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Új városházi telefonszámok

meg.
FelbiVjuk a lakosság figyeImét. és egyben meg

értésüket kérjük, hogy a téli időszakban illegálisan
ne vezessenek szennyviZet az elkészült hálózatba!

TISZTELE1TEL A TÁRSULAT VEZETÖSEGE

Euel egyidejmeg megváltozott a HíRADÓ szerkesztoségi
telefonszáma is: 66/581-237, és 06/20/221-66-33.

Nem változott a hivatal fax száma: 66/283-288, valamint a
központi szám sem: 66/386-122, a polgármester direkt száma is
maradt: 66/386-917 - a fent említett változások mellett.

Jlz új hívószámok:

Felújításra került a Városháza elöregedett telefonközpont ja, melynek
keretében korszerúbb és nagyobb kapacitású telefonközpont került
beüzemel ésre.

A felújítás révén a városházi vezetők és vezető ügyintézők közvetlen
hívással is elérhetők lesznek.

A Hármas-Körös Csatomamü Beruházó Vízi
közmű Társulat tájékoztatja a "G" jelű szenny
vízhálózati öblözet (Lévai, Gárdonyi G., Katona J.
Széchenyi, Nagy S., Gyóni G., Kálvin J., Budai Nagy
A., Mikszáth K., Lehel utca) lakosait, hogy az
öblözet műszaki átadás-átvétele megtörtént. de
tekintettel az időjárási viszonyokra, a lakossági
rákötések csak 2003. év tavaszával kezdődhetnek

A képviselól<
vagyonnyilat

kozata mindenki
számára elérhető

és olvasható ...
a mellékletben

Foto Porst

Csollány Szilveszter
kapja a legközelebbi
alkalommal Gyoma-
endröd Diszpolgara
cimel. interjú és
beszámoló a 2, ill. a
melléklet 4. oldalán

~hoto
~hall Gyomaendrőd, Fő út 149.

06/66/386-457

Új televíziók, videók, OVO-k, fényképezőgépek,

használt és új mobiltelefon készülékek széles választékban.

Cerdigen állóhitelek,
részletfIZetési lehetőség!

Megkérdeztük a polgármestert o o 2. oldal
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Megújult a mozi o 5. oldal
Kövesdi és a Télapó 10. oldal
A Családsegítő Központ hírei............................... 10. oldal
Cervinus rádió körzete o 11. oldal
Helyi vásárok időpontjai 2003-ban ........................ 8. oldal
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Megkérdeztük

A POLGÁRME TERT·

2003. JANUÁR

• Hogyan jellemzi apolgármester jelenleg a 2003-as, készülő költ
ségvetést?

Csak a pillanatnyi igények szerint tudom jellemezni. Megszoktuk azl,
hogy mindenre volt pénzünk, és aki reális okok alapján kért, az kapott is.
Most még rendkívül nagy hiány mutatkozik, de ez természetesen avalóság
ban nem következhet be, mert likvidnek kell maradni és gazdálkodni.
Tudomásul kell venni, hogy éppenséggel nem abőség évének nézünk elébe.
Részben előre már "megette az ország atermését". Voltak bizonyos túlaján
lások és költekezések, másrészt voltak olyan béremelések, amelyek jogosak
voltak ugyan, de a fedezetük nem egészen ellensúlyozott nálunk, a költ
ségvetésben. Rendkívül nagy arányúak a2003-as beruházások, több, mint
2 milliárd rorint, amihez a saját erőt biztosítan i kell. Összességében úgy
látom, hogy nagyon nehéz éveknek nézünk elébe, de ha ezt ahárom nagy
beruházást befejezzük, akkor nyugodtan tekinthetünk a jövőbe. Ha mégis
gondok lesznek, akkor afürdőberuházás uszodai részét visszük át 2004-re.

• Kötelezővé vált a vagyonnyilatkozat-tétel helyi önkormányzati
képviselók esetében is. Mit várnak ettől?

Nem tudom, hogya törvényalkotók mit gondoltak. Úgy érzem, hogy
részben alkalmas arra, hogy esetleges korrupciókban vagy egyéb dolgok
ban bizonyító erejű legyen. Igazán azonban mégsem, mert például min
denkinek vannak lel nőtt gyermekei, családtagjai, akikre gondolhat, és ezek
esetében titkosak az adatok ... Ezért én azt mondom, hogy ezen jól el lehet
majd csemegézni, főleg olyan embereknek, akik talán önmagukkal szemben
alacsony szinten lartják a mércét, másoknál meg borzasztó magasra
teszik ... Én nem látom ennek jelen pillanatban túl pozitív jelen\őségét. f:I1t
meg külön nevetségesnek tartom, hogy december elejéig kellett leadni a
vagyonnyilatkozatot, de január 30-án meg kell ismételni ..
Gyomaendrődön nem olyan jövedelmek vannak, hogy számottevők

lennének. Itt zömének nincs olyan jellegű, említést érdemlő vagyona, amit
meg kellene említeni. Úgy vagyok vele, hogy minden csoda három napig
lart, ezért azt gondoltam és javasoltam, hogy hozzuk nyilvánosságra, sebbe
aztán mindenki belenézhet.

• Figyelembe veszik-e a helyi adók meghatározásakor a térség
elmaradottságát, lakóinak alacsonyabb anyagi tehetősségét?

Bizonyos mértékig igen, mert ha az iparűzési adóra gondolok, akkor
tudom, hogy nagyon sok helyen ez 2%, nálunk csak 1,5% - például
Mezőberényben, Békéscsabán. Országosan ezt nem veszik ligyelembe.
Nálunk még nem eléggé tőkeerős ek avállalkozások, lejlődniük kell. Amásik
oldalon azonban avárosnak bevételre kell szert tennie, mert gazdálkodnia
kell.

• A szeméttelephez vezető út eddig nagyon rossz állapotú volt
Kérdezik, hogy várható-e ennek javitása?

Ezt már - mivel jövőre bezár -lelesleges volna javítani. Azonban azért
van a szervezeti, lakossági szemétszállilás és lomtalanitás, hogy oda
személyautókkal kevésbé járjanak be. Ez a telep jövő nyárra betelik, reha
bIlitációra kerül (betakarás, fásítás) Az új telephez pedig lesz jó út. Abeszál
lítás viszont csak szigorúbban ellenőrzött körülmények közölllesz megold
ható. A következőkben elvárjuk avállalkozóktól, a tisztább környezet és a
költségek arányosabb viselése érdekében is, hogya hulladékkal, szemétlel
el tudjon számolni, hiszen ez mérhető. Nem lehet, hogy egyesek oda rakják
le adolgokat, ahová éppen akarják a határban, mert egy ilyen helyzetben
lelesleges parkokat rendezni, utcákat szépen tartani, rendszeres hulladék
gyűjtést tartani, vagy éppen aholtágakat felújítani, esetleg szennyvíz
csatornázni ... Legfontosabb a környezet tisztaságának a védelme, s ezt
mindenkinek meg kell értenie.

• A Penny Market parkolójában néha a közlekedés kaotikus, mert
hiányolják afelfestett haladási irányt ..

Jogos igény, erre oda kell figyelni, de nem szabad versenypályának te-

kinteni ezt aterületet. Az udvariasság legyen itt afő szempont. Aproblémát
majd felvetjük.

• Afrissen aszfaltozolI utcákban útpadkának rossz, sározó anyagot rak
tak. ..

Az lény, hogy nem igazán jó minőségű földel sikerüllleszórni Amásik
dolog az, hogy az útpadka nem azért van, hogy azon rendszeresen
parkoljunk, és asarat az útra lelhordjuk. Látom azt is, hogy sokan már gon
dozzák az új útpadkát, s néhány éven belül a füvesített terület nem okoz
nagyobb problémákat. Egyébként Gyomaendrőd város közlekedési rend
szerét most akarjuk állekinteni. Ez azt is jelenti, hogy sok utcát egyirányúsí
tunk majd (30 km/h táblákkal is segítjük a balesetmentesebb közlekedést
egyes, indokolI helyeken). Oka, hogy ne találkozzanak akeskeny utcákban
ajárművek Nincs ugyanis meg a kellő szélesség az utakon. Aszélesebb,
megfelelő, 5méteres út jóval nagyobb költséggel járna alakók lelé is, amit
nem lehet elkérni. Főleg azokat egyirányúsítjuk, amelyekben nincs nagyon
terhelő forgalom, nincsenek üzemek, nagyobb vállalkozások Számítunk az
egyirányúsítás során ellenvetésekkel, természetesen ...

