzódó dolog - kezdte a Híradó
tájékoztatását az iskola igazgatója, Gubucz József.
A kilencvenes évek elején merült fel az, hogy ameny
nyiben bizonyos feltételeket teljesítünk, akkor a
Földművelésügyi Minisztériumhoz kerülhetünk. Az ese
ménysor mára elérkezett erre a pontra. Az átadás-átvé
tel hivatalos procedúrája július l-jén történt meg. Ezen
részt vett a minisztérium vezetése részéről dr. Kovács
Zoltán közigazgatási államtitkár, továbbá dr. Dávid Imre
polgármester és az intézmény igazgatója - Gubucz
József.

A feltételek lépcsőfokai, amelyek a mini;sztériumhoz
történő tartozást jelentették: - Létre kellett hozni egy
önálló iskolai tangazdaságot. - Részt kellett venni olyan
országos szakmai követelmény kidolgozásában, amelyek
bekerültek az országos képzési jegyzékbe. Szakmai,
pedagógiai szempontból is az elsők között kell lennünk.
Bekapcsolódtunk a mezőgazdasági mérnöktanár kép
zésbe. Ez is azt jelenti, hogy gyakorló iskolává váltunk,
és több olyan szakmai és fejlesztési feladatot végeztünk
el, amelyekkel nagyon megerősödtünk helyben, de a
régióban is, s erre felfigyeltek országos szinten...

Felmerülhet a kérdés, hogy miért "megyünk el" még
is a várostól?! Nem azért, mert nem éreztük jól magun
kat, nem tudtunk itt jól működni. A működéssel külö
nösebb problémánk eddig sem volt, a város nem akart
megszabadulni az iskolától. Azonban az állami normatí
va és' az a szerény összeg, amit saját bevételként el
tudtunk könyveini, valamint az önkormányzati támo
gatás a működéshez elég volt, de a fejlesztésekhez
kevés. Ha egy szakképző iskola nem fejleszt. akkor a
szakmaiságot nem tudja megvalósítani. Tehát, amikor a
jelenlegi fenntartó átadta az iskolát a feladatokkal és a
vagyonnal működtetésre a FVM-nek, azzal a kitétellel
tette, hogy amennyiben a FVM meg akarná szüntetni
Gyomaendrődön az ilyen jellegű szakképzést. vagy
csökkenteni akarná, esetleg az épületeiből el akarna
adni, akkor az önkormányzat azonnal visszakéri.
Reméljük, erre nem kerül sor. Az átadással a fejlesz
tésekre jóval több pénz jut, aminek végső soron a város
is csak hasznát látja majd.

A fenntartó változással az agrárképzés erősödését

várjuk, s ehhez minden segítséget megadnak, ígéretek
szerint. Egyrészt a hagyományos és új szakmáknak és
képzési formáknak a bevezetéséről is szó van, mint pél
dául a felsőfokú szakképzés. (Nálunk már fut ilyen prog
ram, engedélyezés alatt van a mezőtúri, a szarvasi, a
hódmezővásárhelyi, a gyöngyösi főiskolákkal közösen.)
Tulajdonképpen maga az átadás-átvétel még nem tör
tént meg, csak a szándéknyilatkozat került aláírásra, hi
szen mindennek van egy folyamata ... Ezt még jóvá
hagyja a Pénzügyminisztérium, ezután intézkedik a
Belügyminisztérium is, hogy a támogatást a kincstár
ezentúl folyósíthassa. Mindez egy-két hónapos átmeneti
időt igényel.

Az ezt követő működés alakulásáról még nem
tudnánk előre semmit sem mondani, ehhez kell az új
fenntartóval folytatandó egyeztetés és némi idő. Ami
mégis bíztató, hogy feladatfinanszírozás lesz. Ha a szak
maiságot és a feladat elvégzését preferálják, nem a lét
számot, akkor sokkal könnyebb lesz a helyzetünk, a fel
adatunk. Arra viszont figyelnünk kell, hogy ne váljanak
embereink munkanélkülivé... ! -bk-
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Kultúra a Völgy ölében

Képünkön Balázs Andrea.
a Komédiás Kör örökös tagja

a Cabaret cimú darabban

A Kulturális Egyesület tavaly eltökélte, hogy a ll.
Művészetek Völgyébe (Kapolcsra, Monostorapátiba,
Vigántpetendre, Taliándörögdre, Öcsre) három napra
ellátogat. A Veszprém megyei kis "meseországban"
először az volt a feltűnő, hogy rengeteg a gyoma
endrődi arc különböző szerepekben: a vigántpetendi
színpadon az Insipid zenekar, Mészáros Tibor az Új
Színház Stúdiójának produkciójában. Nagy Zopán
"Mappatárlattal" járta a kocsmákat. (Részlet a
Völgyfutárban megjelent glosszából:

Ül a padon mindenféle kocsmákban. Ha valaki
mellételepszi.k, lapozgatni kezd egy mappában. Majd,
ha felé fordul a másik tekintete, megajándékozza.
A saját fotóival. Pontosabban a fotóinak a megmu
tatásával.

"Úgy volt, hogy... - mondja - ígérték, hogy lesz a
Völgyben kiállításom."

Nem lett. De mégis! Mozgó kiállítás. Kocsma-kiál
lítás .... S mindemellett Nagy Zopán képei jók! A 28
éves gyomaendrődi fiatalembernek már sok tárlata
volt, 2000 októberében még Párizsban is ...)

Aztán, volt ott pedagógus család Endrődről,Gy. K.
mint kocsmai kiszolgáló, szerelmes biciklisták, bort
kedvelő diákok és mi, harminc egyesületi tag.

Valószínű - és erre büszkék lehetünk -, hogy más,
nagyobb kisvárosból, főleg a Tiszáiltúlról, ennyien,
mint a mi településünkről,nem zarándokoltak ide. A
társaságunk többségének az a véleménye, hogy a 400
rendezvény közül a csúcsok csúcsa a kapolcsi
Gástya-árokban játszott Raymond Queneau:
Stilusgyakorlatok című színdarabja volt. Szereplői

1982 óta változatlanok: Bán János, Dörner György és
Gáspár Sándor. A francia szerző több mint 50 évvel
ezelőtt született műve a stílusok vitriolos gúnyrajza,
egy hétköznapi történet (valakinek a tyúkszemére
lépnek a zsúfolt buszon, közben egy kabátgomb is
leszakad, többen azon ámuldoznak, hogy egy férfi
szalag helyett paszomáI1yt hord a kalapjánJ, külön
böző műfajok váltakozásának tárháza. Remek
improvizációk tartják életben a húsz éve játszott pro
dukciót - igaz, nyolcéves kihagyással. A közönség,

amely több ezres létszámú volt, már a kezdés előtt

két órával békés háborút folytatott minden ülő- és
állóhelyért, faágakért, tenyérnyi domboldali föld
területért, hogy a röhögéstől szinte fetrengve végig
tombolja a több mint 120 percet.

Körülbelül ötezren dúdoltuk végig a Kaláka
együttes több órás koncertjét, együtt éltünk Kus
turica világhírű szerb filmrendező filmzenészeivel,
Boban Markovics isteni tehetségű fúvósaival , a nagy
kánikulában jókat kacagtunk az Új Színház stúdió
sainak Illyés Gyula: Tűvé-tevők parasztkomédiáján,
amiben a "mi fiunk" parádézott a vőlegény sze
repében.

Megcsodáltuk a különböző helyszíneken (temp
lomokban, padlásokon, fészerekben, fáskamrában,
kocsmákban stb.) az ipar- és képzőművészeti, kéz
műves alkotásokat. Csalódtunk viszont az Öcsön
beharangozott Los Andinos koncertjében, mert más
fél órával később kezdődött: önhibájukon kívül, de a
hosszú, unalmas összekötő szöveg, amely a zene
rovására ment, már az ő cselekedetük volt.

Csalódtunk a vendéglátók zömében, mert igye
keztek a balatoni árakat felszínen tartani: a 10 napos
fesztivál idején akartak nagyot szakítani. Csalódtunk
az öt község között, úgynevezett ingyenes csigabu
szok közlekedé
sében, mert nem
indultak időben,

zsúfoltak voltak,
ritkán jártak.

Tetszett vi

szont, hogy in
gyenes napijegy
fejében (diákok
nak, nyugdíja
soknak 400 Ft,
aktív keresőknek

800 Ft) egy nagy
zsák parlagfüvet
kellett szedni,
vagy vért adni.
Az allergiát
okozó gyom
gyűjtése nép-
szerűbb volt.

Egy több na
pos autóbuszos
kiránduláson,
ahol harminc
személy vesz
részt, meghatá
rozó a gépko
csivezető szemé
lye. A mi
pilótánk Tímár Zsolt, a Bethlen Gábor SZK! pedagó
gusa volt. Higgadtsága, bölcs magatartása a 40 fokos
sivatagi melegben fokozta a jó hangulatot.

Jövőre öt napra tervezzük a Völgybe landolást,
ahol, reméljük, a Kulturális Egyesület Komédiás Köre
is fellép, de a sofőr marad! -HAL-
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CSALÁDI NAP
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A KRONIKAS
Szeptember 14-én délután 15 órakor Kató József

emlékére, volt házára, a mostani Kató utcában már
ványtábla kerül.

Következő krónikás, regős verse a Krónikás köny
véből való, amit 1923. július 21-én írt.

AKulturális Egyesiilet oszi kirándulása:
BAJORORSZÁG GYÖNGYSZEMEI, 2001. október 27.-november 1.
Utazás Neoplán típusú autóbusszal (WC, büfé). Szállás, ellátás.

Részvételi díj: 48 800 Ft.
Jelentkezési határidő, valamint a részvételi díj befizetése 2001.

szeptember 10-ig. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás Davidovics
László idegenforgalmi menedzsernél. Tel./fax: 66/283-860, mobil:
06/30/974-2608.

Bús egyedül Krampner János
Amosolygó nap alatt,
Formahiba miatt ismét
Rettentően kimaradt.

Ki figyeli állandóan;
Ki merre és hova [ök,
Atacsbiró szerepére
Vállalkozott Lach Fülöp.

Hogyalapdán milyet rug majd
Nem nehéz kimondani,
Hogyha neki rugaszkodnak
Herter Márton és Dani

Endrődön, a templom melleti Hősök terén június
30-án, szombaton délelőtt Családi Napon vehettek
részt a város gyermekei a Családsegítő Központ
szervezésében. Zenés, játékos vetélkedő, ,.mobil" ját
szótér, életnagyságú maci-báb szórakoztatta a csöpp
ségeket. A nyári meleg enyhítésére szörppel kínáltuk
a vendégeket. A rendezvény az egyhetes napközis
tábor záró napja volt, ami a gyermekek képességének
fejlesztését tűzte ki célul - Látom, Hallom, Csinálom,
Tudom! címmel.

A sikerre való tekintettel2002-ben, jövőre újra
megrendezzük a napközis tábort és a Családi Napot
is.

Köszönet a támogatóknak: ISM, Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet, Dambatter Kft., Szonda István,
Sikér Kft., Privát Csemege, Vöröskereszt, Corvo
Bianco, Paróczai József, Köles István, Gyomai Kner
Nyomda Rt., Endrőd Plébániahivatal, Giricz Klára,
Ágostonné Farkas Mária, Cserenyecz Éva.

A tájékoztatást Czikkely Erika, a Családsegítő

intézmény vezetője adta aHiradónak.

Vatay, ki magátol már
Sok tisztséget ellöke
Vállalta, hogy ő lesz aklub
Ügyvezető elnöl(!:

Hír szerint, sőt bizonyosan
Egy uj sportklub alakul,
Melya fotball fejlesztését
Tűzte célul salapuL.

Brandt János lesz az uj kapus
Ki fürgén lapdára vár,
Junker Arthur, Szabó Sándor
Ajobb és abal csatár.

És mert ki kell tüntetni, hogy
Mint feszülnek az inak,
Készül már arövid nadrág
Diószegi Daninak.

ES FC • -=» .:z: ~
Szeptember 14-16-án rendezik meg Gyomaendrődön aXII. Kner Kupa

bridzsversenyt. Színhelye a Körös étterem lesz. Nevezni a helyszínen,
kezdés előtt egy órával lehet (19.00 órakor páros verseny -I. forduló -14
én). Nevezési díj: 3500 Ft csapatonként, 2500 Ft páronként, ifjúságiaknak
~O% kedvezmény. Szállásfoglalás, információ: Szendrei László Gye.,
Achim u. 18. Tel.: 9-15 óráig 66/386-618, 17-19 óráig 66/386-034.

Kiállítás nyilik szeptember 28-án a Kner Nyom
daipari Múzeumben (Kossuth u.) KASS JÁNos
budapesti grafikusművészmunkáiból. A meg
nyitó időpontja: szeptember 28., 16 óra.

A FVM pályázatot hirdet a vidékfejlesztési
célelöirányzat 2001-2002. évi forrásai között
elkülönített pályázatos rendszerű támogatásra.
Általános és speciális feltételek:

A támogatás fejlesztési célújuttatás, formája: vissza
nem téritendő támogatás.

Benyújtási helye: a fejlesztés megvalósulásának
helyszíne szerinti, a FVM Vidékfejlesztési Programok
Főosztálya illetékes Regionális Vidékfejlesztési Irodája
(REVI). A benyújtás folyamatos a 2001. és 2002. évi for
rásokra a végső határidőig (2002. szeptember 15.) 1
eredeti és 3 - az eredetivel teljesen azonos másolati
példányban. Elbírálásuk szintén folyamatos a ren
delkezésre álló források függvényében.

A 2001. évi forrásra legkésőbb 2001. október 31-ig
lehet pályázatot beadni.

2001. november 1. napjától kizárólag a 2002. évi for
rásra (2002. január 1. utáni kezdési időponttal tervezett
fejlesztésre) lehet pályázatot benyújtani.

A pályázónak a tervezett fejles2téshez rendelkeznie
kell legalább 25% saját forrással.

Támogatásijogcímek:
(A pályázati jogcímeken belül további alcímek

határozzák meg a pályázati témaköröket.)
A) Ökológiai alapü komplex gazdasági fejlesztési

prQgramok támogatása
E) Helyi jellegzetességű, tájspecifikusmezőgazdasági

tevékenységek és az ezekre épülő élelmiszer-feldolgozás
és -értékesítés fejlesztésének támogatása

C) Hagyományos kézműipari kismesterségek támo
gatása. '

D) Nem élelmiszer célü helyi természetes alapanya
gok hasznosításának, feldolgozásának és értékesí
tésének támogatása (takarmány kivételével)

E) Falusi és ..agrotunzmus fejlesztésének támogatása
F) Falvak megújítását, a vidék szellemi és tárgyi

örökségének megőrzését segítő programok támogatása
G) Vidéki infrastruktúra fejlesztése
A részletes pályázati felhívás és pályázati egységcso

mag letölthető a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium honlapjáról www.fvm.hu. nyomtatott for
mában beszerezhető bármelyik Regionális Vidékfej
lesztési Irodánál, illetve helyben, a Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatalának térségmenedzseri irodájában

TÉRSÉGMENEDZSER

KIÁLLÍTÁS

í-·····.. ······ ...._·
PÁLYÁZATI FELHívÁs
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kérjük, hívja
szerkesztőség ünket
a 66/282-128-as

vagy a 283-541-es,
valamint a06/30/9580
479-es telefonszámot!

Amennyiben minoségi
szórólapra, brosúrára,
plakátra, névkártyára,
öntapadós matricára,
bélyegzore stb. van

szüksége
(tervezéstöl a
kivitelezésig),

y Kos. :!:=. Mérleg,
'ö Bika, m. Skorpió,
II Ikrek, l Nyilas,
§ Rák, ;o Bak,
Q Oroszlán, =: Vízönlő,

TT,JJ Szűz, X Halak

/'_l,-f1~tIű ):L~6_~ 24'
2. kedd y_, 8°30'

9 _14h 49'
3.. szerda y 20°43'
4. csütörtök 'tS 3°04'
_5.,._p~I1.te_k .. _'l:L.15°35~
6. szombat 'tS 28°16'

( l. 23°48')

L
~2. vasárnap _K._?0}9'_J

O 22h 43'

3. hétfő X 17°32'
4. kedd X 29°30'

- 5.--szerda-'-y-ii~32;
--6.-csUiÖrtÖky 23°42-
--7, -péntek-'--8-60ÖO~
8.' szombat'-818029;

( 9. vasárnap II 1°13')

10. hétfő JC,.14° 15'
.1 ([ 'ZDh 00"

ll. kedd -i(ú;;37-;
n~-sierda---§ 15'-;2'4;;
13. csütörtök § 2~

B:_p~I1..~k t2_1Q:P:
IS. szombat Q 25°09'

OG.Vasárnap TijJ 1WF)

17. hétfőTijJ_2~03,r

• IP 27"
18~_~e.d,Q,_,~ l_Q~~
l~Jze.rda .f'\. 25°28'
20. csütörtök m. 9°51'
21.-péntek---·nt23-~45'

22. szomb,it ---i'-;;ő09;

l23.-;a~~p-l~f~~fl

24. hétfő .?J_ ~~_40'

J) lOh 31'
25. kedd R;'i4~5s;

i6.--szerda-"~tŰ-26~·S7',

27. csütörtök::::::; 8°51'
28. péntek ~ 20°41'
29. szombat X'2.°32'

00. vasárnap X 14°25')

HONTI ANTAL KÖSZÖNTÉSE
Honti Antal szeptember

17-én ünnepli 80. születés
napját. Festészeti, dekoratőri

munkássága mellett elévül
hetetlen érdemeket szerzett a
közművelődés szervezésében
is. Kortársait megelőzve

létesített Képpresszót és isko
lai folyosó galériát. 1977-ben
neki köszönhetően nyílt
emlékkiállítás a város két
nagy személyisége: Pásztor
János és Vidovszky Béla
munkáiból. AVárosi Képtár is
elválaszthatatlan nevétől.

1996-ban díszpolgári címet
kapott életművéért.

lsten éllesse, boldog születésnapot'
Agyomaendrődi művészt a Füles-Bagoly című országos rejtvénymagazin

is köszöntötte 2001. évi 8. számában ...

Női konditorna - hetente hétfőn 18.00-19.00 és csütörtökön 17.30
18.30-ig. Vezeti Varga Lajos tornászolimpikon.

Női kézilabda - hetente pénteken 20.00-21.00-ig. Vezeti Sipos Dezső

testnevelő.

Szeptember 15-én városi úszóbajnokság 9.00 órakor. Helye: városi
strandfürdő. Nevezés a helyszínen. Versenyszámok: mell, gyors. Úszás
nemenként és korcsoportonkénL

22. Kerékpárverseny 9.00 órakor. Gyomaendrőd-Dévaványa útvo
nalon.

29. Őszi futás

ASPORTCSARNOK SZEPTEMBERI PROGRAMJAI

Az anyatej világnapja
Július 30-án került megrendezésre a cimbeli esemény.

Az. előadássorozat és kötetlen beszélgetés színvonalát dr.
Csaba Kálmán szülész-nőgyógyászfőorvos, Kozma Zoltán
pszíchológus. dr. Katona Piroska gyermekorvos, Dobos
Katalin védőnő előadása emelte és színesítette.

Az előadók hangsúlyozták, hogy a szoptatás az a cso-
daszer, amely mindenre egymagában

képes. tudniillik: a csecsemő ki
egyensúlyozott. egészséges fejlő

dését biztosítja, és minden
veszélytő!. betegségtöl is képes
megóvni. Az anyatej a kisded
folyamatos védőoltása és
mindig tökéletes táplálék. A
szoptatás az anya és gyer
meke közötti szeretet életre
szóló biztonságát teremti

meg. A szoptatott csecsemő

hathónapos kora előtt semmi
lyen táplálék- vagy folyadék

kiegészítést nem igényel. Az anya
tej mindent az újszülött igényeinek

megfelelő arányban tartalmaz. összetétele
változik. ily módon a csecsemő igényeihez igazodik.

A cumis üveg alkalmazása helytelen szoptatáshoz vezet.
A cumi használata is arra készteti a gyermeket. hogy
kevesebbet szopjon. A helytelen és ritkább szopás nem
stimulálja megfele1öen a tej termelést.

Sok esetben önmagában az anya tej elegendő hathóna
pos koron túl is. Az egy-két éves gyermek számára is
előnyös még abban az esetben is, ha kis mennyiséget kap.
A benne lévő vitaminok és ásványi anyagok kielégítik a pici
szükségleteit az élete első hat hónapjában. Bár az anyatej
ben kevés a vas, de nagyon jól felszívódik, ezért extrém
vashiány nagyon ritka a szoptatott csecsemőkkörében. Az
anyatej mellett nem szúkséges a csecsemőnek vizet adni.
Széklete lehet nagyon hig, több alkalommal is ürithet
naponta, ezzel szemben az is lehet. hogy csak egyszer van
széklet tíz nap alatt.

A kismama hathónapos kor előtt csak akkor adjon
pótlást, ha az orvosilag indokolt. Pótlás e1ött mindig szop
tassa meg a csecsemőt. Tápszert vagy kifejt anyatejet csak
kiskanállal vagy pohárból adjon, hogy megelőzze a hibás
szoptatási módot, és csökkentse a fertőzés veszélyét.

A rendezvény szervezői voltak: Dobos Katalin, a
Családvédelmi Szolgálat vezetője és Gyomaendrődvédőnői.

Az előadás az Egészségügyi Minisztérium által meghirdetett
pályázat kapcsán kerülhetett megrendezésre az Agro
Áruház, Varga Zoltán, valamint a Raichle Sport Kft. támo
gatásával.



8 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 200 l. SZEPTEMBER

,-

* A FALUGAZDASZ JELENTI *
Tájékoztató a külső üzletrész

tulajdonról

Az Alkotmánybíróság a mezőgaz

dasági szövetkezeti üzletrészről szó
ló 2000. évi CXLIV. törvényt meg
semmisítette. A Kormány továbbra
is indokoltnak tartja a külső

üzletrész-tulajdonosok hátrányos
helyzetének megszüntetését. ehhez
piaci eszközöket vesz igénybe. A
Kormány az üzletrészek állam által
fmanszírozott megvásárlása mellett
döntött. Az üzletrészek megvásár
lását a MFB Üzletrész-hasznosító
Kft.-vel kötött szerződés alapján a
megyei' FM Hivatalok bonyolitják,
amelyek az üzletrészeket az 1992-es
névértéken vásárolják meg.

Az ügylethez szükséges iratok
közül a Vételi ajánlat tartalmazza.
milyen feltételek mellett vásárolja
meg a Kft. a szövetkezeti üzletrészt.
Amennyiben a kivülál1ó szövetkezeti
üzletrész-tulajdonos igényli üzlet-

. részének megvásárlását a Vételi
ajánlatban foglaltaknak megfele
lően, az Új igénybejelentő lapot kell

kitölteni, és bejelölni. melyik jogcí
men igényli a megvásárlást. Az Új
igénybejelentő lapot akkor is ki kell
tölteni. ha a tulajdonos már előzően

megküldte az igénybejelentő lapot a
szövetkezet székhelye szerint
illetékes megyei Földmüvelésügyi
Hivatalnak (a továbbiakban: FM
Hivatal).

A Kérelmet kitöltve. a Vételi aján
lat l példá...l1yát és a Szövetkezet nyi
latkozatai nyomtatványt ahhoz a
szövetkezethez kell eljuttatni. ame
lyikben az üzletrésztulajdon fennáll.

Az Üzletrész adásvételi szerző

dést ki kell tölteni. és két tanú előtt

aláírni. az aláírás helyének és dátu
mának feltüntetésével.

Az Új igénybejelentő lapot és az
Üzletrész adásvételi szerződés 4
példányát a FM Hivatalnak kell
megküldeni.

A FM Hivatalok csak a formailag
és tartalmilag hibátlan igényeket

.fogadják el.
Ha egy személy több szövetke

zetben is kivülálló üzletrész-tulaj
donos. akkor a tájékoztatóban fog-

laltakat szövetkezetenként külön·
külön kell végrehajtani.

A hatályos személyi jövedelem·
adó-törvény rendelkezik az üz·
letrészek elidegenítésekor esetle!
belépő adófizetési kötelezettségröl
Ha az üzletrészt az eredeti jogosult·
tól névértéknél nem magasabb áron
vásárolják meg. ez jövedelemadó·
fizetési kötelezettséget nem kelet·
keztet (1995. évi CXVII. törv. 68. §).
Amennyiben az üzletrész olyan tu·
lajdonostól kerül megvételre. aki
nem eredeti jogosult. hanem öröklés
jogán jutott hozzá. az elidegenítés·
sel az örökös adóköteles jövede·
lemhez jut. Az adófizetési kötele·
zettség a vételár 20%-a. A 20% for·
rásadót a kifizető vonja le és utalja
át az adóhatóságnak (1995. évi
CXVII. törv. 67. §).

Kérdések felmerülése esetén a
FM Hivatal ad tájékoztatást.

(Múködö szövetke:tetek: Petöfi S:tövel·
ke:tet. Csárdaszállás. Hunyadi S:tövetke:tet.
Hunya. Aranykalász Szövetke:tet. Deva·
ványa. Róna S:tövetkezet. Devaványa.)

Megyei FöldművelésügyiHivatal

ANB III. Alföldi csoport
és a megyei I. osztály őszi sorsolása

NB III.
4. ford., szept. 2., 16.30 Gye. VSE-Hódmezővásárhely
5. ford., szept. 8. Rákóczifalva-Gye. VSE
6. ford., szept. 15., 16.00 Gye. VSE-Csongrádi FC
7. ford., szept 22. Dömsödi SE- Gye. VSE
8. ford., szept 29. Gye. VSE-Algyői SK
9. ford., okt. 6., 15.00 Kalocsai FC-Gye. VSE

10. ford., okt. 13. Kiskőrösi FC-Gye. VSE
11. ford., okt. 20.,14.00 Gye. VSE-Örkényi SE
12. ford., okt. 27. Izsáki SE-Gye. VSE
13. ford., november 3., 13.00 Gye. VSE-Kondorosi TE

Megyei I. oszt.
4. ford., szeptember 1., 16.30 Szarvasi FC-GYFC
5. ford., szept. 8. GYFC-Mezőberény FC
6. ford., szep. 15. Füzesgyarmat-GYFC
7. ford., szept. 22., 16.00 GYFC-Méhkerék
8. ford., szept. 30. Magyarbánhegyes-GYFC
9. ford., okt. 6.,15.00 GYFC-Medgyesegyháza

10. ford .. okt. 13. GYFC-Orosházi MTK
11. ford., okt. 21.,14.30 ÚjkígYós-GYFC
12. ford., okt. 28., 13.30 GYFC-Vésztő

13. ford., november 3.,13.00 Mezőhegyes-GYFC

14. ford., nov. 10. GYFC- Battonya
15. ford., nov. 17. Sarkad-GYFC

..
FOGORVOSI UGYELET?
Lakossági kérdés, hogy Gyomaendrődön

van-e fogorvosi ügyelet?
Dr. Gedei Margit főorvos asszony tájékoztatta a Híradót, hogy

Gyomaendrödön fogorvosi ügyelet nincsen. Ezl a békéscsabai
fogorvosok látják el. Akörzetellátási kötelezettség mellett nem kötelező

afogorvosi ügyelet Gyomaendrődön. Minden fogorvos rendelőjében ki
van függesztve az ügyeletes fogorvos címe.

KÖNYVTÁRI HÍR.EK
A NKÖM pályázatán 400 OOO Ft-ot nyert a Városi

Könyvtár (Kossuth u. 50.). amely az önkormányzat által
biztosított 500 OOO Ft-tal együtt ősztől lehetővé teszi az
INTERNETES SZOLGÁLTATÁST!

***
Októberben Vujity Tvrtko. a Tv2 sztárriportere

második könyvének megjelenése alkalmával találkozik a
gyomaendrődi olvasókkal.

***
Az "Olvasás Éve" alkalmából háromfordulós

vetélkedőt szervezünk az általános iskolásoknak Ábel a
könyvtárban címmel. A részletes kiírást minden
intézmény megkapja. A nyeremények között külföldi
utazás is szerepel.

Anépszámlálás elffzetes adataiból
AKSH előzetes adatai szerintBékés megyében kevesebben élünk most

(397074 fó), mint az 1990-es népszámlálás idején (411887 fő).

Gyomaendrőd esetében: 1990-ben -16 495 fó, 2üü1-ben - 15383 fó volt
az állandó lakosok száma.
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AGyomaszolg Kft. felhívja a hozzátartozók figyelmét,
hogy Gyomaendrődön a Gyomai és Endrődi Köz~

temetőKben 1976-ban, illetve előtte váltott sírhe
lyek, valamint az 1986-ban, illetve előtte váltott
urnafülkék bérleti díjai lejártak. Kérjük a hozzátar
tozókat, hogy 2001. december 31-ig a sírhelyeket,
urnafülkéket meghosszabbítani szíveskedjenek.

....-....
FÉNYKÉPÉSZET. .
Esküvői képek, útlevélképek, .
DIÁKIGAZOLVÁNY-KÉPEK,

Gyermeksorozatok
Deák u. 15. sz~ Telefon: 285-294

DINYA IMRE

A hosszabbítást a Gyomaszolg Kft. Temetkezési
Részlegénéllehet megtenni.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel./fax: 66/386-269

Bérleti dijak:
Egyes normál sírhely 25 évre:
Egyes mélyített sírhely 25 évre:
Gyermek sírhely 25 évre:
Urnafülke 15 évről 25 évre:

Temetői fenntartási dij:

4800 Ft+12% ÁFA
6300 Ft+12% ÁFA
3300 Ft+12% ÁFA
750 FVév+12% ÁFA

2900 FT+12% ÁFA

)"HER" X 5500 Gyomaendröd,
• J .". Ipartelep u. 3.

_ Tel./fax: 66/386·614,
Epítőipari Szövetkezet 66/386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Épít~ipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel...)

5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-ls. út 98.
Telefon: 06-66/282-802, 06-60/484-690, 06-60/388-953

• MA K ITA elektromos profi kisgépek, kéziszerszámok

• STIHL láncfűrészekés tartazékaik

• K LU DI csaptelepek
LlNDAB lemezek forgalmazása,

erre megrendeléseket felveszünk.
• Csövek, idomok, idomacélok • Unipipe csövek és unipressz tar

tozékok és présszerszámok • Rozsdamentes evőeszközök

• Kerékpárok, al katrészek
Várjuk kedves vásárlóinkat'

,

KERTMEGI MIHALY
általános asztalos

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111. sz.
Telefon: 06/30/354-3383

MEGREN-DELHETÖK:

ajtók, ablakok és bútorok
egyedi megtervezése

és kivitelezése

~
KörÖSi Weekend HOn!áSZ-~:~ .

'~."" . hobby-, kempin~szaküzlet ~~
~, .. Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMOLCSfÁK ÉS OiSZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKB6L!
Endrőd. Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047

Nyitva: mindennap 8-18 óráig

~SaJi"k/'d;z_____

Csemege
Ct.: Tíntár Vince

• Friss tőkehúsokkal és folyamatosan akciós termékekkel várjuk
kedves vásárlóinkat!

• Cukrászsütemények (tortarendelést felveszünk)
Figyelje szórólapjainkat és áruajánlatainkat!
Blaha u. 27. Tel.: 386·691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig,

szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-11 óráig

Ez lehetne az Ön hirdetésének a helye!
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F%ZZZZZ'Z%%ZZZzs"ZZZzs"zs"Z%zs"zs"Zzs"zs"ZZ:~

i~.. AGRO ÁRUHÁZ I
, Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró) 9~

~ i
*'í Őszi ajánlatunk: 1':~

~ • Virághagymák - tulipán, krókusz, amarilisz, jácint !Hí~~
~~ • Rózsatövek
~ ~
~ • Műtrágyák ~
~ ~
~;>\ • Vasáruk - üst, üstház ~~I ·Üvegek befőzéshez, tartósítószerek m
I · Műanyag hordó, gumicsizma, esőköpeny ~

W • Fóliák, olcsó műanyag kukák (110 I) I
~~. • Talicskák, virágföldek, virágcserepek I.

• VAPOREX C+M falszárító vakolatadalék ~

; • Kerítésdrótok, szegek, csavarok, kéziszerszámok ~

I
~ Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat! ~

I"""J _~ L _. 1t?A~ ~ ~~ I
R 7~~ II Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274 ~

~Ja~~~~~'R'&1!Z?0'BS'Ba~~~~'0,'0,~~~~A.~~~

• homok, sóder, cement, mész, kőzúzalék szállítása
• föld, valamint betontörmelék díjmentes elhelyezése

TEL.: 06/60/348-018
• út-, víz-, szennyvizbekötés tervezése, kivitelezése
• építőmesteri, mútárgyépitési munkák elvégzése
• földmunkavégzés autógréderrel, úthengerrel,

árokásás és rakodás
• betonbontás, élvágás, döngölés, kis felületek aszfaltozása

Új CfMÜNK: 5500 GYOMAENDROD
VI. ker 540. • (volt Gyozelem Tk.)

TEL./FAX: 06/66/386-186

ELADÓ • ELADÓ • ELADÓ • ELADÓ
Gyoma lőterén, a Szabadság tér 2. sz. alatt, a holtág partján,
200 m-re atermálfürdőtől, megkezdett építkezés alatt álló ingat
lan eladó. Érd.: Turul Cipő Kft.-nél. Tel.: 386-251,30/9384-449

.........................................
Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
MAGTÁRFERTÖTLEN íTÉS:

csótány-, hangyairtás :
•

Petrovszki, 66/386-203, 06/30/361-5162 :
•.........................................

r"ZZZZZZZ~ZZZ~'W%Zzs"Z~ZZ%ZZ~~ZZ~

~ ,." , I
~ Elvesztette nyan szmet, vagy netan !!!i

§ kikapcsolódásra, szépülésre vágyik? m
~ Ezen segíthetünk, mert egyhelyen várja Önt ~
WJ turbo szoli, kozmetika, fodrászat ~

~ (Nők, férfiak és tinik részére) ~

~ Gyomán, a Jókai u. 29/1. szám alatt I
I Bejelentkezni: mI 06/66/285-669, 06/203-441-008 I
I Szeretettel várjuk a kedves vendégeket! ~
l'&."&~~W4&'-&~~WA.'&.'0,'0,~.a~~~.::&'0,~~:&;'0J&~'0,'0J&~

A Turul Cipő Kft. cipőfelsőrész-készítőket és varró
nőket keres hosszú távú német bérmunkára, jó kere
seti lehetőséggel, azonnali belépéssel!
Érdeklődni: Oláh Ferenc 66/386-251

URUL

(Hi8, SVHS, VHS minőségben, CD-re archiválás)

Teremdíszítés (léggömb, virág stb.)

R & T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

Telefon: 66/283-858

06/30/205-3164 • 06/30/328-4442

GYOMAENDRŐD,Vásártéri ltp. 31/A

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/66/285-227, 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot,
régiségeket, ócskaságokat • régi

stilbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka,
konyhaszekrény, láda, szék,

tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd,Bocskai u. 59.

.. ..
~IRADO szerkesztőség

telefonszama: ({) 66/282·128
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A gumi-jö/dhözverés

Judo-vendégek
O Kovács István vezetésével a

Ko-Daja Juda budapesti klub
verseny lel készílő és techn ikai edző

tábor céljából tartózkodott váro
sunkban két hétig, augusztus 5-18
között. Együttműködési megállapodás
keretében a gyomaendrődi Juda Club
meghívására, közös felkészülési céllal
tréningeztek. Összesen 40 gyermek a
94-es születésűtől a junior, felnőtt

koroszlályig jöll el.
Gyomaendrődöt és környékét

csodálatosnak tartják, szívesen jönnek
mindig ide. A múzeumokat, látni
valókat is programjukba iktatják, a
Körös és a Liget-fürdő pedig némi
menedéket nyújt reggel és délután a
kemény edzések előtt és után az '---"-__'-L.<. ......~___l

augusztusi kánikulában...

Acsapat tagjai voltak:
Juhász Dávid 26 kg, Gellai Balázs 29 kg, Szabó Dániel 32 kg, Szabó

Dániel 35 kg, Molnár Albert 38 kg, Dananaj Tünde 41 kg, Megyesi Zsolt 44
kg, Polányi Gábor 48 kg, Oláh János 60 kg.

Néhány versenyzőnket külön dicséret is megilleti: Molnár Albert min
den összecsapását IPPON értékű technikával nyerte, ezzel átvehette a
legtechnikásabb versenyzőnek járó díjat. Szabó Dániel (sérülés miatt) két
súlycsoportban indult, ahol jól megállta ahelyét. Juhász Dávid pedig szin
tén győztesen került ki minden küzdelemből. Oláh János edző

A Gyomaendrődi Juda Club versenyzői e nyáron sem tétlenkedtek,
hiszen aszünidő alatt edzőtáborokban vettek részt. Hozzánk is négy csapat
látogatott el, városunkat választották, hogy az őszi idényre való fel ké
szülésüket itt kezdjék el.

Az elmúlt hónapokban edzőtáborok mellett versenyeken is részt vettek
kis dzsúdósaink, s nagyon szép eredményeket értek el. Kiskunhalason
június 9-én regionális rangsorversenyen bizonyították, hogy igenis helyük
van az őszi országos bajnokságokon.

Eredményeink:
Gyuricza Adrien 1., Sóczó Gergő 1., Sóczó László 1., Megyesi Zsolt 2.,

Juhász Dávid 2., Nyitrai Sándor 2., Harmati Éva 2., Juhász Attila 3., Nagy
Dániel 3., Patai Gergő 3., Trendl Péter 3., Gellai Balázs 3., Kiss Csaba 4.,
Fekete Dávid 4., Kis Attila 5. helyezett lett.

Június 30-án Kiskunfélegyházán acsapatbajnokság sem okozott gon
dott a gyomaendrődieknek, hiszen a névadók első helyét jelentő Gachi
Kupát négy csapat versenyéből ők hozhatták el.

Az V. Gyomaendrődi
Nemzetközi

Bogártalálkozó eredményei

Fe/sorakoztak

Hetvennyolc (78) autó regisztráltatta magát az
eseményre, de a felvonuláson 86 kocsi vett részt. A
rendezők, a résztvevők, s a közönség véleménye is az
volt, hogy sikeres volt a találkozó, s mindenki meg
elégedésére zárult. kevés kivétellel... Az ötös szám
jegyében zajlottak a versenyek is.

Az ügyességi számok eredményei:
Bogárfutam - 1. Kardos Krisztián, Gye., 2. Kókai

Endre, Debrecen, 3. Megráth Péter, Budapest.
Bogártolás - l. Czura István, Nyiregyháza, 2. Vá

radi Péter, Budapest, 3. Papp László, Debrecen.
Főtengelydobás- l. Czura István, 2. Váradi Péter,

3. Puszta Zoltán, Budapest.
Autószlalom - l. Tardi Zsolt, 2. Kardos Krisztián,

3. Huszár Péter.
Kerékszlalom - 1. Czura István, 2. Kovács Zénó,

Kecskemét, 3. Kardos Krisztián.
Összetett pontszám alapján: 1. Kardos Krisztián,

2. Czura István, 3. Váradi Péter.
A LEG-ek versenyében a legfiatalabb bogárral

Achim Phlüger, Németország (l998-as, 100 LE, 1900
cm3). a legszebbel Szabó Géza Budapestről, a legsza
kadtabbal Balogh Sándor Törökszentmiklósról, a
legszebb kabrióval Oszlánszki Sándor Nyirbátorból, a
legmesszebbről Fellner Carlsten - Babenhausenből

(Németország), 1300 km-ről érkezett. A legfiatalabb
vezető Hegedűs Bence volt - 1981-es születésű, a
legöregebb Dobák András 1932-es születésű. A leg
öregebb bogár Budapestről érkezett Papp Levente
vezetésével, s 1954-es kiadású volt.