• Az ipari parknak, amelyet most adtak át, milyen propagandát,
hírverést csinál! és folytat az önkormányzat?

Megjelent egy komplett anyag, amely bemutatja az ipari parkot, annak
lehetőségeit, fekvését, inlrastruktúráját. .. Ez több száz példányban készült
és került elküldésre. Felvettük akapcsolatot amegyei, az országos olyan jel
legű cégekkel, akik befektetőkkel loglalkoznak Igazi gondunk az, hogy az
országos, nagypolitikában is kérnénk segítséget, hogy végre már aTiszántúl
felé is irányítsák abefektetőket. Érdeklődő rengeteg van, ám konkrét belek
tető nagyon nehezen akar lelbukkanni Rendelkezésre ál114 hektár komplett
terület, de mellette fekszik egy 25 hektár nagyságú szabad terület is, szük
ség esetére ...

• Atestületi ülésen napirendi pont volt és megvitallák az idei díszpol
gári címe!. Kinek adományozzák végül?

Javaslat volt, de többen aggályukat, véleményüket is elmondták, ter
mészetesen a képviselők közül. Úgy gondolom, hogy a város imázsát,
városmegjelenítő képét, nevét is közvetíti egy-egy Ilyen döntés. Az év
sportolójává is választották az Európa-, világ- és olimpiai bajnok Csollány
Szilvesztert, akit Gyomaendrőd Díszpolgárának választottunk. Ö nagyon
szereti településünket, skorábban felkészülni, most pihenni, kikapcsolódni
jár hOZZánk, illetve régi mesteréhez, Varga Lajoshoz ... Szilvesztert avilá
gon mindenhol ismerik, elismerik. Atestület végül egyhangúan elrogadta
személyét. Más javaslatok is vollak, ezeket még megtárgyaljuk.

Gyomaendrőd lakossága olyan időszakot lud maga mögött, amely a
város fejlődése, lejlesztése érdekében előrelépést jelentett Úgy gondolom,
hogy az elmúlt években a városvezetés és egyes emberek törekvéseit
összességében alakosság díjazta. Amás akarása, amásság, ha nem szél
sőséges és nem lanatikus, az mindig előreviszi adolgokat. Megköszönöm
azt is, hogy újra bizalmat szavaztak nekem. Türelmet kérek a további hala
dáshoz és fejlődéshez. Néha ehhez lemondás vezet. Nem könnyű évet és
éveket ígérek, de a település lejlődése akövetkező négy évben lényegesen
előbbre fog jutni

Sajnálom azokat az embereket, akik nem képesek ellogadni egy város
választási eredményeit. Ezzel és az ezt felvető hangokkal én nem kívánok
foglalkozni. Nem ennek az időszaka van most, hogy ezeket firtassuk. Úgy
érzem és látom, hogya mostani képviselő-testület tagjai ideológiai és poli
tikai nézettől függetlenül egy irányba haladnak, egyet akarnak. Türelmet
kérek alakosságtól, segítségét és együttérzését aproblémák megoldásában.

Eredményekben gazdag, békés új ével, és az egyéni és családi életben
boldogságot kívánok minden gyomaendrődi polgár számárai
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A "Fásy Mulató", "Emberközelben"... (szépségversenyek között)

• Neues téué-szemé1yiség lett. ua1amint showman.
Minek köszönheti ezt?

1999 májusában megkeresett a Magyar ATV tulaj
donosa. veZérigazgatója. hogy készítsek nála müsort.
hiszen a szépségversenyeknek köszönhetően már egy
fajta népszerűséget sikerült elérnem rendezvényeimen
keresztül. Két műsor mellett döntöttünk: az
"Emberközelben" címü müsorban közéleti személyi-

Évröl évre figyelemmel kísérhetjük szépséges lányaink
vetélkedését úgy hazai, mint nemzetközi pódiumokon. Ezen
vetélkedések hazai guruja a gyomaendrödi Fásy Ádám (aki ugyan
régen elkerült szülöfalujából, Gyomáról, ám gyakran megfordul
itthon). Tevékenysége nem korlátozódik csak a szép lányok
versengésének dirigálására, hiszen az évek alatt neves tévés
személyiséggé is vált, aki egyfajta választ is nyújtott, például
Lagzi Lajcsi müsoraira. A gasztronómiai szakember, Fásy Ádám
hosszÚ, de eredményes csatát folytatott: tehetségével, szorgalmá
val és munkájával szinte az ismeretlenségbííl jutott az ország egyik
ismert és elismert egyéniségei közé. Nem tisztem öt dicsérni vagy
védeni, de azt el kell ismerni, hogy életútjával nagyon pozitív pél
daként állhat sok fiatal elött. Alábbi, rövid interjúnk a közelmúlt
ban készült, legutóbbi hazalátogatása alkalmával.

-bk-

ségeket szólaltatok meg
egy órán keresztül, az utca
embere hangján.

A másik egy szórakoz
tatózenei show, melynek a
..Fásy Mulató" nevet adtuk.
Ezekkel két nézőréteget

sikerült kialakítani. A
választások előtt az
"Emberközelben" címü
müsorunk nagyon fel
erősödött, hiszen olyan
sztárpolitikusokat szólal
tattam meg, mint dr.
Medgyessy Péter. Kovács
László, dr. Jánosí György.

dr. Szili Katalin és még sok ismert embert.
Ma a legnépszerubb müsorok a Magyar
ATV csatornán.

• Hogyan készül egy-egy téué-interjúra?
A feleségem a jobb kezem minden müsor

előkészítésénél. Sok információt szerzünk
be a meghivott vendégünkről, és én meg
tanulom kívülről az életét. Ettől a müsor
folyamatos lesz. Nincs súgógép, csak az.
amit a memóriámban el tudok tárolni.
Több. mint 200 órányi adást készítettünk
eddig. Az első vendégem dr. Dávid Ibolya,
az akkori igazságügyi miniszter volt. és az
egyik leghíresebb riportom Zámbó
Jimmyvel készült.

• Mijogla1koztaga ajöuöre uonatkozóan?
Az álmom. hogy 2004-ben Magyarországon legyen a

Miss Universe világverseny. s ezáltal bemutassuk
hazánkat a világnak. A kétórás show-n belül 15 perc
reklámot kapna Magyarország. Az idén 3.5 milliárd
néző kísérte figyelemmel ezt a világszépségversenyt
Puerto Rico-ból. Jelen pillanatban a világ legnézettebb
televíziós müsora. Azon fáradozom. hogy Magyarország
2004-ben elvállalja a rendezés jogát.

• Mi a hobbyja?
Azt. amit jelenleg is csinálok. a munkám.
• Milyen alkalomból uolt most éppen Gyoma

endrődön?

Mint minden évben november l-jén. Halottak nap
ján. Gyomán vagyok szüleim. testvéreim sirjáná!. és
egyben rokonlátogatásra is sort keritek. Berki Zoltá
nékat látogattam meg. s nagy öröm volt számomra.
hogy találkozhattam régen látott unokatestvéremmel.
Fási Julikával, és nagyon sok baráttal. kedves ismerős

seL
• Mi a ué1eménye ajelen1egi Gyomaendrödről?
Sajnos. gyermekkoromat idézi fel. Nagyon nagy

szomorúság számomra. hogy semmi fejlődést nem
tapasztaltam. Mintha megállt volna az idő.

Beszélgettem emberekkel. Szomorúak, kilátástalan a
jövőjük. Remélem. hogy a dr. Medgyessy Péter által
vezetett kormány gondot fordít a történelmi telepü
lésekre. és azon lesz. hogy az embereknek munkát biz
tosítson. és boldog. kiegyensúlyozott. stabil. jövőbe látó
családi életet.

Touábbi sikereket kíuánunk!

Deák Andrea
Petes Beáta
Horváth Éva
DankaiErika
Kuchta Judit
Kapócs Zsóka
Rozs Renáta

Miss World HungaryMiss Universe Hungary:
1992. Patkó Dóra
1993. Pardy Zsanna
1994. Fórián Szilvia
1995. Harsányi Andrea
1996. Deák Andrea
1997. Kecán Ildikó
1998. Nagy Ágnes
1999. Garami Anett
2000. Kiss Izabella
200 l. Helbert Ágnes
2002. FriedlEdit

• Hogyan került a szép
lányok. a szépséguerseny
rendezés körjorgásába?

A Fiume hotel igazgató
jaként. 1991-ben, az
események következtében
kerültem a szépségver
senyek világába. Egy oszt
rák úr. Erik Heyde felaján
lotta számomra a Miss
Universe amerikai világ
verseny magyarországi
licencét. Akkor úgy gondol
tam. hogy egy új szállodá
nak kell a reklám. a televí
ziós megjelenés, és bele-
vágtam ebbe az őrültségbe.

Hogy miért voltam őrült? Azért, mert
akkor bukott el Magyarországon minden
nemzetközi szépségverseny. és az elődeim

botránysorozatokat kreáltak. A budapesti
rendezők nevetségesnek tartották. hogy
Békéscsabáról lehessen irányitani. felépí
teni és megrendezni a világ legrangosabb
versenyének magyarországi fordulóját.

Immár tizenket éve annak. hogy folya
matosan, minden évben megrendezésre
kerülnek a szépségversenyek. és a magyar
lányok méltón képviselik Magyarországot
a világversenyeken. A magyarországi
szervezet bebizonyitotta. hogy vidékről is
lehet indítani. és folyamatossá lehet tenni egy versenyt.
amely nemzetközi hírnevet szerzett hazánknak. Két
világverseny van. amit nemzetközileg jegyeznek: a Miss
Universe (központja New York, 52 éve), és a Miss World
(központja London. 53 éve). valamint egy európai
versenyt Miss Europe néven (központja Párizs. 54 éve).
Szervezetünk mind a három nemzetközi megméret
tetésen részt vesz. Az alábbi hölgyeket jegyzik a világ
versenyeken:
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Képviselő-testületiülés dece1Ttber J.. 9-én
V December 19-én a kihelyezett képviselő-testületi ülés Öregszőlőben zajlott.

Először aTulipános Óvodában tettek látogatást a képviselő-Iestülel tagjai, ahol Giricz
Ilona, aTulipános Óvoda vezetője bemutatta az intézményben történt felújításokat. Most
már olyan körülmények fogadják a gyerekeket, amelyek megfelelnek a mai kor
követelményeinek, hiszen sor került szinte minden felújítására, és újak beszerzésére.
Példaul Phare-támogatasból lett átalakitva a mosdóhelyiség, de új udvari jatszószín is
épült. Az intézmény ez év szeptemberétől felvállalja a sérült gyermekek ellátásál is.
Jelenleg hat ilyen gyermek jár houájuk, s őket gyógypedagógus is látogatja.

v Akövetkező helyszín az öregszőlői ivóvíz-beruházás áladása volt az Ugari és a
Kondorosi út sarkánál. Az 1997-ben elkezdődött nagyberuházás tulajdonképpen most
lejeződölt be, amikor átadásra kerüli 5600 lolyóméter gerincvezeték, amely 165 család
korszerű vízellátását és tüzoltási lehetőségét biztosítja. A mintegy 27 millió lorinlos
beruházási az önkormányzal mellett közel 8 millió lorinttal aVízügyi Alap, és mintegy
10 millió forinltal aBékés Megyei Vízművek Vállalal is lámagaIta.

v Az Idősek Klubjában került sor az eszlendő ulolsó képviselő-Ieslületi ülésére.

A napirend elötti polgármesteri beszámolóból

v A Bethlen iskolában, illetve adiákokat folyamatosan félelemben tartó gyoma
endrődi fiatalok egy csoportja tevékenysége ellen a rendőrség folyamatos ellenőrzé

seket tart. Eddig azsaroló csoportból nyolcat IüleItek le. Az ügy további rendezése tart.
v Aközelmúlban történt, sajnálatos halálos balesetet követően rauiák vannak és

ellenőrzések folynak a közlekedésben. A cél: kiszűrni a szabálytalanul és esetlegesen
ittasan vezetőket a forgalomból. Az eddig viszonylag szerény szabálysértések és ren
detlenkedő vezetők közölt most kell rendet tenni a lokozódó helyi forgalomban.

v Köröstarcsa jelentkezelt, hogya Harmas-Körös Kistérségi Egyesülésbe kíván
na átjönni, hiszen érdekeinek ez felel meg a legjobban.

v Végül Vári Évike megköszönte a lestület tagjainak az öregszőlői gyermekek, az
Öregszőlői Gyerinekekért Alapítvány 2002-es támogatását.

Napirendi pontokból

v Elfogadták a2003. évi költségvetés-koncepció tervezetét. Akormányprogram
nak megfelelően a településre kimutatott személyi jövedelemadó lO%-a illetí meg
közvetlenül az önkormányzatot, a beszedett gépjárműadó átengedésének aránya 2003.
évtől 100% lesz. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési
önkormányzatok állal beszedett- személyi jövedelemadó 1OO%-a aföldterület fekvése
szerinti települési önkormányzatot illeti meg, azonban mentes az adó alól, ha hatarozott
időre kötött szerződés, megállapodás alapján ahaszonbérlet időtartama az öt évet eléri.
A magánszemélyek kommunális adó bevételeknél figyelembe kell venni a közmű

beruhazások kedvezményeit. A helyszíni bírság oknak a település jegyzője által
jogerősen kiszabolt behajtási bevételének 100%-a az önkormányzatai illeti meg

A decemberi képviselő-testületi ülés időpontjában a költségvetési bevétel
3817328000 Ft. Ebből működési kiadás 17982~9000 Ft. felújításra 85563000 Ft,
lejlesztésre 2755375 OOO Ft, tartalékra 6~ 391000 Ft jut. Akiadások így mindösszesen
~ 703 578 OOO Ft-ra rúgnak, ahiány tehát -886250 OOO Ft.

A 2003-as koncepciót tehát még további egyeztetések alakít ják avégleges, elfo
gadható formájába, minek elfogadása januárban vagy februárban lesz.

v A helyi adókról szóló rendelet elfogadása után szabályoua a 2003-as évre
vonatkozó adók szintjét. Mivel 2003-lól megváltozik az önkormányzatok finanszírozási
rendszere (ebben szerepe van az uniós harmonizációnak is), ezért az önkormányzatok
nak törekedniük kell saját bevételeik növelésére is.

Átlagosan lO'/o-os növekedést határoztak meg építményadó, telekadó, magán
személyek kommunalis adója és idegenlorgalmi adó vonatkozasában. Néhány példa:

Épílményadó mértéke (üdülés, pihenés célját szolgáló építmények esetén) 30 ml
alatt (előírásoknak megfelelően) 350 Fl/m2, 310 FI/ml, 250 FI/ml ... 30-~5 ml között:
~30 FI/ml, 360 FI/ml, 310 Fl/m2.. ~5 ml felett: 530 FI/ml, ~50 Ftfm2, 390 FI/ml ..
Telekadó (beépítetlen lakótelek esetében): teljes közművesítés esetén 15 Fl/m2, rész
leges közművesítés eselén 10 Fl/ml, közmű nélküli telek eselén 8 Ftfm2. Beépítetlen
űdülőtelek esetében egységesen 190 FI/ml kivéve az 1620-1550 helyrajzi számú ingat
lanokat. ahol az adó mértéke egyedi ... Egyéb beépítetlen belterületi telek esetében
1500 m2 1erületig 2,60 FI/ml, ezen lelüli rész 1Ft/m2, kivéve a3~10, 3~11, 3~65, 3~87,

3564 hrsz., ahol egyedi. Magánszemélyek kummunális adója belterületi lakás esetében
60 ml alatt ~500 FI, 60-120 ml között 5100 Fl, 120-180 m2 között 5700 Ft. 180 m2

leleti 6900 Ft ... Idegenforgalmi adó személyenként és vendégéjszakánként külföldi
állampolgár esetén 300 Ft. belföldi állampolgár eset én 200 FI Iparűzési adó állandó
jellegű iparűzési tevékenység után az adóalap 1,5%-a. Piaci és vasárazó jelleggel
végzeIt kiskereskedelmi tevékenység esetén napi ~OO FI ..