A szervezők jubileumi díjat is alapítottak azoknak,
akik eddig mind az öt találkozón részt vettek: kül
földről Y~aus Rooss, hazaiak közül Kardos Krisztián
kapta.

A tombola fődíját, egy VW bogarat Nagy Erika
nyerte.

Nagyon megköszönik a szervezők minden támo
gatónak, hogy ez alkalommal is felejthetetlen élményt
tudtak szerezni úgy a résztvevőknek, mint a közön
ségnek. -bk-
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NAGYLAPOSI HIREK
Köszönet a vizeseknek
Másfél évtizede, hogya Béke MTSz jelentős anyagi támogatásával vezetékes

vízhez jutott Nagylapos. (Egyébként az itteni mélyebb rétegekben is kiváló ivóvíz
található.) Az idén az önkormányzat segítségével az itteni vezetékrendszert
rákötötték avárosból kiépített gerincre. Ezzel nagyobb biztonságot és víznyomást
értek el. (Igaz, szerintünk, nem lell jobb avizünk) Atermészetes elhasználódás,
s talán az alapvezeték kiépítése során történt szerelési hibák okán az utóbbi
időben több csőtörés is történt. A városi Vízművek dolgozói gyorsan és
hatékonyan javítják ezeket, sokszor mostoha körülmények és kedvezőtlen vi
szonyok között. Ezért köszönetet érdemelnek: Hudák Mihály csoporlvezető, Árvai
Imre, Czibulka György, Csentős József, Deák Sándor, Gugolya János, Nagy

.Endre, Petrás Islván, Tóth Zoltán szerelők! Elismerés és köszönet jár akarbantartó
brigádnak is, akik Papp Lajos irányításával szakszerűen, a lakosság
megelégedésére, igen becsületesen végzik munkájukat.

Millenniumi kirándulások, látogatások
ANagylaposi Közösségi Házban működő Idősek Klubjának tagjai amillen

niumi ünnepségek keretében több látogatást, kirándulást szerveztek. Voltak a
Sóczó Motormúzeumban, az Endrődi Tájházban, ahol Sóczó Elek, illetve Szonda
István kalauzolásával gyönyörködhettek, ismerkedhettek a múlt kincseivel, a
jövőnket megalapozó értékeinkkel.

Részt vettek aVárosi Gondozási Központ 2. Sz. Klubjának kézimunka kiál
lításán is.

Megható, élménydús program várt rájuk Ópusztaszeren, ahová már többször
is visszatértek, sahol mindig hitet, erőt merítenek anépünk ezeréves küzdelmeit
bemutató tárlatokból.

Az Arborétumban és - munkában
A nagylaposi iskolások közül többen hasznossá tették magukat a

szünidőben. Balogh Zsigmond például új házuk alapozásánál segített, Herda
Boldizsár akombájnozás részleteiben mélyedt el édesapja mettett, Pilkovics Tibor
édesapjával a rózsakertészetben dolgozott, Geszti Bettina és Brigitta saját házuk
építésében jeleskedett. Korukhoz és képességeikhez mérten kóstolgatták a
munkát, vettek részt benne, annak nehézségeivel és örömeivel is megismerked
hettek.

Sajnos szüleik anyagi helyzete nem engedi meg, hogy hosszabb táborozáson
vegyenek részt. Ezért dicséretes, hogy a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
vezetése és Ladányi Gáborné igqzgató több, elfogadható-megfizethető kirán
dulást, rövid táborozást is szervezett agyerekeknek. ttyen volt a szarvasi
Arborétumban tett háromnapos látogatásuk, ahol dr. Koleszár Józselné tanárnő és
kollégái felügyelete és kísérete mellett életre szóló élményt szereztek.

Köszönet az ország helyi napszámosainak - apedagógusoknak!
Gy L.

Afelvetett kérdéseket apolgármester úr válaszolja meg (2. oldalon)!

A Városi Könyvtár adott helyet a könyvtár és a Kulturális Egyesület
által rendezett kiállításnak, amelyen Diószegi Eszter békési és Csemniczky
Dávid helyi fiatal festőművészek képei voltak láthatók. Füzesné Hudák
Julianna megnyitójával ismerhettük meg jobban a kiállítókat. A képeket
augusztus 20-ig lehetett megtekinteni.
•• O ••••••••• OO<)OOOiQlQc:C~"'GQOQ••• OOO.OOQc~O~l;

ÖREGSZOLO
A Gondozási Központ 3. sz. Idősek Klubja a 850

lélekszámú Öregszőlőt látja el, s nem csak a tipikus
idősellátásban,hanem mint közösségi hely is működik.

Az április 30-i nagy létszámú, nagyszabású rendezvény
irányította a figyelmet arra, hogy mennyire szegényes az
épület vizesblokk ellátó rendszere.

Az endrődi részen a volt Béke TSz épületének bon
tásából jött ki annyi anyag. hogy azt hasznosítani
lehetett. Saját munkaerővel, továbbá 2 fő polgárt szol
gálatos katonával augusztus 20-ra elkészült 3 WC, egy
zuhanyzótálca, két előtérrel, így korszeru körülmé
nyeket tudunk már biztosítani. Segítséget nyújtott az
elkészítéshez 450 ezer forint értékben az önkormányzat
olyan módon, hogy egy végrendelet realizálódott, s
ennek során egy ingatlan értékesítésre került. Ennek
összegét a költségvetésen felül a megvásárlandó
anyagokhoz az önkormányzat biztosította.

Ezzel az aktuális felújítás mellett azt is elértük, hogy
nem kell szégyenkezni közös rendezvények alkalmával a
vendégek előtt.

Ezzel van egy halvány reménye Öregszőlőnek, hogy
egyszer talán alsótagozatos iskolája lehet, vagy az idős

ellátás kerül fejlesztésre ... - tájékoztatta lapunkat Gellai
Józsefné, az intézmény vezetője.

* * *
Augusztus 17-én tartották az augusztus 20-i ünnep

ségeket Öregszőlőben.Légvár, zene, nyugdíjas kórus fel
lépése, lovaglás nyújtott jó hangulatot és szórakozást. A
családi nap szervezője Pésó Béláné volt, s nem feled
keztek meg a gyermekek megvendégelésérőlsem.

Játszik: az INSIPID ...
AHajdú László által közreadott Kultúra aVölgy ölében című írásban olt

olvashatjuk az Insipid zenekart is, mint gyomaendrődi résztvevőt. Ez azon
ban jó alkalom arra is, hogy kicsit közelebbről megismerjük őket.

1998-tól működik a zenekar. Gyuricza László dob, Binges Zsoll
basszusgitár, Csemniczky Dávid gitár, Gubucz Béla gitár és Fürj Erik ének,
ám időnként besegít Belicza Károly szaxolonon és Papp Ulla is. Műsorukat

egyre inkább saját számokból állítják össze, ami a funck-rock irányzathoz
áll közel.

Eddig már kétszer is stúdióban rögzítették CD-re műsorukat. Az idei
nyárra egyébként nem lehet panaszuk, hiszen rengeteg felkérésük volt.
Játszottak Kapól.cson, Mezőtúron, Tokaj-hegyalján, a Diák-szigeten, itthon
is, például augusztus 18-án a szabadstrandon. Valamennyien büszkén
hangoztatják gyomaendrődiségüket, és képviselik városunkat lurnékon.

Aszimpatikus, lehetséges zenekar sajnos rá lenne szorulva amecéná
sok támogatására, ugyanis fellépéseiken általában nem pénzért játszanak.
Egyebek mellett pedig költséges a hangszerpark összeállítása és beszer
zése. Astúdiókban is komoly összegeket emészt fel a felvétel ...

Közeli terveikben szerepel, hogy valamelyik ismertebb zenekar
bemelegítő bandájának szegődhessenek el országos turnékra, fellépésekre.
Az Internetre is készül egy WEB-oldaluk, de néhány szaklapban is írtak már
róluk.

A szarvasi Rolling Rock tehetségkutató fesztiválon nemrég az ötödik
helyet érték el, dobosuk itt a mezőny legjobbjának bizonyult.
Szombathelyen egy másik versenyen elsők leltek. Még '99-ben egy
szeghalmi tehetségkutatón második helyre kerültek, ahol Erik a legjobb
énekesi díjat nyerte...

További sikeres működést kívánunk'

<fl INSIPID zenekar
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APRÓHIRDETÉSEK

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

Beküldési határidőminden hó 25-e.

oktatás

ROlakapa ekével eladó. l. ár 60 EFt. Erd.:
Piltz Edit Gye., Bartók B. 27. sz. Tel.: 66/282
710 -b-

Egyetemislák, főiskolás ok figyelem!
Szakdolgozatok, disszertációk, esszék,
jegyzetek, haláridős munkák gépelése,
szerkeszlése. nyomtatása. Infoline: 66/285
141 (17-20 óra), vagy 06/30/8563-218. -b-o

Diákközponlú oktatás! Személyre szabolt
lan~ás. tanulás kisiskolásoknak, illetve 5., 6.
oszlályosokn~k lörlénelemből. Cél a jobb
eredmény!. Erd.: 66/285-141 (17-20 h),
vagy 06/30 8563-218.

Ponyvás utánl.utó újszerű állapotban eladóI

I.ár 150 EFt. Erd.: 661284-506. 18 óra ulán.
-b-

hűtőszekrény olcsón eladó. Érd.: 06/20/931
4824 -b-

A sc:t tartalmaz:
Idb mOholdvcvo IOkril.
Idb müholdvcvö fejet
Id Mpeg2· s d cod<rt

··I:.gy~v~e1l)r""·(,,l:>i

dfjul!

Bék6si:'W9JIóben kizárólag
-csak az ONLINE Súmllás-és

irodatechnikátóli

Áral~kaz Alá! tartalmazzák II

társkereső

jármű, munkagép

SfMSON 51-es 4 sebességes eladó. vagy
ETZ-re cserélném. I.ár 60 E Ft. Ugyanitt

Keresem azl a józan élelű, 72 év körüli lérli!,
aki szintén magányos. Váram hívását:
66/284-343. -b-

Eladó egy felújított és újrafeslelt Babetta és
ETZ alkatrész. Ár megegyezés szerint. Érd.:
Mikszáth u. 53 vagy 06/30/292-85-61. -b
Egy db lia W-50USP (hosszú platós) pony
va eladólI. ár 20 EFl. Erd. 06/30/9747-674.
-b-

r.eskedelmi végzettséggel munkát keres.
Erd.: 66/285-683. -b-

Anyakönyvi változások
Házasságkötések:
Fodor Tamás és Paróczai Szilvia, Gonda Péter és Uhrin Csilla, Nándori Zoltán és
Fekécs Anita, Pelyva Tibor és Hornak Erika. Timár Zoltán László és Szabó
VioJelta

BO A80-as összkerékmeghajtású TRAKTOR
munkagépekkel eladó. I.ár 1.2 M FI. Érd.:
Gye., Zöldfa u. 10. sz.

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjelle~~~chirdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésú B A Z A R 7<14- apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon. hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem!

r-----------------------------------------------------------------------------------*:
INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i