Az adók mértékének meghalározasához megkérték a környező települések

Szeghalom, Mezőberény, Békés, Békéscsaba, Gyula, Mezőtúr, Szarvas, Dévaványa
iparűzési adómérlék alakulásat. Az ezekhez viszonyított változás Gyomaendrőd

esetében alacsonyabb.
v Módosulnak 2003 február l-jétől aszemélyes gondoskodást nyújtó szociális

ellatások, a fizetendő térítési díjak mértéke. Ezt indokolja a 2003. évben várható
élelmezési nyersanyagköltségek emelkedése. Néhány példa: Városi Gondozási
Központ: étkeztetés napi 331 FI/fő, Idősek Klubja ebéd 351 Ft, reggeli, ebéd ~76 FI.
Idősek Otthona napi 1113 Ft (33390 FI/hó), emelt szintü ellátás 1225 Ft (36 750 Fl/hó),
házi segítségnyújtás 290 Fl/óra.

v 2003. január 1-jétől emelkedik agyomaendrődí helyi járalú autóbusz jegyára.
Egy útra szóló vonal jegy 73 Ft. teljes árú havi bérlet 2163 Fl, kedvezményes havi bér
let 703 Ft lesz. Egyéb, menetrendi változásokra nyitott acég.

v Beszámolt a képviselő-testületnek a közoktatásí megállapodás keretében
működ6 óvodák vezetői a2002. évi munkájáról [Dr. Csoma Antal Gáborné a Kossuth
úti (óvadai ellátást igénybe vevők száma jelenleg 128 lő), Lázárné Varjú Judit a
Vásártéri (6~ gyermek), Szmola Magdolna a Napsugár (Fő út 86.sz. 25 gyermek,
Szabadság út 6. sz. 27 gyermek), Szabó Istvánné a Selyem úti (90 gyermek), Bárdi
Zoltánné a Blaha úti (87 gyermek) és Giricz Ilona a Tulipanos Óvoda (30 gyermek)
vezetője.]

A testület összegezve a beszámolók értékelését megköszönte a színvonalas
munkát, akiemelt, gyermekközpontú nevelési, ami a gyermekeknek és a szülőknek is
jó. Az óvodák vezetői meglalálták akapcsolatteremtés jó módját mindenkivel Az óvodá
sok mindent megkapnak, ami szükséges a mindennapos, színvonalas nevelésükhöz.
Minőségi előrelépés tapasztalható és dicséretre méltó a kreativitás minden egyes
óvodában. A bölcsőde is számot adolt a2002. évi munkájáról, ahol 2 csoportban 21
gyermeket látnak el, de az egész év folyamán beíratott gyerekek száma ~9 fő. Az
intézmény kihasználtsága 120 %-os

v Ugyancsak beszámolt éves tevékenységéről a Katona József Művelődési

Központ is, továbbá a Sporltriö KII, a Varas i Sportcsarnok üzemeltetéséről, íllelve a
Hiradó felelős szerkesztője is.

v A Kis Bálini Általános Iskola és Óvoda óvodai létszámát 2003. május 1.
napjáiól a racionalis létszámgazdálkodás fenntarlása érdekében egy óvodapedagógus
álláshellyel csökkenIi. így a 9 fős óvodai létszám 8 lőre csökken. Ez a leladatellatás
színvonalát nem befolyásolja.

v Az öregszőlői ivóvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódó házi bekötések
elvégzését minden ingallantulajdonosnak saját költségén kell elvégeznie. A korábban
megállapított 14 OOO FI/ingatlan lakossági hozzájárulás megfizetésétől Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete eltekint. Atestület minden tényleges házi bekötéshez 10 OOO
Ft szociális támogatast nyújt. Ebben az esetben minden ingatlanlulajdonos saját maga
finanszírozza aházi bekötésél

v AGyomaszolg Ipari Park Kft. szolgáltatási árai 2003-ban válloznak. Azonban a
szilárd hulladék szállítasával (amely a lakosságat csak adóján keresztül érinti), park
gondozással és agyepmesteri telep dijaival kapcsolatos emelések ajanuari képviselő

teslületi ülésre kerülnek vissza. Egyedül atemetői, temetkezési szolgállatás díjtételeinek
15%-os emelését tagad ták el.

v Meghirdetik avárosi Tourinlorm Iroda tartós üzemeltetésének, müködtetésének
pályázatát 2003. március l-jétől öt éves időtartamra. Felmerüit, hogya lokozódó ide
genlorgalam és alelepülés ilyen irányú céljainak megfelelően a turisztikai információs
szolgáltatásban csak egy jól felkészült szakember tud a jövőben megfelelni és ered
ményesebb munkát folytalni.

v A Gyomaszolg Ipari Park Kft., az önkormányzati tulajdonú társaság, az új
összetétel ű testületnek mutatkozott be, számolt be tevékenységér61 Ebben leginkább a
szemétszatlítás feladatairól és problémáiról folyt aviia. Sok gondot jelent atelepülésen
azsákos és kihelyezett szemét elszállítása. Akfl meg kívánja szüntetni azsákos, illetve
a kihelyezett személ elszállitásál, és csak akukában kirakolt szemetet szallítaná el
Viszont a zsákos szemét elszállítása szükséges a nem szilárd burkolatú utcakböl is.
Egyelőre nincs lehetőség új vagy újabb kukásautók beszerzésére, holott nagyon sok
problémával jár a jelenlegi régi, valójában elhasználódolt autók üzemeltetése is. Ezt a
szemétszállitás elmaradása, csúszasa mutatja.

A Gyomaszolg végzi a temetkezési szolgáltatást, települési szilárd, kommunalis
hulladékszállítást. parklenntartási, közútkezelést. ipari parkkal kapcsolatos üzemelte
tést, gyepmesteri telep működtetését és a temetkezési szolgáltatást.

Barna Mária panaszos ügye a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel kapcsolatban
lezárult. Apanaszos bejelentése nyomán kivizsgálták azt az esetet, amikor ahullaszál
lítás alkalmával egy alkalommal a Békéscsabáról vezető útvonal ba beiktalták egy
lelevíziós készülék hazaszállítását Békésr61 Gyomaendrődre, amit acég egyik alkalma
zollja vásárolt. A Gyomaszolg cég vezetője ezért írásbeli figyelmeztetést kapolt. Az
ÁNTSZ kifogással nem élt az eseltel kapcsolatban.
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GYOMAENDRÖO VÁRDS KtPVISELó -TESTÚlETE

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig.
szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-10 óráig

Minden kedves vásár/ónknak
boldog új évet kivánunkf

PARTNER üzletiánc
tagja
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Csemege
Ct.: Tímár VInce
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Friss tőkehúsokkal

és folyamatosan akciós termékekkel várjuk
kedves vásárlóinkat.

Cukrászsütemények, torták rendelésre is.

Figyelje szórólapjainkat!

Blaha u. 27. Tel.: 386·691

GÓZAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Magán Autósiskola
az alábbi időpontban

és kategóriákban tanfolyamot indít
Gyomán: 2003. január 13. 17 óra
Endrődön: 2003. január 13. 17 óra

(Déryné Művelődési Otthon)
Személygépkocsi, motorkerékpár

segédmotoros kerékpár

Jelentkezni: Gyomaendrőd. Kossuth u. 18.
(A Kner Nyomda mellett)

Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878
Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

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

Tourinform Iroda Pályázat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülele a Gyomaendrőd, Fő út

173-179. szám alatti ingatlanban lévő

Tourinform Iroda mú1<ödtetésére nyílt pályázatot hirdet.
Apályázat benyújtásának helye, határideje: 2003 január 31-én 1200 óra
Apályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást az alábbi címen és telefon

számon lehet kérni:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyon

gazdálkodási Osztály Gyomaendrőd, Szabadság lér 1. sz. Tel.: 66/386-122/112.
mellék.

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

---....- _.~---~..,.--~_.._-_.._..._.._-_._ ..__...._.....__._.._-_.

Repülőgépen érkezett a Mikulás
ASelyem úti Óvoda óvodásaihoz repülőgépen érkezett aTélapó Az óvodá

sok nagy izgalommal várlák a december 5-él, a nagy napot, a Mikulás
érkezését. Kissé aggódva jöttek reggel ovi ba, hiszen hóesést várlak, de sajnos,
eső esett. Az óvónénik megnyugtatták az apróságokat, hogya Mikulás bácsi
- ha már nem esett hó - biztosan repülőn fog érkezni.

A tízórai ellogyaszlása után felkerekedelt az óvoda, autóbuszra ültünk, és
iránya repúlőtér A Körösladány felé vezető úl melletti repülőtéren vártuk a
Mikulás!. A várva-várt Mikulás repülőjével néhány kört tett felettünk a leve
gőben, megbizonyosadva arról, hogy valóban itt várják őt a gyermekek.
Landolás után kitörö örömmel fogadták és sok-sok verssel, énekkel köszöntöt
ték acsemeték afehérszakállú!

Buszra ültünk újra, ám ekkor már a Mikulás bácsi is velünk utazott abu
szon az óvodába, ahol átadta agyermekeknek az ajándékokat, ezután elbúcsú
zott tőlünk. Ezt a felejthetetlen élményt egyik óvodásunk édesapjának, Székely
Jánosnak köszönhetjük

Átodtók rendeltetésének o megúJult és kibővül t Apolló Mozi
Pódium és Kcivézót. Az citalakítás egV fél évig tortott. és végül
Bárdi Zoltán tervei olapjón készült el. Kialakítottok oz előtérben

egV kiszolgólópultot, egl,l tórsalkodósarkot. söt egV galériót is
emeltek. ahol néh6nl,l oszto I fér el. A teljes kiolakitás még várat
magára, amikoris egv pódiumszínpadot építenek előadósok

reszére, s egl,l pincehelviséget alakitanak ót. tovóbbó a prog·
ram-o színhózszervező iroda is megnVílik.

A Trendl Kft. és ezen belül Kovócs Erika elképzelései szerint
most mór beindul oz élet oz Apollóban.

Atervező Bárdi Zol/án, Kovács Erika vezető. dr. Dávid Imre poldgármesler
és Trendl László lulaJdonos

Az áladási ünnepségen mindenki elégedett voll az Új, belső meglelenéssel.

EGUJUlT ft o I
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Tájékoztató Gyomaendrődszennyvízcsatorna-hálózat
építés 11.-111. ütemének jelenlegi állapotáról

Szujó Zsoll mb. oszt. vez.

A támogatási előírásokat figyelembe véve összesen 1215 db ingatlan
bekötéssellehet számolni. Ez 72%-os teljesítésnek felel meg.

Az egyes átemel ő körzetek belső műszaki átadás-átvételi és üzembe
helyezési eljárasát követően rövid időn belül megkezdődnek a telekhalárokon
belül lévő, 1 m-re kiépített lecsatlakozó csonkra való közvetlen ingat
lanrákötések munkálatai is. Avégzendő feladatot avíziközmű társulat irányítja
Az eddig elvégzett házi bekötések arányat akövetkező táblázat szemlélleti:

Öblözet Beköthető ingatlan Bekötött ing. Teljesítés %-ban
C 90 db 84 db 93%
N 51 db 50 db 98%
H 206 db 182 db 88%
A 270 db 167 db 61%
F 392 db 273 db 69%
K 227 db 147 db 65%
J 440 db 286 db 65%

összesen: 1676 db 1189 db 71%

41672,3 m
30526,3 m

73,25 %

Szerződés szeri nt elvégzendő mennyíség
2001-2002. évben elkészült, teljesitve:
Műszaki teljesítés %-ban:

2002. évben tehát 7 átemel ő körzetben készült el a szennyvízcsatorna
hálózat, és 5 db átemelö került üzembe helyezésre Ezekben az átemelő

körzelekben a táblázat szerini 63%-os a rákölési arány A Göblözet (Eötvös,
Bajcsy-Zs, Katona L. u állal halárolllerület) műszaki átadás-átvétele novem
berben megtörtént, acsatornahálózat az öblözetben elkészült. Acsapadékos idő

beállta miatt azonban az ingallanrákötések megkezdése csak 2003 tavaszán
lehetséges. Ezen okok mialt aGöblözethez tartozó álemelö üzembe helyezése
az ingallanrákötések megkezdéséig nem történik meg

Atovábbí kivitelezési munkák az időjárási viszonyo któl függöen - elsősor

ban hömérséklet -lesznek végezhetők Aházi bekötések várhatóan 2003
márciusában kezdődnek el. A téli munkaszünet alatt, az elmúli év hason
ló idöszakának megfelelően, a vállalkozók részéről ügyeleti szolgálat fog
működni, az esetleges hibaelhárítás érdekében. A felmerülő süllyedési prob
lémákat, aközlekedés biztosítását, acsapadékvízárkak és járdák karbantartását
a kivitelező folyamatosan végzi a téli időszakban is.

Gyomaendrőd Város szen nyvízcsatorna-hál ózat fejl eszlésének II.-III.
ütemében tervezett létesítmények megvalósítására az Alterra Épílőipari K~.-vel

2001. július 11-én kötött vállalkozási szerződés értelmében, az elvégzendő

munkák évenkénti ütemezésben, az alábbiak szerint kerültek leszabalyozásra:
2001. évben aC, N, H, F, Ajelű átemelő körze\- kiépítve 2001. november

30-ig
2002. évben aJ, K, Gjelű átemelő körzet - kiépítve 2002. november 30-ig
2003. évben az 0, S, D, T, L, E, Zjelű átem. körz. - kiépítve 2003. novem

ber 30-ig
A vállalkozási szerződés teljesítésének határideje: 2003.

november 30., ezen belül avállalkozó az egyes években megvalósításra ter
vezett létesítmények kiépítésére részteljesítési kötelezettséget is vállal. A2001
re betervezett munkák részteljesítési határideje 2002. április 30-ra módosulI,
így 2002. évben a 2001. évről áthúzódó munkák pótlása mellett kellett a vál
lalkazóknak teljesíleniük a szerződésben vállalt kötelezettségeiket A 2002.
április havi I. részleljesílést követően a 2002. évre tervezett munkákat a
kivitelező maradéktalanul elvégezte, így 2002. december 4-én sor kerülhelett a
beruházás II. részteljesílésében meghatározoit létesílmények műszaki atadás
atvételére

A2002. évre betervezett kivitelezési munkák jó ütemű végzésére jellemző,

hogya J és Kátemelő körzetek létesítményei jóval a betervezett határidő előtt

elkészültek, így a nevezett öblözetek belső átadását kövelöen a házi bekötések
is hamarabb elkezdődhettek. A vállalkozó korábbí ígéreteinek megfelelően a
2003. évre betervezett öblözetek közül még 2002-ben hozzáfogott az Sés aD
jelű öb/özetek kiépítéséhez is. Akiépítés az Söblözetben mintegy 50%-os, aD
öblözeIben pedig elkészüllek azok acsatornaszakaszok - Batthyány, Liszt
Ferenc, Kölcsey, Kálvin ulca - amelyek közvetlenül rákölhetők a Hősök Emlék
úljan már kiépített csatornahálózaIra. Ezen munkak pénzügyi elszámolasa azon
ban csak 2003-ban, az eredeti pénzügyi ütemtervnek megfelelően fog történni

Az elvégzett kivitelezési munkák beruházói és üzemeltetői átvételei abeváll
gyakorlatnak megfelelően történnek a 2002. évre megvalósílásra tervezett
lélesímények esetében is. Ennek meglelelően egy-egy öblözel belső műszaki

áladas-átvéleli és üzembe helyezési eljárása előtt beruházói szemlére kerül sor.
A folyamatban valamennyi érdekelt fél - beruházó, üzemeltető, tervező,

kivitelező, tarsulat és lebonyolíló - közreműködésével, teljes körű ellenőrzésen

esik át a készre jelentett csatornaszakasz. Megállapításra kerülnek a hibák,
hiányosságok, melyeket a vállalkozó a belső átadás-atvéleli és üzembe
helyezési eljárás tervezett időpontjáig kijavít. illetve pótol

Műszaki tartalom alakulása (gravitációs csatornahálózal, hosszra
vizsgálva)
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IPARI PARK'ÁTADÁSA
Csípős, decemberi hidegben történt meg a település déli területén, a

vasútvonaltól Endrőd lelé eső területen, az Ipartelep utca folytatásában
épült ipari park átadása. A megnyitó beszédet dr. Nikodémus Antal, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium főosztályvezetŐje mondta.
Hangsúlyozta, hogya létesítmény a helyi, térség i összefogás jó példája
nyomán épült meg a park. Tipikus felzárkózó övezet a gyomaendrődi

beruházás, és stratégíai igényű zöldmezős beruházás, amely az ország
minden részének példát mutat, hogy így is lehet ezt csinálni.
Elhelyezkedése telitalálatnak tekinthető, hiszen avasút és aközút, valamint
amegépülő elkerülő út, valamint akihasználás előtt álló repülőtér jelenti a
lontos beilleszkedést az ország és Európa vérkeringésébe. Megemlítette
még, hogy fontos az önkormányzat szerepe úgy a létrehozásban, mint a
későbbi tevékenység során. .