Feladó neve: i
Címe: !

~~~~":b:e':~ (~~ró:)::hl,:":e~~:7:~7:~e(?7::~~:=~:::::::- l:!:::

.................................................................................

.................................................................................
, (Irányár: Ft.) (olvasható frássaU) i
~ ----------------------------------_.1

Rendkívül jó egerész anyától elvihető egy
nagyon szép, háromszínű lány és egy
~edves, vörös-fehér tarka fiú kismacskapár.
Erd.: 661282-383. Novák Hanga, Kölcsey u,
5. sz. -b-

Jó állapotban lévő konyhabútor eladó. I.ár
40 EFt. Érd.: 66/283-242. -b-

2 db 50 l-es üvegbalon kosárral, valamini
szőlőzúzó. szőlőprés eladó,' Ár megegyezés
szerint. Erd.: 66/284-477, Szélmalom u. 15.
-b-

Kályha, olajradiátor, gázpalack eladól I.ár
8000, 6000. 8000 FI. Erd.: PillZ Edil66/282
710 -b-

1 db használl gázkonveklor, 1 db ággyá
alakítható rekamié 2 db fotel lal és l db acél
szerkez~1ú trapézlemezes garázs sürgősen

eladó. Erd.: 06120/9506-703, este 66/285
050. -b-

Képesit,ell könyvelő 2éves gyakariallal állást
keres. Erd.: 66/282-181 esli órákban. -b-
42 éves 50% rokkant nyugdíjas nő ke-

Rekamié - kihúzható + ágyneműtartós kél
lolellal eladó. l.ár 50 E Ft. Erd.: Szendrei
Lászlóné Áchim u. 18. 66/386-034 -b
Epilkezők, lelújítók figyeleml Kb. 25 IiI. zöld
színű külső falfeslék kedvezményes áron
eladó! Erd.: Gye. Zrínyi M. u. 35. sz., vagy
lel.: 66/284-775. -b-

állás

ROBIX 56 kerli traktor +2 db kerék eladó l l.
ár 60 EFt. Érd.: 66/284-506. 18.00 ulán. -b
~attogató gép - gázüzemű eladó l l.ár 30 EFI.
Erd.: 66/284-506 18 óra után. -b-

Vegyes Iüzelésű kazán 30 OOO Cal +
fúlőradiálorral 5db eladó. I.ár 100 EFI. Érd.:
66/284-506 18.00 után. -b-

Szövegszerkeszlést vállalok, németül is.
Érd.: 06170/226-9876 vagy 66/285-875 -b
Július elején elveszell a Blaha út 19-ből

kölyök pulikulyám! 8 hónapos, fekete, bar
nás árnyalalú, lekete övvel, Bodri névre hall
gat. A megtaláló pénzjutalomban részesül.
Erd.: Blaha út 19., tel.: 66/386-714. -b
TZ-4K-14B traklorral vállalom kerlek szán·
tását, boronálásál, kultivátorozásál, valamint
20 q-ig fuvarozási. Érd.: Vincze Zoltán Gye.
Jókai u. 5. sz. tet.: 06/30/245-7320. -b-
l db 90x210-es bontott ajtó, teleüveges lap
Ral újszerű állapotban eladó. l.ár 10 E Ft.
Érd.: Bajcsy-Zs. 131. sz., 66/386-703. 17 ó
ulán. -b-

38-as moloros dzseki 15 EFI, bőrnadrág 5E
Ft, fehér íróasztal, komód, fésülködőasztal

10 EFVdb, gyermekbútor íróasztaliaI30 EFI,
villanylúzhely 5 E Ft eladó! Érd.: 66/282
995. -b-

Ulilársat keresek - személyautóval 
békéscsabai bejáráshoz. Érd.: 66/285-889
18 óra után. -b-

Cégek, magánszemélyek figyeleml Eladna?
Venne? Hirdessen az interneten gyorsan,
olcsón a biztos üzlet érdekében I Érd.:
66/285-141 (17-20 óra), vagy 06/30/8563
218 -b-

Kever6tárcsás mosógép, centrifuga, franci
aágy és 3 funkciós Dena babakocsi eladó. Ár
megegyezés szerinI. Érd.: 06/30/314-8538.
-b-

Eladó egy jó állapotban lévő 20 l-es
szőlőprés. Érd.: du. tel.: 66/284-644. -b-
Jó állapotban lévő 2 funkciós babakocsi
eladóI l.ár 9EFt. Érd.: 66/285-585. -b
Kézzelhajtós kukoricamorzsoló, 24-es gyer
mekkerékpár, és 200 db .fehér tetőcserép

megegyezés szerint eladó l Erd.: 66/284-354.
-b-

Eladó: gitár. mixer, mikrofon, mikrofonál
lvány. Ugyanitt állallartásra alkalmas rácsos
elemek. Erd.: 66/284-163.

vegyes

Gyomán, a Lehel utcában két generáció
részére alkalmas családi h~ ipari árammal,
kerllel eladóll.ár 4,5 MFI. Erd.: 66/285-489.
-b-

Fűzlás-zugban 300 n.öl gyümölcsös kis
faházzal eladó. I.ár 250 E Ft. Érd.: Gellai
András, Mátyás király u. 15., tel.: 66/386
097. -f- -b-

Endrődön, a Dabi István u. 6. sz alatt két
szobás vegyes tüzelésű, összkomfortos
családi ház eladól I.ár 3,5 M Ft. Érd.:
66/285-304. -b-

2330 n-öl lelken ház bonlásra eladó. I.ár 400
EFl (Kálvin J. u. 15.). Érd.: Petőfi u. 28.,.
tel.: 66/284-185. -b-
AHalház u. 4. sz. alaIIi ház eladó, vagy
lakótelepire. cserélhető (3 szoba, gad
lásleres). Ar megegyezés szerint. Erd.:
66/285-526 vagy ahelyszínen. -b-

Gye., Október 6. lakóielepen 1. ép E Ih.
lsz. 1. alatti 3 szobás, kél erkélyes, össz
komforlos. jól lelszerell lakás garázzsal
eladó. Érd.: a helyszínen az esli órákban,
vagy 66/386-897, napközben 06/30/342
1009. -b-

Endrődön összkomlorlos családi ház eladó.
vagy lakótelepire cserélhető. I.ár 4,2 M Ft.
Erd.: 66/283-157 vagy 06/30/375-5949
-b-

ingatlan

Endrőd, Micsurin u 20. sz. alaIti összkom
fortos keries ház eladó, vagy Vásártéri
lakótelepire cserélhető. I.ár 4,2 M Ft. Erd.:
66/285-986. -b-

lakás

Tanya eladó 5 ha szániófölddel. Viz, villani
kövesúl, garázs, lerménylároló van, jószág
larlási lehetőségekkel. I.ár 3 M Ft. Erd.:
06/20/3543-226. -b-

Családi ház kiadó bútorral, vagy búlor
nélkül. Érd.: 66/285-875, 66/285-252,

Epílési lelek eladó Zrinyi M. u. 4. sz. alatl.
I.ár 800 EFt. Érd.: 66/283-910. -b-

Sóczó-zugban egy 250 n.öles, fúrolt kúttal
ellátott nem vízparli telek eladó. Kövesúl, vil
lany van. I.ár 50 EFt. Érd.: Gye.• Apponyi u.
15/1. vagy 66/285-159. -1- -b-

Gyomán 3 szobás összkomlortos vályogház
nagy kerttel eladó. I.ár 2,8 M Ft. Erd.:
66/282-226. -b-

Kecsegésben 1012 m2 telek eladó. Erd.:
661284-163.

Keresek: aVásártéri Itp.-en, vagy aKolman
Itp.-en földszintes vagy 1. em.-i lakást
megvételre. Erd.: 66/285-794. -b-

Gye. VI. k. 540/b 93 m2-es családi ház 2200
m2 telekkel, garázzsal eladó. Víz, villany, gáz,
telefon van. Erd.: Tólh András - ahelyszí
nen.

A Pocos-kertben 579 n.öl gyümölcsöskert
eladó. I.ár 160 EFI. Erd.: 66/386-405. -b
Gyomán összközműves parasztház eladó.
Erd.: 66/284-198.

Hunyán eladó összkomlortos ház gazda?ági
épülettel plusz földdel. I.ár 2 M Ft. Erd.:
06/60/283-154. -b-
Endrődön, aNépligelben 5szobás, emeletes,
gázlűléses, sálorlelős, lehermenles kertes
családi ház eladó. I.ár 4,8 MFt. Érd.: Polányi
László Gye., Kulich Gy. u. 39., tel.: 66/386
781. -b-

Eladó az Október 6. Itp.-en két garázs
összenyitva; együtt é.s külön-külön is. Ár
megegyezés szerint. Erd.: 06/20/9945-667.
Giricz Benedek -b-

Lehel u. 25. sz. alaIti családi ház sürgősen

eladó, vagy lakótelepi 2. em. erkélyes lakás
ra cserél ném. I.ár 3,5 M Ft. Érd.: 661282
181. -b-

~ szobás kerles ház ipari árammal eladó.
Erd.: Nagy Endréné Kálvin u. 4. sz.
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Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.
CT.: HAINFART MIHÁLY

Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI

SZERVlZ!·SZÖVEGSZERKESZTÉS!
Másolópapír, faxpapír. leporelló. boriték. öntapadós címke

Nyomtatókazetta, festékszalag, toner HP4P, 5P, 6P, HP4L, 5L, 6L.
Cartridge újratöltés RlCOH, CANON, SHARP másológépek kazettatöltése

AUDIO-, VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek, árazógépek forgalmazása. javítása

TEe. SAMSUNG PÉNZTÁRGÉPEK MÁRKASZERVIZE!
5500 Gyomaendröd. Zrinyi u. 26. TeL: 66/284-788. 20/9439-172
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NON-STOP, ,

UTARSZOLGALAT
Kisebb-nagyobb csomagok, levelek és egyéb
sürg6s küldemények háztól házig szállítása a
lehet6 leggyorsabban belföldön bárhová 0,8 t
illetve utánfutóval 1,4 t-ig. Budapest és
környékére minden héten extra kedvezményes
csomagküldési lehet6ség oda-vissza. Hívjon
bizalommal!

Érdekl6dés, megrendelés:

Gyomaendr6d, Zrínyi M. u. 35/1.

Tel.: (20) 9506-703

Gyomaendrőd,Kossuth u. 18. sz. alatt váram megrendeléseiket.

V~~:
hozott anyagból kosztümök, nadrágok, szoknyák, blúzok, blézerek,
pólók, ruhák, alkalmi és táncruhák egyedi, méret és igény szerinti

elkészítését. varrását gyermek mérettől anői extra méretig.
Nyi/va /artás: ahét minden napján 8-17 óráig. Gyors haláridö, jó minöség. kedvező árakl

Kossuth u. 18. Tel.: 386-522/23-as mellék o Mobil: 06/30/9087-808

~~-::s.-::g:;~'5:~'" .... U"'~~"" -"'zs _.........;;n...

~ SOMADRIN" ÓBARLAN "I Egy magyar találmány,
H jótékonyan hat a légzőszervi panaszok ellen!
H
~ Továbbá segít:
a asztma, hörghurut, légcsőhurut, arc- és homloküreg-gyulladás,
~ krupp, nátha, köhögés, pollenek okozta allergiában szenvedőknél. ..

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem! til' SOMADRIN sóoldat állandóan kapható otthoni használatra.

Vállalkozásom keretén belül: SÓBARLANG: Gyomaendrőd, Árpád u. 22/1.
Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,

teher-, mg.-i gépjárművekhez, Bejelentkezés. érdeklődés: 66/386-189 az esti órákban.
Továbbá vállalo~~lamlnt targoncához. tf tk=-====-=----v=.....-"--n-=""=--="'"~=_= ..= ..."_

Személy-, teher-, mg.-i gépjármű "lEO<

és targonca gumiköpeny szerelését, r,O/ Z A A,
javítását, centírozását U <:1., V

Érdeklődni: < ~ @ ~ J
Katona György gumíjavító'Ss § 2/.:7
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107. - _ -

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, SZD.: 8-12-ig.

Nálunk az alábbi
KIADVÁNYOKBAN hirdethet:

HlRDETÉSFELVÉTEL, SZÓRÓlAPTERJESZTÉS
o Hungária Szuperinfó
o Békés Megyei Hírlap és Melléklet
oTúripressz
o Expressz - Keres-kinál
o Expressz Képes Autó
o Expressz Képes Haszonjármú
o Expressz Képes Ingatlan

Hirdetéshez ahelyszíni fotózás és az Expressz online internet oldalán a
hirdetése autó és haszongépjármű esetén 1hónapig ingyenes!
Szórólapok, kiadványok terjesztését az egész megye területére
vállaljuk!
Békés Megyei Hírlap, Kiskegyed, Tur-7, Hölgyvilág kora reggeli
kézbesítéssel előfizethetől

FAZEKAS HIRDETD c> Gyomaendrőd, Katona József út 52/1.
Tel./fax: 66/284-959 • 30/858-7467

E-maii: fazekasj@szarvasnet.hu

GÓZAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Magán Autósiskola
az alábbi időpontban

és kategóriákban tanfolyamot indít
Gyomán 2001. szeptember 18-án 17 órakor
Endrődön: 2001. szeptember 18-án 17 órakor

(Dériné Művelődési Otthon)
Személygépkocsi • Motorkerékpár

• Segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

(A Kner Nyomda mellett)
Telefon: 386-479,60/345-789, 06/30/402-5878

Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 16-17 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
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Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:
• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés beszámítássa!
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

A MÁGUS-COMP

Címünk:

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)
E-maii: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/282-388
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-12-ig és 13-17 óráig.

, , ..
LATSZERESZ UZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁG TÉR ~.

TElEfoN: 284...2~~
INC;YEN ES kOM pUTERES SZEMVizsC;MAT

H/K/P/Szo. dÉlElőn

SzTK-vÉNYEk bEVÁlTÁSA

SZEMÜVEC;Ek kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk NAC;Y VÁlASZTÉkbAN

~
GYORS És pONTOS kiszolC;MÁsSAl vÁRjuk

kEdvEs vÁsÁRlóiNI<AT! ~

TISZTElETTEl: V
Szarf..a Ci/la [,\TSZERÉSZMESTER

llONNE
SHOP

• 2 tekercs 200-as
fént,Jérzékenységű24+6-os

AGFA film 1380 Ft
• Fotocikkek, órák,

hőmérők, kazetták nagy
választékban

• Arany és ezüst ékszerek
árusítása és javítása

• tört aranyból ékszerkészítés
bővített mintakollekcióval!

llONNE
SHOP

PATyoLAT CYOMÁN
A KOSSUT~ U. t 8. sz. AlAn (AZ UdVARbAN)

VEqyrisZTíTÁS, RUHAfE5TÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdVEZŐ ÁRON, Rövid ~ATÁRidőRE.

NyiTVA: ~ÉTfŐTŐl pÉNTEkiG 9-15 óRÁiG
KözülETEkNEk ~ÁZTól ~ÁZiG sZÁllíTÁS!

hop.
GYOMAENDRŐD

Hősök útja 46. • Tel.: 66/386-424

• Amatőrfilm kidolgozás, kedvező áron,

kiválá minőségben AJÁNDÉK INDEXPRINT-tel

és FOTOALBUMMAL!

Akciós AGFA filmek!

E-maii: vendel@bekesnet.hu

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/ l.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122

TÖBBFÉLE MÉRETBEN

FÓLIAZSÁK
Stancolt és hagyományos

PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPOSDOBOZ

INTEQ

angol, német,
tanfolyamainkra
várjuk a jelentkezó'ket!
Kezdő, újrakezdő és nyelvvizs
gára készítő csoportok indulnak

30 órás: 9OOO Ft
50 órás: 14500 Ft
Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Fordítás, tolmácsolás

, ,
NYELV6TUDIO

Folyamatosan
indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK
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Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

• építő anyagok gyári áron. oltott mész, kovács-szén, dunai
sóder· import cement kedvezményes áron • száraz akác tíízifa

MÉG RÉGI ÁRON KAPHATÓ!
.Készletből vagy rövid határidőre megrendelhetők!

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

...........................................................· .· .
~ Tévé, video, antenna és egyéb ~

~ elektronikai készülékek ~· .· ~ ~ .
~ AVITA A! ;· .· .: Gellai Imre Gyomaendröd. Zsák u. 7. sz. Telefon 06/30/228-4728 :· .· .· .••••• •• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• •• o •••••••••

'LAFARGEL= GIPSZ

Ügyintéző:BÚZA TAMÁS
GYOMAENDRŐD,Kossuth u. 68.

(A volt GMV keverő területén).

Tűzálló, impregnált, hajlítható, normál gipszkartonok.
Hő-, hang- és vízszigetelő anyagok forgalmazása.

Álmennyezetek különböző mintákban
világítótestekkel, gyors minőségi szerelése.

Továbbá vállaljuk épületek külső hang
és hőszigetelését, csempézést, burkolás!.

Ügyfelek fogadása hétvégén is.
Telefon: 06/30/228-9702

Mv Magvas, Mv Magdaléna
GK Garaboly. GK Kalász. GK Élet.

GK Öthalom, GK Zugoly Jubilejnaja 50

Cím: GYOMAENDRŐD, VI. ker. 348.
(volt TSz központ. CsárdasZállás irányában)

Érdeklődni:VARJÚ LÁSZLÓ
Tel.: 20/325-7057

II. fokú őszi búza vetőmag

kedvező feltételekkel kapható!

Mezőgazdaságitermelők,figyelem!
r-----------~------------------~

nnon GSM
líílilet~s +
iemens C35i .

Pannon GSM. , f:-'-"l!'.a' I

eliilizetés +
Nokia 3310

Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.3O-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

to

Panno. GSM
elölizetés +

Panasonic GD35 .

12 00 Fi :~;'-; 15 9DDFt~r;
w~.....",,__""- ..... :::: ~ .

~ Gyomaendrffd Fff út 149.
Hivatalos viszonteladó Telefon: 66/386-457

GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

GYOMAENDRŐD

Szabadság tér 4. sz.

, UTI Tekintse meg óriási őszi

rf;f1'f rátmeneti kabátJ

~ árukészletünket!
'U~\

&:
-magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás

_ - szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás
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, ,
UjraAKCIO!

2001.október 31-ig új elöfizetöinknek Q szerelés INGYENESI

~
~

lR: Direct
Égböl kapott szórakozás

Hivatalos forgalmazó

reJelOaX
TÁVKÖZLÉSTECHNIKA

BÉKÉSCSABA GYÓNI G. U. 3.

TELEFON: 66/442-755

Önhöz legközelebbi szerelónk: Szabó Gyula
Gyomaendród Csillagos u. 9. Tel.: 06-20-9266-853

MOST ÉRI MEG MALACOT VENNI!
A sertéstermelők tartási kedvét három dolog befolyásolja: a felvásár

lási, a takarmány- és az exportárak alakulása. Az alacsony árak mialt mosl
jó befektetés amalac, nem érdemes tovább várniuk azoknak a gazdáknak,
akik olcsón akarnak sertést venni - derül ki egyebek mellett az
Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet előrejelzéséből AFVM adatai
szerint a15-25 kg-os malacok ára kilónkénl 600-950 Ft között mozog, s
ez mégis csak megközelíti ahárom hónappal ezelőtti darabonkénti 25 ezer
Ft-os átlagárat... A kutatók szerint apiac kezdi felismerni, hogya nyomott
árak miatt jó befektetés amalac...

Fórum
Gyomaendrődön augusztus 31-én tartottak egy fórumsorozathoz csat

lakozó rendezvényt, amely az FVM vidékfejlesztési célelőirányzat címen fut.
AKörös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás településein az érdek
lődők az ide vonatkozó pályázatokat ismerhették meg. Ezekben ahelyi jel
legzetes mezőgazdasági tevékenységek fejlesztését, az ezekre épülő

élelmiszer-feldolgozást és az értékesítés problémáit vilathatták meg. Ide tar
toznak még ahagyományos kézműipari mesterségek, a ralusi és agroturiz
mus-, az infrastruktúra fejlesztése, aszellemi és tárgyi örökség megőrzése ..

Beton a sineken
Ismeretlenek avasúti sínek Gyomaendrőd-Mezőtúr közötti szakaszára

betondarabokat helyeztek. Az elmúlt időszakban Gyomaendrőd lerületén
több hasonló eset történt. A cselekményelkövetésével a rendőrség egy
gyermekekből és fiatalkorúakból álló csoportot gyanúsít. A nyomozás az
ügyben elindult. -r-

Damilveszély
Ismeretlen tettes a Hősök útján damil! feszített keresztüL A damil egy

arra kerékpározó nő nyakába akadt. A rendőrség elindította a nyomo
zást. -r-

@ Endrőd és Vidéke~
~. Takarékszövetkezet rII•
.ltj * alapítva 1957. május 18. * ,ltj

Értékeljük együtt értékeinket!

Tisztelt ügyfelünk!

ÖN JÓL DÖNT.
ha a Takarékszövetkezetet bízza meg

pénzügyeinek kezelésével.

Sokrétű betételhelyezési lehetöséggel
Lakossági és vállalkozói számlavezetéssel

Nemzetközi bankkártya szolgáltatással
HOME Banking szolgáltatással

Kedvezö kondíciókkal
O-24 óráig működö pénzkiadó automatával

GYOMAENDRŐDÖN

mindkét kirendeltségünkön
VÁRJUK ÖNT!

VÁLASSZA AZ

ENDRÓD ES VlDEKE TAKAREKSZÖVETKEZETET.

ES NE FELEDJE

Értékeljük együtt értékeinket!

~I
Megdöbbentőenalacsony árak
a Hősök úti COOP áruházban!

Kristálycukor 179 Ft
Finomliszt 62 Ft
Omnia 250 gr 439 Ft
Soproni ászok 90 Ft
Ásványvíz 55 Ft

és még többszáz termék 10-30%
engedménnyel aszeptemberi akciónkban!

Vegyen részt
a ~OOP Pontvadászat játékunkon

a biztos ajándékokért!

COOP - Önhöz a legközelebb!
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[. Rendőrségihírek •]
Az augusztusi eseményekról

• A Kecseges-zugban belörtek egy hélvégi házba, amit elsején ielenleltek a rendőrségnek.

Horgászielszerelésekel vilt magával abetör6, érteke mintegy 30 ezer forinI.
• 2-án házaló köszörűsökel engedell be lakásába egy helyi polgár. Ahárom személy távozása után

velte észre a vendéglátó, hogy 165700 lorintja lűnl el a köszörülés után ollhonából, viszonI a kései
kifogáslalan élességűek leltek..

• 3-án aZöld pokol kocsmában megharagudott az egyik vendég ajátékgépre, ezért, hogy haragját
levezesse, bosszúI álli, sösszetörte agép fedölapját. Agarázdát ellogták, és ellene az eljárás megindulI.

• 3-án ejszaka aMÁV állomás elől kerékpárokat loplak el.
• 6-án az Üvegház bisziróban is egy elégedellen játékos ajátékgépen löllölte ki haragjál, annak

előlapjállörve össze.
• Agyomaendr6di rendőrőrs legénysége négy 16 körözölt személyt logolt el 7-én, 8-án és 9-én.

Közlük voll olyan, akit abíróság, de olyan is, akii arendőrség körözö~.

• Kél bikaborjúi kölöltek ell O-ére virradóra aH6sök úl végén az egyik ingalianudvarából. Akár
mintegy 140 ezer lorinI.

• ll·én kerékpártolvajtlogoll arendőrjárőr. Atolvaj egy lezárt kerékpárt cipeli éppen ahátán,
amikor arendőr 61 ellogla, és kérdőre vonla.

• ll·én hajnalra belörtek aVolán bisztróba, ahonnan cigivel, ilaláruval és csokoládéval megrakod
va lávozoll abűn elkövelője, de még előlte lellörte ajátékgépet is, némi aprópénz után kutatva. Akár mini·
egy 100 ezer forinI.

• 16-ánaGutyás csárda előlt parkoló egyik gépkocsin löllölte ki romboló kedvél és veze~e le lölös
energiáját egy valószinűleg jócskán kapatos illető. Betörte aszélvédőt is, de .összesélálla", (vagy táncolia?)
agépkocsi karosszériájál is...

• ANosztalgia sörözőben 19-én azenegépel ütemesen lörte zúzta egy extázisba esell vendég. A
garázdál elloglák, sezzel megakadályozták alranszba eselt elkövel610vábbi károkozásál.

• 20-ára virradóan belörlek aBolhás kocsmába, ajtó- és ablakbefeszílés módszerével. Ilalárul, ci·
garellát villek el, de szintén lellörlék ajátékgépet, pénz ulán kulalva

• 23-án különös látványban volt részük aFő úton közlekedők egy részének, amikor az úlon egy
meztelen kerékpároslligyelhellek meg. Adévaványai, pszihiálriai kezelés alalt álló férti anagy melegben úgy
dönlöll, hogy ledobálja magáról aruháit, sekként élvezi akerékpározás hüsítő el6nyeil. Amagáról megfeled
kezelI kerekezőttermészetesen ruhába bújtallák, megelőzve atovábbi leltűnést és szeméremsértésl.

ÁLLÁST A.JÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.

Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet.

ENILNO BT.
Gvomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

GYORS ABORTUSZ
Anyári szünetben egyre több fiatal él meggondolatlanul nemi életet.

Ez alegtöbb esetben avédekezés hiányát jelenti. Megyénkben minden
kórházban létezik nonstop sürgősségi hormonális fogamzásgátlási
ügyelet. Agyulai kórházban például hétvége után vagy hosszú hétvégén
keresik fel leggyakrabban problémáikkal a tizenévesek az intézményt.
A fogamzásgátlás gyógyszeres úton történik, és 72 órán belül kell
megtörténnie. Akezelést bárki, név nélkül is kérheti. ..

TURIZMUSFEdLESZTÉS
Akormány hajdúszoboszlói kihelyezett ülésén 10 milliárd forinttal

emelte meg a Széchenyi-terv turizmusfejlesztési pályázati keretét.
. Matolcsy György gazdasági miniszter szerint aturisztika anemzetgaz

daság húzó ágazata, ezért is döntöttek az emelésről. Kiemelten
fejlesztést érdemelnek a "négy évszakos" turizmust erősítő elemek,
programok... A BM Területfejlesztési Tanács a Turisztikai Cél
előirányzatból támogatta az idegenforgalmi fejlesztések Békés megyei
pályázóit. Az idei évre több mint 45 Mforint aTC kerete. ATanács végül
26 pályázatot részesített támogatásban.

CIGI
Egy friss WHO-jelentés szerint adohányipari óriáscégek afejlődő

országokban gátlástalanul terjesztik termékeiket afiatalkorúak körében.
Ott afiatalakot azonban ahelyi dohánygyárak még nyíltabban próbálják
elcsábítani ...

CSEMPECENTRUM
.I'

ES
CSILLÁRSZALON

Kínálatunkból :

.>- Burkolólapok

.>- Csemperagasztók

.>- Dekorelemek

.>- Asztalilámpák

.>- Csillárok és falikarok

.>- Festékek

.>- Ecsetek

.>- Műanyag termékek
Kellemes környezetben, szolid !Írakkal v!Írjuk Kedves Vc1sárJóinkat,

hétköznap 8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig.

Megközclílhclű a Illczűbcr~nyi Úlon, ahelys~gl5bb uljn 200 lll-re. (A volt Tequila hely~n)

ANDOR és ANDOR KFT.
5500 Gyomaendrőd,Toldi u. 1/1.
Telefonlfax: 06/66/284-528
Mobiltelefon: 06/20/966-7647

Gyomaendrödi Híradó • Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja • Felelös szerkesztö: Bíró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete· 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel.: 66/282-128· Fax: 66/283-288

Felelös kiadó dr. Dávid Imre polgármester. Készült: Baiu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06 66/283-489
E-maii: hirado.gye@bek.ahh.gov.hu.Terjesztik a gyomaendrödi kereskedök· Engedélyszám: III/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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A TARTALOM BÓL:

KOSSUTH u. 74.

TElEfON: 66/786-50713-AS MEllÉk

GYOMAFON
RÁdióTElEfoN SZAküzlET

CYOMAENDRÖD

* * * * * * * *

* * * * * * * *

o vodafone
----~--·hivatalos partner

A polgárőrség eddigi tevékenységéről, néhány példával beszámol
vezetőjük, Szűcs Ferenc. Rövid beszámoló a8. oldalon.

Mérföldkő és fontos változás a Tótkaép Kft. életében - új telephely
ünnepélyes átadása. Tudósítás a6. oldalon.

Bemutatkozik a Sikér Kft. A kezdésról, első lépésektól, a
három üzletig és a fejlődés szakaszairól a mai napig...
Interjú az 5. oldalon.

A szennyvízépítési beruházás ünnepélyes elindítási aktusa elérkezett.
Ezen jelen volt akörnyezetvédelmi miniszter, Túri-Kovács Béla, továbbá
Latorcai János is. Képes, szöveges beszámoló a3. oldalon

GYOMAI AUTÓCENTRUM KFT.
telephely

5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/386-322

"'Wagonl+

Az őszi kezdés· 2001. október 10.
Örökzöldek, díszcserjék, sövények,

kúszónövények, gyümölcsfák
gazdag őszi választékával várjuk

gyomaendrődi dísznövény lerakatunkban
Kossuth u. 56/1. sz. alatt (a Földhivatallal szemben)!

Nyitva: hétköznap 9-17-ig, szombaton, vasárnap 8-14-ig.
Telefon: 06/66/285-812

Egész hónapban családi programok
és 1500 értékes nyeremény födij egy Wagon R+

ÉS El MÉG NEM MINDEN!
Az új autót vásárlók akár 125 OOO Ft

engedményben részesülnek.
Megjelent Limitált Sport V. őszi modellje.

Már most gondoljon a jövő nyárra,
akciós klímát ajánlunk autójába.

Akár 72 hónap futamidő • 15% befizetéstól
Használt autó beszámítás • 40% felett casco mentesen

Maxímum 6% közalkalmazotti kedvezmény
Mozgáskorlátozott utalvány • Használt autó értékesítés

SZARVASI AUTÓCENTRUM
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

5540 Szarvas, Kazinczy u. 4.
Tel.: 66/313-882

Civil szervezetek összeírása 2. oldal
Emléktábla Kató József szülöházára oo. 8. oldal
A Rumba táncosok sikerei 9. oldal
A Kner Múzeum beszámolója 10. oldal
Ufókonferencia Gyomaendrödön 8. oldal
A Romaexpo hatásai 7. oldal
Körös-úszás hagyományteremtéssel 8. oldal

Suzukia
fönyerem,

Októberi Suz
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
• Ahelyi szennyvízberuházás közbeszerzési eljárása során újságcikket

is megélt eset a Varjú és Társa Kft. kifogása, miszerint sérelmezik, hogy az
alvállalkozói eljárás során őket kizárták és a"polgármester fenyegeti őket",
vagyis a Varjú és Társa alvállalkozói munkát nem kaphat az Alterrától...
A Varjú és Társa különböző eljárásokat is kilátásba helyez. ..?

- Én mindezt nagy megdöbbenéssel fogadtam, mert ismereteim
szerint, ahogy hallottam, mintegy két hete az Alterra Kft. főépítés-vezetőjé

vel tárgyalt pár órát, majd megfelelő árajánlatot kapott, és tudtommal, ez
után vissza sem ment további tárgyalásra aVarjú úr.

Gyomaendrődön most hat munkahelyen dolgoznak 70%-ban gyoma
endrődi emberek. Amásik 30%-ot is fel lehetett volna innen tölteni, de a
probléma az, hogy nincs jelentkező. Ezért ilyen fantáziadús ötletek helyett el
kellene kezdeni dolgozni, olyan feltételekkel, mint atöbbiek. Mindenkinek,
a Varjú és Társa Kft-nek is ez jelentene jót és a legtöbbet, hiszen itt a
nyakunkon az esős őszi időszak, sezzel abelvízveszély is igen naggyá vált.
Tehát itt mindenki dolgozhat, ez szolgálná aváros érdekeit is, nem pedig
teóriákat felállítani, hogy nem engedik dolgozni... Az alvállalkozói
szerződések megkötése egyébként aKözbeszerzési Döntőbizottság által, a
több fordulós fellebbezési eljárások után is az elfogadott fővállalkozó dolga.

• Milyen hatást vár hosszú távon a k6itisztviselők vagyonbevallási
kötelezettségétől? Nem elkésett ez arendelkezés?

- Nem igazán jelentős ebben a kérdésben Gyomaendrőd vagyon
mozgása, az itt lévő jövedelmek sem. Úgy gondolom, hogya polgármesteri
hivatalnál dolgozóknál nem avagyon takargatása, hanem esetleg a min
dennapi megélhetés gondja afő jellemző. Lehet. hogy van olyan hely, ahol
már elkésett, van olyan ahol felesleges, de én ezt pozitívnak és jónak tartom,
ami esetünkben időszerűnek is. Azt hiszem, akövetkező időszakban segíti
aköztisztviselők munkáját, atelepülés polgárai nagyobb bizalommal lehet
nek irántuk. Hogy életpályának tekintsük a köztisztviselői munkát, kicsit
anyagilag is jobban meg kell őket becsülni. Tudom, hogy az erkölcsi meg
becsülés is nagyon fontos, de eddig úgy a pedagógusok, mint az
egészségügyben dolgozók vagy mások anyagi elismerése nem volt
megfelelő. Ezzel most úgy látom, hogyaköztlsztviselők problémáját igyek
szenek helyére tenni.

• Milyen változás van akábeltévé ügyében?
- Polgármesterségem lassan avégéhez ér, ám eddig, úgy gondolom,

nem sok kudarc ért. Nagyon sok elképzelés volt, s ennek zömét sikerült
végrehajtani. Akábeltévé ügyében még, sajnos, aholtponton vannak adol
gok. Ez az eddig sikertelen vállalkozások egyike, és ezt már meg kellett volna
régebben valósítani.

• A gyomai rész cigány lakosainak egy része panaszkodik, hogy
közülük kevesebben és kevesebb segítséghez, segélyhez jutnak, mint az
endrődi rész lakói...?

- Azt hiszem, általánosítani ebben sem lehet, egyénenként kell
megvizsgálni ahelyzetet. Közvetlenül én acigány lakosok támogatásával,
munkalehetőségi problémáikkal nem foglalkozom, hiszen ez amunkaügyi
központhoz, vagy ahumánpolitikai rendszerhez tartozik. Azt el tudom hinni,
hogy általában, de nem általánosítva, acigány lakosság szegényebb rétege

••••••••••••••••••••••••••••••
HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

Hálaadó istentiszteletet tartottak a gyomai refor
mátus templomban szeptember 23-án, a templom és
az egyházi épületekfeltyításáért.

Igehirdetéssel dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli
Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi
Református Egyház Zsinatának elnöke szolgált.

Endrődön lakik. Ezért elképzelhető, hogy ők többet kapnak, de ezt csak
egyedenként lehet megvizsgálni, és nem lehet általánosítani.

• A gyomai cigányok egy részének véleménye az, hogya Cigány
Kisebbségi Önkormányzat csak az endrődiekkel foglalkozik, nem tart kap
csolatot agyomaiakkal. Szeretnének agyomaiak saját képviselőt, aki értük
tervékenykedik...

- Ebbe mi nem nagyon tudunk beleszólni. Egy év múlva választás lesz,
és gyomai képviselőjelöltek is indulnak majd ezen. Ezt kell megtalálni, vagy
éppen egyet indítani. .. Az igaz, hogya CKÖ agyomai romákkal kevésbé tart
kapcsolatot. de a CKÖ-nak az a panasza, hogyagyomaiakkal nem tud
megfelelő kontaktust kialakítani. Tehát ez kétoldalú probléma. Ezt nem a
város önkormányzatának kell megoldania, hanem nekik egymás között.

• Van olyan roma, aki segély helyett, vagy egyébként is szeretne f6"1d
höz jutni és termelni, és azt sajnálja, hogy még nem kapott. ..

- ACKÖ-nak most is van föld felajánlva, két területen is. Atelepülési
önkormányzat éppen most is több földterületet kínál használatba, ebból
bárkinek tudunk adni, persze nem segély helyett, hanem megfeleló
feltételekkel.

Apolgármester úr kérése alakossághoz:
A szennyvízcsatorna építése idején legyen mindenki türelemmel,

viseljék ennek kellemetlenebb részeit megértéssel. Sajnos, az időjárás mosl
nem nagyon kedvez, de leállni nem lehet. A liget-alji holtág mentén, a
csókási, a révlaposi részen is gyorsan elkészüljön a munka, ez a cél.
November végén, december elején arákötések is beindulnak. Remélhetőleg
karácsonyra két-háromszáz család számára arákötések is megtörténnek.

Bármilyen, acsatornaépítés során felmerülő problémával, visszásság
gal forduljanak avárosüzemeltetési osztályhoz, ajegyző úrhoz vagy apol
gármesterhezl

••••••••••••••••••••••••••••••

Mazsorett-bemutató
Október 6-án aVárosi Sportcsarnokban 18 órától

aSzínfolt Mazsorett Csoport bemutatót tart.
Kísér aGyulai Ifjúsági Big-Band.

Abemutató után a Körös étteremben 20 órától
vacsorát rendeznek. • Zene, tánc, tombola!

Arendezők kérik, hogy részvételükkel támogassák amazsorett
csoportot! Mindenkit szeretettel várnak!

(A vacsoravendégeknek abemutató ingyenes)

Civil szervezetek összeírása
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala nyilvántartást készít a

Gyomaendrődön működő civil szervezetekről. Az összeírás célja a civil
szervezetek és az önkormányzat együttműködésének fejlődése, az aktuális
információk és pályázati lehetőségek időbeni eljuttatása a civil szer
vezetekhez. Mindezek elengedhetetlen feltétele a pontos adatok meg
léte.

A2002. évi költségvetésben elkülönített civil szervezetek alapjából azon
civil szervezetek részesülhetnek, akik az adatlapot kitöltik, és 2001. október
31-ig aPolgármesteri Hivatal Térségmenedzseri Iroda címére Szabadság tér
1. sz. visszaküldik. (Adatlap is ezen acímen kérhető.)

Dr. DÁVID IMRE polgármester
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Ünnepelyes éllndílas

A szenn VfZD~Etrt,;

Az. ünnepélyes beruházás-indítót megelőző sajtótájékoztatón jelen volt dr.
Túri-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter, dr. Latorcai János ország
gyűlési képviselő, Forján Mihály, a Békés Megyei Környezetvédelmi
Felügyelőség igazgatója és dr. Dávid Imre polgármester.

Nem egészen szokványos eberuházás - kezdte Túri-Kovács Béla - azért,
mert a megye egyik legnagyobb értékű beruházása a gyomaendrődi a maga
1,6 milliárd forintnyi összegével. Az. arányosság kialakítása a fejlesztésekben
országosan fontos szempont. Az. Alföld egyes térségeit ezért sem lehet
elhanyagoini. Ha ez nem így történik, akkor újabb aránytalanságok történnek.
Hangsúlyozta azonban, hogya térség húzóágazata ajövőben is, természete
sen, amezőgazdaság kell, hogy legyen.

A csatornaépítés szükségszerűsége nyilvánvaló volt Gyomaendrőd

városában. Ezért az infrastruktúra kialakítása városi színvonalú kell legyen itt
is. Ajövő gazdaságát amezőgazdaság nagy átalakulása és fejlődése indíthat
ja el. Ennek első részét akormány elképzelése szerint mos! kell lefektetni. A
környezetvédelem és az agrárium bizonyos szegmensei összefüggenek, és a
jövőbeli lehetőséget ez rejtegeti. Ennek támogatása akár 300 milliárd eurót is
kilehel, ha jól és ügyesen indítjuk el azokat a fejlesztési programokat, ame
lyeket acsatlakozásig végre kell hajtani. Akormány sem volt egységes annak
megítélésében, hogy szükség van-e az agrár-környezetvédelmi program még
ebben az esztendőben történő elindítására. Az.onban ez az egész nép érdekét
szolgálja, ennek atérségnek pedig ajövőjét jelentheti.

A sajtótájékoztatón

Az. ünnepélyes csatornalefektetésnél a miniszter elmondta: örömmel
állapítom meg, hogy szülőföldem egyre fejlődik, és újabb létesítményeket kap.
A jelenlegi szennyvízcsatornázással az élet minősége előre léphet. Ezt a
csatornarendszert nem csak magunknak építjük, hanem a következő ge
nerációnak teremthetünk ezzel egészségesebb környezetet.

Domokos László levélben köszöntötte a beruházás ünnepélyes
elindítását, amit Megyeri László aljegyző olvasott fel.

Egyhází áldást osztott Iványi László kat. plébános és Sipos Tas Töhötöm
rel. lelkész.

Aszennyvíztisztító telep, agravitációs gerincvezetékkel1982-ben készült
el. Jelenlegi kapacitása 2800 m3jnap. Agravitációs hálózat 28 kilométeres, a
rákötött ingatlanok száma 1572 (mintegy 30%-os kihasználás).

A céltámogatás a II-III. ütemre - a beruházási összeg 40 százaléka 
megítélésre került. Az. önkormányzat és a lakosság közös része a teljes
beruházás 28,42%-át teszi ki. Összesen (2001-2002-2003-as évre) 453,810
millió forint. Különböző pályázatok és céllámogatások összesen több, mint
1,15 milliárd forintot tesznek ki. Aberuházás összértéke mintegy 1,6 mi II iárd
forint.

Ahárom éves megoszlás szerint: 2001. - 480 millió, 2002. - 480 millió,
2003. - 637 millió forint.

A csatorna-továbbépítési terveket a Békésterv KL-nél, a pályázatokat

is épül
pedig a Békés Mérnök Kft.-nél készítették. A kivitelezési a közbeszerzési
eljárásban az Alterra Kft nyerte.

Acsatornázási ütemterv pillanatnyilag végleges formája:
2001.: Népliget, Micsurin u., Kilián tér, Révlapos mindkét oldala; Mikes

u.-Kinizsi u. által határolt terület, Juhász Gy., Szabó E., Toronyi, Napkeleti,
Polányi, Mohácsi utca; Arany J, Mirhóháti, Hunyadi, Eötvös, Jókai, Pásztor
J utca; Bocskai u.-tól Attila u.-ig aFő út felőli rész.

2002.: Kisréti u.-Kazinczy u.-ig; Bajcsy Zs. u. - Nagy S., ill. Katona J
utcáig; Béke, Körgát, Kálvin utca. Hősök útja felőli része; Kántorkeri u.
Táncsics, jlL Vadász u.-ig.

2003.: Pástor J u. - Attila u.-ig avédgát felőli oldal; Dobó, Liszt F., Béke
u. - tól Kálvin, Dobó u. felőli oldal; Ridegváros; Zrinyi Ilona, Köztársaság,
Décsi u. - tól Kenderáztató u.-ig; Polányi u., Tulipán- Szabadság u.-ig;
Mohácsi, Bartók u.

A IV. ütemben szükséges csatornaszakaszok kiépítése 2003-ban, 2004
ben valósulnak meg.

Mindezek után Gyomaendrőd csatornázottsági aránya megközelíti majd a
100%-ot, remélhetőleg arákötések aránya ezzel eléri majd a90%-ost.

EmlékJa ültetése
Túri-Kovács Bélának Latorcai János segít

A jelentős eseményt követően Túri-Kovács Béla miniszter emlékfát
ültetett az Október 6-j emlékparkban

A nap eseménysorát környezetvédelmi fórum zárta aVárosháza nagyter
mében.

Régi óra. citera, rádió és sok egyéb...
Érdekes gyűjteményegy Jókai utcai házjalán.
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Testületi ülés szeptember 27-én

Közel 400 millió a fürdőnek

A Széchenyi-terv Turizmusfejlesztési Program egészségturisztikai
alapprogramja keretében a termál- és gyógyfürdők, valamint a ter
málfürdőkhöz kapcsolódó szálláskapacitás fejlesztésére kiírt pályázat
nyertesei t hirdette ki szeptember 27-én Keszthelyen Matolcsy György
gazdasági miniszter. A győztesek között egyedül Békés megyéből a
gyomaendrődi Liget fürdő is szerepel. A fejlesztési tervek célja a gyó
gyászat és ehhez kapcsolódó szolgáltatások bővuése, továbbá egy egész
évben működ ő fedett uszoda és élményfürdő építése. Tervezik egy
három csillagos szálloda építését is: A beruházás teljes összege 786
millió forint, amit a gazdasági tárca közel 400 millióval támogat. A
beruházássallegalább hét munkahely is létesül majd. Az önkormányzat
elgondolása szerint a felújított gyógyászati részleggel 2002 telére, a
fedett uszodával, ami 11 x25 méteres lenne, 2003-ra szeretnének
elkészülni. Az idén egyébként aPHARE-pályázaton 56 millió forintot is
nyertek, de az erről szóló szerződést még nem írták alá.

v' A testületi ülést Dezső Zoltán alpolgármester vezette le, mivel dr.
.Dávid Imre Keszthelyen tartózkodott Vass Ignáccal, afürdő igazgatójával a
nyertes pályázat átvétel én ...

v' Ünnepélyes képviselő-testületi ülésen, október 23-án nyújtják át
a képviselő-testület által idén adományozandó, civil szervezetek által
javasolt díszpolgári címet - DR. PIKÓ BÉLÁNAK; a Gyomaendrődért
Emlékplakettet pedig a Kner Imre Gimnázium kollektívájának; a
Komédiás Körnek; Kiss László kereskedőnek.

NAPIREND ELŐTIlEKBŐl

v' Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette az önkormányzat életében jelen
tős, közelmúltban zárult pereket. Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos
körzetkialakítási kéreime során kialakult problémák lezárásaként született
bírósági határozat lefekteti, mivel a felek végül megegyeztek a 8: orvosi
körzet kialakításában, és lezárta az ügyet. Azóta a körzet működik, dr.
Kolozsvári részt vesz az ügyeletben, az élet megoldotta aproblémát.

Avitatott földek esetében a bíróság, a legfelsőbb bíróság egy hasonló
ítélete alapján, elutasította az önkormányzat keresetét. A földek az állam
tulajdonába kerülnek, később kárpótlás ra kerülhetnek, vagy anemzeti föld
alapba...

AKözbeszerzési Döntőbizottság acsatornaépítési beruházás esetében
a fellebbezéseket elutasította. A kivitelező kijelölése a törvényeknek
megfelelően történt.

v' Az okmányiroda működésével kapcsolatos panaszok, észrevételek
érkeztek, hogy lassú az ügyintézés, sok az elmaradás. Azonban többen
sérelmezték a biztosításokkal kapcsolatos felülvizsgálati eljárás során
történteket. Ugyanis abiztosítók adatai nem avalóságot fedték, hiszen 175
gépjármű-tulajdonost értesítettek a kötelező biztosításokkal kapcsolatos
problémákról, ám valójábán csak két gépjárművet vontak ki aforgalomból
fennálló elmaradása miatt.. Jogos a lakosság felháborodása (akit érintett),
de mindez nem az okmányiroda hibája, hangsúlyozta Csorba Csaba.
Alegtöbb téves adat aHungária Biztosítótól érkezett ezzel kapcsolatban ...

V A"Körösök Vidékéért" Szervezetet képviselő dr. Komlovszky Ferenc
kérte a testület segítségét .abban, hogya Nepomuki Szent János szobrát
Endrődön, a Szarvas-végi temetőből aTakarékszövetkezethez közeli téren
állíthassák fel. Ennek anyagi megoldásához kérik bárki segítségét. Aszobor
átadását október 23-ra tervezik. Az egyház javaslatára egy védő tető

kiépítése is szükséges.
v' Varjú Elek, aVarjú és Társa Kft. képviselője szót kért, és acsator-

naépítési beruházás közbeszerzési eljárását bírálta, kétségbe vonta az
eljárás törvényességét. A képviselŐ-testületet azzal vádolta, hogy folya
matos törvénysértést követ el, cége pedig különböző feljelentéseket,
fellebbezéseket tett meg, vélt vagy valós igazuk bizonyítására ...

A NAPIRENDI PONTOK KÖZÜL:
v' Megítélték 2 tartózkodással, egy ellenszavazattal a Sport Alap II.

félévi tartalékának felosztását - a Gyomaendrődi Férfi Kézilabda Clubnak
150 EFt, aNői Kézilabda Sportegyesületnek 100 EFt-ot, aVáros Diáksport
Bizottságának 100 EFt-ot. (További 100 EFt-ot tartalékba helyeztek egyéb
rendezvényekre...)

A labdarúgó klubok is megkapták a II. félévre járó támogatásukat a
bajnokságban elfoglalt I. félévi helyezésük alapján: aGySE 1,375, aGyFC
1,125 miiI. forintot.

v' Tájékoztatót terjesztett elő aváros munkaerőpiaci és foglalkoztatási
helyzetéről a Békés Megyei Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kiren
deltsége; valamint a falugazdász a mezőgazdasági élet helyzetéről

Gyomaendrődön (Ezekkel következő számunkban foglalkozunk.)
v' A 2001. július 1-jével hatályba lépett Köztisztviselők jogállásáról

szóló módosított törvény vagyonnyilatkozat tétel i kötelezettséget ír elő a
köztisztviselők törvényben meghatározott körére. Ennek célja "az alapvető

jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a
közélet tisztaságának biztosítása, és akorrupció megelőzése ..."

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség gel járó munkakörök: jegyző,

aljegyző, osztályvezetők, ügyintézők.

v' PHARE-pályázaton nyert kb 2,5 millió forintot (10200 eurót) a
Rózsahegyi általános iskola, ezért az iskolaotthonos oktatást folytathatja.
Ebben az ingyenes tankönyveIlátást és étkezést biztosítani kell mindazon
tanulóknak, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. A
képviselő-testület anyagiak hiányában nem engedélyezte ezt a VII. havi
testületi ülésen. Az iskola a pályázaton nyert pénzt pedig erre, vagyis az
iskolaotthonos nevelés-oktatás folytatására használja fel.

v' Aváros önkormányzata 2001-ben eddig 13 pályázatot nyújtott be
elsősorban minisztériumokhoz, de a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz is. Amegvalósuló beruházásokhoz az idén és korábban elnyert
támogatások összege 2 milliárd 58 millió 942 ezer forint. Az intézmények
beadott pályázatainak száma 37, de ez növekszik az év végéig.

Levél Borsodnádasdról
A város egyik, nevét elhallgatni kívánó képviselője levelet kapott

Borsodnádasdról az ottani művelődési ház igazgatójától. Ebben tiszteletteljes
köszönetet mondanak neki azért aközremúködéséérl, amivel a Gyomaendrődi

Színfolt Mazsorett csoport fellépését Borsodnádasd városavató ünnepségén
megszervezte és segítette. Augusztus 25-én mutatkozott be atelepülésen ama
zsorett csoport és aratott osztatlan sikert. Hunya Jolán vezetésével öt helyszínen
léptek fel az adott napon és örvendeztették meg aközönséget.

A köszönet mellett Pappné Szalka Magdolna az intézmény igazgatója
Gyomaendrőd polgárainak is jókívánságait tolmácsolta!

ÁLLÁST AdÁNLI
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.

Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet.
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BemutatjukA slt<~8 indulása és tizenegy éve
A Sikér Klt. megalakulásában nagy szerepe volt az akkori helyzetnek is,

amikor az állami cégek sorra szűntek meg.Tizenegy éve, 1990-ben indultak az
endrődi részen, a Fő út egyik régi házában, amelyet átalakítottak pékséggé és
élelmiszerbolttá. Három alapítója volt acégnek: Homok László, Tímár Imre és
Szabó Béla. Akkor még két alkalmazott segítette a munkát. Az élelmiszerbolt,
természetesen, a saját készítésű termékeiket is árulta. A sütödéből kikerülő

árukat lassan más helyi üzlet is szívesen polcaira tette, így aterítéshez szállító
autót is be kellett szerezni. Az első lépéseket tehát siker koronázta.

Aztán a gyomai városrészben is alkalom és lehetőség kínálkozott a
megtelepedésre annál is inkább, mivel itt is igény mutatkozott a termékekre. A
Tompa utcában nyílt meg a2. számú egységük - a pékség és élelmiszetbolt.
Ekkor már Mezőtúr is kapott kenyereikből, péksüteményeikb61• Mivel szinte
nyitásaiktól szűknek bizonyultak a boltok, ezért a Fő úton vásároltak egy
kínálkozó telket, és a rajta lévő rozoga ház helyére egy új élelmiszerüzletet
építettek, amiről mára kiderült, hogy ismét kicsi. ..

Asaját termelésű cikkek szélesebb körben való terítésére a gépjárműpark
mára fokozatosan felfejlődött, hiszen már négy gépkocsi látja el ezt afeladatot.
Ám mindeközben apékség termelése is kevésnek bizonyult már, ezért agyomai
pékséget bővíteni kellett, hiszen az endrődivel ezt nem tudták meglenni.

Ahelyi sütőipar privatizálásakor lehetőség nyílt akenyérgyári bolt pályáza
ti úton történő megvételére. Ez 1996-ban történt. A Kossulh utcai üzlethelyi
séget jelenleg átalakítják, a lehetőségekhez mérten bővítik (nagyobb raktár és
eladótér érdekében), hogy jobban megfeleljen avásárlók igényeinek.

Pár éve az APEH árverésre meghirdette a Bajcsy úHő út kereszteződé

sében lévő ÁFÉSZ-üzlethelyiséget, amelyet sikerült megvenniük. Ezután költö-

A 2. számú üzletben

Mezögazdasági termelól< figyelem!
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala a Gyomaendrőd

Város Önkormányzat tulajdonában lévő termöföldekból, megtekin
tett állapotban, licit útján az alábbi mezőgazdasági ingatlanokat
árverésen haszonbérbe adja:

Hrsz. Művelési ág Terület (ha) AK érték Árverési előleg
02155/7 szántó 23,8990 1070.28 28700
02253/13 szántó 0,4140 9,03 500
02313/10 gyep 0,4170 6,51 500
02313/12 szántó 1,1692 23,73 1 OOO
02667/9 szántó 5,7650 138,49 3700
02689/8 szántó 2,4441 54,14 1500

Az árverés időpont ja: 2001. október 18-án, de. 9.00 óra
Az árverés helye: Városháza tanácskozó terme (Gyomaendrőd, Szabad

ság tér 1. )

zött át aTompa utcából az üzlet ebbe, az eredetileg is élelmiszeWzletnek épült
épületbe.

Az első években a legtöbb fejlesztés, bővítés saját erőből valósult meg,
azonban később különböző fejlesztési pályázatokon vettek részt több-kevesebb
sikerrel, vagyis több-kevesebb anyagi támogatással. Mára eljutottak oda, hogy
van avárosban három, viszonylag nagy forgalmú élelmiszerboltjuk és egy pék
ségük. A napi termelés kenyérből 17-18 mázsa, 4000-4500 darab pék
sütemény. Ebből szállítanak Mezőtúrra, Mezőberénybe, Köröstarcsára,
Körösladányba, Csárdaszállásra és Hunyára is.

Alkalmazotti létszámuk eléri az ötven főt, átlag életkoruk a harminc évet
sem. Mivel afő profiIt akereskedelem jelenti, ezért ebben dolgoznak a legtöb
ben, ám apékek létszáma tíz fő, akik kél műszakban termelnek. Állandó költsé
get jelent, többek között, agépkocsik és sütőipari gépek lízingje. Az eddigi ta
pasztalatok azt mutatják, hogy a jövőben a kereskedelmi ágat kell inkább fej
leszteni, erre kell inkább koncentrálni. A termelésben, sajnos. mindinkább
csökkenő bevétellel lehet számolni. Ezt az támasztja alá, hogy az indulás évei
ben még 8-10 százalékos nyereséget is elért ebben acég, ám napjainkra mind
össze 3-4 százalékra csökkent, s ez valószínűleg nem egyedi, hanem jellemző

adat.
Agyártási palettán szereplő árucikkeik közül az évek során kialakult, hogy

a Sikér sajtos pogácsa. a túrós rétes a legnépszerűbb termékük, amelyekkel
egyébként a2000. évi Sajt- és Túrófesztiválon díjat is nyertek. Akorszerű, mo
dern táplálkozáshoz nélkülözhetetlen sütőipari termékekkel szemben, amelyek
gazdagabbak rostanyagokban, még mindig aházi jellegű fehérkenyér az ame
lyik Gyomaendr6dön (is) "tarol". Az előző minőséget még csak egy szűkebb kör
igényli és váSárolja.

A minden évben fel-felbukkanó árváltozásokat (emelkedés) óvatosan
próbálják követni. Erre vonatkozóan egy szakmai lap az amelyik bizonyos
tájékoztatást nyújt.

A Bethlen Szakképző Iskola képzési feladataiban az utóbbi években
szerephez jutott a Sikér Klt. is a pék, cukrász és kereskedő szakképzésben.
Ennek során gyakorlati képzést biztosítanak a tanulóknak. A most kezdődött

tanévben ez 20 főt jelent.
Az EU-csallakozással kapcsolatosan is bizonyos feladatokat kell

megoldani, útmutatásoknak kell megfelelni, például asütöde vonatkozásában.
A lehetőségeikhez mérten alkalmazottaik anyagi megbecsülésére is figyelnek.

Néhány éve tagja lett a Sikér Klt. az országos hálózatot biztosító CBA
kereskedelmi társulatnak, amely jelentős előnyökhöz is juttatja tagjait, de a
vásárlókat is mérsékeltebb árakkal tudják fogadni. Ez azonban feltételeket is
szab, de mindenképpen előrelépést jelent az itteni tagság.

Kívánjuk a Sikér Klt. további korosodását, amennyiben ez a gyoma
endrődiek megelégedésére szolgál!

Afentiekben meghatározott mezőgazdasági ingatlanok egészére lehet lici
tálni. Alicitálónak az összes terület egészére kell ajánlatot tennie. Az induló licit
nettó 21 kg étkezési búza/AK érték a július hónapban, az augusztusi szállítá
sokra létrejött ügyletek elszámoló árainak átlagán számítva. A licitálandó terü
letre -legkésőbb 2001. október 15-én du. 14.00-ig - abérleti díj kikiáltási árá
nak 5%-át kitevő szerződés megkötését biztosító árverési előleget (bánatpénzt)
kell aPolgármesteri Hivatal pénztárába befizetni.

Asikeres árverés érdekében alicitálás előtt 5 nappal a licitáló magánsze
mélynek igazolnia kell, hogya haszonbérbe kívánt földterületet meg tudja
művelni, az őstermelőnek be kell mutatnia igazolványát, gazdasági társaságnak
pedig atársasági szerződést.

AIicitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja. Abérleti jogot
elnyerőnek 5 napon belül szerződést kell kötnie.

Az árverésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben
fennálló lejárt földhaszonbérleli díj tartozás

Az árveréssel kapcsolatban további részletes felvilágosítást aPolgármesteri
Hivatalban apénzügyi - és vagyongazdálkodási csoportnállehet kérni.

Gyomaendrőd, 2001. október 1.
GYOMAENDRŐD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
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Jelentős mérföldkő a cég életében e telephely át

adása. A cél mindig is az volt 1992-töl, hogy jelentős

szintet érjen el a vállalkozás - mondta köszöntőjében

Tótka Sándor, a Tótkaép Kft. ügyvezetője a szeptember
hetediki telephelyátadón. A helyi és körzeti feladatok, be
ruházások megbizói a jövőben is stabil partnerként szá
míthatnak a Tótkaép Kft.-re. Azonban az élő munka drá
gulásával a géppark fejlesztése kifIzetődöbb, és az elvég
zett munka minősége is jobb. Ezért a jövő elképzelései a
berendezések további fejlesztését is jelenti.

Terepszemlén

A Békés Megyei Területfejlesztési Tanácsnál meg
nyert pályázat segített a telephely kialakításában - a
vasúton túli területen, a VI. kerületben - a maga 3,18
millió forintos vissza nem térítendő támogatásával. Ez
azonban csak a beruházás mintegy harmic százalékát
tette ki, tehát jelentés saját erő biztosítására volt még
szükség.

Domokos László, a megyei közgyűlés elnöke a meg
épült iroda, javitó mühely és az új Kubata minikotrógép
ünnepélyes átadásán elmondta, hogy a rendezett háttér

• •• • •• • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • •••• • •
Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
MAGTÁRFERTÖ~LENíTÉS

csótány-, hangyairtás
Petrovszki, 66/386-203, 06/30/361-5162
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~
Körösi Weekend HOrgáSZ~~ .

i~,., .. hobbY-. kempingszaküzlet ~~
~. - Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSFÁK ÉS DíSZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKB6u
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047

Nyitva: mindennap 8-18 óráig

bizalmat teremt a megrendelők felé, és bizonyos nyugal
mat kölcsönöz a cégnek is. A kis- és középvállalkozások
támogatása kormányzati feladat annál is inkább, mivel
a magyarországí helyzetüket tipikusan a tőkehiány

jellemzi. A tanács ez évi döntéseiben legalább tíz
gyomaendrődi kis- és középvállalkozás kapott telep
helykialakítási célra pályázati támogatást - köztük a
Tótkaép Kft.

A megjelentek figyeimét egyébként felhívta a
Széchenyi-terv pályázataira, amelyeken keresztül eddig
is sok cég kapott segítséget. A kialakítás alatt álló ipari
park Gyomaendrődön a megtelepedni kivánó cégekkel
közös utat választ, vagyis a versenyképesség kialakítása
és megtartása a cél.

A megyegyülés elnöke Békés megye helyzetét és
javuló lehetőségeitis taglalta. Megemlítette a Tiszaugnál
épített és nemrég átadott közúti hidat, amely a megye
jobb megközelítését. az eddigí, bizonyos elszigetelődés

feloldását is jelenti. Szólt még arról is, hogy Gyo
maendrődön a nemzetközi vasútvonalat jobban ki kell
használni. Az autópályák jövöbeni építése viszonylagos
elhaladási közelségük miatt is élénkítően hathatnak
Gyomaendrőd viszonylatában, és ezzel az ipari park
célkitüzéseire is, mivel a 44-es út felé, illetve a 4-es út
irányába is érintkezési lehetőség van, és ez a helyzet
további elkerülő utak kiépítése során még ebben az
évtizedben javulni fog, bár autópályát Békés megye nem
kap.... A térség az állami "odafigyelés" folytán a
hátrányos helyzetbőlki kell, hogy mozduljon - fejezte be
beszédét Domokos László.

Dr. Dávid Imre polgármester pohárköszöntőjében

üdvözölte a Tótkaép Kft. stabilizálódását, és a város fej
lődését jelentő beruházások közé sorolta. Reményének
adott kifejezést abban, hogy az ipari park, a szenny
vízberuházás, a térségi hulladékkezelő-müés a tervezett
szociális lakás-építések, a fürdő fejlesztése remélhetően

megfelelő mennyiségü feladattal és munkával látja el a
helyi építésekben érdekelt vállalkozásokat ·is...

ASportcsarnok októberi
programja

Női konditorna: hetente hétfőn 18-19 és csütörtökön 17.30
18.30-ig. Vezeti Varga Lajos tornász olimpikon.

Női kézilabda: hetente pénteken 20-21-ig. Vezeti Sipos Dezső test
nevelő.

Okt6ber 6. B csoportos kispályás teremiabdarúgó bajnokság
9-14-ig. 16-20-ig férfi NB II-es kézilabda bajnoki mérkőzés (22.)

1 A csoportos kispályás teremiabdarúgó bajnokság 9-14-ig.
(14.,23., 28.

13. GYENK. SE - Sarkadkeresztúr női megyei I. o. kézilabda bajno-
ki mérkőzés 16 órától.

14. Városi olimpia-futópróba. (Hídfő étterem-Sportcsarnok)
20. 16-20-ig férfi NB II-es kézilabda bajnoki mérkőzés.
21. Október 23. Kupa. Meghívásos röplabda torna női és MIX.
22. GYENK. SE - Kétsoprony női megyei 1.0. kéZilabda bajnoki

mérkőzés. Ifi 16 óra., felnőtt 17.30 óra.
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A ROMAEXPO ÉS HATÁSAI
ABM Duna Palotában tartotlák az elsó Romaexpot, amelynek egyik szervezóje

és résztvevője agyomaendrődi Művelt Cigányifjúságért Alapítvány képviseletében a
gyomaendrődi Roma Közösségi Központ vezetője, ifj. Dógi János volt. Agyoma
endrődi szervezet egyébként egyike volt aCigány Szervezetek Országos Szövetsége
létrehozóinak, amely a nevezett esemény rendezője volt augusztus 23-24-én
Budapesten.

ARomaexpo céljáról, tapasztalatairól és ajövőben várható halásairól beszél
getlünk ifj. Dógi Jánossal. Elmondta, hogy az expo céljai között a lehetőség

teremtés, a nagy nyilvánossággal történő közlés szerepelt arról, milyen munkát
végez, milyen programokat valósít meg a 16-20 szervezet az ország területén.
Előítéletek leküzdéséért is szeretnének tenni, és közölni mindenkivel azt, hogya
most felnövő generáció egy része másként gondolkodik, tervezi életét és másként
szeretné aromaügyet megoldani: munkával, foglalkoztatási programokkal, oktatás
sal, átképzéssel ...

kl expo budapesti rendezése, természetesen, afőváros központisága miatt is
jött szóba. Ez valóban helyes volt, mert az országos médiumok is figyelmet szentel
tek ennek.

Varroda

Gyomaendrőd főleg a foglalkoztatási programjaival "Iépetl fel". Bemutatlák
például akecske/birkafarmi és avarrodai tevékenységet, egyebek mellett. A ren
dezvény zárása után azt akövetkeztetést von ták le arésztvevők, hogy az expót foly
tatni kell ajövőben is, mert kölcsönös igény van rá. Eredmény máris jelentkezett,
megrendeléseket, valamint különféle rendezvényekre való meghívásokat kaptak,
egyszóval felfigyeltek rájuk. Többen pedig jövőbeni együttműködést is szeretnének
agyomaendrődi szervezetlel folytatni. ABékés megyei delegáció volt alegnépesebb
egyébként, hatvan fővel.

Dógi János hozzátette, hogy atámogatók is jelen voltak, és elégedettségüknek
adtak hangot az életképes, stabil szervezetek láttán. Egy angol lap pedig három
szervezet tevékenységéről ad majd hírt aszigetországban, s ezek egyike agyoma
endrődi ...

Továbbá elmondta még a Híradónak, hogya Művelt Cigányifjúságért
Alapítvány által végzetl munkában már régen nem csak a cigányokról van szó,
legalább annyira tud profitáini anem cigány réteg is az alapítvány működéséből, és
egyre többen csatlakoznak ís hozzá. Aközösségi házban ingyenes oktatásban vehet
nek részt, ügyintézésben kapnak segítséget az emberek, de ingyenes internetezés,
szolgáltatások, tanfolyamok is vannak bárki részére. Például hamarosan indul az
érettségit adó és a varrótanfolyam (erre 10-14 fó jelentkezését fogadják el).
Terveikben szerepel még egy hegesztő tanfolyam legkésőbb novemberi indítása is,
amire 20-25 főt várnak.

kl ősz folyamán felkérésre több konferenciát rendez agyomarendrődi szervezet
amegye több más településén. Október 10-11-én konfliktuskezelő programot ren
deznek Gyomaendrődön. Ezen elóadó lesz például Göncz Kinga, Göncz Árpád
leánya is. Két hétvégén pedig Mícimackó teleház lesz gyerekek számára. Apolgárok
a jogi tanácsadást továbbra is folyamatosan igénybe vehetik. Mindezek mellett
tevékenységük ismertetésére egy megyei havilapot szerkesztenek, amely ingyene
sen juthat el az olvasókhoz...

Jelenleg harminc alkalmazottja van agyomaendrődi alapítványnak, s ezt nem
tervezik csökkenteni. A nemrég indult szennyvízcsatorna-építésben is részt vesz
néhányemberük.

Megragadtam az alkalmat és felvetettem Dógi Jánosnak azt a témát, amely
sokakat loglalkoztat. Egy régi probléma ahelyi lakosok között: aközelmúltban és
régebben betelepült cigány kisebbséghez tartozók viselkedése, beilleszkedési ne
hézségeik miatti konfliktusaik - esetenként bűnözési hajlamuk - folyamatos nem
tetszést vált ki! ... Mennyire tud velük kapcsolatba lépni és milyen eredményt ért el?

»Elég kényes ez atéma. Beszélő viszonyban vagyok velük, ismerem többjüket,
de tulajdonképpen ráhatás om nincs. Aszabad költözködés jogát senki nem gátol
hatja ma Magyarországon. Ezek az emberek, mint magyar állampolgárok vásárolnak
Gyomaendrődön ingatlant, és ide költöznek. Ebbe nekünk sincs beleszólásunk.
Egyébként az itteni cigányoknak is feltűntek az idegen arcok, őket is irritálja
viselkedésük, és nem látják szívesen azokat, akik bűnözők.

kl okok között, amiért ide költöznek, talán az is megtalálható, hogy az itteni
ingatlanárak még mindig eléggé alacsonyak. Ezért többen eladják például szarvasi
házaikat, és akapotl pénzért Gyomaendrődön és esetleg más településen is vásárol
hat egyet-egyet, tudok olyat, aki Ladányban is vásárolt. Mindezt ők is befektetésnek
tartják. Továbbá olyanról is tudok, hogy arégebben itt lakókat arokonaik is követik
ide.

Egyébként örömteljes, hogyafelzárkóztató programjainkon megjelentek a
"szarvasi" gyerekek, sőt létszámuk már növekedett is!"

A Kertbarát Kör kiállítása

Kertbarát Kör rendezvényén az egyik kiá11ítási sarok

Tóth Adorján, a Békés Megyei FVM hivatal kertészeti
referense nyitotta meg a hagyományos kiállítást a
Kertbarát Kör és a Katona József MűvelődésiKözpont
rendezésében. Eljöttek a kondorosi, a szarvasi, a
békésszentandrási kertbarátok is termékeikkel.
Ugyanitt megcsodálhattuk a gyomaendrődi óvodások
és általános iskolások termésbábjait is, valamint a
Kézimunka Szakkör munkáit.

A Kner Múzeum és Könyv Alapítvány kö
szönetet mond támogatóinak a· szja 10;ó-ának
felajánlásáért. összeg{ '6315 Ft-ot - a
Kner NyomdaIpari MúzeUm ~teménYének

gyarapítására és muzeális ny' mdagépek restau
rálására, felújítására fordítottúk. .

Kérjük, hogy a jövőben is támogassák alapít
ványunkat! Adószámunk: 19062619-1-04.
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Emléktábla avató

KÖRÖS-ÚSZÁS Országos kongresszus Gyomaendrődön

A Gyomaendrődi Galaktika Baráti Kör a Magyar Ufókutató Szövetség
támogatásával országos kongresszust rendez Gyomaendrődön. Az össze
jövetel időpont ja és helye: 2001. október 6. 10 órától 18 óráig a Katona
József Művelődési Központban. Az esemény címe: Ufók a Körösök völ
gyében.

Az előadásokon a következőkről hallhat majd az érdeklődő - például:
Amiről nem beszélnek - előadó Sós Tibor, Mit akarnak az ufók? - Nemere
István, Kozmikus szex - Hargitai Károly, Időutazás. Párhuzamos. világ
egyetemek. - Máté Imre, Az elmúlt tíz év ufokutatásai - Linszter Arpád ...
Aprogram fórummal zárul.

A rendezőség mindenkit szeretelIel vár! Belépőjegyek 300 forintért
vállhatók.

Az öt hónapja újjáalakult polgárörség eddigi
tevékenységéböl ragadott ki néhány motivumot. ese
ményt Szúcs Ferenc az egyesület vezetöje.

(A polgárörség tagjai átlagosan havonta és szemé
lyenként 12-16 órát töltenek szolgálatban. Mindenki
szabadidejéhez mérten vállal feladatot.)

Egy lopott jármúvet vezetö személy nem állt meg sem
a polgáröri. majd a rendöri felszólításra sem. viszont a
szomszéd megyében már sikeIÜlt elfogni...

Részt vettek az Ifjúsági Sportnapok. a Motoros
Találkozó. a Bogártalálkozó biztosításában. a ren
dezvények felügyeletében.

Jelezték a határban történt mezei terménylopásokat
a rendörségnek. tulajdonosoknak. ha ilyet észleltek.

Május 20-án gyanús gépjármúre figyeltek fel, amely
ben telefonfülke-fosztogatók vártak akcióra. mint az
késöbb. a rendörségi eljárásban kiderült.

Egyik éjszaka a Soczó-zugban lövéseket észleltek,
ami orvvadászok tevékenységére utalt. Az elkövetöt
azonban a kiérkezö rendörökkel sem sikeIÜlt elfogni.

Egyikjúliusi éjjelen a Fö úton egy gépkocsi többszöri
közlekedési szabálysértést követett el. ezért értesitették
a rendörjárört. aki intézkedett is az ügyben.

Üdülöövezetekben. például a Pocosban. Siratóban,
Ilona-telepen felhivták a tulajdonosok figyeimét a biz
tonságosabb értékvédelemre. ajtók. ablakok bezárására
stb. Elövigyázatosságból figyelik az idegen jármúvek
mozgását is.

Üresen maradó ingatlan - például esküvö. temetés
miatt - fokozott felügyeletét is szivesen vállalják a
jövöben is. hiszen ilyen esetekben eredményes lehet az
örzés.

Szúcs Ferenc, a Gyomaendröd Város Közbiz
tonságáért Egyesület elnöke elmondta még a Híradónak.
hogy továbbra is várják az egyesületben tevékenykedni
kivánók jelentkezését.

POL ÁRÖR K NYARA

.............................................................:· .· .
~ Szárnyasállat-kiállítás ~· .· .: Nemzetközi fiatal szárnyasállat-kiálIítást ren- :· .: deznek Gyomaendrödön 200 l. november 10-11- :
: én. A nagyszabású esemény a Városi Sport- :
: csarnokban lesz, ahol elöreláthatólag mintegy :
: 2000 szárnyasáliatot állítanak szemlére. A meg- :
: nyitót 10-én 9 órakor tartják. A rendezvény :
: fövédnöke dr. Dávid Imre polgármester. :· .: .......•..•.....•••.....••••....•.........••........•........•.

so.

Második éve, hogy aBalaton átúszasának mintájára távúszást szerveztek
Gyomaendrődön is. Akik úszásszereletből mindezt kifundállák: dr. Farkas
Zollán, Juhász Tibor, Csapó Elek, Csapó Zsolt, Garai János, Molnárné Varga
Margit, Friedrich Ferenc, Vaszkó Csilla. A Körös-úszás a gyomaendrődi

szabadstrandtól aladányi úti hídig és vissza tart, sez atáv körülbelül 1,5 km.
Az eddigi résztvevők elhatározták, hogy hagyományt kívánnak teremteni
ebből, így jövő évben is megrendezikaz eseményt, serre bárki jelentkezhet..
Eddig augusztus 20-án bonyolítollák, sezt adátumot 2002-ben is szeretnék
tartani.

KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik anyagi és erkölcsi támo
gatásukkal. önzetlen munkájukkal lehetővé tették, hogy édesapám: dr. Kató
József, mint volt gyomai közéleti és közkedvelt író, költő, múfordító - halála
75. évfordulója alkalmából, méltó elismerésként, emléktáblát avathattunk
szülőházán.

Köszönöm a Magyar-Lengyel Kult. Egyesület alelnökének, Leszkó
Malgozatának, Agneszka Bozeka lengyel újságíró nőnek, a Szülőföld Baráti
Körnek, a mezőtúri öregdiákoknak és minden kedves vendégOnknek

meglisztelő jelenlétét és koszorúit. Bálint Sándorné Kató Klára ny. tanítónő

Kató József halálának hetvenötödik évfordulója alkalmából a gyomai
születésű költő, múfordító szülőházára márvány emléktábla került. A város
önkormányzata és Bálint Sándorné Kató Klára által rendezett ünnepségen a
Kató u. 3. számú ház falán az emléktábla leleplezését kis műsor előzte meg.
Ezen műsorával fellépett Oláh Gizella, Homoki Anna, Mátyus Ferenc, Kun
Linda, aZeneiskola növendékei. Beszédet mondott dr. Szilágyi Ferenc nyu
galmazott rektor.

Miklavicz István és
felesége Csath Mar-

. git ötvenedik házas
sági évfordulóját ün
nepelte családi kör
ben a közelmúltban.
Négy gyermekük,
menyeik és öt uno
kájuk köszöntötte
őket. Ez alkalommal
is az elkövetkezendő

évekre j ó egészséget
és boldogságot kí
vánnak nekik!
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INGATLANELAOÁSI PÁLYÁZAT
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt

pályázatot hirdet
AGyomaendrőd, Fő út 5. szám alatti ingatlan értékesítésére.
Pályázat benyújtásának helye,. határideje: 2001. október 31-én

12.00 óra.
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvi lágosítást az alábbi címen

és telefonszámon lehet kérni:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és

Vagyongazdálkodási Osztály GyomClendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: (66) 386-122/112.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Ruhaosztás
Az öregszőlői Gondozási Központban ruhaosztást tartottak. A

Gondozási Központ dolgozói és az elhalt gondozottak hozzátartozói
ruhagyűjtésének eredménye egy csomó használható ruhanemű, amit nagy
örömmel fogadtak, és válogattak belőle a településrész rászorulói. Mint
elmondták sokat segít egy-egy ilyen lehetőség, ahol blúzokal, szoknyákat,
nadrágokat és egyebeket kínálnak számukra, mert egyesek koruk miatt sem
mozdulnak ki Öregszőlőből, vagy esetleg pénztárcájuk sem mindig engedi
meg aruhavásáriást. Legtöbbjük talált a maga vagy családja számára egy
egy darabot. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik ezt előteremtették

számukra.

Ruhaosztáson az öregszőlőiÖNO-ban

~~-""Q~""·CQ~","~·C~",,"Q~""-"=Q·<~",,,"""~x-;t,
W~">~~~»';"'~).~";'~,Jo..~~R~;.yR~·~»';:'~"»~4?:~

I Ö!,ÖKZÖLD~K, I
~ DISZCSERJEK, ~I gyümölcsfák kaphatók I
IOKTÓBER l-JÉTŐLI
~ ~I Kis Bálint utca 4/1. sz. I
~ Telefon: 66/285-752 I
I ~
~~~~~~~~~22&.W:!<.V.i\'?.4W:!<.~~"?l:f:!<.~~~?l:..,~';í'~",&~~