Fábián Lajos, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. az üzemeltető ügyvezető

igazgatója elmondta, hogya csökkent műszaki tartalommal ellogadotl
beruházás összértéke közel 300 millió forint, amiből megyei és központi
támogatás 156 millió, atulajdonosi hitel 120,9 millió, egyéb lorrás 20 míl
lió forint. Elkészült mintegy 650 m2 szilárd út - szegéllyel, 1000 méter
gravitációs szennyvízcsatorna és 1000 m ivóvízvezeték és gázvezeték.
Biztosítolt egy 500 rővonalas telelonrendszer is. Mostmár várják akonkrét,
betelepülni és befektetni vágyó vállalkozásokat.

Az ünnepség részeként megtekintették avendégek aszintén Széchenyi
Terv részeként megvalósult bérlakásokat az Újkert soron és az Endrődi
utcában.

Ezt követően az önkormányzat által építe It 24 lakásos bérlakásokat le
kintették meg a Újkert soron és az Endrődi utcában, ahol Domokos László
országgyűlési képviselő arról beszélt többek között, hogy szükség van az
ilyen megfelelő, megfizethető kínálatra, s a jövőben további, hasonló jel
legű építésére lesz lehetőség

Segíts a rászoruló gyermekeken!

Akikért a gyűjtés és az ünnepség volt

Jótékony célú, karitatív gyűjtést rendezett a
Templomos Lovagrend Tiszántúli Központja, az Élet
másokért Egyesület és a Kereszténydemokrata
Szövetség Gyomaendrődi Szervezete december
folyamán a rászorult és állami gondozott gyerekek
részére. Az ajándékokat műsoros délelőtt keretében
nyújtották át a családoknak, gyermekeknek.
Közreműködtek a Bethlen Gábor Szakképző Iskola
diákjai, a Városi Zene- és Művészeti Iskola
növendékei. A gyűjtést hozzájárulásával sok helyi
vállalkozó, iskola és egyéb szervezet, valamint
magánszemély is támogatta.

110 éves ovi
Jubileumi ünnep

Színpompás műsorral emlékeztek meg a 110 éve
indult endrődi óvodai nevelésről. Bárdi Zoltánné,
mint a jubileum szervezője, valamint dr. Dávid Imre
polgármester üdvözölte az ünnepségen megjelen
teket. Fülöp Imréné nyugdijas óvodavezető visszate
kintésében ismertette az endrődi óvodák történetét.
Az első kisdedóvók építését 1890-ben kezdték el, s
1892 őszén nyiltak meg. Öregszőlőben 1964-töl
alakitottak ki óvodát. Fülöp Imréné továbbá bemu
tatta az intézmények fejlődését, gyarapodását és
széles nevelési kínálatát, hiszen ma már nemcsak
zenei, de számítógépes szakk.ör is igénybe vehető.

A Selyem úti, a Napsugár, a Tulipános és a Blaha
utcai óvodák csemetéi remek műsorral szórakoztat
ták a közönséget az ovigála programmal.

Több idősebb, nyugdijas óvodapedagógust virág
gal és verssel köszöntöttek.

Üzemavató aSIKÉRBEN
A megalakulása óta folyamatosan fejlődő SIKER Kft aTompa utcai székhe

lyén egy újonnan kialakílotl üzem avalójál tartotta. Ezl indokolla a termelés
várható növelése, a technológiai feltételek belartása és az EU-s előirásoknak is
szem előll tartása. Az épilkezést júliusban kezdték, az átadó pedig december
18-ára esett. Hilellelvélele nélkül, de amegyei Munkaügyi Közponl rehabilitációs
pályázatával nyeri pénz 2millió forini értékben, amegyei Terülellejlesztési Tanács
négy új dolgozó lámogatására 6 millió lorint értékben támogalIa az átalakílást.
(A munkaügyi központ két megvállozott munkaképességű loglalkozlatását támo
gatta) Ezek vissza nem térilendő támogalások.

Az új üzemrész összesen 170 m2 alapterületű, s a lelső szinten került
kialakilásra aszociális rész, öllözőkkel, fürdőkkel ... Az ünnepélyes átadáson jelen
volt aMunkaügyi Központ helyi kirendeltségének vezetője, Tímárné Búza Ilona és
dr. Dávid Imre polgármester is.

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk

l %-ával támogatták a gyomaendrődi Mentő Alapítványt.
Hozzájárultak a mentéstechnikai eszközök (defíbríllátor.
vákuumsínkészlet) vásárlásához. A jövőben is számí
tunk segítségükre.

Adószám: 18376713-1-04
Számlaszám: 11733120-20007511

Az alapítvány kuratóriuma
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Mi a twirling?
A twirling olyan sportág, ahol a bot (sporteszköz) a

testen és a test körül forog, közben gimnasztikai gya
korlatokat végez a versenyző. A repertoárban magas
dobások. fergeteges forgatási elemek vannak. E sportág
ban Európa- és világbajnokságot is rendeznek már több
évtizede a nyugati világban. A versenyeken kötelező és
szabadon választott elemekből összeállított kűrökkel

egyéni, páros, és csoportos versenyszámokban lehet
részt venni.

A sportág sikere érdekében szükség van sok-sok bot
forgató gyerekre. hogy ki lehessen választani a tehet
ségeket. akik részt vehetnének a hazai és a nemzetközi
versenyeken.

Az első országos twirlingversenyt Paks rendezte meg
2002. november 24-én. A gyomaendrődi mazsorettcso
portból hét lány rajtolt élete első twirlingversenyén 3
korcsoportban. Mindannyian egyéni versenyszámban
indultak. A bírók Horvátországból érkeztek. A pontozás
nál igen keményen fogott a tolluk, de ennek ellenére
nagyon szép és sikeres eredmények születtek. Junior
korcsoportban 5. helyezett lett Hajdú Tímea, 4. H.
Kovács Emese, az ezüstérmet pedig H. Kovács Nelli
szerezte meg, kiemelkedő teljesítményével. A dobogó 3.
fokára. a bronzéremért Nyíri Dóra állt fel senior
kategóriában.

Terveinkben szerepel a twirling sportág megis
mertetése a gyerekekkel. a szülőkkel és minden kedves
érdeklődővel. Ezért városí bemutatókat szeretnénk tar
tani. majd területi versenyeket is, híszen Békés
megyében több településen folyík twirlingoktatás.
Legközelebb májusban lesz országos verseny, valamínt
készülünk az októberben megrendezendő nemzetközi
twirlíngversenyre is.

Hunya Jolán, mazsorett csoportvezető

Vásárok időpontjai 2003·ban
A vásár jellege:
DÁK: Országos állat és kirakodóvásár, amely aSzarvasi út, Kondorosi út, a
külterület, valamint aPolányi Máté út állal határolt vásártéren kerül megren
dezésre.
DAMG: Országos autó és mezőgazdasági gép vásár, amely aPásztor János
úti piactéren kerül megrendezésre.
A vásár ideje állandó napon - a vásár jellege
Február második vasárnapja - február 9. OÁK
Március első vasárnapja - március 2. OAMG
Március második vasárnapja - március 9. OÁK
Április első vasárnapja - április 6. OAMG
Április második vasárnapja - április 13. OÁK
Május első vasárnapja - május 4. OAMG
Május második vasárnapja - május 11. OÁK
Június első vasárnapja - június 1. OAMG
Június második vasárnapja - június 8. OÁK
Július első vasárnapja - július 6. OAMG
Július második vasárnapja - július 13. OÁK
Augusztus első vasárnapja - augusztus 3. OAMG .
Augusztus második vasárnapja - augusztus 10. OAK
Szeptember első vasárnapja - szeptember 7. OAMG
Szeptember második vasárnapja - szeptember 14. OÁK
Október első vasárnapja - október 5. OAMG
Október második vasárnapja - október 12. OÁK
November első vasárnapja - november 2. OAMG
November második vasárnapja - november 9. OÁK
December második vasárnapja - december 14. OÁK

Egy orvos halálára...
Amilyen csendben élt közöt
tünk, úgy ment el. Nem búcsú
zott. Nem emeli meg többé a
kalapját! Számomra Ö volt az
utolsó régivágású, ízig-Vérig
úriember. Tíszteletet vívott ki és
érdemelt - és adott mindenki
nek.

Szerette az embereket és a
szülőföldjét. Utolsó leheletéig
ragaszkodott hozzá. Lehetett
volna kórházi főorvos, bármi 

tehetsége. szorgalma, lelkiismeretessége. tudása határ
talan volt. Néhány. kórházban eltöltött év után hazajött
- végleg gyomai lett. A legnehezebb időkben, nehéz
körülmények között embertelenül sokat dolgozott.