-Ql~ TÁ.4'(\ Két arany- és egy
~&~ ezüstérem Zánkán
~~~ A város, immár közel harmadik évtizede működő
l_..i~i.i:r - és az ez évi díjaikat tekintve egyre eredményesebb -

RUMBA TSE versenytánc klubjának versenyzői töretlen lendülettel küzdenek az
újabb és újabb eredményekért hazánk versenytánc sportágában.

Mi sem jelzi mindezt jobban, mint a tavasszal megrendezett területi és
országos bajnokságokon elért két arany- és egyezüstérmes helyezés. Ezt
követően a szegedi "Szőke Tisza" Nemzetközi Táncversenyen, Békés
szentandráson, Nyíregyházán és Gyomaendrődön megrendezett tánc
versenyeken Fónagy Ádám és Mészáros Györgyi, Gombkötő Imre és Kozma
Edina, Tóth Imre és Rácz Rita, Perei Péter és Nagy Rita, Vaszkó Zsolt és Martinák
Erika, Megyeri Csaba és Varga Patrícia, Oláh István és Oláh Annamária, Várfi
András és Farkas Anett, Busai András és Szosznyák Judit párosaink hat arany-,
négy ezüst- és öt bronzérmet vehettek át.

Május végén a Nyíregyházán rendezett Suliexpón, melyen a középiskolák
tanulói különböző művészeti ágakban mérték össze tudásukat, városunk Kner
Imre Gimnáziumát a Rumba TSE négy táncasa (Szilágyi Edi!, Varga Patrícia,
Gombkötö Imre és Fónagy Ádám) képviselte, akik fölényesen nyerték meg atár
sastánc kategóriát.

Az évről évre egyre népszerűbb és színvonalasabb zánkai Gyermek- és
Ifjúsági Táncfesztiválon, amelyet idén augusztus 19-24. között rendeztek meg, a
Rumba táncklubból huszonegy páros versenyzett. Gyermek kategóriában Molnár
Ádám és Paróczai Rebeka, Czeglédi Dávid és Sárközi Noémi, Oláh Tamás és
Braun Renáta, Stranszki Pál és Diós Judit, valamint Gábor Pál és Frankó Evelin
állt rajthoz. s első versenyükön biztató teljesítményt nyújtottak. A rutinosabb
Junior I. kategóriás Mészáros Dénes és Szosznyák Judit, valamint Timár Alex és
Fónagy Zsófia párosoknak nehezebb dolguk akadt arendkívül színvonalas, het
venegy párból álló mezőnyben, így ők aközépmezőnyben végeztek. AJunior II.
korcsoportban versenyző Csapó László és Kruchió Anita, Kiss Patrik és Rafaj
Dóra, Vaszkó Zsolt és Martinák Erika, valamint Mészáros András-Kelemen Erika
párok közül aVaszkó-Martinák páros két nyolcadik, míg aMészáros-Kelemen
páros egy arany- és egy ezüstérmével magasodott ki anépes mezőnyből.

Az ifjúsági korcsoport osztályos versenyeken szereplő párok - Busai András
és Szosznyák Judit, Várfi András és Farkas Anett, Kovács László és Gonda
Anett, Kiss Viktor és Kulik Annamária, Tóth Krisztián és Gritta Diana, Megyeri
Csaba és Varga Patrícia, Gombkötő Imre és Kozma Edina. Bohrát Miklós és
Kruchió Ágnes, Fónagy Ádám és Mészáros Györgyi, valamint Gombkötö
Frigyes-Homok Zsuzsa sem maradtak el ifjabb kortársaiknál. Az átlagosan több
mint harminc párból álló mezőnyben Busai András-Szosznyák Judit kilencedik,
Kovács László és Gonda Anett, Gombkötő Imre és Kozma Edina nyolcadik,
Fónagy Ádám és Mészáros Györgyi adöntővel felérő heiedik helyezést érték el
valamely táncágban. Döntőben láncolt viszont és negyedik helyezést ért el
Gombkötő Imre és Kozma Edina, valamint aranyérmet szerzett D osztályban,
majd ötödik helyezést Cosztályban Megyeri Csaba és Varga Patrícia.

Egyesületünk szeretettel várja utánpótlás csoportjaiba mindazon fiatalokat,
akik minőségre, valódi táncos élményre és egy jó közösségre vágynak. Az őszi

kezdő és haladó tánciskolákba aKatona József Művelődési Központban szemé
lyesen vagy a283-524-es telefonszámon lehet jelentkezni. MEGYERI LÁSZLÓ

THERNI
Epítőipari Szövetkezet

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. .. )
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Közhasznúsági jelentés
A '1{ner Múzeum. és Könyv Alapítvány 2000. évi tevékenységéról

AKner Múzeum és Könyv Alapítvány az 1997. évi közhasznú szervezetekről

szóló CLVI. tv. értelmében a Békés Megyei Bíróság Pk.60.260/1998/2. számú
végzése alapján közhasznú szervezet minősítést kapott.

Az alapítvány tevékenysége
Kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása:
- aKner Nyomdaipari Múzeum fenntartása, gyarapítása és aKner-hagyo

mányok ápolása, kiadványok megjelentetése
- aKner és amagyar nyomdák történetének kutatása, publikálása, feldol

gozása'
- magyar könyvművészeti és tipográfiai hagyományok ápolása, tipográ

fiához kapcsolódó rendezvények, kiállítások szervezése, támogatása
- neves nyomdászok, könyvművészek munkásságának feldolgozása,

évfordulók megünneplése.

Kimutatás a költségvetési támogatások
feihasznásárói (E Ft.ban)

Támogatást
nyújtó neve Jogcíme Összege Felhaszn.
NKÖM Tégelysajtó restaurálás 250 250
NKÖM Továbbképzéshez

normatív támogatás 30 30
NKÖM Kner Nyomdaipari

Múzeum működésére 2000
NKÖM Kner Albert munkák

vásárlása 200

• Mivel a Gyomai Kner Nyomda Rt. elólegezi meg a Kner Nyomdaipari Múzeum
kiadásait és azt utólag számlázza át az alapítvány részére, így a támogatás összegét
közvetlenül aGyomai Kner Nyomda Rt. számlájára utalla aNKÖM.

Az alapítvány 2000. évi számviteli beszámolója

Akuratórium tagjai az alapító okirat értelmében döntöttek apénzeszközök
felhasználásáról. A kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek az alapítvány
székhelyén lettek elhelyezve - azokba, aközhasznú szervezetek nyilvánosságára
vonatkozó rendelkezések szerint bárki betekinthet.

Eredménykimutatás (E Ft-ban)

1333

Kimutatás a vagyon felhasználásáról (E Ft·ban)
Megnevezés Előző év Tárgyév Változás
Saját tőke összesen 719 1333 614
Induló tőke 100 100
Tőkeváltozás 359 619 260
- növ. ható tényező: ,
a) aközhasznú tev.eredménye 260

Tárgyévi eredmény 260 614 354
- növ. ható tényezők:

a) Működésre kapott
támogatások 1343 1373 30

b) Egyéb bevételek 89 190 101
c) Működési költségek

csökkenése 1172 949 223

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról (E Ft·ban)
Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege
Békés Megyei Munkaügyi Kp. Pol. szolg. díjazása 248
Jogi személyiségütársaságok Működési ktg-re 519
SZJA 1%APEH Alapítványi célra 326
Kapott támogatások összesen: 1093

Kimutatás a vezető tisztségviselóltnek nyújtott támogatásokról
AKner Múzeum és Könyv Alapítvány vezető tisztségviselői díjazás nélkül

végzik tevékenységüket.

Beszámoló a 2000. évi közhasznú tevékenységről

Az alapítvány valamennyi kiadása az alapító okiratban foglalt célok meg
valósítására irányult

Ennek keretében a NKÖM pályázatain elnyert összegeket egyrészt a
működési költségek fedezésére, mútárgyvásárlásra, muzeális gép restau
rálására, valamint továbbképzésre fordította. A Kner Nyomdaipari Múzeum
munkáját polgári szolgálatosok segítik, akiknek díjazását az alapítvány fedezte.
Ehhez visszatérítési támogatást adott aBékés Megyei Munkaügyi Központ.

Az 1%-os szja-felajánlásokból befolyt összeg a kuratórium döntése
értelmében a következő évben lesz felhasználva gyűjteménygyarapításra,

restaurálásra, illetve muzeális gép felújítására.
Az alapítvány kuratóriuma kétszer ülésezett, ahol a kurátorok jóváhagyták

az éves beszámolót, megvitatták és elfogadták az alapítvány és amúzeum 2000.
évi munkatervét és költségvetését.

Amúzeum tetőszerkezete oly mértékben megromlott, hogy elkerülhetetlen
né vált felújítása, cseréje. Az elvégzett munkákat nem az alapítvány finanszíroz
ta. ReméJlyeink szerint euel a műemlék épület - mint kulturális örökség 
megóvása az elkövetkező évekre megtörtént.

Az alapítvány működése során lehetőség szerint mindent megtett annak
érdekében, hogy avállalt feladatait minél teljeskörübben ellássa.

Gyomaendrőd, 2001. május 25. Dr. Kolosi Tamás, aKuratórium elnöke
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100
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Előző év

Mérleg (E Ft-ban)

Tétel megnevezése
A) Befektelett eszközök
B) Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen
C) Saját tőke

I. Induló tőke

II. Tőkeváltozás

III. Tárgyévi eredmény
D) Tartalék
E) Céltartalék
F) Kötelezettségek
Források összesen

Tétel megnevezése
A. Összes közhasznú tevékenység árbevétele
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) államháztartás más alrendszeréböl
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenység ből származó bevétel
4. Egyéb bevételek
B. Vállalkozási tevékenység árbevétele
C. Összes bevétel
D. Közhasznú tevékenység költségei
E. Vállalkozási tevékenység költségei
F. Összes tevékenység költségei 1172
G. Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó költséghelyesbítések
H. Adózás előtti eredmény 260
I. Adófizetési kötelezettség
J. Tárgyévi eredmény
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APRÓHIRDETÉSEK

GyomaendIődl Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

Beküldési határidőminden hó 25-e.

Akik e/távoztak közü/ünk:
Kovács Sándorné Gonda Ilona 95, Tóth István 79, Takács Sándorné Varjú Eszter
87 éves korában.

Anyakönyvi változások
Anyakönyvi vállozások
házasságkötések: Fülöp János és Fekécs Renáta Erzsébet, Tímár Zoltán László

és Szabó Violetfa, Pelyva Tibor és Homok Erika, Zsombok Ferenc és Koszta
Ildikó, Fodor Tamás és Paróczai Szilvia, Zanyik Zoltán és Jónás Karolina, Boros
Zoltán és Zsombok Ilona, Ferencz; Szabolcs Péter és Füzesi Gabriella, Németh
Pál és Alt Ilona.

Német. nyelvoktatást és korrepétálást vál
lalok. Erd.: este 8után 66/386-813, Nagyné.

ban tartott, kitűnő állapotban, reális áron
eladó. Érd.: 66/284-382. -b-

Oktatás
Személyre szabotltanítás, tanulás kisiskolá
soknak, illetve 5., 6. osztályosoknak törté
nelemből. Cél aminél jobb eredményl Érd.:
66/285-141 (17-20 óra), mobil: 30/856
3218.

Wartburg eladó - első tulajdonostól 
47000 km-el. I.ár 160 EFl. Erd.: 66/283
220. -b-
Ford Escort 1,3 benzines, 1984-es, garázs-

DINYA IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.

Telefon: 06-66/282-802, 06-60/484-690, 06-60/388-953

• MAK ITA elektromos profi kisgépek, kéziszerszámok

• STIHL láncfűrészekés tartazékaik

• K LU DI csaptelepek
LlNDAB lemezek forgalmazása,

erre megrendeléseket felveszünk.
• Csövek, idomok, idomacélok • Unipipe csövek és unipressz tar

tozékok és présszerszámok • Rozsdamentes evőeszközök

• Kerékpárok, al katrészek
Várjuk kedves vásárlóinkat!

Wartburg kombi, padlóvállós, 87-es
évjáratú, vonóhoroggal, friss műszakival

eladó. I.ár 150 EFl. Érd.: 06/60/411-574,
vagy Hősök útja 5. sz. -b-
Friss műszakival eladó 601-es Trabant, mag
nós rádióval lelszereive. I.ár 210 EFt. Érd.:
19 órától 661282-886. -b-

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÖBAN megjelenő magánjelle~~~~irdetését ké~ésére jngyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A K 7,.. apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

rJirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingallanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem!

r-----------·------·------------------------------------------------------_._-------*:

F~l~:~~Ne~:: ~~~~~~~~~.~~.~-~.~.~.~~ ..(.~.~~~~~~~.~~~~~. i
Címe: _ _ _ _ .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege {max. 20 szó): I

.................................................................................

..................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
, (Irányár: Ft.) (olvasható Ircissall) i
I..

M M M

...... M .. ..I

700-as .öntvényvázas szalagfűrész sürgősen

etadó. Erd.: 66/285-221 ,este.

Idősebbeknél heli egy, két alkalommal
takaritást, bevásárlást vállalok. Érd.: 66/283
123. -b-

jármű, munkagép

Fa káposztás kádak eladók különböző méret
ben. I.ár 5000 -15 OOO FI között. Érd.: Gye.
Eötvös 3/1. -b-

Allás

125-ös - nagy - Polski Fiat 12 éves" jó
állapotban eladó. I.ár 300 E Ft. Erd.:
06/30/206-66-86 -b-

Yállalnék takarílást vagy alkalmi munkát.
Erd.: 19 órától 66/282-886-os telefonon. -b
Német juhá.sz keverék kiskutyák ingyenesen
elvihefök. Erd.: 66/284-110, Kisréti ul/l.
-b-

Kereskedelmi végzettséggel és gyakorl~ttal,

németül tudó 40 éves nő állást keres. Erd.:
66/284-068 vagy telJlaJ(: 661282-784. -b
Főállású anya otthon, illetve 4 órás mu.nkát
keres. Minden megoldás érdekeJl Erd.:
06/20/482-4771 este 20 óra után. -b-
Szövegszerkesztővel gépelést vállalok. Erd.
az esti órákban 66/284-611.

Eladó 2db jó áll~potban lévő Siesta gázkály
ha. I.ár 15 EFt. Erd.: 66/285-351. -b
Szövegszerkesztést vállalok németül is. Erd.:
06/70/226-9876, vagy 66/285-875.

Egyetemisták, főiskolások, figyeleml Kéz
irattól a kötési g! Szakdotgozatok, disszertá
ciók, esszék, határidős munkák gépelése,
szerkesztése, nyomlatása, kötése. Rövid
haláridő! Érd.: 66/285-141 (17-20 óra),
mobil: 30/856-3218. -b-

Cégek, magánszemélyek, figyeleml Eladna?
Venne? Hirdessen az Interneten gyor.san,
olcsón a biztos üzlet érdekében l Erd.:
66/285-141 (17-20 óra), mobil 30/856
3218. -b-

Vegyes
Műszaki forditást vállalok német nyelven.
Érd. 06/70/226-9876. -b-

Számitógép tuningolását, optimalizálását,
javitását vállalom. Erd.: 66/282-966. -b
Eladó 1db 4mx120 cm-es vaslemez kabi
nos csónak. [ár 60 EFt. Erd.: 06/20/423
1469. -b-

Bontásból származó épitőanyag: cserép,
tégla, ajtq, ablak, faanyag kedvező áron
etadó. Erd.: 66/282-937, 283-950,
06/20/9726-215 -b-
Kézzel hajtós kukoricamorzsoló, egy 24-es
gyermekkerékpár és 200 db fehér tetőcserép

eladól Ár megegyezés szerint. Érd.: 66/284
354 -b-

Fekete spániel kiskutyák törzskönyv nélkül
eladók. I.ár 8 EFt. Érd.: 06/70/22-77-973.
-b-

Három funkciós Oema babakocsi, francia
ágy, centrifuga és keverőtárcsás mosógép
eladó. Érd.: 06/30/314-8538. -b-

Jó minőségű bontott vályog eladó. Erd.: este
06/66/284-763. -b-

Pannon Praktimum privát töltőkártyát kere
sek meqvételre. Érd.: 06/20/9314-824. -b
Nagylevelű filodendron virágom áron alul
eladó. I.ár 8EFI. Érd.: 66/285-591. -b
Rolációs kapa tartozékkal, színes tévé, régr
varrógép, háromajtós szekrény, egy asztal,
két heverő, 2 fotel eladó. Ár megegyezés
szerinI. Érd.: 66/284-803. -b-

Sóczó-zugban 250 n.öles, fúrott kúttal ellá
tott, nem vizparti telek eladó. Kövesút, villany
van. I.ár 100 EFt. Érd.: Apponyi u. 15/1. Tel.:
66/285-159 -b-

házzal eladó. I.ár 250 EFt. Érd.: Gellai András,
Mályás kir u15. lel.:66/386-097. -b-

Gyoma~ndrőd határában 27 A~ értékű föld
eladó. Ar megegyezés szerinI. Erd.: 68/451
576 az esti órákban. -b-

Gyomán, a Lehel utcában 2 generáció ré
szére alkalmas családi h~ ipari árammal,
kerttel eladóll.ár 4,5 MFt. Erd.: 66/285-489
.-b-

Közmű nél~üli tanya olcsón eladó 1200 n.öl
területtel Oregszőlő szélén. Gazdálkodási
lehetőség. I.ár 200 E Ft. Érd.: 06/52/429
297. -b-

Eladó az Ujkert soron 5000 m1 szánló. Erd.:
19 órától 661282-886. -b-

Gyomán kertes házat vásárolnék kb. 5MFt
ért. Fizetés kp-ben, azonnal. Érd.: 66/285
936 vagy 06/20/356-1893. -b-

Gye., Móra F. 21. sz. alaIli 4 szobás
összkomfortos családi ház eladó. I.ár 4,6 M
Ft. Érd.: 06/30/283-4853. -b-

Gye., Vásártéri lakótelepen (4 lakásos
házban) 1. emeleti 3 szobás, erkélyes lakás
eladó + melléképület, g~rázs , gáz-, ve
gyeslüzelés. I.ár 4 M Ft. Erd.: 66/285-943,
283-883. -b-
Tanya eladó. Viz, viltany, gazdasági
épületekkel. Ugyanilt Magdaléna velni való
tiszta búza eladó. Érd.: 06/66/285-907 vagy
06/20/3543-226
Termőföldet vennék egy tagban (min. 25 AK)
~önnyen megközelilhelő helyen. I.ár 1200 Ft.
Erd.: 66/285-976. -b-

Endrődön a Szabadság út 24. sz. alatti
összkomfortos családi ház eladó - jószág
t?rtásra alkalmas. Ár megegyezés szerint.
Erd.: 06/1-280-0332. -b-

Endrődön, a Polányi.M. u 20. sz. alatti ház
eladó. I.ár 3,2 MFt. Erd.: ahelyszínen. -b
Gyomaendrődön b00tási engedéllyel ház
eladó.l.ár 1,1 MFt. Erd.: hélköznap 18 órá
tól tel.: 06/29/496-811, vagy hétvégén. -b
Gyoma központjában összkomfortos családi
ház bútorozotlan kiadó egyedü.lállónak, vagy
gyermektelen házaspárnak. Erd.: 66/386
617. -b-

AFűzfás-zugban 300 n.öl gyümölcsös kis fa-

Endrőd, Micsurin u. 20. sz. alaIti összkom
lortos kertes ház eladó, vagy Vásártéri
lakótelepire cserélhető. Ár megegyezés
szerint. Erd.: 66/285-986. -b-

Gye., Ujkert sor 8. sz. alatti bellerület; ingal
lan gazdasági épületekkel, szántóval együtt
eladó, vagy bérbe kiadó. Fúrott kút, villany
van. I.ár 700 EFt. Érd.: 66/285-820. -b
Szeged, Budapesli kr134. sz VI. emeleti más
fél szobás lakás eladó. I.ár 4,1 M Ft. Érd.:
66/386-191. -b-

ingatlan

Endrődön összkomlortos családi ház eladó,
lakótelepire cse~élhető, eseIleg kiadó! I.ár
4,2 M Ft. Erd.: 66/283-157, vagy
06/30/375-5949 -b-

Gyomán aKolmann Itp.-en 1. emeleten 1
szobás lakás eladó. I.ár 3,3 M Ft. Érd.:
06/30/850-0714. -b-

Gye. Vasvári Pál u. 2. sz. alaIti 2és fél szo
bás étkezős, központi fúléses, telefonos,
kertes ház, nagy melléképülettel, ipari áram
mal, beépithető padlástérrel eladó! I.ár 5,5 M
Ft. Erd.: 661284-576, 66/386-288. -b-
Gye. Oklóber 6. IIp. 1. ép. EIh. fsz. 1. alatti 3
szobás, két erkélyes, összkomfortos, jól fel
szerelt lakás garázzsal eladó. Érd.: ahelyszí
nen, az esti órákban, vagy 66/386-897, nap
közben 06/30/342-1009. -b-

'Gyomaendrődön 3 szobás összkomfortos
vályogház, nagy kerltel eladó. I.ár 2,8 MFt.
Érd.: 661282-226. -b-

Kocsorhegyen ház olcsón eladó. Telefon:
661283-483. Érdeklődni 19 óra után lehet.
Endrődön 2 szobás, összkomfortos, kertes
családi ház eladó. I.ár 1,9 M Ft. Érd.:
661282-247. -b-
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NON-STOP
FUTÁRSZOLGÁLAT

VÁLLALOM:
cégek, vállalkozások, magánszemélyek áru- és anyag

beszerzését, egyéb csomag- és árutovábbítását.
Mindezek gyors teljesítése kedvező áron, garanciával!

Budapest és környékére minden héten extra kedvezményes
csomagküldési lehetőség oda-vissza!

Érdeklődés, megrendelés:

Gyomaendrőd,Zrínyi M. u. 35/1.

SOMADRIN "SÓBARLANG"
Egy magyar találmány,

jótékonyan hala légzöszervi panaszok ellen!
Továbbá segít:

asztma, hörghurut, légcsőhurut, arc- és homloküreg-gyulladás,
krupp, nátha, köhögés, pollenek okozta allergiában szenvedőknél. ..

SOMADRIN sóoldat állandóan kapható otthoni használatra.
SÓBARLANG: Gyomaendrőd, Árpád u. 22/1.

Bejelentkezés, érdeklődés: 66/386-189 az esti órákban

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. sz. alatt várom megrendeléseiket.

1I~~:
hozott anyagból kosztümök, nadrágok, szoknyák, blúzok, blézerek,
pólók, ruhák, alkalmi és táncruhák egyedi, méret és igény szerinti

elkészítését, varrását gyermek mérettől anői extra méretig.
Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. Gyors határidó. jó minóség. kedvezé árakl

Kossuth U. 18. Tel.: 386-522/23-as mellék • Mobil: 06/30/9087-808

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

lel.: 06120/9142-122

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vál/alkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ~
Továbbá vál/alom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű "fI!Clt

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, SZD.: 8-12-ig.

INTEQ

angol, német,
tanfolyamainkra
várjuk a jelentkezó"ket!
Kezdő, újrakezdő és nyelvviZs
gára készítő csoportok indulnak

30 órás: 9OOO Ft
50 órás: 14500 Ft
Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Fordítás, tolmácsolás

NYELV6TÚDIÓ
E-mail: vendel@bekesnet.hu

Folyamatosan
indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK

(Hi8, SVHS, VHS minőségben, CD-re archiválás)

FÉNYKÉPÉSZET
Esküvői képek~ utlevélképek,
DIÁKIGAZOLVÁNY""KÉ'PEK,-

gyerEneksorozatok
Deák u. 15. sz. Telefon: 285-294

Nyitva tartás: 8-18-ig, vasárnap zárva

Tel.: (20) 9506·703

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/393-2162,06/30/9533-594

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!

Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd,Bocskai u. 59.

TereEndíszítés (léggömb, virág stb.)

R &T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

Telefon: 66/283-858

06/30/205-3164 • 06/30/328-4442

GYOMAENDRŐD,VásártéIi ltp. 31/A
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Nálunk az alábbi
KIADVÁNYOKBAN hirdethet:

HIRDETÉSFELVÉTEL, SZÓRÓlAPTERJESZTÉS
• Hungária Szuperinfó
• Békés Megyei Hírlap és Melléklet
·Túripressz
• Expressz - Keres-kínál
• Expressz Képes Autó
• Expressz Képes Haszonjármú
• Expressz Képes Ingatlan

Hirdetéshez ahelyszíni fotózás és az Expressz online internet oldalán a
hirdetése autó és haszongépjármű esetén 1 hónapig ingyenes!
Szórólapok, kiadványok terjesztését az egész megye területére
vállaljuk!
Békés Megyei Hírlap, Kiskegyed, Tur-7, Hölgyvilág kora reggeli
kézbesítéssel előfizethető!

FAZEKAS HIRDETŐ • Gyomaendrőd, Katona József út 52/1.
Tel./fax: 66/284-959 - 30/858-7467

E-maii: fazekasj@szarvasnet.hu

............................................................ .. .
~ Tévé, video, antenna és egyéb ~

~ elektronikai készülékek .

JAVÍTÁSA!
Gel/ai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. Telefon 06/30/228-4728

, LAFARGE
GIPSZ

Ügyintéző:BÚZA TAMÁS
GYOMAENDR6D, Kossuth u. 68.

(A volt GMV keverő területén).

Tűzálló, impregnált, hajlítható, normál gipszkartonok.
Hő-, hang- és vízszigetelő anyagok forgalmazása.

Álmennyezetek különböző mintákban
világítótestekkel, gyors minőség i szerelése.

Továbbá vállaljuk épületek külső hang-
és hőszigetelését, csempézést, burkolást.

~~EKTÖTE:RRIABOLAKO; Fakro tetőtéri ablakok
~ FJI'I\ 06/20/9853-363

Ügyfelek fogadása hétvégén is.
Telefon: 06/30/228-9702

L._._._._._._._._.~._.~

r·_·_·_·_·_·~·_·_·_·_·,

PAPIRDOBOZ
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPOSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

RÓZA VENDEL
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 8/l.

Tel./fax: 661282-686, 06/209/142-122
E-maiI: vendeI@bekesnet.hu

GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

&:
-magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körú temetkezési szolgáltatás

~«?p_~:- ~O:rC_~_
Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.

CT_: HAINFART MIHÁLY

Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI

SZERVIZ! -SZÖVEGSZERKESZTÉS!
Másolópapír, faxpapír, leporelló. boríték. öntapadós címke

Nyomtatókazetta, festékszalag, toner HP4P, 5P, 6P. HP4L, 5L, 6L.
Cartridge újratöltés RlCOH. CANON, SHARP másológépek kazettatöltése

AUDIO-, VIDEOSZERVIZ!
Pénztárgépek. árazógépek forgalmazása, javítása

TEG. SAMSUNG PÉNZTÁRGÉPEK MÁRKASZERVIZEl
5500 Gyomaendröd. Zrinyi u. 26. Tel.: 66/284-788. 20/9439-172

, ,
UjraAKCIO!

2001.október 31-ig új elöfizetöinknek a szerelés INGYENES!

~-lFC Direct
Égbol kapott szórakozás

Hivatalos forgalmazó

TeJelDaS
TÁVKÖZLÉSTECHNIKA

BÉKÉSCSABA GYÓNI G. U. 3.

TELEFON: 66/442-755

Önhöz legközelebbi szerelónk: Szabó Gyula
Gyomaendród Csillagos u. 9. Tel.: 06-20-9266-853
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• Aranv és ezüst ékszerek árusítása és javítása
• tört aranvból ékszerkészítés. bővített mintakollekcióból

• kedvező áron
• Fotocikkek. Nikon. Minoita. Praktico fénvképezőgépek

Akciós AGFA filmekl
• Amatőrfilm kidolgozás. rövid határidővel. kiváló

minőségben. kedvező áron. II
II Hőmérők. elemek ~

Fotóalbumok. képkeretek
Örák. számológépek ((asio. Sharp) ::=:=:=~;..

LIONNE Audio- és videokazetták LIONNE
SHOP. Hősök útja 46. • Tel.: 66/386-424 SHOP.

• Friss tőkehúsokkal és folya
matosan akciós termékekkel
várjuk kedves vásárlóinkat!

• Cukrászsütemények
(tortarendelést felveszünk)

Figyelje sz6r61apjainkat és áruajánlatainkat!

Blaha u. 27. Tel.: 386·691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig,

szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-11 óráig

Sa1ckluiz

C emege
Ct.: Tímár Vince:

"
ÓZ

44--.r'-'-'-S""-,,-s-@---z-z"'S-,-,"7'

iW'~~fZ's:"'=~~gs.~~~~~~NZA-~

AGRO ÁRUHÁZ I
Fő út 15,: sz. (volt Jóbarát bisztró) I

liJj Oszi ajánlatunk: II ·Virághagymák - tulipán, krókusz, amarilisz, jácint !?í

~ • Rózsatövek I
I. • Műtrágyák lí§

i ·Vasáruk - üst, üstház I
M •Üvegek befőzéshez, tartósítószerek
l§l • Műanyag hordó, gumicsizma, esőköpeny lfi.~

I · Fóliák, olcsó műanyag kukák (110 I) 5990 Ft-tól ~~

I · Talicskák, virágföldek, virágcserepek m
~ • VAPOREX C+M falszárító vakolatadalék I
~ ~l\l • Kerítésdrótok, szegek, csavarok, kéziszerszámok I
~ Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat! ~

I 7~ 1It4té ~
!li'! Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274 I
~~'l&'l&'l&~'l&~~~~~~~~'l&~~'l&~~'l&~~~

-COMP

Shop!Lionn

, , ..
LATSZERESZ UZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁG TÉR ~.

TelEFoN: 284...2~~
INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

~
H.-K.-P.-Szo. dÉlElőTT

SzTK-vÉNYEk bEVÁlTÁSA

SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk NAqy VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁsSAl vÁRjuk

kEdvES vÁsÁRlóiNkAT!

TismlwEl: Szarka Gilfa ~TSZERÉSZMESTER

AMÁGU

GyomaendrődiMagán Autósiskola
az alábbi időpontban

és kategóriákban tanfolyamot indít
Gyomán: 2001. október 16-án, 17 órakor
Endrődön: 2001. október 16-án, 17 órakor

(Dériné Művelődési Otthon)
Személygépkocsi • motorkerékpár

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

. (A Kner Nyomda mellett)
Telefon: 386-479,60/345-789,06/30/402-5878

Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 16-17 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

GÓZAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

C:.

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:
• SzáITÚtógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maii küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását
Címünk:

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. (a gimnáziumma! szemben)
E-mai!: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/282-388
Nyitva tartás: hétfőtó1 péntekig 9-12-ig és 13-17 óráig.
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~ Gyomaendríid, Fff út 149.
Hivatalos viszonteladó Telefon: 66/386-457

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén, dunai sóder
import cement kedvezményes áron • száraz akác és tölgy tűzifa

MÉG RÉGI ÁRON KAPHATÓ!
Készletből.vagy rövid. határidőre megrendelhetőkl

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

~to rst

@ Endrőd és Vidéke @
• Takarékszövetkezet •'tJ .alapítva 1957. május 18.' 'tJ

Tisztelt Olvasó!
Ön számára is vannak olyan napok, amikor
rokonait, barátait közös ünneplésre hívja.

A takarékszövetkezet Tagjait,
Ügyfeleit és leendő Ügyfeleit

a
TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP alkalmából

2001. október 29-30-án (hétfő-kedd)

8 órától 17 óráig, valamint
2001. október 31-én (szerda)

8 órától 15 óráig
ünnepi nyitvatartással várja.

Sokrétű betételhelyezési lehetőséggel
Lakossági és vállalkozói számlavezetéssel

Nemzetközi bankkártya szolgáltatással
HOME Banking szolgáltatással

Kedvező kondíciókkal

VÁRJUK ÖNT!
a Takarékszövetkezet gyomai és endrődi

kirendeItségén!
ÉS NE FELEDJE,

értékeljük együtt értékeinket!

ONLINE

~ l IClVPI
Vásároljon

a Hosök úti COOP
ABC áruházban!

Rendszeres akciók

10-30% -05

árengedménnyel!
coop márkatermékek

tartósan alacsony áron kaphatók!

Vegyen részt
a COOP Pontvadászat játékunkon

a biztos ajándékokért!

Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtő/ péntekig: 8.3O-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

SzámÍtás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/l.

Számítógépvásár!
Használt gépét beszámít juk!

Pentium számítógépek 25 OOO Ft + ÁFÁ-tól.
17"-os monitor már 39 900 Ft-tól

Tel./fax: 66/284-559 • E-maiI: online@bekes.hungary.net

'\UTI Tekintse meg óriási őszi

~ (átmeneti kabátJ

~ árukészletünket!'u v..,
GYOMAENDRŐD

Szabadság tér 4. sz.
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MEZÖÖRITEVÉKENYSÉGRÖL
A lapunk nyolcadik oldalán nyilatkozott a polgárőrség tevékenységéről Szűcs

Ferenc az egyesület vezetője. Az alábbiakban á város egyik mezőőre mintegy
kiegészíti az említetteket. (Mint tudott a mezőőrök egyben polgárőri munkát is
végeznek.) Némi ízelítőt nyújt anéhány éve indult mezőőr i szolgálatról. Elmondta,
csodát nem kell várni aműködésüktől, viszont igenis jelentős eredményeket tudnak
felmutatni, valamint hatásos javulás vehető észre atelepülés küllső részein, ahatár
ban, aközbiztonság terén is. Néhány példa minderre:

ABékés Megyei Ifjusági és Sportnapokon autófeltörésre készülő csapatot figyel
tek meg és megakadályozták tevékenységüket.

Ugyanekko! eredményesen működtek közre egy eltünt - elkóborolt - gyermek
feltalálásában.

Besurranó tolvajbandát figyeltek meg és jelzésükre arendőrség gyorsan és ered
ményesen intézkedhetett.

Amezőőri tevékenység körében eljárnak akövetkező esetekben is: köztisztasági
szabálysértés, tulajdon sérelmére elkövetett lopás, növénykárosítók elleni védekezés
elmulasztása esetén, orvvadászat, orvhorgászal, állattartási szabályok megsértése,
vadkár, birtokháborítás, közveszély okozása...

Ezen anyáron dinnyeérés idején például dinnyetolvajlást észleltek. Ajelzésükre
arendőrség hathatósan lépett, meg is indította az eljárást az elkövetőkkel szemben.

A kertek tulajdonosaival a jó kapcsolat révén közös járőrözéssel, valamint a
fokozott jelenléttel eredményesen védekeznek atolvajlások ellen.

A földtulajdonosok felkutatásával, a figyelm felhívásával csekély a gazdasági
területek elgazosodása is például. A birtokokról elkóborló ebek esetében
figyelmeztetésekkel, vagy súlyosabb esetben szabálysértési eljárással lépnek fel a
probléma ellen.

Aközveszély elhárítására akülterületi fedetlen kutak tulajdonosait felszólították
a lefedésre, a további balesetek elkerülésére. (Mint emlékezetes a nyár folyamán
történi egy tragédia leledetlen, begazosodott kút esetében...)

Birtokháborítási ügyekben ahelyszín megtekintése után megállapítják a beje
lentések valódiságát. A károkozót és károsultat igyekszenek megegyezésre bírni,
esetleg felvilágosítást nyújtanak atovábbi lépésekről vitás esetben.

Orvvadászokai csíptek el például egy olyan esetben, mikor az elkövető gépjár
mű belelordult egy gödörbe, s csomagtarlójából elgázolt fácántelemekkerültek elő.

Máskor egy teherautó akülterületi úton valószínűleg szándékosan szintén fácánokat
gázolt el, sazokat gépjárművébe rakta. Mindez! avadászok megfigyelték, srádiótele
fonon közölték amezőőrrel, aki segített elfogni atettest... Ilyen és hasonló esetek is
mutatják, hogyatársszervekkel, hatóságokkal kifejezetten jó akapcsolatuk, és e
nélkül talán kevésbé lenne hatékonya védekezés, az eredményes munka atulajdon
védelme és aközbiztonság megtartása céljából.

. ~ ,

gyomafarm AGAZDAK
.12> kft. SZOLGÁLATÁBAN

.I'

Gazda Aruház
APenny Market mellett

• munkaruhák, védőruhák
és gumicsizmák nagy választékban

• őszi búza vetőmag
• NPK 15: 15: 15

• savanyító edények
• gurul a KUKA akció!

• virághagymák óriási fajtaválasztékban,
virágföldek, tápoldatok

• szerszámok és szerszámnyelek
Tel.: 06/66/386-359 • 06/30/9854-756

N~VNAPRA, SZÜLET~SNAPRA
VÁSÁROLJON PRAKTIKUS AJÁND~KOT!

K:..ALL.-.-A~c>K:.

Agyomaendrődi Rávainé Farkas Éva festőművész kiállítása nyí
lik október 5-én 14 órakor Békéscsabán a Pallasz Galériában
(Trefort u. 2/1.) Akiállítást Sass Ervin nyitja meg.

* * *
Kass János grafikusművész kamarakiállítása nyílt szeptember
28-án aKner Nyomdaipari Múzeumban. Trogmayer Ottó egyete
mi tanár megnyitója után megtekinthető november 30-ig kedd
től vasárnapig 9-15 óráig.

* * *

Kunkovács László fotóművész kiállítása szeptember 29-én nyi
tott az Endrődi Tájházban. Megnyitotta dr. Újváry Zoltán egyete
mi professzor. Rendező: Magyar Millenniumi Kormánybiztos
Hivatala, Múzeumbarátok Köre.

WesielPartner
ENILNO BT.

Gyomaendrőd,Főút 214. • Telefon: 06/66/282·822

CSEAfPECENTRUAf
_ÉS

CS'I.I.ARSZAI.ON
Kínálatunkból:

:> Burkolólapok
:> Csemperagasztók
:> Dekorelemek
:> Asztali lámpák
:> Csillárok és falikarok
:> Festékek
:> Ecsetek
:> Műanyag-termékek

:> Szalagparketta (műgyanta bevonatú
parkettpanel - padlófűtéshez is)

Akciós termékeink:
• 25 kg-os beltéri csemperagasztó 999 Ft
• Padlóburkoló 1649 Ft-tól
• 20x25-ös falicsempe 1690 Ft-tól
• Trinát univerzális alapozó 2,5 I 2490 Ft
• Trinát magasfényű zománc, fehér 2,5 I 2590 Ft
• Fúrészporos tapéta 1190 Ft
Egyes szobai és konyhai csillárok 30%-os kedvezménnyel kaphatók

Akciónk akészlet erejéig tart!
Kellemes környezetben, szolid árakkal várjuk Kedves Vásárlóinkat

hétköznap 8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig.
Megközelíthető amezőberényi úton, ahelységtábla után 200 m·re. (A volt Tequila helyén)

AN DOR és AN DOR KFT.
5500 Gyomaendrőd,Toldi u. 1/L
Telefonlfax: 06/66/284-528
Mobiltelefon: 06/20/966-7647

GyomaendrődiHíradó· GyomaendrődVáros Ónkormányzatának lapja. Felelős szerkesztő:Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete • 5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 1. • TeJ.: 66/282-128 • Fax: 66/283-288

Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester. Készült: BaIu Print Bt. Gyomaendrőd, telefon: 0666/283-489
E-maiI: hirado.gye@bek.ahh.gov.hu·TeIjesztikagyomaendrődikereskedők· Engedélyszám: III/PHF/I08/BE ISSN 1417-7390
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Ovigaléria
Szonda István képzőművész kiáIlitása nyílt október

19-én a Kossuth utcai óvodában. Az Ovi-galéria
következő művészének képekből, nemezekből, szob
rokból álló tárlatát Koszecz Sándor, az Életfa Kulturális
Alapítvány elnöke nyitotta meg. A meg
nyitó előtt a Katona József Művelődési Központban
a Körösmenti Alapfokú Művészeti Iskola néptán
cos növendékei műsorukkalköszöntötték a vendégeket.

,
A TARTALOMBOL:

Megalakult aVíziközmü Társulat 8., 2. oldal
Díszpolgári, emlékplakett-díjak 3. oldal
Október 23-i ünnepség 3. oldal
A Kis Bálint Iskola életébőL 6. oldal
Kampányindító - MSZP 7. oldal
Munkaügyi Központ és afalugazdász beszámolója 6-7. oldal
Uniós közeledési program 9. oldal
Nemere István véleménye - Ufó-kongresszus 10. oldal

LO MTALANÍTÁS
Gyomaendrődön november 5-én az endrőd/~ 6-án a gyomai város

részben kezdik el az őszi lomtalanítást. Kéri a Gyomaszolg Kft. a lakossá
got, hogy azsákolt vagy kötegelt hulladékat helyezzék eső esetén aszilárd
burkolatú utakhoz. Továbbra sem szállítanak el veszélyes és egészségre
ártalmas (híg trágyát, éles, balesetveszélyes tárgyakat stb), valamint öm
lesztett dolgokat.

ABAREX Gazdasági Tanácsadó, Kereskedő és Szolgáltató Kft. (5540 Szarvas,
Kossuth u. 18. cégjegyzékszáma: Cg-04-09-000901), mint a Búloripari
Szövetkezet Gyomaendrőd Ja" (5500 Gyomaendrőd, Lévai u. 21. cég
jegyzékszáma: Cg 04-02-000073, adószáma: 10031274-2-04) kijelölt felszá
molója az alábbi TÁJÉKOZTATÓT teszi közzé. (folyla/ás a3. oldalon)

PATAJ KIÁLLÍTÁS
Pataj Pál képzőművész"Fények, vizek, tájak" című

kiállítása október 26-án nyilt a Városi Képtárban.
Üdvözlő beszédet dr. Dávid Imre polgármester mon
dott, a megnyitót pedig Banner Zoltán művészettörté

nész tartotta. Rendezte Bula Teréz. Megtekinthető a
Kossuth utcai Képtárban november 20-ig.

n--·..·--_·· .._...._·

o vodafone
hivatalos partner
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Pataj Pál - képei előtt
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
• A közmeghallgatás ("falugyűlés") várható időpont ja mikorra ter

vezett?
- Várhatóan november végén vagy december elején lesz. Pontos

időpontja még nincs kitűzve. Kérem, mindenki figyelje aplakátokat.
- A tervezett, további nagy beruházások alapkőletételei mikorra

várhatók?
- Glattfelder Béla, a gazdasági minisztérium politikai államtitkára

november 12-re jelezte részvételét aszociális bérlakások alapkőletételére,

ugyanekkor az ipari park hasonló eseményére is szeretnénk őt felkérni,
hiszen ez is agazdasági minisztériumhoz csatlakozó ügy Enapra tervezünk
egy fórumot, amelyen részt venne Domokos László országgyűlési kép
viselőnk is, aki az országgyűlés költségvetési bizottságának alelnöke, a
FIDESZ frakcióvezető helyettese. Afórumra meghívjuk ahelyi vállalkozókat,
legnagyobb adófizelőinket és megköszönnénk adó-Iorintjaikat. melyet
beruházásaink jelentős sajátlőkéjébe számíljuk be. Az általuk belizetett adók
összege több, mint 110 millió forint.

• Aszennyvízcsatorna-beruházás során vannak-e kirívó problémák?
- Akezdetén nagyon sok gond vott alakosság és kivitelezők között ís,

de, sajnos, az időjárás sem nagyon kedvezett. .. Ezt követően általában napi
problémák merülnek lel, mint szolgalmi jog, vagy esetleg atervrajzok nem
pontosan jelölik a lefektetett közműveket. ...Általánosságban kisebb prob
lémák mellett, amelyek végig várhatók, halad az építés. Remél hetően a
legtöbb felmerülő probléma időközben eredményesen megoldható
Kompromisszumkészeknek kell mindenkinek lenni, viszont a beruházás
műszaki tartalmából nem lehet engedni.

• Milyen kampányidőszakra számít az országgyűlési, majd a hely
hatósági választásokat megelőzően? Vélemények szerint erőszakos és
durva karakterű várható ...

- A megválasztásom lüggetlen jelöltként lörtént és független pol
gármester vagyok. Ez azt jelenti, hogy a mindenkori politikai hatalmat el
kell, hogy fogadjam - és így is teszek. Apolgármesteri lehetőségekkel nem
élek vissza, ám élek a lehetőségeivel Még nem ismerem pontosan ajelöl
teket, de úgy gondolom, hogya politikai pártok csatározásajellemzi majd a
kampányokat és nem az átlag állampolgárok küzdelme.

Gyomaendrődön ismerjük apártokat, lélszámukat. Kevésbé ismertek a
szimpatizánsok. Létszámuk alapján sem képviselnek olyan nagy gazdasági
vagy politikai erői, amely alapján durva kampányra lehetne itt számítani. Ha
mégis olyanná válik, akkor azl nem avárosban, hanem az országos pártok
háza táján teszik azzá. Bízom benne, hogy 2002-ben intelligens választási
hadjárailesz - bár atél nagyon nagy - és nem durvul el, nem lesznek olyan
személyes sértések, amelyek aztán a következő négy évre rányomhatják
bélyegüket.

Aszennyvízcsatornázási munkálatokhoz kapcsolódó aktuális informá
ciók: (fotytatás a8. oldalról!)

A Gyomaendrődi II-Ill-IV. ütem Víziközmű Társulat megválasztott
elnöke: Kovács Mihály; Intéző Bizottsági tagok: Vass Ignác, Gellai Imre,
Kovács József és Gózan Sándor; az Ellenőrző Bizottság tagja: Batári
Lajosné, Gonda Károly és Varjú József lett.

Aberuházás során (további) 3217 lakóház, 118 vállalkozás és 17 ön
kormányzati ingatlan csatornázással történő ellátása lesz megoldott. Ennek
összköltsége, mint az ismert, közel 2milliárd forint. ATársulat tagjai három
féle fizetési mód közül választhatnak:

- 85 ezer lorint egyösszegben történő megfizetése ez év december 15