Gyalog, kerékpáron. lovasszekéren, szánon rótta a
hatalmas gyomai határt. Mint orvos fogalommá vált.
Megteremtette az egykori Gyomán - egy faluban - a bel
gyógyászatot. Messzi tájakról jártak hozzá gyógyulni, és
O gyógyított éjjel-nappal. ..

Azután jöttek a nyugdíjas évek. Ozvegy és magányos
lett. Sokszor láthattuk kis orvosí táskájával végigsétálni
az utcán, ment a hozzá Végsőkig ragaszkodó betegeihez.

Drága Béla bácsi! Kedves Kollégánk!
Hiányozni fogsz! Árvák lettek a jó öreg hársak a

házad előtt. Szinte testvéreid voltak - együtt nőttetek fel.
Szeretted. óvtad őket is.

Köszönjük, hogy segítettél. tanítottál, példát mutat
tál. Köszönjük a bizalmadat. Nagy orvosgenerációk utol
só tagjaként hagytál itt bennünket. Bartha Guszti bácsi,
Vincze doktor, Szerb Gyuri bácsi és most Te... Magasra
emelted a mércét. Nem lesz könnyű a dolgunk. Ígérjük,
hogy próbálkozunk... !

Most búcsúzunk Tőled. Pihenj csendesen. békében.
Szerettünk! Isten áldjon! . .

A kollégák nevében DR. FRANKO KAROLY

OLVASÓi LEVÉL • OLVASÓi LEVÉL • OLVASÓi LEVÉL

A következő levelet hat aláirás hitelesiti, valamennyien
gyomaendrődi polgárok, akik megelégelték. hogy
sérelmeik még nem lettek orvosolva, s remélik, hogy a
nyilt levél talán segít mindannyiunk közérzetének
javításában...

A Virágos Városért
A fenti címben jelzett megmozdulás nagyon hasznos

dolog. azonban a tiszta. szemétmentes város fogalma
sem volna elhanyagolandó! Visszatérő probléma a Kner
gimnázium és a Bethlen szakképző iskola közelében a
Hősök Emlék útján élő emberek gondja.

Ezen a környéken töltik el a diákok a rövid
szüneteket. délután pedig a kollégisták a szabadidejük
nagy részét. Ez önmagában nem is lenne probléma. a
gond az, hogy szeméthalmazok - papír, cigaretta csikkek
stb. - jelzik tartózkodásí helyeiket.

Ez nekünk, itt élőknek. az erre közlekedőknek és
valamilyen fokon a városnak is kicsit szégyenfoltja. Ha
már a kedves szülők nem nevelték meg rendesen gyer
mekeiket, mi, lakók ezt nem tudjuk pótolni helyettük.

Tudjuk. az iskoláknak sem ez a feladatuk, mégis kér
jük az érintett pedagógusokat. ha egy mód van rá. intéz
zék el. hogy az iskolákban legyen dohányzásra kijelölt
hely, valahol az udvar sarkában. Talán ekkor megoldód
na mindannyiunk gondja is.
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Tájékoztató a polgármester és a képviselő-testület tagjainal-<
2002. évi vagyonnyilatkozatáról

A helyi önkormányzati képviselóK és pol
gármesterek vagyonnyilatkozatáról szóló
2001. évi Cll. Tv. alapján a megválasztott
polgármester és a képviselők vagyonnyi
latkozatot tettek.

A törvény 5. § (3) bekezdése alapján a va
gyonnyilatkozatok nyilvánosak, melyet az
alábbiak szerint teszünk közzé.

Dr. Dávid Imre polgármester

Ingatlanok:
lakóház, udvar l/l rész
lakóház, udvar 1/2 rész
tanya, üdülő l/l rész
gazdasági épület, magtár 22/460 rész
20 OOO m 2 erdő l/l rész
246 576 m 2 szántó l/l rész
244 642 m 2 szántó l/l rész
64233 m 2 szántó l/l rész
42 733 m 2 szántó l/l rész
404 246 m 2 szántó l/l rész
194 734 m 2 szántó l/l rész

Nagy értékű ingóságok:
Opel Astra személygépkocsi
takarékszövetkezeti részjegy l millió Ft
takarékbetét 4 millió Ft
készpénz l 250 OOO Ft
pénzintézeti számlakövetelés l 310 OOO Ft

Tartozások: -
Jövedelemnyilatkozat:

havi bruttó 330 OOO Ft, havi br. 65 OOO Ft,
havi br. 30 OOO Ft, nyugdíj 101 842 Ft

2001. éves jövedelem:
br. 5 297 468 Ft

Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat: -

Babos László

Ingatlanok:
üdülő 1/2 része

Nagy értékű ingóságok:
Lada 2015 személygépkocsi

Tartozások: -
J övedelemny ilatkozat:

havi br. 150 OOO Ft
Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat: -

Béres János

Ingatlanok:
lakóház
20 ha 6121 m 2 szántó, erdő, 1/ l rész
23 ha 9100 m 2 szántó, l/l rész

Nagy értékű ingóságok:
Lada 2107 személygépkocsi
takarékszövetkezeti részjegy: l millió Ft
életbiztosítás: 580 335 Ft
takarékbetét: 7 millió Ft
egyéb pénzkövetelés: 10 millió Ft
autónyeremény betétkönyv: 5000 Ft

Tartozások: 
Jövedelemnyilatkozat:

havi br. 50 OOO Ft, őstermelői

br. 2 097 236 Ft
Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat:

Gyoma-Gazda Bt. kültag 50%

ézibulka György

Ingatlanok:
társas lakóház, udvar 1/8 rész

Nagy értékű ingóságok:
Polski Fiat személygépkocsi

Tartozások:
150 OOO Ft

Jövedelemnyilatkozat: nyugdíj 74 OOO Ft
Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat: -

Csányi István

Ingatlanok:
lakóház, udvar 1/2 rész

Nagy értékű ingóságok:
Suzuki Mab 44S személygépkocsi

Tartozások: -
Jövedelemnyilatkozat: havi br. 160 OOO Ft

. Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat: -

Császárné Gyuricza Éva

Ingatlanok:
lakás l / l rész
lakóház, udvar 1/3 rész
6,95 ha szántó 1/3 rész
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Nagy értékű ingóságok:
Opel Corsa személygépkocsi
értékpapír 568 998 Ft
értékpapír 185 460 Ft
számlakövetelés 300 OOO Ft
számlakövetelés 1638USD + 162 Euro

Tartozások:
501 895 Ft

Jövedelemnyilatkozat:
havi br. 54 OOO Ft

Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat:
Híradástechnikai Rt.-nél részvényes

Csíkné Timár Éva

Ingatlanok:
lakóház. udvar 1/2 rész
lakóház. udvar 1/4 rész
2282 m 2 kert 1/2 rész

Nagy értékű ingóságok:
Opel Astra személygépkocsi
életbiztosítás l 030 OOO Ft
életbiztosítás l 180 OOO Ft
életbiztosítás l OOO OOO Ft
életbiztosítás l 280 OOO Ft
takarékbetét 6 400 OOO Ft
lakáskassza előtakarékosság780 OOO Ft

Tartozások: -
Jövedelemnyilatkozat:

havi br. 330 OOO Ft, havi br. 40 OOO Ft
Gazdasági érdekeLtségi nyilatkozat:

Gyomai Kner Nyomda Rt. tulajdonos 0.5%
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 
részvényes 0,5%

Dezső Zoltán

Ingatlanok:
lakóház, udvar 1/2 rész
1.2825 ha szántó, kert
0,0141 ha legelő, gyep

Nagy értékű ingóságok:
biztosítási összeg 1 500 OOO Ft
készpénz 300 OOO Ft
üzleti berendezés 1 500 OOO Ft

Tartozások: -
J övedelemny ilatlcozat:

havi 50 OOO Ft, havi 82 450 Ft
G.azdasági érdelceLtségi nyilatkozat: -

Ifj. Dógi János

Ingatlanok:
lakóház, udvar 1/2 rész

Nagy értékű ingóságok:
Volkswagen J etta személygépkocsi

Tartozások:
480 OOO Ft

Jövedelemnyilatkozat:
havi br. 72 OOO Ft

Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat: -

Hangya Lajosné

IngatLanok:
tanya, udvar 1/2 rész
lakás 1/2 rész
15 538 m 2 szántó l/l rész

Nagy értékű ingóságok:
biztosítás l 300 OOO Ft
takarékbetét l 300 OOO Ft

Számlaköuetelés
530 OOO Ft

Tartozások: 
Jövedelemny ilatkozat:

havi br, 180 OOO Ft
Gazdasági érdekeLtségi nyilatkozat:-

Jakus Imre

Ingatlanok:
lakóház, udvar 1/1 rész
7600 m 2 szántó 1/2 rész
7479 m 2 szántó 1/7 rész