ig. Továbbá:

- 10 éves egyenlő részletben évi 10 ezer forint (ami összesen 100 ezer
lorint);

- Előtakarékossági változatokkal: Fundamenta, Lakáskassza stb. az
elérési idő után 100 ezer forint átutalásával fizethetik meg az érdekeltségi
hozzájárulást.

A Társulatban abelizetett érdekeltségi hozzájárulás után minden tag
15% állami támogatásban részesül, amelyet abefizetés után egyösszegben,
vagy az évente befizetett összeg után, illetve az előtakarékosság után
befizetett összeg átutalása után kap kézhez.

Azok az ingatlantulajdonosok, akik rákötnek a szennyvízcsatorna
hálózatra, 4 éves kommunális adókedvezményl kapnak, illetve aVízművek

Vállalat és az önkormányzat megállapodása értelmében a belső vezeték
épílésében kapnak támogatást. Ez a támogatás várhatóan a belső vezeték
épíléséhez szükséges csőanyag biztosításában testesül meg.

További kedvezményabekötők részére a6 hónapig tartó szennyvíz
díjkedvezmény is.

A belső bekötések elkészítését amegalakult Víziközmű Társulat fogja
koordinálni, ezért kérjük aTisztelt Lakosságot. hogya Társulat értesítéséig
a belső bekötővezeték építéséhez semmiképpen ne fogjon hozzál Ezeket a
munkálatokat csak az utcai vezetékrendszer sikeres átadása után, külön
értesítés mellett és anyomvonalak pontos meghatározása után lehet elkez
deni l (A Társulat információs és szervezési irodája aSzabadság tér 1. sz.
alatt van, tel.: 66/386-122/104-es mellék.)

A csővezeték építését szakvállalattal kívánjuk megoldani. A lefektetett
belső vezetéket a Vízművek Vállalat veszi át. Ez után lesz lehetőség a
szennyvíz bebocsátására aközcsalornába.

Az építéssel kapcsolatos problémákat elsősorban a Társulathoz
jelentsék be! Amegértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

A kerékpárút aszfaltozása október 25-én kezdődött, az Újkert sortól a
Polányi utcáig, máshol javítása történik.

November 15-ig elkészül a443-as út 1km-es szakaszának javítása is,
aStrabag kivitelezésében.

FELHívÁs
• Vállalkozói igazolvány •

Értesítjük az egyéni vállalkozókat, hogy a 2000.
évi LXXXIII. számú törvény, valamint avégrehajtásra
kiadott 129/2000. (VIUl.) kormo rendelet alapján a
2000. november l-je előtt kiadott vállalkozói iga
zolványok 2002. június 30. napján érvényüket vesz
tik!

Az igazolványok cseréje 2002. június 30-ig illeték
mentes. Amennyiben a cserére a fenti időpontot kö
vetően kerül sor, akkor a kiadásra irányadó szabá
lyok szerint kell eljárni.

A eseréhez szükséges: vállalkozói igazolvány,
érvényes személyi igazolvány.

Kérjük, hogy a vállalkozói igazolványok cseréjét ne
hagyják az utolsó hónapra!

A fenti ügyben érdeklődni lehet a Polgármesteri
Hivatal Hatósági Osztályán, Vaszkó Erika ügyin
tézőnél.

Közlésre szánt, de felkérés nélkül leadott írásokat
nem jelentetünk meg. vagy csak fizetett hirde
tésként. Kéziratokat nem küldünk vissza és nem
őrzünk meg. A szerkesztőség
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DISZPOLGARI eiM ES y "DÉRT KITÜNTETÉSEK
Ünnepi képviselő-testületi ülés kerelében adlak al október 23-án a Városháza

nagytermében a 2DD1-es Díszpo[gári és a Gyomaendrődért Em[ékplakett kitün
[etéseke[ acivil szervezetek javaslatai alapján.

ADfszpolgári cfmet
dr. Pikó Béla nyugalmazo[tlőorvosnak nyújlolta át dr. Dávid Imre polgármester,

több évtizedes [elkiismeretes, türelmes és emberséges orvosi munkájának elisme
réseként.

A GyomaendrrJdért emlékplakettet átvehette:
aKner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kollektfvája az évek óta

magas felvéleli arányl eléri inlézmény. Tanleslülele magas színvonalú oklató-nevelő

levékenységel végez, az új kihívásokra egységesen reagáló közösség. Az utóbbi
évtized lanuló[élszám csökkenése ellenére - köszönhetően az új oktatási területek
bevezetésének - lanulólélszáma nő. (A kilünlelést Honli Judil igazgatóhelyettes
vette át);

aKomédiás Kör a1Déve működő országos sikereket elért amatőr diákszínját
szó társulat már számlalan bemutatóval gazdagította városunk közművelődését és
szereplésével hozzájárulI lelepülésünk országos hírnevéhez. (Hajdú László, a társu
[at vezetője vette át az elismerést apolgármester úrtól);

Kiss László kereskedő több, mint három évtizedes türelmes, szolgálatkész, pél
damulaló kereskedői munkájáérI.

Az ünnepi ülésről

..................................................................
OKTÓBER 23. ÜNNEPÉN

Az '56-os lorradalmi eseményekre való megemlékezés az endrődi városrészen szent
misével indult, majd akalolikus lemplom és a lakarékszövelkezel előlti lerecskén Nepomuki
Szent János szobrának avatásával és megszentelésével [o[ytalódott. A lemetőbő[ álmentelt
szobrai aKörösök VidékéérI civil szervezet javaslatára helyezték át, jelentős támogatásokkal.
Avizek és hidak védőszentjének reslaurálásál Hevesi Nagy Anikó és Szőke Sándor végezle, az
emlékmű tervezője Kiss Ágoston. Nepomuki Szent János 1393. március 20,án ha [I már
tirhalált agyónási titok védelmében. Aszobor áttelepiléséhez nyújtott segítségéri, Komlovszki
Ferenc, aKörösök Vidékééri civil szervezet vezelője mondott köszönetet.

Az ünnepi műsorl akopja fánál aRózsahegyi Iskola növendékei, míg agyomai részen a
Hősök Emlékműnél aKis Bálint Isko[a tanulói biztositották akoszorúzások előll.

Koszorúzás a Szabadság téren

A DÍSZPOLGÁR
Kitüntetése a[kalmábó[ kértük fel rövid interjúra dr. Pikó Bé[a urat. Rákóczi utcai

lakásában, avo[1 rendelőjében fogadott. Beszélgetésünk során elmondta, hogy decem
ber 29-én lö[li be 84. élelévél. Szülei löbb generáción keresztül ilt, akkor még Gyomán
éltek, és hivatalukat vezetői minőségben az i~eniek választása nyomán tö[thelték be,
többször is.

.. Én ötvenhat éven keresziül dolgoziam mint orvos. Mie[őlt Gyomára hazajöltem
a Csongrád megyei, szentesi kórház belgyógyászati osztályán do[goztam, mint
alorvos. 1946 őszén kerültem Gyomára. Vo [tam OTI kezelőorvos, VBCS (Vidéki
Betegeltálási Csoport) orvos, majd a kÓrház rendetőinlézet kezelő-, körzeli orvosa.
1964-tőI19B2-ig, nyugdíjba vonulásomig, be[gyógyász szakorvos, belgyógyász szak
főorvos és csoportvezető főorvos. Anyugdij után ez év január 1-ig mint magánorvos
levékenykedlem.

Fe[eségem, aki tizenhat éve már sajnos halott, gyógyszerész volt. Egy fiam van,
aki jelenleg agyulai kórház onkológiai osztályának főorvosa.

Az előzmények, az őseim illleéil élete, munkásságuk, apám családi történetei és
elmondásai alapján, de saját emlékeim mialt is úgy érzem, hogy engem mindez
bizonyos mértékig munkám minél jobb elvégzésére kötelezett. A fog[a[kozásomat
szerettem, hivatásnak tekintettem, smindig eleget teltem feladataimnak.

Időközben részesültem elismerésekben is: amegyei egészségügyi osztálytól di
csérő ok[eve[el, az Egészségügyi Minisztériumtó[ Kivá[ó orvosi címet kaptam Ahelyi
városvezetéstő[ is dicsérő okleve[et érdemeltem Endrőd és Gyoma egyesülésekor. ..

A Szülóföld Baráli Kör egyesületnek voltam és vagyok lagja, más szervezetben
nem vettem részt, hiszen időm sem [e~ volna rá. Azonban voltam ahelyi Vöröskereszt
elnöke. Ezt aposztot az á[talam nagyon sokra becsült és szeretett dr. Vincze Endre után
vellem át.

Adíszpolgári kitüntetésnek nagyon örülök, nagyon jól esik. Természetesen nem
azért, mert vártam volna, hanem ezen keresztül a munkám elismerését érzem, és a
betegeim és alakosság megbecsülését látom benne."

-----.---._--_._._- .

A Nepomuki
SzentJános

emlék
müjének
auatója

és
szentelése

az
áthelyezés

után 
Iuányi László

és
dr.

Komlouszki
Ferenc

(folytatás az l. oldalról)

TÁJÉKOZTATÓ
Afelszámoló az adós szövetkezet ingatlan és ingó vagyonál nyilvános pályázat és

árverés keretében érlékesíli a csódeljárásról, a lelszámolási eljárásrÓl és a vége[szá
molásról szóló 1991. évi IL. törvény rendelkezései szerin!. Anyilvános pályázati felhívás
és az árverés meghirdetése aCégköz[öny 2001. évi október 18-i (42.) számában jelent
meg.

A pályázatok beadásának határideje: 2001. november 5. (hélló)
12.00 óra.

Az. árverés időpont ja: 2001. november 7. (szerda) délelőtt 9.00 óra.
Apályázatokkal és az árveréssel kapcsolatos részletes információkal SZántó Béláné

nyújtja a661386-920-as te[efonszámon.
A pályázati hirdetmény a Gyomaendrődi Polgármesteri Hivata[ hirdetőtáb[áján

kifüggesztve megtalálható, Dr. Gyalog Sándor lelszámolóbiztos
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Kihelyezett testületi ülés október 25-én Őregszőlóöen

NAPIREND ELŐTT

Kihelyezett lestületi ülés volt Öregszőlőben Atestület először megtekintette a
lelújított Tulipános óvodát és az Idősek klubját.

Dr. Dávid Imre polgármester beszámolt - többek között - arról, hogya
Kossulh úli óvoda köszönő levelet küldött a képviselő-testületnek az óvoda
főépületének tetőcseréjéhez nyújtott segítségért.

A Viziközmű Társulat alakuló közgyűlésén október 17-én 232 millió forint
hitellelvételről is döntöttek.

Szeretnék továbbfejleszteni és lolytalni a lelepülés szépítését, löbb virágpa
lánIa és facsemete ültetésével. Erre vonatkozóan tárgyalások folynak alizák-féle
kertészettel.

Az Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány megköszönte a testületnek az öreg
szőlői gyermekrendezvények és a gyermekek országjáró kirándulásainak támo
gatását.

• Az Idősek klubjának adományozott feslményeket a gyomaendrődi amatőr

művészek egy csoportja abból az alkatomból, hogy Öregszőlőben volt a 2001.
októberi kihelyezett képviselő-testületi ülés.

(Csikósné Harmati Mária, Eichler Éva, Kovásznai Klára, Kovásznai Nóra,
Farkas Gabriella, Fekécs tmréné, Polányi László, Józsikné Gyuricza Margit,
Rávainé Farkas Éva.)

A NAPIRENDI PONTOKBÓL
• Módosították a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, a

fizelendő térilési dijakról szóló rendeletet. Néhány példa: 2002. február 1-Iől a
Városi Gondozási Központ térilési dijaiból: Idősek Klubja ebéd: 319 Ft, reggeli,
ebéd 433 FVlő. Idősek Otthona (Mirháháti, Blaha u.): 1012 FVlő/nap. Ugyanolt
emelt szintű ellátás: 1114 FVfő/nap. Házi segítségnyújtás: 264 FVóra Ebéd hazhoz
szallílása 66 FVebéd

• Gyomaendrőd haziorvosai kérelemmel fordullak az önkormányzathoz,
amelyben kérik az ügyeleti dij emelését. Kérelmüket az iparűzés i adó elengedésére,
nem tamagatták Az ügyeleti óradijakat 2001 november 1-jétől 450 Ft-ra, 2002
januar Hétől 500 Ft-ra módosítják

• Feltételek mellett garanciát biztosít az önkormányzat a Széchenyi-terv
Informaciós Társadalom- és Gazdaságfejlesztési Programja keretében meghirde
tett a köztisztviselők és közoktalásban dolgozó pedagógusok szamára otthoni
számítógép használat, internet hozzáférés támogatasára és tavoktatási csomag biz
tosítására. A fettétetek betartásával Gyomaendrődön érinti az intézkedés az
általános iskotákat 7-7 fővel, a Kner Imre Gimnáziumot 5 lővel, a Zene- és
Művészeti Iskolál 2 lővel. Apalyázati idő után apedagógus vállalja, hogy agépet
abeszerzési ár 20%-áért megvásárolja. Az önkormányzal gépenkénli 250 EFt-ért
megelőlegezi az intézményeknek apályázati akcióI...

• Nem támogatja az önkormányzat a Félhalom-Dan-zugi hollágak
megközelítését biztosító kerékpárút pátyázatát a regionális hulladéklerakó
megközelítését biztosító út megépítéséig.

• Tájékoztatta atestületet Gyomaendrőd közbiztonsági helyzetéről aSzarvasi
Rendőrkapitányság helyi őrse. Jelen volt Békés megye rendőrfőkapitánya, dr.
Kurucz Ferenc dandártábornok, Demeter Lásztó alezredes, rendőrkapitány, és Tóth
Bátint százados, őrsparancsnok. Kurucz Ferenc hozzászólásában elmondta, hogy
polgárbarát rendőrséget szeretnének mindenhol kialakitani. Az országban az elsők

között áldozatvédelmi irodát is nyilallak a megyében, ahol a bűncselekmények

áldozataival, gondjaikkal, az elszenvedett kárai kkal foglalkoznak és szeretnék, ha
az áldozatoknak okozott károk megtérülnének. Dicsérte, hogy jó kapcsolat alakult
ki az önkormányzat és a kapitányság között, ennek továbbfejlődését örömmel
támogatja. Figyelemmel kísérik Gyomaendrőd helyzelét, és kijelentette, hogy
Gyomaendrőd és polgárai nyugodtak lehetnek, mert a rendvédelmi leladalok, a
rendőrőrs rendőreinek munkája nyomán jó kezekben vannak. Megfelelő. lelkiis
meretes afeladata ellátásában aszarvasi kapitányság és agyomaendrődi rendőr

őrs legénysége Sajnálatos az elvándorlás a körzelből, ám szavát adta a dan
dártábornok, hogy amennyiben a város vezetése szolgálatra talál meglelelő

rendőrI, függetlenül a létszámától, azt a megyei kapitány ide helyezi szolgálatra.
Véleménye szerint a helyi ismerettel rendelkező rendőrök munkája eredménye
sebb, például fővárosi társaikétól, és éppen ezért szinte mindegy, hogy Gyoma
endrődön rendőrkapitányság vagy őrs talátható. Békés megye megfelelő utánpót
lássai rendelkezik a rendbiztonsági területen, annál is inkább, mivel a Kner Imre

Gimnázium rendbiztonsági osztálya rendkívül jó eredménnyet végzi az ilyen jelle
gű oktatást Gyomaendrődön Reményéllejezte ki, hogy ez így marad ajövőben is.

Polgármester úr kérte, hogya nyári idényben Gyomaendrőd vizeire ajánlatos
lenne gyakorivá tenni a vízi rendőrség járőrszolgálatát. A balesetveszélyes 46-os
főközlekedési útvonal elterelő útjára vonatkozóan még nincsenek konkrét tervek,
de akedvező folyamat már elindult aprobléma megoldására.

Atájékoztatóból (adatok: első szám 2000. év - második szám 2001. év I. Lév):
ismertté vált bűncselekmények száma: 625 - 213. Személy elleni 32 - 9.

Közlekedési 22 - 8. Házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs elleni: 7 - 10.
Személyek java elleni: 500 - 146.

Szándékos testi sértés 23 - 8. Közúli baleset okozása 8- O Haláli okozó:
2- O. Iltas vezetés 10 - 4. Lopás 177 - 66. Betöréses lopás 258 - 3. Rongálás:
20 - 11 Garázdaság: 17 - 11

Nyomozás kezdeményezése: 624 - 213. Nyomozás befejezése: 620 - 212.
Vádemelés: 306 - 76.

Eredményes nyomozás: 334 - 87. Eredménytelen 286 - 125. Nyomozás
eredményességi mutató: 53,9% - 41 %. Ismeretlen elkövető ellen indított bűn

cselekmények 454 - 159. Felderitett 168 - 34. Ismeretlen maradt 286 - 125. A
nyomozás eredményessége betöréses lopások tekintetében: eredményes: 132 - 7.
Eredménytelen: 126 - 56. Ismeretlen elkövető ellen indítolI bűncselekmények

esetében: felderítettek: 99 - 6. Ismeretlen maradt: 126 - 56.
• Folyamatosan végzik az adóhatósági ellenőrzéseket atelepülés adóalanyai

közö ll, különös tekintettel az "adózatlan adótárgyak feltárása, másrészt az adózói
nyilatkozatok, bevallások helyességének" irányában 2001-ben a gépjárműadóra,

az idegenforgalmi adóra és az iparűzési adóra lordilollak különös figyelmet.
Összességében eredményesnek bizonyul a folyamat, ennek folytatása önkor
mányzali érdek.

• Beszámoll a közterület-felügyelet is munkájáról. Ebből kitűnik, hogy
legtöbb intézkedés a köztisztasági esetekben, valamint a közterület engedély
nélküli használatából eredtek. Azonban jelentős aszabálytalan parkolás, parkron
gálás, kutyával való veszélyeztetés is. Az intézkedés helyszíni bírságot, írásos
figyelmeztetést, leljelentést jelent. Feltűnő, hogy Gyomaendrődön a közterület
lelügyeletet mindössze egy lő végzi. (Igaz, amezőőrök is jelenlősen besegitenek!)

• Jelen lestületi ülésen számoltak be a mezőőri és polgáröri tevékenységről

az őrszolgálatok végzői (A Híradó az előző számában foglalkozott részletesebben
amezőőr i és a polgárőri tevékenységgel - aszerk.)

• Az Állami Számvevőszék vizsgálatot végzett az önkormányzatnál az
1995-2001 évet átölelően, nevezetesen a hulladékgazdálkodási leladatoknak
hogyan tesz eleget az önkormányzat. A megállapítások, javaslatok között kon
kludállák, hogy az önkormányzat rendelkezett a feladat ellátásához szükséges
pénzügyi háttérrel, a szükséges szerződések megkötésre kerüllek a közszolgál
tatást végző szervezettel, a Gyomaszolg Kft.-vel. A regionális hulladékkezelő-mú

létesítésére rendelkeznek a szükséges forrásokkal, a kivitelezési folyamat
rövidesen elkezdődik. (Elkészülle után indul be aszeleklív szemétgyűjlés a
településen - aszerk)

AKörnyezetvédelmi Felügyelőség, valamint az ÁNTSZ ellenőrzései során fe
Itárt hiányosságak alehetőségekhez mérten kijavításra kerültek Viszont ajövőben

nagyobb gondot és több figyelmet kell forditani amegbízható adatszolgáltatásra.
• A Liget-Iürdő további lejlesztéséhez és kiépitéséhez elnyert Széchenyi-terv

pályázaihoz (közel 400 millió Ft) kapcsolódó támogatási szerződés megkötési
feltételéül meghatározott jelzálogszerződéshez, afürdőingatlan jelzáloggal történő

megterheléséhez, hozzájáruli a képviselő-testület.

• Pályázatot nyújtanak be az tfjúsági és Sporlminisztériumhoz akecskés-zug i
faházhoz tartozó vízesblokk kialakítása érdekében. Az ehhez szükséges sajáI erő

985 ezer Ft, támogatási igény 1323 302 Ft. Aberuházás összköllsége 2308 256
Ft. Egy 20 m2-es szociális blokk kialakitása acél, amely tartalmazna 4zuhanyzót,
4 vécé! és 2 kézmosót, plusz kiszolgáló létesitményeket. Elkészülte 2002 május
közepére várható, apályázat elnyerése esetén.

APolgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 8-16 óráig; kedd: 8-12 óráig; szerda: 8-16 óráig; csütörtök: 8-12

óráig; péntek: 8-12 óráig.
Az endrődi kirendeltségen: hétfőtől csütörtökig: 8-16 óráig, pénteken: 8-12

óráig.
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Spóroljunk a fíítésen, már ezen a télen!
A családi ház vagy lakás fűtésébenjelentős költséget

lehet megtakaritani. Az épületek utólagos hőszigetelé

sére (homlokzat, tetőtér. födémek, pincék stb.), meglévő

fűtő-, melegvízellátó berendezések korszerűsitésére.

energiatakarékos berendezésre történő cseréjére,
nyílászárók utólagos hőszigetelésére, illetve cseréjére
támogatást irt ki a Széchenyi-terv SZT-EN-l pályázata.
A lakosság pénztárcájával takarékoskodó megoldások
és az erre vonatkozó szaktanácsadás most az Ön laká
sában helyszíni felmérés során kérhető ingyenesen!
A Békés Megyei Tüzeléstechnikai Vállalat tanácsadása
jelentős megtakaritást adhat az Ön háztartásának. A
pályázat egyéb energiatakarékos megoldásokat is tartal
maz Ön számára is.

A Békés Megyei Tüzeléstechnikai Vállalat elérhető:

Békéscsaba, Árpád sor 52. Tel.: 66/326-444.
Csak egy telefon. és hasznos lesz Önnek is tanács-

adásunk! - x -

"Száz út vár ránk..." címmel pályaorientációs és pályaválasztási
napot rendez a Békés Megyei Munkaügyi Központ és Gyomaendrődi

Kirendeltsége a Katona József Művelődési Központban november
16-án g órától. A rendezvényt Domokos László, a megyei közgyűlés

elnöke, országgyűlési képviselőnk nyitja meg. Célja a fiatalok és
munkanélküliek pályaválasztásának elősegítése, munkaerőpiaci integ
rációja, oktatási, képzési tanácsadás. Lehetőség lesz, hogy bemu
latkozzanak egymásnak, egyéb programok mellett, a munkaadók és
munkavállalók is...

November 23-án '19 órától EZ + AZ clmu zenés.
műsoros est lesz a Katona József Művelődési

Központban. Poór Péter. Madarász Katalin. Harmati
Andrea és Auth Ede részvételével.

Egészség Napot rendeznek december l-én 9-15
óráig a Katona József MűvelődésiKözpontban gazdag
- egészséggel kapcsolatos - programmal, vizsgálattal
stb.

Békés Megyei Németek X. Jubileumi Kulturális Napja
Acímbeli esemény oklóber 5-én volt Gyulan, az Erkel Ferenc Művelődési Hazban.

Köszöntőt Gyula varos polgarmestere mondott. Frank Gabornak, az Orszagos Önkor
manyzat elnökhelyettesének megnyitója utan műsorl adott Almaskamaras, Elek,
Gyomaendrőd, Gyula, Kétegyhiiza, Mezőberény és Oroshaza némel ifjúsagi csoporlja
Aszívélyes logadlalas jó hangulalotleremlelt. Megérkezéskor egy agyagplasztikat akasz
tottak avendégek nyakaba, és rozmaring agat tűztek abal mellükre. Alatoll műsorszamok
alapjan jól, alaposan felkészültek az együttesek aprogramra

A művelődési központ löldszinljén érdemes voll megtekinteni a lérképekkel is
ilIusztralI, lörlénelmi szövegmelléklelekkel ellalott szinvonalas kiallílast. Címe: 1100 év
együtt, németek Magyarorszagon, a Honfoglalastól napjainkig. A gyermekrajzok az
emeleten voltak kiallítva.

Gyomaendrődről autóbusz indult, és aszereplő Kis Balinl Általanos Iskola tanulóit,
valamint atancegyülles tagjait szaIlitolIa. Aproramok svab-ballal és vacsoraval zarultak.
Zenét aSchwabische Jungs szolgallatla, Pilisvörösvarról. Ahazigazdak, az elekiek, két
egyhaziak nagy létszamban, tömegesen vetlek részt amegyei német rendezvényen,

Dr. WeigerI József

10/0 felhasználása
ARózsahegyi Kálmán Állalános Iskola dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj

Alapítványa az 1996. évi CXXVI. tv. alapján amagánszemélyek 1%-os SZJA felaján
lásából 2000. évben 161 647 Fttámogatast kapotl Az összeg az alapító okiratban
loglallaknak megfelelően az alapítvany lőkéjét növeli. A lőke kamatát endrődi

születésű, hátrányos helyzetű gyermekek lovábblanulásanak lamogatására használ
tuk lel. Köszönjük tamogatóink segítségéU

A Gyomaendrődi JUDO SE, 2001. szeptember 30-án Regionális Judo
Bajnokságot rendezett aVárosi Sportcsarnokban. 11 csapat, 137 judósa mérte
össze tudását, adiák korosztályokban.

Aváros 14 sportolója nevezett be aversenyre, különböző kor- és súlycso
portokban
Eredmények:

Patai Gergő 45 kg-ban IV.
Nyitrai András 29 kg-ban III.
Dananaj Tünde 45 kg-ban ll.
Kis Altila 24 kg-ban ll.
Kiss Csaba 31 kg-ban II.
Megyesi Zsolt 45 kg-ban II.
Nagy Dániel 29 kg-ban ll.
Gellai Balázs 30 kg-ban I.
Gyuricza Adrien 27 kg-ban l.
Juhász Attila 29 kg-ban l.
Juhász Dávid 27 kg-ban I.
Sóczó Gergely 35 kg-ban I.
Szabó Dán iel 32 kg-ban I. helyezett.

pv. eredményekkel elégedettek lehetünk, de még sok tanulnivaló van.

Október hetedikén, Ajkán került megrendezésre a diák koroszlályú lányok
versenye, ahol Dananaj Tünde - 41 kg-ban az előkelő III. helyezést érte el. Csak
nagyon picin múlott, hogy Tündinek nem sikerült a jobb helyezés. Ahibákból
mindannyian tanultunk, és ahátralévő időszakban már foly tat juk az ismereteink
gyarapitásá\. Dananaj Tünde ezzel 4 ponttal gyarapította a GYJSE "gyűjte

ményét".

Az idősebb korosztálynak is teremnek babérok. Vetró Péter junior korosztá
lyú versenyzőnk egyre csak bizonyílja, hogy némi akaraterővel - térdsérülése
után - vissza tudja magát küzdeni az élre. Pontosan egy hónappal aII. Osztályú
Felnőtt OB 5. helyezése után, aJunior OB-n is sikerült a pontszerző 7. helyre
érnie. Ezzel újabb8 ponliaI gazdagitotta a Gyomaendrődi Judó\.

Mindegyiküknek gralulálunk' Olah Janos

A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődí Egyesületének veze
tősége ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%
át - összesen 31 325 FI-ot - bankszámlánkra álulallak. Ezl az összeget a közelgő

Rokkantak Napja alkalmából megrendezésre kerülő Esélyegyenlőségi Nap köllsé
geire fordítjuk Ajövőbeni. támogatásuk remémyében lisztelet\el:,;Tímárné Kozma Ág
nes elnök (adószá0"lJ 9057134-1-04 : bankszámla,szám: ,l ;133120-20001395)

, .. _.....-... /I I ~~... ,

Ertesiljük Onöket, hogy az 1999. évi SZJAJ,%:ána~'befolYt Qsszegéből az
Alapító okiratban foglaitak szerint közel 61 ezer forintot használtunk fel (terembérlet,
egészségügyi szakirodalom vásárlása) atöbbiI - élve,a törv~nyadla lehelőséggel 
tartalékoljuk a kövelkezőévre, s a2000. évi támogatással együtt kívánjuk egy na
gyobb értékű egészségügyi mentéslechnikai eszköz vagy eszközök beszerzésére
[ordítani.

Tiszte/eliel megköszönjük eddigi segítségüket, kérjük, ajövőben is lamogassák
alapítványunkal'

Gyomaendrődi Menlő Alapítvány
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I BESZÁMOLÓK • MUNKAÜGYI KÖZPON ÉS A FALUGAZOÁSZ I
A képviselő-testület tájékoztatására a Békés Megyei

Munkaügyi Központ helyi kirendeltségének vezetője

Tímárné Búza Ilona - többek közt - a következőket ter
jesztette be.

A munkaerőpiaci és foglalkoztatási helyzetről meg
tudtuk, hogy a munkanélküliségi ráta Békés megyében
11,81% volt az előző évi 12,72%-kal szemben, a júliusi
adatokat összevetve. A regisztrált munkanélküliek meg
oszlása Gyomaendrőd körzetében: (Dévaványa, Ecseg
falva, Hunya és Gyomaendrőd) 14% szellemi, 86% fizil<ai
állományú, vagyis 1505 fő volt állástalan az első hat
hónap átlagában, s ez mintegy 100 fővel kevesebb az
előző évinél. Az első félév végén 1230 volt a nyilvántartott
munkanélküli a körzetben, Gyomaendrődönugyanekkor
705 fő volt a regisztrált munkanélküli, s ez 8,4%-kal
kevesebb a megelőző évitől. Városunkban a fizikaiak
aránya 83,2% (50,6% szakmunkás, 14% betanított,
18,6% segédmunkás állományú). A szellemiek megosz
lása: 2,5% vezető, 1,3% irányitó, 2,3% ügyviteli alkalma
zott, 10,5% ügyintéző. A körzet regisztrált álláskeresői

nek 34,4%-a 8 általánost, vagy még ennyit sem végzett,
szakmunkás-bizonyítvánnyal 41, l %-uk bír, míg érett
ségivei 20,4%. Felsőfokú végzettséggel 1,8% rendelkezik.

Az állástalanok közül Gyomaendrődön28,7% általá
nos iskolát végzett, 43,7% a szakmunkások aránya, az
érettségizetteké 23,4%, felsőfokú végzettségű 2,7%.

A nők aránya nálunk 52%, míg a körzetben 47,8%. A re
gísztrált munkanélküliek kora Gyomaendrődön 25 év
alatti: 12,8%, 25-45 évesek 53,5%. 45 év feletti 33.8%.

Sajnos 30,2% a nyilvántartottak közül nem kap sem
milyen ellátást, míg 28,7% munkanélküli járadékot,
19,9% jövedelempótló támogatást, 17,7% rendszeres
szociális segélyt élvez.

Jelentős a közhasznú munka támogatása is. Gyo
maendrődön ebben növekedés történt. 2000-ben 216 fő

jutott munkalehetőséghez, 2001-ben (első 7 hónap)
151 fő.

Jelentős és népszerű a képzés, átképzés a helyi
munkanélküliek körében: 2000-ben 262 fő. 2001-ben
(első 7 hónap) 178 fő vette igénybe.

Támogatják a munkanélküliek foglalkoztatását is a
profitorientált munkáltatók körében. Idén eddig 152
kérelemre 190 fő elhelyezkedésének támogatására került
sor 19,4 millió forinttal, a rehabilitált munkanélküliek
köréből 4 fő munkába állásához 400 ezer forint jutott.

A pályakezdő, még ál1ástalanok foglalkoztatását is
jelentősen támogatják.

A gyomaendrődi kirendeltség közvetítő szerepe is
jelentős: 2000-ben 1560 fő esetében volt sikeres a 3586
ügyből. míg 2001-ben (első 7 hónap) 1004 sikeres a
1917 kiközveűtésből.

(folytatás a 7. oldalon)

Tanulmányi kirándulás
A Kis Bálint iskola tantestületének egy csoportja október 12-én tanul

mányi kiránduláson veU részt Jósvalőn, Kis Bálint szülőhelyén Egy szép bar
langtúra után Szablyár Péter. Jósvafő helytörténésze beszélt nekünk Kis Bálint

édesapjáról, Kis Dánielről, aki ezen ahelyen volt lelkész és tanító. Fennmaradt
naplójából részleleket idézett, így sok érdekességel megtudtunk alaluról és Kis
Bálint gyermekkoráról.

Ez után az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa aJósvafőn működő erdei
iskola lehetőségeiről tartott előadásI. Reméljük, a kollégák kedvet kaptak
ahhoz. hogy erre a gyönyörű vidékre vigyék tanulóikat kirándulni, és továb
badják nekik mindazt, amit mi hallottunk és láttunk.

Köszönjük jósvafői vendéglálóink támogatását és segítőkészségél!

KOVÁCSNE NAGY KATALIN TANíT6

A Kis Bálint Általános Iskola és I l Elkészült iskolánk honlapja, amelyen
Óvoda nem csupán nevet választott T E RV E I N K az aktualitásokat, eredményeket 10-
ebben az évben, hanem az annyira Iyamatosan megjelentetjük. Szerve-
hiányzó hagyományrendszerét is ---------------------- rünk domain nevét megváltoztattuk
szeretné kialakítani. Minden évben egy téma köré csoportosítjuk a ren- (www.b-gyomae.sulinet.hu). Minden érdeklődőt szeretettel várunk az inter-
dezvényeket, amelyek hasonló hagyományok alapján épülnek lel. Indulásként neten és rendezvényeinkeni
az iskola történetének kutatása a leglontosabb, hiszen Gyomán ahelytörténeti
gyűjtésnek nincs igazán hagyománya Ezért minden adatnak, tárgyi emléknek
örülünk, amelyhez sikerül hozzájutni. Többfordulós feladatsorral szeretnénk
aktivizál ni a diákokat, és rajtuk keresztül a lelnőtteket. Előre is köszönjük a
szülők, nagyszülők segítségét.

Tehetséges tanulóink hagyományos és újszerű pályázatokon, versenyeken
mutathatják meg, mit tudnak. Ezek folyamatosan zajlanak atanév során.

Tervezünk az egyes tantárgyak kapcsán érdekes, gondolkodtató felada
tokkal nyílt napokat. Ide várjuk a szülőket és a vendégeket más iskolákból.
Egyik fő célunk, hogy sikerüljön megnyerni aszülőket minél több rendezvény
hez: szervezőként, vendégként, támogatóként. Néhány példa aversenyek közül:
rejtvénylejtő, vers- és prózaíró, kis feltalálók találkozója, triatlon, régi
sportjátékok.

Folyamatosan lelkutaljuk "öreg diákjainkal" Több programba is
szeretnénk bevonni őket (rendhagyó tanítási órák, sportversenyek, zsűrizés,

gálaműsor.)

Azok atanulók, akik a tanév során a legügyesebbnek bizonyulnak, szere
pelhetnek a május közepén rendezendő Kis Bálint Napokon Ekkor avatjuk
zászlónkat és címerünket, amelyet pályázat útján terveztetünk. Egy emlékhelyet
is kialakítunk, ahol névadónkra és az iskola volt tanáraira, tanulóira
emlékezhetünk.

Díjat alapítunk felnőtteknek és diákoknak, ezek átadása a májusi ren
dezvénysorozatot záró gálaműsoron lesz. Mindez csak néhány példa terveink
közül.

Összefoglalva: kapcsolatainkat szeretnénk ápolni szülőkkel, más
intézményekkel, elszármazott diákokkal. Igyekszünk egységes, követhető

hagyományrendszert kialakítani, mindezt megtölteni tartalommal, érdekes
programokat nyújtani a gyerekeknek Minden eseményről gyűjt jük a doku
mentumokat, ezeket iskolaújságban, megfelelő anyag esetén pedig egy
évkönyvben jelentetjük meg
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KAMPÁNYINDÍTÓ

DR. OLASZ IMRE - MIÉP,
DOMOKOS LÁSZLÓ - FIDESZ-MDF,
DÁVID ISTVÁN - MUNKÁSPÁRT,
DR. DEMETER LÁSZLÓ - HON,
HETÉNYI ISTVÁN - FKGP,
FÖLDESI ZOLTÁN - MSZP

Az 5. sz. válasziókerületben eddigi ismereteink
szerint a következők indulása várható a 2002-es
országgyűlési választásokon:

AVárosháza nagytermében fórum zárta aprog
ramot.

• afejlesztéseket nem csak ígérjük, de meg is
valósítjuk

• a nemzet egységét szolgáló programunk
van, amelytől idegen a félelemkeltés, a gyűlö

letkeltés, amegosztás és akirekesztés.

Ami a kritikát illeti, arra a kormány politikája
sajnálatos módon luiságosan is sok okol ad. Erre
példa az egészségügy helyzete, a mezőgazdaság

mélyrepülése, az infláció megrekedése és az
időnként megjelenő gazdaságpolitikai hibák. Ezek
közé tartozik még, hogya kormány rendszeresen
megsérti a kis- és középvállalkozók érdekeit,
például amikor az árfolyamsáv kiszélesítésével
jövedelemcsökkenést idézett elő ecsoportnál.

Aszocialislák ezzel szemben olyan programol
kínálnak, amely a szegénység lelszámolását, az
esélyegyenlőség megteremtését, az infláció
leszorílását és a korrupció mentes kormányzást
tartja a kormány legfontosabb leladatának. Az
MSZP-ben megvannak a válaszlási győzelemhez

szükséges leltételek, például:
• mondanivalónk jobb, mint a kormány

elmúli 3 és Iéi évben mutatolt teljesíIménye.
• majdani kormányunk érzékenyebb a szo

ciális kérdésekre
• esélyt teremtünk, hogy tanulással és

munkával boldogulni lehessen, de támaszt is
kínálunk mindazoknak, akik nem tudnak élni ezzel

• demokratikusan ellenőrzött, tehát korláto
zott hatalmat kívánunk gyakorolni atöbbség javára

Juhász Ferenc és Földesi Zoltá.n

Az MSZP kiválasztotta jelöltjeit a 2002-es
országgyűlési választásokra. Az 5. sz. vá
lasztókerületben Földesi Zoltán jelöltségét támo
gatták.

Gyomae ndrődre ,..------------,
október 17-én érkezett Földesi Zoltán

Juhász Ferenccel, aki
Földesi Zollán kampá
nyál segítette elindí
tani, aválasztók figyel
mébe ől ajánlani.

Juhász Ferenc,
mint az MSZP alelnöke
kilejtette, hogy egy új,
liatalabb csapat készül
aválasztásokra, lő cél
juk ajelenlegi kormány "--_--'.=.l:..LL_--"

leváltása, meri elképzelésük szerint jelöltgarnitúrá
juk képes jobban irányítani az ország sorsát. Segít
ségükkel az ország polgárai jobban meg tudják
fogalmazni a saját problémáikat, a sorsuk jobbi
tására kitűzött célokat, és azt meg is tudják valósí
tani. Erre Juhász szerint aFIDESZ nem alkalmas...

A jelenlegi polilikai hatalom nem az ország
lejlődésével van elloglalva, hanem saját helyze-
tének javításávaL A mos- _.__. ---,
tani, terrorizmustól terhelt
világban inkább a félelem
keltése a jellemző, a ve
szélyek lelnagyítása. Ma
gyarország ezzel szemben
nincs veszélyben. A sajtó
egészségesebb önmér
sékletet tanúsítson mű

ködésében, hiszen a mé
diumok szerepe is jelen
tős a helyzet kialakítá
sában.

Földesi Zol/án el
mondta, hogy, sajnos,
Békés megyében nincs '--__--'-_---'.:..-..,""-"'----U..--"''--'',t..::.... ......

lordulat, egyre lejjebb
kerül az országos rangsor
ban, annak ellenére, hogy néhány infrastrukturális
beruházás elindult. Feltérképezték az országrész
problémáit is, és komoly változtalásokra lesz alka
lom, amennyiben hatalomra kerülnek.

Aválasztásokról és aszocialisták programjáról
elmondta:

Határozott, korrekt hangvétel és a kormány
kemény kritikája jellemzi majd aszocialisták kam
pányát. Ennek alapja apárt fokozatosan javuló nép
szerűsége, egysége, az esélyteremtő állam
megteremtését célzó, a nemzet egészének szóló
program.

FÉNYKÉPÉSZET
Esküvőiképek, útlevélképek,

DIÁKIGAZOLVÁNY-KÉPEK, gyermeksorozatok
Deák u. 15. sz. Telefon: 285-294

Nyitva tartás: 8-18-ig. vasárnap zárva
'.

Kertes Imre
falugazdász beszámolójából

(folytatás a 6. oldalról)

Gyomaendrőd mezőgazdasági helyzetére
vonatkozó adatokból kitünik, hogya mezőgaz

dasági művelésre alkalmas terület az egyik
legnagyobb a megyében, vagyis 27 ezer hektár
(ha), amiből szántó 23 ezer ha. Aszántók átlagos
értéke közel 24 ak. Az elmúlt évben abelvíz és az
aszály hatására, az idén pedig a nyomott
mezőgazdasági árak miatt nem lehet meglelelő

jövedelmet elérni. Az állatlartás helyzete sem
jobb, mert a piac szabályozó szerepe még nem,
vagy rosszul működik.

Atámogatások alapja amezőgazdasági nyil
vántartás (regisztráció). Idén az őstermelői iga
zolványát 1801 lő hitelesíttette, új igazolványt
231 fő váltott (a regisztrált főfoglalkozású őster

melő 74 lő, nem főfoglalkozású 495 fő) Őster

melői igazolvánnyal és vállalkozásban
tevékenykedik a gazdálkodók zöme, ez a ter
mőterület 90-95%-át érinti, a többiek nem
jelentkeztek be a termelői körbe ...

A legtöbb lámogatás a löldalaphoz kötődik

úgy, hogy 1-300 11a-t művelő termelők kapják
területtől függően (1-20 ha 17-18 eFt; 20,1-50
ha: 13-14 eFt; 50,1- 300 ha: 9-10 eFt). Ezen
felül kamathitel-, biztosítási, különböző állat
tenyésztési, erdészeti és ültetvénytelepitési stb.
támogatások léteznek. Jelentős agázolaj jövedé
ki adó visszatérítése, és az új gépek után járó
támogatás.

Legnagyobb gond a tőkehiány, és a
megfelelő szaktudás hiánya. Szükséges lenne a
farmgazdaságok kialakítása, a termelők szövet
sége a beszerzési-értékesítési piacon

Akalászosok jó része abetakarítás után még
eladatlan, így keveseknek van pénze a talaj
előkészítésre, vetésre. Valószínűleg kevesebb
gabona elvetése várható ebben az évben, mint a
több éves átlag. A kukorica sem értékesíthető a
legjobban. Gond lehet sok helyen a téli
mélyszántással is- a jövedelem elmaradása
miatt Félő - írja beszámolójában Kertes Imre -,
hogyazsebszerződéseketérségre is áttevődhet

nek, viszont összefüggő terület vétele szinte
lehetetlen a birtokviszonyok miatt. Ezért az
eladásra szánt földek értéke csökkent

A mezőgazdasági vállalkozó létszám nö
vekedése akkor várható, ha a leltételek, kö
rülmények változnak, és lökést adnak a ki
számíthatóbb mezőgazdasági jövőkép eléré
sében.
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IV. Gyomaendrődi Őszi Tárlat

A Városi Családsegítő Központ, a védőnők és a gyermekorvosok
segítségével Asztma - Allergia Napot szervezett október 27-én.
Ingyenes vérnyomás- és vércukorszintmérésen, egyéb fontos tájékoz
tatókon és előadásokon vettek részt az érdeklődők a hivatal kirendelt
ségén. Előadók voltak: dr. Kövesdi József főorvos, Árva Edit gyógy
szerész és Batári Lajosné, a gyomaendrődi Somadrin sóbarlang tulaj
donosa.

ASportcsarnok november havi
programtervezete

Női konditorna: hetente héllőn 18-19-ig, csütörtökön 17.30-18.30
ig. Vezeti Varga Lajos tornász olimpikon.
Női kézilabda: hetente pénteken 20-21-ig. Vezeti Sipos Dezső test
nevelő.

November 3., 17. Bcsoportos teremiabdarúgó bajnokság fordulói.
GY EF KC-Mezőtúr NB tt-es bajnoki férfi kézilabda mérkőzés, ifi 16
órakor, felnőtt 18 órakor.
GYENK SE-Jamina megyei I. o. bajnoki női kézilabda-mérkőzés.

Felnőtt 14 óra.
4., 18., 25. Acsoportos teremlabdarúgó-bajnokság fordulói 14-19
ig.
10., 11. VIII. Nemzeti Fiatal Szárnyasállat Kiállítás. Nyitva tartás:
1Q-én 9-18, il-én 8-14 óráig.
24. "Dancsó"-Kupa meghívásos kispályás teremiabdarúgó torna.
29-től 31-ig az őszi szünetben 9-13-ig asportolni vágyók részére
nyitva asportcsarnok.

A kiállítók voltale: B. Molnár Zsuzsa, Csikósné Harmati
Mária, 'Ü'Dancsó Árpád. Demeter György. Diószegi Biró (i)Lona,
Eichler Eva. Farkas Gabriella, Fekécs Imréné. Honti Antal.
Józsikné Gyuricza Margit, Kovács Arnold, Kovásznai Klára,
Kovásznai Nóra. Nagyné Veres Róza. nagy Z. Nehéz Lajos,
Polányi László, Rávainé Farkas Éva, Schwalm Gyula, Szakáll
Sándor, Uhrin Pal. Valuska Lajos, Varjú Szabolcs. Varjú
Krisztián.

Asztma, allergia nap

A Katona József Művelődési Házban nyitotta meg a
negyedik őszi tárlatot Sass Ervin Újságíró. A településen
jelenleg is alkotók zsűrizett képzőművészeti munkáiból
Hevesi Nagy Anikó rendezte össze a tárlatot. A megnyitó
műsorban fellépett a Városi Zene- és Művészeti Iskola
fuvola együttese. A képek és más művek, sajnos, októ
ber 20-a után lekerültek a falakról.

Megalakult a Gyomaendrődi II-Ill-IV ütem Víziközmű Társulat.
Alakuló közgyűlése október 17-én volt a Katona József Művelődési

Központban. 68,6% jelenlélével megválasztollák alevezető elnököt, Puskás
János személyében, aki aKöviterv képviseletében volt jelen. A létrehozott
jogi személy jogosult a továbbiakban aberuházás folyamán eljárni a II-III.
ütem során és a követő IV ütem építési ügyeiben. Mintegy 80% aláírta a
belépési nyilatkozatot. ATársulat érdekeltségi köre tulajdonképpen az egész
településre kiterjed.

A lakosságot érdeklő anyagi jellegű hozzájárulás három változatban
lehetséges. Az egyösszegben kifizetett összeg 85 ezer forint. Ezt december
15-ig kell rendelkezésre bocsátani. Emellell 10 éves takarékossági konst
rukció vagy törlesztési megoldás is igénybe vehető. Rendelkezésre áll az
OTP és a takarékszövelkezet ehhez igénybe vehető ajánlata is. Adott eset
ben apolgárok maguk döntik el, melyiket választják.

AVíziközmü Társulat megalakult

Ako've/kezö személyeknek, válla/kozóknak ko'szo'njük anyagi támogatásukat.
Jutka Dival, Stop Shop, Nagy Péterné illatszer, Kurilla Divat, Online számitástechni

ka, Erdei László vállalkozó (v.), Gellai Béta v., Endrődi Papírbolt, Kruchió Ferenc v., Körös
Kft., Balázs Dezső v., Agró Áruház, Uhrin Emese v., Flamingó VirágbolI, Miklavicz István
v, Nagy Ferencné v., Szabados Krisztina v., Hankó Mihályné v., Csapó Lajos, Csapó
Lajosné, Miklavicz Zoltán v.. Gellai Cipészet, Fülöp István v., Berény Color, Gyebnár és
Társa Kf!, Szabó Kft., Gellai László v., Losonczi Lajos v, Ács Imre v, Sikér Kt!, Jakus
Imre v., Fekete Lajosné, Veres Antalné, Miklavicz Margi!, Rávai Béla, Varga Zollán v.,
Seres Imre v., Zsilinszki Mihály, Humánpolitikai BizolIság, Kis Bálint Általános Iskola
vezetősége, A Gyulai Ifjúsági Big-Band, a mazsorett lányok szülei, nagyszülei, Pelle
Andrásné v., Endrőd És Vidéke Takslöv, Farkas Málé v., Lionne Ajándék.

((o/via/ás a2. o/da/on)

A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Csoport 2001. október 6-án tarto lia
mazsorett bemutatóját a Városi Sportcsarnokban A nagy csoportunk kilenc
produkciót mutatott be, míg az utánpótlás csoport, a "minimazsorettek" két
műsorszámmal debütáltak. Azenei palella széles skálájál élvezhelte aközön
ség a klasszikus indulótól a charlestonig, a szambáig, de szólt a tánchoz
twirling és rock and roll is A remek hangulatot még tovább fokozta a gyulai
Ifjúsági Big-band zenekar, latin ritmusokkal kápráztatta el a vendégeket Ezl
követően aKörös étteremben folytatódott azene is és atánc is abálon ...

AFővárosi Nagycirkuszban tartották szeptember 29-én aBudapest Parádé
elnevezésű III. Országos Mazsorett Versenyt. Valóban látványos parádéval
indult a nap, meri a 20 csapal közösen felvonult a Hősök terére, a járókelők

legnagyobb örömére.
Öt korcsoportban és kategóriában indult a verseny. A gyomaendrődi

Színfolt Mazsorett Csoport junior korcsoportban slow dance kategóriában az I.
helyezést érle el. A Iradícionális fúvószene kalegóriában a III. leli. Senior
kategóriában Székács Beáta indult, és az I. díjat hozhalIa el. Sikerekben gazdag,
de fárasztó nap volt.
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Az Európai Unió Leonardo da Vinchi nemzetközi
oktatási-képzé?i programja egyre népszerűbb Ma
gyarországon. Evről évre több intézmény pályázza meg
az Európai Közösség támogatásával működő kísérleti,
mobolitási. nyelvi és számos más együttműködési pro
jekteket. amelyek az európai dimenzió erősítését szor
galmazzák, gazdagítják az oktatás tartalmát.

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola négy külföldi
partnerrel - három francia és egy spanyol intézmény 
sikeresen pályázott a kísérleti projekt programban. A
kidolgozásra kerülő téma: pedagógiai módszerek, eljárá
sok egy kecskefarm sikeres működtetéséhez.

A második találkozóra Barcelonában (Spanyolország)
került sor. Házigazdánk Gerardo Gaja, az Autonom
Egyetem állategészségügyi tanszékének vezetője rész
letesen ismertette az
intézményben folyó
oktató-nevelő mun
kát, bemutatta a kí
sérleti farmot. ahol a
diákok a gyakorlatban
hasznosítják az elmé
leti órákon megszer
zett tudásukat. Lehe
tőségünk volt számos
családi vállalkozásban
működő gazdaságot
meglátogatni, ahol
részletes tájékoztatást
kaptunk az állattar
tásról, termékfeldolgo
zásróI. -értékesítésről.

A Leonardo-program
egyik legfontosabb cél
ja, hogy erősítse a gaz
daság és a képzés kö
zötti kapcsolatrend
szert. A gazdák, kü
lönböző mezőgazdasági szövetkezetek és érdekvédelmi
szervezetek, családi tipusú vállalkozások kapcsolat
rendszere az oktatási intézményekkel példa értékű. Az
egyetem korszerű ismereteket nyújt az átképzésben és
továbbképzésben részt vevő gazdáknak, valamint
családtagjaiknak. Szaktanácsadást és bemutató rendez
vényeket szervez.

A találkozón meghatároztuk azokat a pedagógiai
eszközöket. amelyeket a program ideje alatt kidolgo
zunk, tesztelünk, értékelünk és széles körben ter
jesztünk. Létrehozunk egy adatbázist. ahol oktatott
modulok, statisztikai adatok, tesztek, különböző kimu
tatások, táblázatok, az ágazatban leggyakrabban
használt kifejezések és szavak (négy nyelven) stb.
lesznek feltüntetve: a könyv és cikkek jegyzéke gyakor
lati útmutatást nyújt az érdeklődőkneka szakirodalom
használatához. Tényleges kutató-feltáró munkáról van
szó, amely felöleli a teljes kecskevertikumot, a szakma
tartalmának és tevékenységének leírását. az ehhez tar
tozó kvalifikációs rendszer elemeinek felsorolását. az
elemek mérésére szolgáló eszközök kidolgozását. a
képzési tevékenység orientálását, és alkalmas képzési
célok kimunkálását. Az ismeretek egy CD-n lesznek
összegezve.

Akik távolról szemlélik a programot. gyakran csak a
csillogó felszínt látják: a külföldi utazásokat. a projekt
találkozásokat. A hétköznapi kemény munka, a sok
lemondással járó naprakész felkészülés kevésbé nyil
vános ...

A Leonardo-program sok értéket hordoz a magyar
szakképzés számára: hozzájárul annak eukomform át
alakításához, és a hétköznapi együttműködései révén
megmutatja Európa számára értékeinket.

Davldovics László programkoordlnátor

Az uniós csatlakozás jegyébe::

"Molnár Szilvia 14 éves gyoma-
endrődi lakost 1991. október

22-én este egy részeg alak
gépkocsijával elütötte. A
kisleány néhány nappal
később belehalt súlyos
sérüléseibe... "
(Gyomaendrődi Híradó 1991.
november)

Kedves Szülők l A visszatérő emlékezés egyrészt kegyetlenül fáj
dalmas, másrészt viszont leledhetetlen, ünnepélyes és lelemelő.

Bocsássanak meg nekünkl

A volt osztálytársak és Hajdú László osztályfőnök

EGYENLÖSÉGI NAP

ln memoriam Szilvia - II.

Egyházi fórum

Az eltelt 1Oesztendőben minden
Halottak napján mi - a volt

gyomaendrődi osztálytársai osztály-
főnökünkkel - megkoszorúzzuk adrága

halott sírját.
Sokszor "kíméletlenek" vagyunk, mert eljátszunk a soha meg

nem valósítható gondolatokkal: mi lenne, ha élne: milyen pályát
választott volna érettségi után; mikor ment volna lérjhez; lenne-e már
gyermeke; szépsége, tudása hogyan gazdagodott volna; mit mesél t
volna az 5 éves érettségi találkozón 2000-ben. stb.

Ezek a fikciók is jelzik, hogy továbbra is köztünk van, kapcsolat
ban állunk vele, nem felejtjük el.

Halottak napján, az idén is ünnepAItünk és gyászoltuk Szilviát.
Emlékeztünk reá Ady Endre fájóan szép soraival:

"Ó hányszor kell asírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunkat,
Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk."

(Ady: Halottak napján)

Tímárné Kozma Ágnes elnök

Atörténelmi egyházak szerepe az új évezred küszöbén címmel Egyházi
fórumot rendez a Békés Megyei Közgyűlés elnöke és a Miniszterelnöki
Hivatal, valamint Békés megye térségfejlesztési megbízoltjai Időpont ja
november 8, 9 óra 45 perctől aVárosháza dísztermében. A fórumot meg
nyitja Domokos László, a Megyei Közgyűlés elnöke. Hozzászól, előadást

tart: dr. Bölcskei Gusztáv püspök, Gyulay Endre püspök, dr. Harmati Béla
püspök, Semjén Zsolt helyettes államtitkár, Béres István főépítész,

Takácsné B. Nagy Nikolett, a Békés Megyei Területfejlesztési tanács
munkatársa.

A Mozgáskorlálozollak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületének
vezetősége ezúton értesíti tagjait, hogy 2001. november 24-én, szombaton a
közelgő Rokkantak Napja tiszteletére Esélyegyenlőségi napot tart. Ebéd aKörös
élleremben. Az érdeklődőket hivatalos ügyfélfogadási időnkben a Kossuth úti
irodánkban várjuk

(Minden héllőn, szerdán és pénteken 8-12 óráig.) Összejöveteleink minden
hónap első szerdáján du. 3-6 óráig vannak aMirhóháti utcai Őszikék Napközi
Otthonában.



10 GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 2001. NOVEMBER

A valóság nem hit kérdése

:I: * *

Dr. Frankó Károly, a Gyomaendrődi Galaktika Baráti
Kör vezetője az alábbiakban fogalmazta meg a kong
resszus jelentöségét.

A Galaktika Baráti Kör 12 éves működésébenkülön
féle témákkal foglalkozott. A most megrendezett orszá
gos esemény nagy lehetőséget és megtiszteltetést jelen
tett számunkra, hiszen a Magyar Ufókutató Szövetség
elnöksége kért fel bennünket a megrendezésre. A ki
sebb félelmek ellenére utólag elmondhatjuk, hogy a
rendezés tökéletesen sikerült, valóban országos méretű

volt. A színvonalat Nemere István, Szilágyi Mária, Máté
Imre, Sós Tibor, Linszter Árpád előadása biztosította.
Sajnos, nem tudott itt lenni Hargitai Károly, betegsége
miatt.

Sok segítséget kaptunk a Kner Nyomdától, a Bethlen
Gábor Szakképző Iskolától, az önkormányzattól és jó
néhány magáncégtől is. Ennek köszönhetően bizonyos
reklámot is csináltunk a városnak.

Hosszú távon a sikeres kongresszus több energiát ad
ahhoz, hogy tovább folytassuk munkánkat, ezzel több
érdeklődőt állithassunk magunk mellé, hitüket
erösíthessük. Bízunk a jövöben, mert hisszük, hogy
ebben a rossz hangulatú, változó világban is egyszer
minden jobbra fordul.

Nemere István

r
- Mára hogyan alakult Ön szerint a

szkeptikusok, kívüláLLók viszonya az ujó- I

témákhoz és egyéb, objektív és reális .
magyarázatot nélkülözőjelenségekhez?

- Az emberek egy csoportja ma is
közömbös. Néhány országban pedig
egyáltalán nem beszélnek, beszélhetnek
az UFÓróI, vagy ha igen, akkor az egész
irányitott, mint napjainkban például
Kínában. Ám a "normálisabb" helyeken
egyre jobban terjed az ebben való ún. hit, holott ennek
semmi köze a vallási hithez, csak jobb szó erre nem
lévén, használjuk. Ha tőlem azt kérdezik, hiszek-e az
ufóban, akkor a hiszek szót átváltoztatom,
helyettesítem: a rendelkezésre álló információk
alapján..... s azt mondom, hogy a jelenség létezik. Eddig
a pontig egyre többen eljutnak közvetett, közvetlen hatá
sok alapján. Én úgy látom, hogy az emberek egy tetemes
része azonban még a világ dolgai iránt sem érdeklődik,

úgy is mondhatom, "ezeket semmi nem érdekli", és nem
is olvasnak, hogy megfelelő információkhoz jussanak. Az
érdeklődök, a gondolkodók számára pedig nyilvánvalóvá
vált, hogy valami lehet a dolgok mögött, ha ennyien
foglalkoznak vele, beszélnek róla, s történnek dolgok,
végül, mintegy elfogadódik számukra is.

Ennek ellenére. ha a sajtót figyeljük, láthatjuk, hogy
évekig nem történik semmi, majd valaki előáll valami
lyen sztorival. Bizony nem tudjuk ilyenkor, hogy a hát
térből irányítják-e mindezt, vagy kik irányítják és
manipulálják ezeket az embereket, vagy tényleg igazat
mond-e az illető...? Ebből azt következtethetjük, hogy
adagolják a dolgokat. Aztán megint néhány év elteltével
újabb sztorikat dobnak be, amivel foglalkoznak, elrágód
nak például az ufókutatók és érdeklődök. Miközben ettől

teljesen függetlenül a világban szinte nem múlik el nap
anélkül. hogy valahol valamilyen ufójelenséget ne figyel
nének meg. Sajnos, a sajtónak is időközben elege lett a
témából, hiszen senki nem halad előre, nem jut sehová
ez ügyben. Az emberek pedig várják, hogy valami áttörés
következhessék be, ami legalább megoldani látszik az
ufóproblémát. E helyett telik az idő, és nem történik
semmi. Néhány ország mindennek ellenére képes pénzt
szentelni erre a kutatásra, de másoknak rengeteg
egyébb problémája van, ami fontosabb ennél. ..

- Már a Bibliában is ott sorakoznak a gondoLkodó
ember számára érdekes, hogy ne mondjuk eLéggé
"gyanús" LeírásokjeLLobbanó. égő csipkebokorról, és nagy
robajjaL feLemeLkedő, fákLya-szem jelenésekről, égbe jeL
és leszálló [stenekről, szekerekrőlstb. Mi ezekrőL az Ön el
képzeLése?

- Engem mindez teljes biztonsággal bizonyos koz
mikus élményekre emlékeztet, a kozmasszal, idegen ér-

Október elején városunkban tartottak az Ufókutató telemmel. idegen lényekkel kapcsolatba hozható jelen-
Szövetség és a Gyomaendrődi Galaktika Baráti Kör ségekre. Nem csak a cSipkebokor, hanem ennél átlát-
közös rendezésében egy országos konferenciát Ufók a hatóbb és sokkal döbbenetesebb dolgok vannak a
Körösök Völgyében? címmel. Az eseményen számos Bibliában. Mózes II. könyvében például. mikor leszáll az
ismert személyiség tartott előadást, a szkeptikusok Úr a Sinai hegyre, vagy Ezékiel próféta ..látomásai", amik
számára is érdekes témákban és tartalommal. a népes nyilván élmények voltak... A Sinai hegyre leszálló valami
érdeklődőknek. Az elöadók egyik legismertebbje talán mai, technicista szemmel nézve az űrtechnikára utal.
Nemere István író volt. Rövid időre ren- _..__ _ _ _._ .__._..__ __ Már nem mondhatjuk rá ugyanazt, amit
delkezésünkre állt, és készséggel fejtette eddig sok ezer évig, hiszen akkor nem
ki véleményét néhány kérdésben a tudták a jelenséget mihez hasonlítani,
Hiradó olvasóinak. fejlettebb technika hiányában.

Természetesen azt hitték, hogy maga az
Úr szállt le. Ha azonban figyelmesebben
olvassuk, rájövünk, hogy nem valószínű,

hogy az Isten rakétával szállt volna alá,
mert az Úr senkinek semmilyen kárt,
valószínűleg nem akarna okozni azzal,
hogy alászállt... Itt viszont leszálltak, és
káros nukleáris sugárzást keltettek,
hiszen megmondták Mózesen keresztül a
népnek, hogy milyen távolságig szabad
megközelíteni azt a bizonyos helyet, ahová

leszáll az Úr, s akik mégis átlépték a barázdát, a határt,
azok a sugárbetegség tüneteivel betegedtek meg.

Tehát, ekkor a ki tudja, hányadik technikai esemény
zajlott le az emberiség történetében: a találkozás az ide
genekkel. Ennek megítéléséhez nem kell feltétlenül
megszállottnak lenni. Én is sokat gondolkoztam ezen és
más eseményeken, végül arra jutottam, hogy az
emberiség történetében ez már nagyon gyakran lejátszó
dott esemény volt. Példa erre az ősemberek rajzai az
általuk látottakról, más egyéb, fennmaradt, hasonló
emlékek közül. Senki nem mondhatja, hogy őket valaki
irányitotta, befolyásolta. Más dolog, hogy erről és hason
ló dokumentumokról rendre elfeledkeznek a tagadók
körei. Ez a jelenség tehát folyamatos, végigkiséri
történelmünket, úgy az irottat, mint az íratlant.
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APRÓHIRDETÉSEK
ingatlan

Gyomán, aZrinyi Miklós - asziaitutas, lel
jes közmúvel ellátott - u.lcában épitési lelek
eladó. Irányár: 800 EFt. Erdeklódni: 66/283
489 és a 06/30/9580-479-es lelelonon
lehet. -b-

Kocsorhegyen ház olcsón eladó. Telelon:
66/283-483. Erdeklödni 19 óra ulán lehet.
Révlaposon az Erkel F. u. 15. sz. alaIIi ház el
adó. Viz, gáz, telelon, szennyviz lolyamatban
van. t.ár: 3.5 M FI Erdeklódni: 66/285-340,
06/30/9157-668
Gyomán. aLehel ulcában két generáció részére
alkalmas családi ház ipari árammal, kerttel
eladó. I.ár 4,5 MFt. Érd.: 66/285-489. -b
Endrödön, Endrödi u. 9. sz. üzlethelyiség rak
tárral kiadó. Erd.: 06/20/456·8965 vagy
661285·783
Hunyán ósszkomfortos ház gazdasági
épületekkel + löld eladó I.ár 2 M Ft. Erd.:
66/283-154. -b-
Családi házal keresek 1,7 M Ft-ig értékben,
Érd.: 66/283-242 -b-
A Füzlás-zugban 300 n.öl gyümölcsös kis
laházzal eladó. I.ár 250 EFI Erd:66/386-097,
Gellai, Mályás kir. u, 15. -b-
Október 6. lakóielepen lakás eladó. 3szoba, 85
m1, egyedi vizóra, 2erkély. I.ár 3,5 MFt. Erd.:
06/70/227-6006, /60/497-382. -b-
Gye., Október 6. IIp 1. ép. EIh. Isz., 1. alaIIi 3
szobás, két erkélyes, összkomlortos, jól lelsz
erelllakás garáusal eladó Erd.: ahelyszinen az
esti órákban, vagy 66/386-897, napközben
06/30/342-1009, -b-
Endrödön, aPolányi M. u. 20. sz. alaIIi kertes
családi ház eladó. Gáz, villany, viz van. lár 3,2
MFt. Érd.: 66/283-553 az esli órákban. -b
Tanya eladól 3 szoba, sok melléképület, 3
lázisú áram, állallartásra lehelöség. Ár mege
gyezés szerini Erd.: 06/30/2799-443. -b
Endród, Halház u. 4. sz. ház eladó. 85 m1,

padlásleres, garázs, alsó épülel Ár meg
egyezés szerint. Erd.: 66/285-526, -b-
Endródön 4lakásos lársasházban ósszkomlor
los lakás eladó. Erd.. 66/386-516, vagy
06/30/9789-218
A Kecsegésben 1012 m2.es telek gátszel
vénnyel, olcsón eladó, iár 150 EFI Ugyanill
vaselemek, hangszerkellékek eladók. Erd.:
661284-163. -b-
Endródön, a Selyem u. 92. sz. alatt eladó
szoba-konyhás kis ház. Érd.: Zöldla u. 17/1.
Tel.: 66/284-802. Ár megegyezés szerint. -b
Vásártér i lakóielepen 2. emeleli 2szobás, Iris
sen lestell, középsó lakás eladó. Lár 3,75 MFt.
Erd.: 66/284-385. -b-
Gyoma központjában kert,es csaladi házat
vásárolnék 2,5-3 szobást. Ar 4 MFI-ig. Erd.:
66/285-881. -b-
Vásártéri IIp.-en földszinli lakás eladó. Tel.:
283-858

vegyes
Eladó: íróasztal, centrifuga, 300 literes olajtar
tály, palackos gáztűzhely. Erd.: 66/386-225. -b
Egy pár lószerszám eladó!. Erd.. 66/285-906.
-b-
Nyolc hetes Labrador kiskutyák eladók. Erd.:
Gye., Katona Józsel u. - Gálik Tibor. Tel.:
06/30/309-33·16 -b-
Ulitársat keresek személyaulóval békéscsabai
beiáráshoz Erd.: 66/285-889. -b-
Kompresszor 158 l-es tartállyal, 15 alm-el. 380
V3 Kw-os motorral és 50 kg-os kaptármér leg
eladó. Ára: 22-120 EFL Érd.: Gye. Éliás János,
Csokonai 22. -b-
Kézzelhajlós kukoricamorzsoló, egy 24-es
gyermekkerékpar és 200 db lehér lelócserép
eladó!. Ár megegyezés szerinL Érd.: 66/284
354. -b-
Műszaki lordílást vállalok némelbőL Erd.:
66/285-875 vagy 06/70/226-9876
FV III.S Salina gyári lerménydaráló alig
használl és 7cm vastag szélezellen nyarfapalló

eladó! Érd.: Hornok Sándor Móra 8., lel.:
66/280-090 18 óra után. -b-
Forgótarcsás mosógép és cenlriluga olcsón
eladó. Érd.: G6/283-247 -b-
Pedikűr, manikűr, múkörömépilés a Liget
lűrdóben. Beielentkezés 06/30/3429-871,
vagy 66/282-926 Berkiné Kocsik Szilvia. -b-
3 funkciós Roan babakocsi esóvédóvel, tas ká
val eladó. Érd.. 06/30/301-3577 vagy 66/386
715. -b-
Eladó egy 51 cm·es Funai szines tévé Erd.:
06/20/9857-259.
Egyetemistak, lóiskolások, ligyeleml Szak
dolgozatok, disszerlációk, esszék, jegyzelek,
hataridós munkák gépelése, szerkeszlése,
nyomtalása. Szines képek, ábrák, táblázalok
szövegkörnyezelbe helyezése. Minőségi

kivilelezés l Érd. 66/285-141, 06/30/856
3218.-b-
Cégek, magánszemélyek, ligyeleml Több
oldalas inlerneles hirdelés mindössze egy
apróhirdetés áráérll Erd.: 66/285-141,
06/30/856-3218 -b-
Ellermi kis méretű krumplihiimozót cserélnék
szines lévére. Erd.: 20/3714-763. -b-
Kombi pelenkázás gyermekágy megkimélI
áltapolban eladó. Erd.: 66/284-277

jármű

1983-as Trabant 601-es 1év múszakival eladó.
I.ár 60 eFL Érd.: 06/66/282-591, 06/30/319
21-31-b-
Eladó egy Vari kerti Iraktor DMJ 315 3,5 KW
kocsival, ekével és rolációs kapávaL I.ar 120
eFt. Érd. 66/284-517. -b-
Lada Samara 1300-as, 5ajtós, 93·as évjáratú,
jó állapotban eladó. Lár 580 eFI. Érd. 66/285
375 vagy 06/30/4053-962 -b-
Lada 1200-as november végéig érvényes
műszakival eladó. I.;ir 100 eFL Érd.:
06/30/973-30·28 -b-
Skoda 120L-es személyauló és egy Babella
motorkerékpár olcsón eladó. Ár megegyezés
szerint. Erd.: 06/30/209-1035 18-19 óra
közölL ·b-

oktatás
Jobb bizonyil'lanyért l Diákra szabolI tanílas,
tanulás! Korrepetálás, lelzarkóztalas kis
iskolásoknak, illetve 5., 6. osztátyosoknak
történelemböL Cél a minél jobb eredményl
Erd.: 66/285-141, 06/30/856-3218.

kiadó
Uzlethelyiség kiadó Fó út 141 sz. alaII, 12 ml.
Piac, Penny 150 m. Nagy álmenó forgaloml

Erd.: 66/284-356. -b-
Családi ház kiadó Béke úll7. Erd.: 66/285-252.

oktatás
Francia nyelvoktatást, korrepetálást váltalok.
Erd 06/30/282-7568.

állás
Vendégláló üzletvezetói végzelIséggel munkát
vállalnék Gyomaendrődön. Erd.: 06/66/283
092 vagy 06/30/413-45-77. -b-
Munkát vállalnék délulán 3 óra ulán: vasalásI,
mosásI, bevásárlast, alkalmi munkaL Erd.:
66/285-881. -b-
Sok munkakörben tapaszlalalol szerzell 24
éves liatalember középfokú végzettséggel
munkál keres! Érd.. 06/203-383-081 vagy
66/285-936. -b-

Anyakönyvi változások
E/ha/á/Ololfak.
Nádudvari Lajos 83, Kriszt Márlonné
Hegyesi Margi! 92 éves korában.

Tisztelt Hirdetőnk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetésél ké~ésére ingyenesen
továbbít juk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z A R 744- apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre, Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem l

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem!

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

;------------------------------------------------------~------------:-------------;-~

j INGYENES CSEREBERE HIRDETES (APRDHIRDETES) !
: :i Feladó neve: i

: ~~7re~~~;~..(~~;~~i' .~~.;~~.~~~. ~~~~~~~ ..(~.;;;:. ~~. ~~~i;::::::. l
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

,.................................................................................

(Irányár: Ft.) (oluashaló irassal/) i
________________________________________________________________________________________ .J

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk mindazoknak abarátoknak,

szomszédoknak és ismerösöknek, akik felejthetetlen halottunk,

UHRIN LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, koszorúikkal, virágaikkallájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

ONLINE
SzámÍtás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/1.

Számítógépvásár! Használt gépét beszámítjuk!
Számítógépek már 19 900 Ft-tól, monitor már 6 900 Ft-tól

Pentium számítógépek 24 900 Ft + ÁFÁ-tól.
IT-os monitor már 39 900 Ft-tól

Tel./fax: 66/284-559 • E-maii: online@bekes.hungary,net

~
. Körösi Weekend Hon~ász%~ ".

:~"" hobby-. kempingszaküzlet ~%.
~'- -0" ..- Horgászfelszerelések - teljes márkakínálat ~

Festékek - nagy választék, kedvező ár
Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSfÁK ÉS OíSZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKB6u
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047

Nyitva: mindennap 8-18 óráig
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Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

Házhoz megy
a Télapó ~raj(
66/283-858

5500 Gyomaenctröd, Zrínyi u. 26. Tel.: 66/284-788, 20/9439-172

R. Nagy

Gyomaendrőd,Kossuth u. 18. sz. alatt váram megrendeléseiket.

1J~~:
hozott anyagból kosztümök, nadrágok, szoknyák, blúzok, blézerek,
pólók, ruhák, alkalmi és táncruhák egyedi, mérei és igény szerinti

elkészítését, varrását gyermek mérettől anői extra méretig.
Nyi/va tartas. ahél minden napján 8-17 óráig Gyors határidö, jó minöség, kedvezö árakl

Kossulh u. 18. TeL: 386-522/23-as mellék· Mobil: 06/30/9087-808

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/393-2162,06/30/9533-594

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!

Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd,Bocskai u. 59.

Copy-Force
Számítástechnikai és Irodatechnikai Bt.

CT.: HAINFART MIHÁLY

Új és használt számítógépek, fénymásolók adása-vétele, javítása

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS IRODATECHNIKAI

SZERVIZ! • SZÖVEGSZER:{ESZTÉS!
Masolópapír, faA'Papír, leporelló, boritek, öntapadós címke

Nyomtatókazetta, festekszalag, toner HP4P, 5P, 6P, HP4L, 5L, 6L.
Cartridge újratöltés RJCOH, CANON, SHARP másológepek kazettatöltese

AUDIO-, VlDEOSZERVlZ!
Pénztárgépek, árazógépek forgalmazása, javítása

TEe, SAMSUNG PÉNZTÁRGÉPEK MÁRKASZERVIZE!

~:.

c:..::.

#LAFARGEL= GIPSZ
Ügyintéző:BÚZA TAMÁS

GYOMAENDRŐD,Kossuth u. 68.
(A volt GMV keverő területén).

Tűzálló, impregnált, hajlítható, normál gipszkartonok.
Hő-, hang- és vízszigetelő anyagok forgalmazása.

Álmennyezetek különböző mintákban
világítótestekkel, gyors minőségi szerelése.

Továbbá vállaljuk épületek külső hang-
és hőszigetelését, csempézést, burkolást.

~
TETÖTERI ABLAKOK

~'AKRO® Fakro tetőtér i ablakok
rJ 06/20/9853-363

Ügyfelek fogadása hétvégén is.
Telefon: 06/30/228-9702

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását
Címünk:

5500 Gyomaendrőd,Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)
E-maiI: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/282-388
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-12-ig és 13-17 óráig.

A MÁGUS-COMP

I~-~-~-·_·_·~·_·~·~·_·'

~

PAPIRDOBOZ
FÓLIAZSÁK

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPÖSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

RÓZA VENDEL
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 811.

Tel./fax: 66/282-686,06/2091142-122
E-maiI: vendel@bekesnet.hu
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HIRDETÉSFELVÉTEL, SZÓRÓlAPTERJESZTÉS

E-maii: vendel@bekesnel.hu

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. Sil.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06120/9142-122

INTEI2

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ~
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 1'I!0<

és ~a.rg?nca g~mi~ö~eny szerelését,
javItasat, centi rozasat

Érdeklődni:

Katona György gumíjavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Te/.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.

PATyoLAT CYOMÁN
A KOSSUTH u, 18, sz, AlAn (AZ UdVARbAN)

VEqyrislTíTÁS, RUHA fESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdVEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyiTVA: HÉTfŐTŐl pÉNTEkiG 9- J 5 óRÁiG
KözülETEkNEk HÁZTól HÁziG sZÁllíTÁsi

angol, német,
tanfolyamainkra
várjuk a jelentkezó'Ket!
Kezdő, újrakezdő és nyelvvizs
gára készítő csoportok indulnak

30 órás: 9OOO Ft
50 órás: 14500 Ft
Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Fordítás, tolmácsolás

NYELV8TÚDIÓ

Folyamatosan
indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOKNON-STOP
FUTÁRSZOLGÁLAT

Nálunk az alábbi
KIADV ÁNYOKBAN hirdethet:

• Hungaria Szuperinfó
• Békés Megyei Hírlap és Melléklet
oTúrípressz
o Expressz - Keres-kínai
• Expressz Képes Autó
• Expressz Képes Haszonjarmű

o Expressz Képes Ingatlan

Hirdeléshez ahelyszíni fotózás és az Expressz online internet oldalán a
hirdetése autó és haszongépjármű esetén 1 hónapig ingyenes!
Szórólapok, kiadványok terjesztését az egész megye területére
vállaljuk!
Békés Megyei Hírlap, Kiskegyed, Tur-7, HölgyvIlág kora reggeli
kézbesítéssel előfizelhető l

Tel.: (20) 9506·703

FAZEKAS HIRDETŐ o Gyomaendrőd, Kalona József út 52/1.
Tel./fax: 66/284-959 • 30/858-7467

E-maii: fazekasj@szarvasnet.hu

V ÁLLALüM:
cégek, vállalkozások, magánszemélyek áru- és anyag

beszerzését, egyéb csomag- és árutovábbítását.
Mindezek gyors teljesítése kedvező áron, garanciával!

Budapest és környékére minden héten extra kedvezményes
csomagküldési lehetőség oda-vissza!

Érdeklődés, megrendelés:

Gyomaendrőd,Zrínyi M. u. 35/1.

"'HERNI X 5500 Gyomaendrőd,
• J Ipartelep u. 3.

_ Tel./fax: 66/386-614,
Epítőipar; Szövetkezet 66/386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
o Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel ... )
• Bontásból ajtók és ablakok eladók

r== '" 'Z==:. ===; ··""=~1

a SOMADRIN "SOBARLANG" ~
~ Egy magyar találmány, ~
~ jótékonyan hat a légzőszervi panaszok ellen! ~

Továbbá segít: a
asztma, hörghurut, légcsőhurut, arc- és homloküreg-gyulladás, ~

krupp, nátha, köhögés, pollenek okozta allergiában szenvedőknél... ~
~

SOMAD~IN sóoldat állandóan kapható ,otthoni használatra. ~

SDBARlANG: Gyomaendrőd, Arpád u. 22/1. ~

r~ =2~_~el:~~:::.:,:~~e~~é;: 6~2~::~~;::~i ór~:,~~=j

GYOMASZOLG KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

il:
-magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállitás
-teljes körű temetkezési szolgáltatás
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• •••••••••••• o ••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••· .· .
~ Tévé, video, antenna és egyéb ~

elektronikai készülékek

JAVÍTÁSA!

, , ..
LATSZERESZ UZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁG TÉR ~.

TElEfON: 284,,2~~

IC~pl

Vállalkozók, figyelem!

ieo Il AFÉSZ _

Eladó a Hősök u. 46. sz. alatti
üzletház!

Érdeklődni lehet
a 66/386-874-es telefonon,

illetve a Kossuth u. 33. s~. alatti
ÁFÉ8Z központban.

A Gyomaendrőd,

Kossuth u. 33. sz.
alatti irodaházban különböző

alapterületű irodák eladók,
illetve bérbeadók,
kedvező áron!

INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁIAT

H.,l<.'P"Szo. dÉlElőTT /)1
SzTl<,vÉNYEk bEVÁlTÁSA ~ ,j

SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA V
OpTikAi cikkEk NAqy VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁsSAl vÁRjuk

kEdVES vÁsÁRlóiNkATI

TisZTElmd: Szarf.a Ci/la L\TSZERÉSZMESTER

SaJ'"kluiz • Friss tőkehúsokkal és folya-
r--=-C ------ malosan akciós iermékekkel

Semerie várjuk, kedv.es vá~árlóinkat!
" i) • Cukraszsutemenyek

Ct.: Tunar Vince (tortarendelést felveszünk)

Figyelje sz6r61apjainkat és áruajánlatainkat!

Blaha u. 27. Tel.: 386·691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig,

szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-10 óráig

Gellai Imre Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. Telefon: 06/30/228-4728

ÁLLÁST A.JÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat keres.

Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet.

Égbol kapott szórakozás
Hivatalos forgalmazó

reJexnaX
TÁVKÖZLÉSTECHNIKA

BÉKÉSCSABA GYÓNI G. U. 3.

TELEFON: 66/442-755

Önhöz legközelebbi szerelönk: Szabó Gyula
Gyomaendröd Csillagos u. 9, Tel.: 06-20-9266-853
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LIONNE
SHOP

Lassan itt a Karácsony. Kezdje el máris,
az ajándékok megvásárlását a Lionne Shopban!

• Aranv és ezüst ékszerek árusítása és javítása. gravírozás
• Tört aranVból ékszerkészítés.

A november elején leadott megrendelése),
eiMszülnek korócsonv'g

• Fénvképezögépek már 4100 Ft-tól JI«
• fotóalbumok. keretek

• 6rák. hömérÖk. tóvcsövek·
Ajándéktárgvak LIONNE

• Amatőrfilm kidolgozása SHOP.
kiváló minőségben, kedvező áron.

• 22 karátos arannval futtatott
bizsu ékszerek már 399 Ft-tól

'Zs, $

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,
dunai sóder és import cement kedvezményes áron

Készletből uagy röuid határidőre megrendelhetők!

Őszi tüzelőakció!
Áremelés után is olcsóbban kaphat tüzelőt. Az

endrődi városrészben áraink 10 mázsa felett házhoz
szállitva értendők!

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

GÓlAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Magán Autósiskola
az alábbi időpontban

és kategóriákban tanfolyamot indít

Gyomán: 2001. november 8-án, 17 órakor
Endrődön: 2001. november 8-án, 17 órakor

(Dériné Művelődési Otthon)
Személygépkocsi • motorkerékpár

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

(A Kner Nyomda mellett)
Telefon: 386-479, 06/30/402-5878

Ügyfélfogadás: Kedd, csütörtök 16-17 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

W»~,Z"".:S"%*;%~$%Z%.s-X$.zz.~)S'$S'PZZ%%Z%~~-<z'.zZZ.$"'.ii%:S'~W2;1

I AGRO ÁRUHÁZ I
m Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró) ~
~ Őszi ajánlatunk: ~
~ ~~ • Virághagymák - tulipán, krókusz, amarilisz, jácint ~

t~ • Rózsatövek ~

~ • Műtrágyák ~
;§, • Vasáruk - üst, üstház !al, ·Üvegek befőzéshez, tartósítószerek ~
~ • Műanyag hordó, gumicsizma, esőköpeny t?
N ~~
~ • Fóliák, olcsó műanyag kukák (110 I) 5990 Ft-tól ~*

~ • Talicskák, virágföldek, virágcserepek I
~ • VAPOREX C+M falszárító vakolatadalék ~

~ • Kerítésdrótok, szegek, csavarok, kéziszerszámok ~

~ Nagy választékkal váTjuk kedves vásárlóinkatf i
~ ,..,~ 'l;U~~~ ~
~ 7( ,,~ ~

I Tcl.: 06/20/9527-032, 66/386-274 •
~"&~~~~~~~"a~~~-e..W*~~~~"&~~~~2&~~~~~~t&"?"&~z~~~

Hősök útja 46. • Tel.: 66/386-424

· .
: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :· ". '" "."..

:MAGTAR FE RTOTLEN ITES:· .: csótány-, hangyairtás :· .
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/361-5162 :· .· .

DINYA IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.

Telefon: 06-66/282-802, 06-60/484-690, 06-60/388-953

• MAK ITA elektromos profi kisgépek, kéziszerszámok

• STIHL láncfűrészekés tartazékaik

• K LU DI csaptelepek
LlNDAB lemezek forgalmazása,

erre megrendeléseket felveszünk.

• Csövek, idomok, idomacélok • Unipipe csövek és unipressz tar
tozékok és présszerszámok • Rozsdamentes evőeszközök

• Kerékpárok, alkatrészek
Várjuk kedves vásárlóinkat!

Akciót hirdet
minden gyermekruhára,

valamint egyes férfi-, női

termékekre november 2-től,

amíg a készlet tart.
ANIKÓ RUHÁZAT Gyomaendröd, Apponyi u. 17/1

(Endrőd - volt Szolgáltató ház)
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[. Rendőrségihírek .]
Az októberi eseIllényekról

Október l-jén abüntetésvégrehajtás által körözötl személyt logtak el. 24-én pedig adat
gyűjtés és nyomozásl kövelően egy másik körözés alá vont személyi sikerült kézre keríteni a
lelepülés egyik lakóházában.

4-én aFő úli Idősek klubjába törtek be ismerellenek, akik videomagnót, mikrohullámú
sülől, vérnyomásmérőt zsákmányoltak.

5-én aZöld pokol sörözőben ismeretlen garázda ajálékaulomala ledőüvegéllörte össze,
avalószínűsíthető ok: mert nem volt elég szerencsés, és nem nyerI.

Hétvégi ház feltörésél észlelték 8-án aKecsegés-zugban. Konyhai lelszerélesekel, ítal
neműl, sátort lop lak el ablakbelörés módszerével "operálva" .

ADan-zugban hidrolor szivaltyúlloplak ki egy vikendházból szinlén ablakbetörés mód
szerével. 22-én ugyanebben azugban tévéantennát tulajdonitottak el.

Tyúklopási sorozal volt Öregszőlőben. 10-én az Iskola ulcából 3darabol. aKondorosi
úl mellőli tanyából 8darabol loptak el. Azlán alolvajok állérlek abirka és kecske lopására. A
Kondorosi útról egyel, aVI. kerüleiből 24-én öt birkát, egy másik lanyából egy kecskét, 26-án
szinlén aVI. kerül eiben három anyajuholloplak ismeretlen elkövetők.

12-én aKörös holel raklárába törtek be, onnan sajlol, szalonnát, húst és ilalokat csen
lek el. Akár legalább 60 ezer lorint

Egy helyi lérli ellen, szemérem elleni erőszak bűntelte mialt lolyik őrizetbe vétele melleit
az eljárás. Korábban hasonló cselekmények miatt már volt dolga ahalósággal. l3-án egy újsá
gat kézbesítő kislányt támadott le hátulról, és eközben meglogdosta áldozatát Aszülők

értesileIték arendőrségel, akik végül, kél nap múlva elloglák agyanúsilotlallakasa közelében
annak ellenére, hogy megpróbálI elrejlőzködni.

AFő út 55. sz. alaIIi kocsmában verekedés paltant ki az italozó, beszélgető vendégek
közölt és kisebb-nagyobb sebesülések is lörténtek...

25-én egy háznál, ahol gázszerelés! végeztek, megjeleni egy ismeretlen személy azzal a
mesével, hogya mester küldte, és aszerelésre pénzt kért alulajdonoslól. Akésőbbiekben azon
ban kiderült, hogy saját zsebére próbált dolgozni az eiköveiő ...

26-án egy cseh állampolgár gépkocsijával Mezőberény irányába haladván elülölt egy
őzel, salendülel áldobia az ellenkező sávba az állatol. ahol az éppen szembe érkező gépjarmű

szintén elülötle Agépjármúvekben jelentős kar kelelkezetl.
Egy budapesti hajlékialan édesanyja temelésére érkezeIt haza Az éjszaka folyamán azon

ban édesapja házából eliapia a család arany ékszereil és az állomásra hajlolt acsaladi
kerékpárral, majd Budapest lelé elutazotl, a temetést meg sem várva... Akörözést kiadták
ellene, és remélhelő gyors ellogása.

50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ
Karbiner Gábor és felesége, Vincze Róza ötvenedik házassági évfor
dulóját ünnepelte október 27-én családi és baráti körben. Lányuk,
Rózsika és férje, János, valamint két unokájuk Anikó és Tamás köszön
tötte ebből ajeles alkalomból őket. Nagyon jó egészséget és hosszan
tartó boldogságot kíván nekik ezúttal is családjuk, illetve abarátoki

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY
Tájékoztaljuk leendő ügyfeleinkei aszemélyi igazolvány kiadását érintő alábbi

változásokról:
Ha aszemélyi igazolvány érvényességí ideje tejárt és az ügyfél nem rendelkezik

érvényes útlevéllel vagy új típusú vezelői engedéllyel, dupla illelékért (3000 Ft) ideig
lenes személyi igazoiványi adunk ki 120 napos érvényességi idővel.

Amennyiben az úgyiéi rendelkezik érvényes úllevéllel vagy új típusú vezetői

engedéllyel, kezdeményezhetjúk az állandó személyi igazolvány kiállításál (1500 Fl).
A személyi igazolvány érvényességi idejének Iejária elŐl1 60 nappal lehel

kérvényezni az új személyi igazolványt. ükmányiroda

NYÍLT NAP
A Kner Imre Gimnázium november 15-én 9 órától nyílt napot tart. Erre

szeretettel várják aszülőket, az érdeklődőkel'

ENILNO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

CSEMPECENTRUM
ÉS

CS.....ÁRSZA..ON
Kínálatunkból:

>- Burkolólapok
>- Csemperagasztók
>- Oekorelemek
>- Asztali lámpák
>- Csitt árok és fali karok
>- Festékek
>- Ecsetek
>- Műanyagtermékek

>- Szalagparketta
>- Sarokkádak

Őszi árzuhanás:
• Szalagparketta 1390 Ft-tól
• 30x30-as padlólapok 1299 Ft-tól
• 20x25-ös falicsempe 1690 Ft-tól
• Fagyálló padlóburkoló 5% kedvezmény
• Beltéri padlólapokra és falicsempékre 10% kedvez

mény
Egyes szobai és konyhai csillárok 30%-os kedvezménnyel kaphatók.

Akciónk akészlet erejéig tart'
Kellemes környezetben, szolid árakkal várjuk kedves Yásárlóinkat

hétköznap 8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig.

Megközelílhetö amezöberényi úton, ahelységt5bta után 200 Ol-re. (A volt Tequila helyén)

ANDOR és ANDOR KFT.
5500 Gyomaendrőd,Toldi u. 1/1.
Telefonlfax: 06/66/284-528
Mobiltelefon: 06/20/966-7647

GyomaendrődiHíradó· GyomaendrődVaros Önkormanyzatának lapja • Felelős szerkesztő: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete· 5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér 1_ • Tel.: 66/282-128 • Fax: 66/283-288

Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester· Készült: Baiu Print Bt Gyomaendrőd. telefon: 06 66/283-489
E-maii: hirado.gye@bek.ahh.gov.hu • Teljesztik a gyomaendrődi kereskedők· Engedélyszám: III/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2001. DECEMBER • MEGJELENIK HAVONTA ÁRA 97 Ft

Színes naptármelléklet
a 2002. évre

IKERESZTREJTVÉNY A 10. oldalon I

Közmeghallgatás
Minden érdeklödöt tisztelettel meghívnak decem
ber 5-én 17 órakor az endrödi kirendeltség épü
letében, december 6-án 17 órakor a Polgáfmes
teri Hivatal nagytermében tartandó közmeghallga
tásra!

A TARTALOMBÓl:
A nagylaposi faházkészítö........................... 3. oldal
Országos szinten a szakácsok és pékek 8. oldal
A telefondíj és a csomagdíj 3. oldal
Iványi László plébános hírei........................ 6. oldal
A Gól-Sulí éve 6. oldal
Javitani kell a templomtetöt 7. oldal
Tűzre, VÍZre vigyázzatok! 8. oldal
Szemét elszállításról 9. oldal
Kossuth gyomai díszpolgár 15. oldal
Toborzó 10. oldal
Elhunyt Kelemen Kristóf szobrászművész 10. oldal

Rész[etesebb program az 5. o[da[on

'--------8.Ú. É. K.-----

"'~"

ONLINE
Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/1.

'J::~~~~

at 1YJt..111tS~
~~~~!

Kedvezö árakon vásárolhatja meg karácsonyi ajándékait.
ha betér hozzánk!

Színes monitorok már 3900 Ft-tól
Tel./rax: 66/284-559 • E-mai!: online@bekes.hungary.net

KUKAÜRíTÉSEK
AGyomaszolg Kft. kéri alakosság figyelmét, hogy akarácsonyi,

újévi ünnepek miatt változás lesz akukaürítések dátumaiban:
december 22-én ürílik a24-i (hétfői) és 25-i (keddi),
december 27-én a26-i (szerdai) és 27-i (csütörtöki),
december 29-én a31-i (hétfői) és január 1-j (keddi) napokon

soros területeken akukákat. Kérjük szíves megértésüket!
GYOMASZOLG KFT.

KÖTELEZŐ TÜnŐSZŰRÉS
Gyomán a Gazdakör épületében (Mirhóháti u. ll. sz.)
NOVEMBER 29-TŐL DECEMBER 19-IG naponta
8-13 óráig, pénteken és utolsó napon 8-12 óráig.
(A TAJ számos kártyát hozza magával!) 18 éves kortól
mindenkire nézve kötelező!
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Megkérdeztük

A POL ÁRME8TERT
LAKOSSÁGI KÉRDÉSEK

o A jeLsöoktatásbWl tWlulók körüLményeinek javítására az
eddigíeken túl az önkormányzat tá17Wgatást adhatna azoknak, akik
rászorulnának, söt a végzettek talán szívesebben maradnának
itthon. ..

Atámogatást lehetne bővíteni. Ha a város taníttatni akar vala
kit, akkor azt a fontosabb munkakörök betöltéséhez teszi. Ezen
kívül hiány van logopédusból, pszichológusból, építészből,

megfelelő számú közgazdászból, s ezeket akarjuk elsődlegesen

körülményeikben támogatni. Nincs a világon olyan cég, amelyik
másnak taníttat szakembereket, márpedig sokan ezt kérik
tőlünk... Esetleg ehhez is szerényen hozzájárulunlc majd, ha
például a megye is hozzáteszi a saját pénzét. Igazán csak annak
tudunk nagyobb mértékben támogatást adni, aki majd ide kíván
jönni és dolgozni, s a város feltételeit elfogadja. Egyébként aki
tovább akar tanulní, vagy már a felsőoktatásban részt vesz, az bár
mikor feikereshet bennünket és egyénenként is megbeszélhetjük a
problémákat. Aváros érdekeivel nehezen összeegyeztethető célokat
csak minimálisan támogathatjuk adott esetben.

Más kérdésre válaszolván: az intézményeinknél általában
elérhető az internet abban az esetben, ha igény merül fel, csak fel
kell venni a kapcsolatot velük.

o Mikorra várható a volt piactér és környékének átalakítása?
Ateljes rekonstrukció a város főterére vonatkozóan mintegy 30

millió forintot igényel. Ekkor a templomkerti sikátorban újra
kovácsolt vaskerités lesz, díszburkolat lesz a járdán, a Hősök útján
is ... Ajövő évben elindul a folyamat. AKner-emlékmű is idekerül.
Mindez két-hároméves munka (a főtér, a buszmegálló, a városháza,
a volt piactér. a templom és környéke felújítása).

o Utólag is helyes döntésnek targa a Gellai építési üzlet engedé
lyezését a Szabadság térre?

A képviselő-testület húsz tagból áll. Döntésük nyomán a bolt
az összképet nem rontja, de nem is javítja. Ha megtörténne a hom
lokzat felújítása a Hősök útja felől. akkor szerintem a döntés
ugyan nem túl szerencsés, de nem is volt rossz.

o Kerékpárutak, sávok építése, bövítése várható-e?
Az Öregszőlőben, a 443-as úton szeretnénk fejleszteni, ez

PHARE-pénzből pályázásra is került. Továbbá szeretnénk Nagy
lapos irányába kiépíteru, de ott a híd és a csatorna feletti híd elviek
ben nagyon megnehezíti a dolgot, mert éppen e két kritikus pont
indokolná a kerékpárutat. A 46-oson Mezőberény felé az út re
konstrukciója várhatóan 2002-2003-ban történik meg. Önálló
kerékpárút épül majd itt, vagy sáv. Az Enci környékén felújításra
került a kerékpárút. A Bajcsy úton kell megoldani a közlekedést a
következő évben. Az endrődi belvárosban annyira szűk az út, hogy
ott már nem nagyon lehet újat építeni, de a gyomai oldalon a 46
os út mentén igen. Felmerülhet a Bajcsy-Fő út csomóponttól a
városháza felé történő fejlesztés is. Sokfelé azonban kevés a hely,
rossz a feltétel, szinte lehetetlen a kerékpárút kiépítése.

o Gyomaendrödön, a Fö út kivételével szinte sehol sem építettek
járdát mind a két oldalra. Van-e törekvés ezt legalább a központi
helyeken megváltoztatni?

Úgy gondolom, hogy ez hely és pénz kérdése. Érdekes, hogy
sokan azt mondják, hogy nem kivánnak járdás oldalban lakni,
telket, házat vásárolni. Az emberek nézete ebben is különböző.

Ajárdát esetleg jogosan igénylik, de téli havas, latyakos időben a
tisztán tartására nem hajlandók (tisztelet a kivételnek!). Az utóbbi
időben úgy leromlottak a járdák állagai, hogy felújításuk nagy
kivánság és feladat.

o A városbWljárva-kelve kevés szeméte1dobó edényt találunk,
viszont szemetet annál inkább. Lesz-e ebben változás?

Mintegy 40 darab van már kihelyezve az utcákra, s ezek számát
évről évre tovább gyarapítjuk. Biztos, hogy több lellene. Ha kérik a
vállalkozók, üzletek, intézmények, akkor készséggel állunk a ren
delkezésre a kihelyezéssel. Ennek ára mintegy 22 ezer forint. A
rendszeres ürités költsége egyelőre azonban határt szab a
telepítéseknek. Itt el kell mondani és felhívni a figyelmet, hogy a
meglévőket is ki kell használni! Nem néhány méterrel odébb kel
lene eidobáini a szemetet...

o Hatályosabb fellépéssel kellene rendet tenní a környezetet
elhanyagoló lakosokkaL A város saját cége, a Gyomaszolg Kjt.
házatáján is lenne teendö, mert az is elhanyagoltnak tűnik ...

AGyomaszolg Kft. környékét, környezetében lévő földet a kár
pótlás folyamán valami oknál fogva kiadták magánszemélynek.
Legnagyobb megdöbbenésünkre, sajnos, nem a Gyomaszolgé lett a
terület. Így ahhoz nem sok köze van a cégnek. A másik esetben
elmondhatom, hogy például vannak olyanok, akik bizonyos dol
gokban mások állandó szószólói, de a saját portájuk előtt nem
képesek rendet tartani. A felszólításra még ők vannak megsér
tődve ... Az a helyzet, hogy az erre lusta lakosokat folyamatosan
piszkáljuk környezetük renbentartásáért.

Igazság szerint olyan jogi eszköz nem áll rendelkezésünkre,
amely alapján hatékonyan fel tudunk lépni. Inkább a meggyőzés

eszközével élhetünk. Mindenkinek be kell látnia, hogy a kör
nyezetünkért közösen kell tennünk, egymást figyelmeztetve,
okosan felszólítva, mert a város egyedül képtelen helytállni.

Az önkormányzat a parkokat. közterületeket tartja rendben,
például az állomás előtt, főtereket, egyéb köztereket. Erre is egyre
többet költünk. Dísznövényeket, fákat ültetünk, füvesítünk és gon
dozzuk ezeket. Avandál rongálásokat persze szeretnénk elkerülni.
A lakóházak, intézmények előtti terület az ott lakók, az ott
tevékenykedők felelőssége és feladata.

PÁLYÁZATOK
Megjelentek a Gazdasági Minisztérium 2002.

évre szóló Széchenyi-terv pályázatai. A pályázati
dokumentumok letölthetők a www.gm.hu honlap
rói. Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal térség
menedzseri irodájában lehet.

Vállalkozóknak, magánszemélyeknek, civil szer
vezeteknek.

A horgászturizmus fejlesztésére, lakások hőszi

getelésére, nyílászárók cseréjére stb...
Mindezekre érdeklődni lehet Ungvölgyi János

térségmenedzsernél is. Minden héten kedden
8-11.30-ig a Hősök útjai Vállalkozók Házában 
telefon: 06/30/294-0650.
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BIZTOS JÖVŐ A FAHÁZBAN
A vállalkozást 1987-ben indítottam otthon, az udvari mel

léképületben - kezdte bemutatkozását Gyuricza Sándor.
Nagylaposon a fÓKözlekedési út mellett, aki Mezötúr felöl érkezik
Gyomaendrödre, könnyen megpillanthatja a jelenlegi faházkészítö
üzemet, hiszen egy kisebb építmény tetözetére nagy betűKkel

kiírták a figyelem felkeltésére, hogy FAHÁZ!
Azt megelőzően több helyen dolgoztam - folytatta Gyuricza Sándor, mint

például az akkori költségvetési üzemben, ÁFÉSZ-nél, iskolákban. Később sok
környékbeli rendőrségen csináltam, javítottam a nynászárókat. Már akkoriban
készítettem hétvégi házakat is, fából. Budapesten is vásárolták ezeket, s volt
egy-két alkalmazottam. Sajnos, alváltalkozói megbízatások voltak többnyire, de
elhatároztam, hogya magam lábára állok, saját telepet alakítok ki. Megvettem
ezt az akkor még tanácsi területet itt, Nagylaposon, majd három éven keresztül
építkeztünk, a létszám is öt főre növekedett. Azóta faházakat gyártunk a
Balatonhoz, Velencei-tóhoz, Győrbe, de az ország szinte egész területére. Ezek
amegrendelések lehetnek lakóházak, üzlethelyiségek, irodák, vikendházak, sőt

őrbódék is. Általában gyorsan felhúzhatók ezek a szerkezetek, ezért is kérik
sokan, és - ha lehet - gyorsan, egy adott telephelyre...

Jelenleg öt-hat fő dolgozik nálam, de nyáron, mikor több a feladat, akár
tízen is. Természetesen nem túl nagy árréssel számolunk, de azért ennyien
mégis tudnak itt tevékenykedni. Atelepen kívül egy faanyag-kereskedésünk is
található avárosban.

- Honnan jött a faház öl/ete?
Egy pesti ismerősöm fogott neki akkoriban faházat gyártani, de nem túl si

keresen. Átvettem tőle, sa kellő technológia és gyakorlat megszerzése után ma
már 8 óra alatt hatan egy 35 m2-es épületet tető alá hozunk, beüvegezett
ablakokkal, felkilincselve. Ezután indulhat az egyéb szakipari munka....

- Kiállításokon, divatos szóval expókon szoktak-e részt venni?
Nem. Hívtak már aCsaba Expóra is, de nem tudok megjelenni ilyeneken,

mert annyi a munkánk, a megrendelés, hogy így is beláblázottak vagyunk jó
előre. Van egy budapesti üzletkötőnk, aki gondoskodik arról, hogy ne legyünk
munka nélkül. Azonban híre ment a dolognak, mert ha összejön, akkor tíz
épületet Svájcba vennének meg jövőre. Adtunk már el Olaszországba is, ám
egyéb nehézségek miatt nem szorgalmazzuk a külföldi üzleteket. Megfelelő

ismeretségre tettünk szert idehaza is, és ez nagyon elég.

- Mennyire költséges ez atechnológia?
Mi viszonylag alacsony árért adjuk az épületeket, mások drágábbak.

Azonban itt, Gyomaendrődön, aViharsarokban gyártani bármit is csak biztos
.piac ismeretében lehet, de az árakat akkor is ez a terület határozza meg
Legjobban a16-20 m1-es irodahelyiségeket, horgászházakat keresik.

- Beszélgellem a dolgozókkal, és nem panaszkodtak a bérükre. Ez
lényeges momentuma lehet a vállalkozásnak, mikor hosszú távra terveznek, és
apiac is viszonylag biz/os...

Úgy érzem, hogy Gyomaendrődre vonatkoztatva meglehetösen jó apénzük,
nem kell érte szégyenkezni. Ebben az évben elérkeztünk oda, hogya biztos
létezésünk normális bérezésI nyújt. Az évek alatt kialakult már atörzsgárdánk, s
ezek az emberek, szerintem, nem szívesen mennének el innen.

- Mi ajövő?

A további fejlesztésekhez szeretnénk például pályázatokon valahogyan
pénzt nyerni. Eddig is természetesen nagyon sok gépet vettem már, üzemi és
kézi használatút, vegyesen. A géppark kicserélődött, azonban van egy
fűrészgépem, amivel indultam, s ami nem kerülhet eladásra - mondtam a
fiamnak is -, mert ez volt az első és "ő" dolgozta össze atöbbit... Tehát, akezdet
néma tanúja, és nem csak forintértékkel bírl -b-

Egy faház elkészülve (a kerítés cégidegenJ

Előfizetési és csomagdíj
A HungaroTel Rt. telefonszámláival

kapcsolatban olvasóink kifogásolták,
hogy a számlán a telefon előfizetési díj
mellett fizetni kelt az úgynevezett cso
mag díjat is. Többen kellemétlen,
burkolt áremelésnek tartják ezt.
Megkérdeztük a békéscsabai ügyfél
szolgálati iroda munkatársától, hogy
adjon megfelelő magyarázatot ol
vasóink problémájára. Elmondták a
Híradónak, hogy három fajta elő

fizetési díj létezik a HungaroTel Rt.-nél.
Van a 3750 Ft-os, ebben szerepelnek
az alap percdíjak. Az 1. csomag.
2125 Ft előfizetési díjat jelent, itt az
alap percdíjat 1,24-dal felszorozzák.
A 2. csomagban 1375 Ft-os előfize

tési díjat számolnak, ebben az eset
ben 1,9-del szorozzák a percdíjakat.
A szorzószámokkal tesznek különb
séget a percdíjak között. A lényeg az
- mondták, hogy minden csomagban
más a percdíj.

, "
KABELTEVE

Olvasóink gyakori kérdéseire
szerettünk volna választ kapni: a
gyomaendrődi kábeltévé jövőbeli

fejlődéséről, valamint a hiányolt ügyfél
fogadási lehetőségekrőL... Ám a
budapesti FiberNet cég vezetője, aki
érdemi válasszal szolgálhatna, a tilkárnő

felvilágosítása szerint folyamatosan tár
gyai vagy ebédel, esetleg házon kívül
van, de előfordul, hogy külföldön
tartózkodik. Leadott kérdéseinkre pedig
faxon ígért válaszok valahol elkallódhat
nak, mert a szerkesztőségig nem
érkeznek eL .. Azért nem adjuk fel a
reményt, és tovább próbálkozunkl Az
üzemeltetést felügyeli amezőberényi

Szűcs Imre. Elérhetősége 352-085 vagy
06/30/921-7346. (Ő Ilem adhat felvi lá
gosítást lényegi kérdésekre...)

A csatorna
építése során.. G

. A legáltalánosabb, hogy felfordulást okoz,
és úgy tűnik, fejetlenség övezi - főleg a kezdet
ben - ezt a munkát, de mondják: aki nagy han
gon beszélt ellene, az - ahol már elkészült a
csatorna és viszonylag rend lelt a környéken -,
igen elégedetten szól most már arról, hogy
milyen jó az, hogy megépült, és hamarosan
használni is lehet...!

Asiker és az öröm mellett némi üröm is ke
veredetl az emberek életébe, mert beszélték
másutt, hogy az ásások során atalajvíz-elvezetés
nem mindig a lakók kedvére történt, már csak
azért sem, mert a naponta kiszivattyúzott víz az
árokba került, az árok pedig néhol túl közel
húzódik a vályogfalú épületekhez. A gyakori
talajvíz-átemelés miatl aztán féltek, hogy tönkre
megy a fal és komoly gondot okozhat. .. Hál'
istennek néhány kritikus területen abbamaradt a
szivattyúzás, és ennek megoldására más, a lakók
részére szerencsésebb változatot alkalmaznak.

-bik-
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Testületi ülés nove1Ttber 29-én

Helyreállítási munkák
A szennyvízcsatoma építés utáni helyreállítási munkák megindulnak,

ahol az építés befejeződött, December 7-től 15-ig végzik a területeken a
helyreállításokal. Amennyiben ez Ulán is valamilyen hiba megmarad, s ezt
a lakosság észleli, azt kérjük, jelentsék a Városüzemelletési Osztályon,
Ilyenek például: járdasüllyedés, sárfelhordás, közlekedést akadályozó dol
gok, árokbeszakadás, vagy bárminemű más probléma, Köszönjük
együttműködésüket!

Napirend előtti polgármesteri beszámoló
Az ipari park projekt az utolsó területlejlesztési tanács ülésén további 30

millió forint támogatást kapott. Eddig ez 156 millió forintot jelent összesen, s
aváros saját erejével elég is lesz az ipari park beindulásához, az infrastruktúra
kiépítéséhez A Gazdasági Minisztérium állal úgyneveztett favorizált ipari
parkok közé agyomaendrődi is bekerül I. Ez azt is jelenti, hogya minisztérium
a befektetőket próbálja orientálni térség ünk felé,

Az ÖNO bővítéséhez ugyanezen a tanácsülésen szintén megítéllek az
intézmény konyhabővítéséhez, fejlesztéséhez 8 millió forintot Ez azt is jelenti,
hogyakonyhabővítés jövő nyárra elkészülhel. Euel egyidőben indul az endrő

di részen is aRózsakert otthon befejezési üteme, aminek kivitelezője aThermíx
Építőipari Szövetkezet lesz,

Látogatást tett avárosházán az Újvidéki Csóka város polgármestere, kap
csolatfelvételi célból,

Méltó körülmlények között rendezték meg aPályaválasztási vásárt Száz út
vár ránk címmel. Domokos László, a megyegyűlés elnöke jelen volt, és
beszédet mondott a megnyítón. Nagyon sok kiállító és érdeklődő jelent meg,
Az általános- és középiskolákat végzők számára nagyon jó alkalom a
pályaválasztásra, Ha esetleg még a tanuló fiatal nem döntött, akkor sok
lehetőség közül volt lehetősége itt választani",

Acsatornaépítés pillanatnYilag sok problémával jár, sárfelhordás és egye
bek. A befejezések után, a téti idő eljövetele miatt a leállás és helyreállítás
következik, Amint az idő engedi, a tavasz folyamán újraindulnak amunkák, A
lakosságtól türelmet és megértést kérünk!

Apolgárőrségnek ajánlottak egy Niva terepjáról. Ennek az adományozási
ügynek még folynak atárgyalásai, Végleges döntés aközeljövőben várható,

Földegyeztetés kezdődik a földperrel kapcsolatban, Tisztázni kell, hogy
mennyi az aföldterület, amit visszakövetelhel aváros, Törvényességi felülvizs
gálatot is lehetne kérní, azonban szeretnék azokat visszakapni, amelyek aváros
tulajdonában voltak és jogosnak tartható,

A nyugdíjasok szokásos karácsonyi ajándékcsomagjait december lD-től

kezdődően kézbesítik Gyomaendrődön az időseknek,

Anapirendi pontok közül

Elfogadták a szegedi Városépítő BI. által készített településszerkezeti,
szabályozási előtervel. Ennek tartalmaznia kell a bel- és külterületek
lehatárolását, az övezetekkel jelölt, beépítésre szánt és beépítésre nem szánt
területeket, és egyéb meghatározó részleteket is Módosításokban jelölték meg
az esetleges változásokat, mint például akertvárosías területeket: pl,: Révlapos,
Népiigei, Csókási vagy aRákóczi u, és Mirhóháti u. közötti területet..., továb
bá központi vegyes területeket.

A tervezetben az előtervnek megfelelően leírják a település jellegének
megfelelő és előforduló lakóterületeket, nagyvárosias lakóterületeket,
kisvárosias lakóterületeket, kertvárosias lakóterüleleket, falusias
lakóterületeke\, vegyes területeke\, gazdasági területeke\, kereskedelmi, szol
gáltató területeket, üdülőterületeket stb, A tervezési munka folytatódhat, a
javaslatnak megfelelően.

A Békés Megyei Vízművek Vállalat kérésére a szippantott szennyvíz
fogadási díjának emelési mériékéi 6%-os arányban határozták meg

Atankötelezettség teljesítése érdekében hozott korábbi döntést, az iskoláz
tatássai a családokra háruló többletterhek enyhítésére természetbeni támo
gatást vezettek be; ahelyi autóbusz-közlekedési támogatással módosították.

Ennek újraszabályozása és hatályos rendeletbe építése szükségessé vált.
Eszerint a természetben nyújtott támogatás formája avásárlási utalvány,

továbbá agyomaendrődi székhelyű alsó- és középfokú oktatási intézményekkel
jogviszonyban állók helyi autóbusz-közlekedési támogatása (bérletjegy
nyújtása),

Ez utóbbi támogatást azok részére áttapítják meg, akik agyermeket gon
dozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem h~ladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. Irásban kell a
támogatási kérni a lanév, illetve a tanév második felének első tanítási napját
követő 15, napig az oktatási-nevelési intézménynél.

Aszennyvízcsatorna beruházás kiépítés 11.-111, ütem 2001. évi munkáihoz
480 millió forintot terveztek Ebből aműszaki készültség alapján 313 619 OOO
forintot valósítottak meg. A fel nem használt összeget pedig átütemezik a
következő évre. Ennek összege 166381 OOO forint.

AGyomaszolg Ipari Park Kft. aBékés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz
benyújtott pályázatán 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A
testület saját forrást biztosít (120900 OOO Ft) tulajdonosi hitelszerződés for
májában az Ipari Park infrastruktúra I. ütem megépítésére.

A Széchenyi-terv lakásprogramja keretében meghirdetett "Az önkor
mányzatok bérlakásállomány növelésének támogatása" című 2002. évi
pályázati felhívásra az önkormányzat támogatást igényel 121 280 OOO forint
értékben, Aszükséges saját erő aberuházáshoz aköltségvetésból 13 217 OOO
forint, abiztosított telek értéke pedig 17 103 OOO forint. Az elkészült lakásokat
20 évig nem idegenítik el, 20 évig bérlakásként üzemelteti ezeket. Az ingat
lanok összkomfortosak lesznek, A lakbéreket úgy állapítják meg, hogy azok
fedezzék az adott bérlakás üzemelletésének, fenntartásának és felújításának
költségeit. Az önkormányzatnak minden évben beszámolási kötelezettsége van
aGazdasági Mínisztérium felé,

A tervezéssel a Novodomszki és Társa Bt.-I bízzák meg, Fiatalok szá
mára ún. garzonházat (fecskeház), időseknek pedig nyugdíjasházakat vagy
idősek otthonát létesítenek, Összesen mintegy 24 lakás épülne az elképzelések
szerint.

A képviselő-testület a gázközművagyon igényérvényesítéséből az ön
kormányzat számára juttatott államkötvények hasznosítását pillanatnyilag nem
tervezi, A közeljövő számos beruházásához egyébként jelentős hátteret biz
tosíthat a kötvények értéke, Az önkormányzat 6605 darab lOE forintos cím
letértékű 10,75% hozamú kötvény t kapott, melyek 9900 forinos beszámítás i
áron kerültek tulajdonába,

Elnapolják asportszervezetek kéreimének megvitalásál aSportalap
emelésével kapcsolatban, Ezt majd a2002. évi költségvetés tárgyalásán teszik
meg Addig asportszervezetek egymás között alaposabban megbeszélhelik a
kéreimeiket, kívánalmaikat.

A Gyomaszolg K~, szolgáltatási díjainak emelését kérte a képviselő

testülettőt. A hulladék elszállílásával járó tevékenység esetében 11 %-kal, a
temetői szolgáltatások esetében 1O%-kal, aparkgondozás terén 15%-kal eme
lik, A holtági egyesületek részére a konténeres szemétszállítás díját 5567
forinVürítésben állapitották meg a Klt. számára (ez utóbbit 3 tartózkodással
fogadták el),

A sporlorvosi ellátást folytató dr Katona Piroska működéséhez havi 12
ezer forint támogatási összeget biztosítanak, Gyomaendrőd sportorvosi
munkája mellett ellátja Hunya, Csárdaszállás sportorvosí teendőit is Adok
tornő további anyagi támogatási kéreImét nem támogatták,
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(folytalás a 4. oldalról)
A Liget-fürdő bővítési terveinek, munkáinak lebonyolítására meg bízták a

fürdő vezetőjét, Vass Ignácot. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a fürdő

vezetője a Duplex Kft.-t, a tendertervek készítésével pedig a Struktúra - Bau
Kft. -t bízza meg.

A beterjesztett anyag bizonyos hiányosságai miatt időközben széles vita
alakult ki, a jelenleg folyó pályázási eljárásra vonatkozóan. Az ön rész változása
miatt írásban kell beszámolni és előterjeszteni a legkozelebbi alkalommal pon
tosított adatokat a testület elé. Módosító javaslat nem lett Császárné
képviselőasszony hozzászólásából: nagyobb beruházásoknál az érintettek
tegyenek vagyonnyilatkozatot, és legalább 2-3 pályázattevő legyen aválasztási
lehetőség miatt.

A Liget-fürdő fejlesztésére a Phare CBC 2000. program keretein belül 208
ezer Eurót nyertek, ez kiegészül aSzéchenyi-terv 393 millió forintjával, sasaját
forrás csökkentésére további pályázatok vannak folyamatban.

Apályázat közbeszerzési eljárására Közbeszerzési Munkabiztottságot jelöl
tek ki: Hangya Lajosné, Vass Ignác, Novodomszki Pál, Rau József és
dr. Csorba Csaba személyében. Afürdő vezetője pedig folyamatos beszámolási
kötelezettséggel tartozik az eljárás során.

Beszámolt a testületnek a hivatal adóoszlálya az elmúlt négyéves
munkájáról. Az osztály jelenlegi feladatkörébe tartozik az építmény-, telek-,
magánszemélyek kommunális-, idegenforgalmi- és iparűzési adó kivetése,
beszedése, ellenőrzése és behajtása. Átengedett bevételt képez még atermőföld

bérbeadásából származó jövedelemadó, megosztott bevételt képez a gépjár
műadó és az úgynevezett egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások köre.
Az adók mértékei az évenkénti jogszabályi változások szerint alakulnak.
Különböző eljárásokkal igyekeznek ahelyi adófizetők körében a fizetési morált
növelni, azonban jelenleg is több, mint 110 inkasszó eljárás van folyamatban,
amelynek zöme iparűzési adó ...

Részletes és alapos beszámolót adott a körzeti jegyzői feladatokról az
illetékes Hatósági osztály. Tevékenységükbe tartozik a személyi igazolvány és
lakcímigazolvány, az egyéni vállalkozói igazolvány, vezetői engedély kiadás, jár
műigazgatás, közlekedésigazgatás és egyéb Iontos gyámhivatali, építéshatósági
ügyintézés.

Beszámolt még tevékenységéről a képviselő-testületnek a Katona József
Művelődési Központ Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó, a
Gyomaendrődi Híradó felelős szerkesztője - az április hónaptól vállalkozási
alapon működő lap megjelenéséről, aVárosi Családsegílő Központ családsegítő
munkájáról, valamint aKörös Kajak Sportegyesület is.

A képviselő-testület szándéknyilatkozatot fogadott el, hogya 2002. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozni
kíván.

Ennek keretében aszociálisan rászoruló felsőoktatásban résztvevő hallgatók
támogatásban részesülnének. A települési önkormányzatok, a megyei önkor
mányzatok és az Oktatási Minisztérium állnak atámogatási díjak megítélésében
és szolgálnak forrással. A különböző feltételek kiírása után a támogatók megál
lapílják a támogatás összegét, és a Felsőoktatási Pályázatok Irodája végzi a
lebonyolító feladatot.

További jótett
Agyomaendrődi (endrődi) származású Katona Sándor legutóbb Tótkomlós

település tűzoltóinak megsegitésére Németországból Mercedes tűzoltóautót

10/0 felhasználása
AKner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természelbarátainak Köre kérte az

egyesülelünk céljaival szimpalizálók szja 1%-ának felajánlását a2000. évben is. Az
APEH átutalt számunkra 51 656 Ft-ot. Ezt aBükkszentkereszti pihenőház vízvezeték
rendszerének felújilására forditottuk. Ezúton is köszönjük támogatóinknak asegít
ségét, és ajövőben is szeretnénk erre igényt tartani, hogy városunk tanulóinak ked
vezményes áron biztosíthassunk szállást, országjárásuk alkalmával.

Az elnökség nevében Fekele László Üv. efnök

ajándékozott. Ez eddig a tizenharmadik gépjármű, amivel a megyénk, köztük
Gyomaendrőd tűzoltóit is segítette.

Összesen eddig tizenhét tűzoltó gépjárművet hozott az országba.

Közmeghallgatás
(folytatás az 1. ofdafról)

A december 5-én az endrődi kirendeltségen és a december 6-án a
Polgármesteri Hivatalban 17 órától tartandó KÖZMEGHALLGATÁS
napirendje:

1. Általános Rendezési Terv módosításának ismertetése
2. Beszámoló az önkormányzat 2001. évi vagyoni helyzetéről 

gázközművagyon sorsa
3. Tájékoztató ahelyi adókból származó bevételek felhasználásáról
4. Az önkormányzat 2002. évi költségvetési koncepciójának ismer

tetése
5. Tájékoztató aváros beruházásairól:

- szennyvízberuházás
- ipari park
- 24 db költségelvű szociális bérlakás építése
- Városi Gondozási Központ szociális gondoskodása
- Liget-fürdő fejlesztése
- Térségi szilárd kommunális hulladéklerakó és kezelömű

építése
6. Kérdések, interpellációk.

Ünnepélyes alapköletételek
A24 szociális bérlakás ünnepélyes alapkőletétele az Endrődi utcában 2001.

december 7-én 12.00 órakor lesz. Ünnepi köszöntőt mond és az alapkövet elhe
lyezi Glattfelder Béla államtitkár.

Az Ipari Park ünnepélyes alapkőletétele a Gyomaszolg Kft. telephelyén,
Ipartelep utcában lesz 12.40 perckor. A vendégeket köszönti Fábián Lajos
ügyvezető, ünnepi köszöntőt mond Domokos László, amegyegyűlés elnöke. Az
alapkövet elhelyezi Glattfelder Béla államtitkár.

Aberuházások aGazdasági Minisztérium Széchenyi-terv és aBékés Megyei
Területfejlesztési Tanács pályázati alapjainak lámogatásával valósulnak meg.

Egészség-napot rendezett a Katona József Művelődési Központ december
1-jén. Aszervezésben részt vett aCsaládvédelmi Szolgálat, aVédőnői Szolgálat,
a Városi Családsegítő Központ. Különböző vizsgálatokat végeztek, tanácsokat,
masszázsokat vehettek igénybe, és egyéb fontos, érdekes elöadásokat hallgath
attak arésztvevők.

Ingatlaneladási
pályázat

GyomaendrődVáros Önkormányzatának

Képviselő-testületenyílt pályázatot hirdet

a Gyomaendrőd, Fő út 5. sz. alatti

ingatlan értékesítésére.

A pályázat benyújtásának határideje:
2002. január 3. 12.00 óra.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást
az alábbi címen és telefonszámon lehet kérni:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály,

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Tel.: 66/386-122/112 mell.

GYOMAENDRÓD VAROS KÉPVISELÓ-TESTŰLETE
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AGÓL-SULI idei eredményeiból
Az egyik legfontosabb hír, hogy decemberben ismét

lesz Szaloncukor Kupa! 200 l. december 16-án
délelőtt 10 Órától a Városi Sportcsarnokban indul a
N. gyermek labdarúgó torna, 16 órára tervezett az
eredményhirdetés. Hat csapat vesz részt, nyolc-tizen
egy éves gyermekekkel.

A Gól-Suli gyermek játékosai ebben az évben 2
tornán vettek részt. Gyomaendrődön rendezett
Tavaszi Kupán a N. korcsoportban négy csapat közül
az elsők, Csorvás Nagyközség Önkormányzata által
szervezett ,,75 éves a városi Labdarúgó Club"
eseménysorozatán, a gyermek labdarúgó tornán az
induló 6 csapat közül III. korcsoportban másodikok
lettek.

A labdarúgó palánták 35 fővel az idén is
edzőtáborozásonvettek részt július közepén Ásotthal
mon, s az itt rendezett mini focitornán az első helyen
végeztek.

Örömmel jelenthetem - nyilatkozta a Híradónak
Gál István, a suli vezetője -, hogy amiért ezt az
alapítványt létrehoztuk: az utánpótlás neveléséért,
kezd eredményeket, sikereket elérni. Ugyanis a
Gyomaendrődi Városi Sportegyesület serdülő csapa
tának tagjai már a Gól-Suliból nőttek ki (most 13-15
évesek). Az U-15-ben, az NB III. bajnokságában az
őszi forduló zárásakor az első helyen állnak a
gyerekek a tabellán, 12 csapat élén.

.~E R]r,
'\. <' .-\ c· •.\;-

2001.július 16., Ásotthalom

KÖSZÖNET
Atízéves, "Gyomaendrődért Emlékplakettel" kitüntetett Komédiás Kör nagy

tisztelettel megköszöni az alábbi szponzorainak asikerekhez hozzájáruló támo
gatásI:

Bethlen Gábor Szakképző Iskola, Gyomaendrőd Önkormányzata,
Polgármesteri Hivatal, Kner Nyomda Rt., Katona József Művelődési Központ,
Németh Dezső vállalkozó (v.), Kovács Attila v., Bárkai Zsolt v., dr. Csoma Antal
és b. neje, Dréher Söröző - Tímár János, Borsi Lajos v., Szakmunkástanulók
Kulturális Egyesülete, Hűtőház Rt. Bcsaba - Mari Tibor igazgató, Gschwindt
élelmiszerbolt, Vaszkó Katalin v., Margó Virágbolt, Hainfart Mihály v, Szártsa
és társa Kft., Pájer Sándor v., Sikér Kft., Szarka Csilla v., Poharelecz László v.,
Szonda István v., Molnár Jánosné v., Bajics Éva - Pilis Invesl Kft. Bp., Turul
Cipő Kft., Raichle Sport- Vodova János v., Madizol Kft., - Dinya Zoltán, Gazda
Áruház, Nagyné Perjési Anikó v., Zöld Endre v, Liget-fürdő - Vass Ignác vezető,
Körösmenti Táncegyüttes Alapítványa, Művészeti Alapfokú Iskola - Wolf
Tünde, a vott Zsort ABC, Hőterm Kft., néhai Kovács Lajos, Határ Győző Kos
suth-díjas író

Emléktábla, tornaterem, I

temető és koszorúzási botrány...
Az utóbbi hetekben történt eseménysorból néhány közvetlenül, esetleg

előzményeit vagy következményeit tekintve ilyen vagy olyan módon kapcsolódik
az egyház, közelebbről az endrődi katolikus egyház életéhez. Ezekről ateljesség
igénye nélkül beszélgettünk Iványi László plébánossal az endrődi Szent Imre
templom parókiáján.

Aközelmúltban, november 3-án emléktáblát helyeztek el Csernus Mihály
volt endrődi apátplébános tiszteletére és emlékére az endrődi Szent Imre-plébá
nia épületének falán. Ezt a Szent Imre-napi búcsúkörmenet után megáldotta
Iványi László plébános

Csernus Mihály 1922-től '46-ig volt Endrőd plébánosa, és nagyon sokat
tett a településért. Sokan igen keménynek, sokszor nyers modorúnak tartották,
de ugyanakkor nagyon érző szívű ember volt. Jó kapcsolatait maximálisan
kihasználta Endrődért. Például 14-18 közötti számú (pontos szám most még
nem tisztázott - a szerk.) tanyasi iskolát építtetett; vagy ő kezdeményezte a
mostani Közösségi Ház megépítésél; de kövesutakat, ártérzi kutak létrehozását
is ő eszközölte ki; megszervezte adalárdát is.

ASzent Gellért Iskola gyarapodás, bővítés előtt ált. Készül az új tornater
mük. Erről plébános úr elmondta, hogy az előkészületi munkák beindullak.
Kisebb méretű, ám a szigorú szabvány szerint épül a terem az iskola meglévó
épületéhez, mintegy folytatásként. Elkészülte után, ami 2002. IV. negyedévére
tervezett, egy tömböt alkotnak majd. Előreláthatólag 102 millió forintba kerül.
Ennek legnagyobb részét apüspökség adja, de pályázatokon is részt vesznek. A
berendezése, felszerelése már például egy ilyen pályázat nyomán biztosított. A
foglalkoztató termek mellett négy öltöző és hozzá tartozó mosdók is épülnek.
Egyik érdekessége atervnek, hogy színpadot is emelnek, egyebek mellett isko
lai rendezvények céljaira is az új épületrészben. Tervezője Szabó Jenő (a
meg lévő iskolaépület is az ő munkája), kivitelezője Károlyi és Társa,
Mezőberény.

ASzarvasvégi temető lezárása, illetve az oda történő további temetkezések
ügyében kialakult problematikus helyzetről Iványi László írásban tájékoztatla
Gyulai Endre püspök urat. Amegoldást elindító választ, intézkedést jelenleg is
várja apüspöki hivataltól. Aplébános úr elmondta, hogy amegoldás valószínú
leg az lesz, hogy kérvényezik majd az úgynevezett lezárás feloldását ,és
bizonyos feltételek teljesítésével folytathatnak a későbbiekben temetésekel. Ez
nem csak a Szarvasvégi, de az endrődi Központi temetőre is vonatkozna.
Ugyanis jellemző az előre megvállott sírhely, acsaládi temetkezési hely koráb
bi biztosítása, de találhatók még üres, síroknak való terülelek is atemetőkben.

A Halottak napi temetői megemlékezésén Iványi plébános úr foglalkozott
egy akkoriban megjelent sajlónyilatkozattal is. Ebben a városvezetés egyik
prominens képviselője, Dezső Zoltán Fideszes alpolgármester szájából nyi
latkozat formájában tudhattuk meg, hogy az egyháznak semmi köze az október
23-i ünnepséghez... Bár ez egyéb összefüggésben jelent meg, de egy ilyen kije
lentésről mi lehet az egyház képviselőjének avéleménye? (Azt nem tudjuk, hogy
az egyházról általában, vagy a helyiekre gondolt az alpolgármester.) Iványi
plébános úr beszédéből: "Az egyház kellőezer év óta imádkozik az elhunytakért
és az üdvözült elhunytakhoz, aszentekhez. Az egyház kezdeltől fogva ott van az
élet és a halál fontos eseményeinél. Ezért is érthetetlen városunk egyik jeles
személyiségének amegjegyzése, hogy az egyháznak semmi köze az október 23
i ünnepséghez. Hát, van köze az egyház mindig is tisztelte a hősöket, a
mártírokat. Az egyház megszenvedett sok diktatúrát, azt is, ami ellen forradalom
tört ki 1956-ban."

A beszélgetés során hozzátette, hogy például Mindszenty bíboros
tevékenysége, élete és halála, szerzetesek, papok elzavarása, későbbi életük
ellehetetlenítése volt például a diktatúra akkori bűne ... Az illető sajnos nem
ismeri sem az egyházat, sem atörténelmet - volt Iványi László plébános konk
lúziója az esetről.

(A megjelent újságcikkel kapcsolatban Dezső Zoltán elmondta, hogy az
október 23-i rendezvény szervezésében Gyomaendrődön nem volt szerepe az
egyháznak Ez volt a nyilatkozatának a lényege, ami viszont nem egészen így
"jött át".)
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A VIII. Nemzeti Fiatal Szárnyasállat Kiállításnak
november lO-lI-én adott helyet a Városi Sport
csarnok. Rendezője a Gyomaendrődi V.243 sz.
Galamb és KisállattenyésztőEgyesület volt. Uhrner
Antal, az MGKSZ elnöke szerint kimagasló munkát
végeztek a mintegy 2000 kisállat elhelyezésével. Mára
háromszorosára emelkedett a néhány éwel ezelőtti

résztvevőkszámához képest a kiállítók száma.
Dr. Dávid Imre polgármester megnyitójában

hangsúlyozta, hogy a város örömmel adott helyet a
rangos kiállításnak.

Ameddig a szem eUát

Kiállítók voltak Gyomaendrödröl: Balázs Csaba. Balázs
Róbert. Bula Béla. Bula Vince. Dobák Krisztián. Gellai Nándor.
Gellai Tibor. Izsó József. Kis Zsolt. Knapcsek Béla. Knapcsek
Lajos. Kovács László. Kruchió Gábor. Látkóczki Vince. Molnar
Imre. Pelyva János. Pfeifer György. Szabó Benedek. Szakálos
Béla. Tari Attila. Tari János. TImar Vince. Tóth Imre. Tóth
László. Paróczai Elek.

A rendezvény sikerét biztosította a számos támogató.
köztük a varos önkormányzata is.

A Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében
és kezdeményezésére november 10-én felavatták a
kisebbséghez tartozó gyomai hősök első világ
háborúban elesettjeinek emlékmüvét. A márvány
táblán harminc név olvasható. A szomszédságában
álló II. világháborús elhurcoltak emlékmüvén talál
ható névsort is kiegészítették, felvésték a hiányzó
neveket.

Az emlékmü leleplezésekor megáldotta azt Kondor
Péter esperes, Tuska Tibor lelkész pedig szent
beszédet celebrált. Megemlékező beszédet Domokos
László, a megyegyülés elnöke, országgyülési kép
viselő és dr. Weigert József mondott.

Az emlékmü létrehozásához a Nemzeti Kisebb
ségi és Etnikai Hivatal Közalapítványa is hozzájá
rult 50 ezer forinttal. A saját források felhaszná
lásával az emlékmü összesen 250 ezer forintba
kerűlt.

A leleplezés és megáldás előtt.

Vetró Péter verset mond.

A templomtetö cserére szorul
Gyomaendrőd három temploma közül az egyik, a

gyomai katolikus templom nem nagy. de müvé
sziesen szép. Az épület kriptájában nyugszanak.
akiknek köszönhetjük ezt a nagyon szép templomot:
báró Wodianer Albert és neje, Aczél Zsófia. 1878-ban
fejezték be lsten házának építését. így. tehát 123
éves. Ez idő alatt a templom mindenkori papjai és a
hívei törődtek vele. Nemrég a tornyát sikerűlt felújí
tani, de most meg a tetőzete okoz nagy gondot.
Mesterek többször is javították. de sajnos csak
beázik több helyen is, hol itt. holott. A müszaki
ellenőr, az építészmérnök és a tetőfedő mester gondos
és szakszeru átvilágítás után megállapította. hogy a
tetőzetet le kell cserélni. A kripta renoválásával
együtt ez 6 millió forint kiadást jelent.

Pályáztunk a Széchenyi-tervhez. mert a templo
munknak vallásturizmus jellege van. de nem
nyertünk. Ezért nekünk kell gondoskodnunk a
tetőzet megjavításáról, mert idővel még nagyobb

károk keletkezhetnek. Ezért kérjük a kedves híveket,
hogy adományaikkal legyenek segítségünkre. Ado
mányaikat - amelyekért előre is köszönetet mon
dunk - a gyomai Római Katolikus Plébánián
adhatják le: Mátyás király u. 1. sz. alatt, nyugta
ellenében. Adományaik adhatók a Templomokért
Alapítványra is és akkor ezt az összeget az APEH
figyelembe veszi az szja elszámolásánál. Ehhez
beflZetési csekk a plébánián kapható.

Természetes, hogy máshová is fordulunk segé
lyért, támogatásért, mert ekkora terhet nem kíván
hatunk csak a gyomaendrődi lakosoktól.

Imádkozva kérjük a jó Istenünket, hogy segítsen
meg minket e nagy és fontos feladatunk elvégzésé
ben.

Adományaikat és imáikat köszönve maradok mély
tisztelettel és szeretettel: Mag Lajos plébános

Gyomaendrőd.2001. október 27-én.
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Al. 5. Országos Gasztronómiai Kiállítást és Versenyt Siófokon rendezték
meg aközelmúltban. Ezen részt vett agyomaendrődi Bethlen Gábor Szakképző
Iskola csapata - Kelemen Edvár, Wágner Mihá[y, Czikkely Gábor és Nagy
Sándor, valamint Tímár András gyakorlatot vezető szaktanár felkészítése mellett.
A megyéből elsőként neveztek avendéglátóipari szakképző intézmények közül.
A Bethlen iskolában az elméleti képzés mellett a gyakorlati oktatást a Krisztián
Piuériában és Grillházban kapják atanulók, minek tulajdonosa Tímár András.

Három fő szakács és egy pék-cukrász adta acsapatot. Egy nyolcszemélyes
hidegtálat, négy egyszemélyes tányérszervizt és négy desszertet készítettek.

Az országból 22 versenyző iskola képviseltette magát, az összes szakács
versenyző mintegy 250 fő volt. A nemzetközi zsűri a Bethlen iskola csapata
munkáját - a nyolcszemélyes hidegtálat és a négyszemélyes tányérszervizt
bronz fokozattal. a desszertet pedig diplomával - értékelte. Lényeges meg
jegyzés, hogyabronzérem és adiploma tulajdonképpen aversenyzők által tel
jesített szintet minősíti.

Amegmérettetésre aMagyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség versenyfel
hívására jelentkeztek. Ugyanis aBethlen iskolában két éve indult avendéglátó
ipari képzés. Az iskola jó hírnevének öregbítése érdekében döntöttek a részvé
tel mellett. A jövő évi luxemburgi világversenyre a siófoki győztesekből válo
gatják majd össze aMagyarországot képviselő küldöttséget. Ebben remélhető

[eg aBeth[en iskola tanulói is résztvevők [esznek.
Oláh Sándor, a cukrászok gyakorlati oktatója szerint van cukrász után

pótlás, de itt is nagyon fontos aszakma szeretete. Véleménye szerint az alapo
sabb képzés érdekében négyéves (két-kétéves) oktatási idő [enne megfelelő.

ABeth[en Gábor Szakképző [skola igazgatója nevében Jánovszky György,

ATŰZVESZÉLY komolyságáról
2001. 06. 28. AKisréti utcában takóház ég.
2001. 06. 29. AHősök útján pincetűz akollégiumban.
2001.08. 10. ABútorüzemben ég araktár.
2001. 08 25. Gyomaendrőd és Nagylapos közölt tyúk61ak égnek. később 2x2

hektár tarl6 is.
2001. 11.06. ABányász utcában melléképület ég.
2001. 11. 09. AKörös-soron lak6ház gyulladt ki..
200f 11. 13. A Bocskai utcában melléképület ég, lak6épület veszélyeztetetl,

kmmellnasnási0kozat
2001. 11. 19. AFő út gyomai részén lak6épületlángol, idős. mozgáskorlátozotl

személy veszélyeztetetl, kiemeli riasztási fokozat
Alenti idézetek a[űzoltóság naplójából valók, néhány tűzeset az utóbbi néhány

hónap eseményeiből. Látható, hogy viszonylag sokszor volt melléképület,
lakóépü[et, sót emberélet is veszélyben. Az elmú[t években talán összesen nem volt
ennyi.

Alűzesetekről, okairól, az emberi fele[őtlenségrő[, figyelmetlenség ről kérdeztük
a szarvasi tűzoltóság parancsnokának, Montvajszki Lászlónak véleményét. Aual
kezdte a beszélgetést, hogya tűzesetek száma megfelel az átlagosnak. Ennek
ellenére novemberben hal olyan esemény volt Gyomaendrőd lerü/elén, amelyik min
degyike nagyobb erőt, eszközöket igényelt az oltásnál. Ilyenkor aszarvasi, mezőtúri,

szeghalmi és agyomaendrődi önkéntes lűzollók érkeznek ahelyszínre, és egymást
segítik.

Az utolsó, felsorolt eseménynél még vizsgálják (interjúnk idején) a tűz

keletkezési okát. Az előzőeknél talá[tunk gyermeki tevékenység-, hőtermelő beren
dezés-, elektromos energia okozta, valamint gépjárműtüzet. A játszó gyerekeke!,
például aBányász utcában történteknél, nem [ehet lelelőssé tenni, viszont aszülők

nevelő tevékenységét lehetne itt vizsgálni. A hőtermelő berendezés esetében úgy
keletkezett atűz bizonyára, hogya konvektorra teregették aruhát száradni. III beszél
ni kell atüzelőberendezések helyes használatáró[ - folytatta a tűzoltó parancsnok.
Felülvizsgálják-e rendszeresen akéményeket, fűlőberendezéseket, afüstcsövekel. Az
is lényeges, hogya fűlőberendezéstől az éghető anyagokat milyen távolságra tartják.
A kollégiumtűznél rezsón főztek va[amilyen ételt, és bekapcso[va maradt a rezsó.
Jelentős füst képződött, de szerencsére tűz nem voll.

A tűzesetek jelentős része lelelőtlenséggel hozható összelüggésbe.
A Bocskai utcában például a melléképülelek elhelyezése, összevisszasága
alapvetően szabálytalan volt, az építésügyi szabályokat egyáltalán nem tartollák be.

A Fő úti tragédiánál, ahol az idős néni a tűz következtében meghalt, ott a

gyakorlati oktatásvezető elmondta a Híradónak, hogy az iskola fő célja mel az

oktatási formával. hogy bekerül jön az úgynevezett gasztronómiai képzési rend·
szerbe, és az ilyen és hasonló versenyeken szerzett eredményekkel országosan
is elismertté váljék. Ez aszülők bizalmái is nagyban az iskola felé fordítaná. !lJ.

együttműködési szerződések által olyan gyakorlati lanműhelyekkel ren·
delkeznek, mint aKrisztián Pizzéria, ahol aTímár családdal tökéletesen és ered·
ményesen megvalósíthatók az oktatási e[képzelések.

-bk·

A csapat

rendőrséggel folyik aközös vizsgálat, akörülmények minden irányú felfedésére.1tt
két gázpalack is felrobbant, és jelentős kárt okozott.

- Milyen tanácsokat adhat újabb, komotyabb tüzek megelőzésére?

Feltétlenül a fűtési idény előtt el kell végezni a kémények, füstcsövek, a
tüzelőberendezések műszaki állapotának vizsgálatát. Szilárd tüzelőanyagot használó
berendezéseknél pedig nagyon fontos, hogyan gyújtanak be, tűzveszélyes folyadékot
lehetőleg ne vegyenek igénybe, s ne legyen éghető anyag a kazán, vagy kályha
közelében, ne legyen körberakva ilyenekkel.

Gyermeki tevékenység során előfordulhat tüzet okozó esemény. A játszó
gyereket érdemes felügyelni a szülőknek, bárkinek. A gyújtogatásnak tűnő esetek
hátterében legtöbbször valami más lappang. Netalán adócsalás, haragos viszony
vagy kamasz csínytevés...

Agyomaendrődi tűzeseteknét tűzjelzést a66/386-130-as telefonszámon tehetik
meg agyomaendrődi lakosok.

Kü[önös e[ővigyázattal legyen mindenki a karácsonyi ünnepek alatt a
gyerlyagyújtással akarácsonylákon, vagy bárhol, ahol tűzeset létrejöhet- kéri [ováb
bá Farkasinszki Sándor agyomaendrődi egyesület elnöke.

November 7-én lakosságifórumot rendeztek az MSZP
választási programjáról. Kósáné Kovács Magda, Babos

László és a körzet jelöltje, Földesi Zoltán
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