Nagy értékű ingóságok:
Daewoo Lanos személygépkocSi
folyószámlán l OOO OOO Ft

Tartozások: -
Jövedelemnyilatkozat:

havi 120 OOO Ft
Gazdasági érdekeLtségi nyilatkozat:

Pentament Kft. tulajdonos 1/24 részben

Jenei Bálint

Ingatlanok:
lakóház, udvar 1/2 rész
994 m 2 zártkert 1/2 rész

Nagy értékű ingóságok:
Lada 2105 személygépkocSi
biztosítás 484 743 Ft
takarékbetét 600 OOO Ft

Tartozások: -
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JövedelemnyiLatkozat:
nyugdíj 72 O15 Ft

Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat:
Jenei és Társa Faipari Bt. tulajdonos 90%

Katona Lajos

fngatlanok:
lakóház, udvar 1/2 rész
38 ha 668 m 2 szántó l/l rész

l\ógy értékű ingóságok:
biztosítás 3 200 OOO Ft
készpénz 500 OOO Ft
számlakövetelés 180 OOO Ft

T J.rtozások:
2 OOO OOO Ft

Jöuedelemnyilatkozat:
havi 90 OOO Ft, őstermelői jövedelem
br. O-l 800 OOO Ft/év

Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat:
Agrofém Kft. tulajdonos 51 %

Dr. Kovács Béla

Ingatlanok:
lakóház, udvar l/l rész
90 ha szántó 1/1 rész

Nagy értékű ingóságok:
Opel Astra Classic személygépkocsi
életbiztosítás 110 OOO Ft/év
takarékbetét 500 OOO Ft

Tartozáso/c:
hiteltörlesztés 1950 Ft/hó

JövedelemnyiLatkozat:
havi br. 256700 Ft

Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat: -

Kovács Mihály

Ingatlanok:
lakás - holtig tartó haszonélvezeti jog

Nagy értékű ingóságok: -
Tartozások: -
Jöuedelemnyilatkozat:

havi br. 115 OOO Ft, havi br. 80 OOO Ft,
havi br. 20 OOO Ft, eseti 50 000-100 OOO Ft

Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat: -

Knapcsek Béla

Ingatlanok:
lakóház 1/2 rész

Nagy értékű ingóságok:
Opel Astra személygépkocsi
takarékbetét 630 OOO Ft

Tartozások: 
Jövedelemnyilatkozat:

havi br. 176 OOO Ft
Gazdasági érdekeLtségi nyilatkozat:

Thermix Építöipari Szövetkezet tulajdonos
18%-ban

Tímárné Kozma Ágnes

Ingatlanok:
4,6 ha szántó l/l rész
1124 m 2 zártkert l/l rész
lakás l / l rész

Nagy értékű ingóságok: 
Tartozások: 
Jövedelemnyilatkozat:

nyugdíj 31 403 Ft
Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat: -

Vass Ignác

Ingatlanok:
lakóház 1/2 rész

Nagy értékű ingóságok:
Ford Escort személygépkocsi

Tartozások:
150 OOO Ft

Jövedelemnyilatkozat:
havi br. 237600 Ft

Gazdasági érdekeLtségi nyilatkozat: -

Véháné SzedIák Ildikó

Ingatlanok:
lakóház l/l rész
lakóház 1/ l rész
1,15 ha szántó l II rész

Nagy értékű ingóságok:
Volkswagen Polo 1,4 személygépkocsi
életbiztosítás 400 OOO Ft
életbiztosítás 450 OOO Ft

Tartozások:
l 500 OOO Ft és 300 OOO Ft

Jövedelemnyilatkozat:
havi br. 60 OOO Ft, havi br. 40 OOO Ft,
nyugdij 38 561 Ft, őstermelöi jövedelem
br. l 950 OOO Ft

Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat: -
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Díszpolgárunk lett Csollány Szilveszter
A képviselő-testület döntése után a Híradó szerkesz
tŐjétöl tudta meg Csollány Szilveszter a hírt, hogy
Gyomaendrőddíszpolgáraként hamarosan átveheti a
kitüntető címet.

A TELEFONINTERJÚ:
• Gratulálunk az Év Sportolója címhez! Számítottál

rá?
Öszintén megmondom: nem nagyon foglalkoztam

vele. Annyi dolgom volt, ami lekötött, például a világ
bajnokság... Tudtam, hogy ott vagyok az öt leg
jobb között, de nem vártam, nem számítottam rá.
Nagyon jólesett, természetesen, amikor végül rám
szavaztak.

• Milyen célok és tervekjoglalkoztatnak ezután?
Ugyanúgy, mint eddig, január hatodikától meg

kezdem az edzéseket, és készülök a következő év ver
senyeire. Még nem hagyom abba a versenyzést, ez
várat kicsit magára.

• A legújabb és legfrissebb hír Gyomaendrődról,

ami téged érint, hogy Gyomaendrőd díszpolgárává
választottak. Hogyan jogadod ezt az újságot és
tudtad-e, hogy erről döntöttek?

... Jézusom! Öszintén , ezt nem vártam, és most
hallok róla először... Ez nagyon nagy meglepetés! Azt
tudtam, hogy január végén megyünk Gyomaend
r6dre, de azt nem sejtettem, hogy miért. Ekkora örö
möt szereztem a gyomaendr6di embereknek?

• Igen.
Ez fantasztikus! Nagy meglepetés számomra. Ilyet

még soha nem éltem át. Nagyon köszönöm! Mint
tudod, rengeteg barátom van Gyomaendr6dön, és
nagyon sokat voltam ott lent... Ez azért hatalmas
meglepetés. Minden gyomaendrődinek boldog új évet
kivánok!

1. Aki a legtöbb érdeklődőt vonzotta - Csollány
Szilveszter. A gyűrűn a győztes olimpiai gyakorlattal.

2. Csollány Szilveszter a bogrács mellett is biZonyitott,
afőzésben segédkezik dr. Dávid Imre polgármester ~

- 2002. augusztus 20-án

Akedves olvasónk állal beküldölI következő versben, abban leírtak jelen
tése, értelmezése, sajnos, nem változolt 2001. szeptember 11. óta sem, és vala
hol arra szólít, hogy a jövőben, az elkövetkező években mindenki próbáljon
emberi gyarlóságaitól olyan mértékben megválni, hogy ne okozza se közvetet
Ien, se közvetlenül embertársai, a környezete, a természel, ezzel a Földünk
élővílágának, az életet bíztosító lellételeknek rombolását, puszlítását,
tönkretételét, még rövid időre se. Az előttünk álló esztendőre, mint egy intelmet,
talán meg kellene fogadnunk aligyelmeztelést, hogyemberibben, jÓ szándékkal
tagadjuk ajÖvöt.

Emlékezés
(2001. szeptember 11)

Csak aki átéli, az tudja, hogy mit jelent afájdalom l

Sha ártatlanul éli át, az maga aBorzalom.
Az Úr Jézus szenvedése, az emberi gonoszság példája
De sorolhatnám vég nélkül ... és mindet ember produkálta.

Aháborúk áldozatai, az atombombák réme ...
A természet pusztítása, mind az ember "műve".

lsten teremtett szép világot, benne madárdait, tengert
Előlegezte abizalmat, és megteremtette az Embert.

Addig nem is volt katasztróla, míg lsten vezérelte IJtját,
De az ember eltordult Tő/e, lsten nélkül járja az útját.
Az elvakult ember úgy véli, talán ő maga az Isteni
A pénz, ahatalom, amúló gyönyör, ezt hajszolja, ez neki minden I

Aztán jött aborzalmas merénylet. hol ezrek estek áldozatul ...
A templomok sorra megtelnek, lohászuk égbe száll- hisz ott az Úr.
Törpék lettek az óriások, közös imával fohászkodunk,
Uram, bocsásd meg bűneinket, hiszen csak gyarló emberek vagyunk.

Szabó Incéné
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KÖSZÖNET
A Gyomaendrődi Városi SE tisztelettel köszönetet mond mindazon

kedves támogatójának, aki az adója 1%-ál az utánpótlás nevelésére létre
hozott alapitványunknak ajánlotta fel. Az átutalt 49748 Ft-ból az
alapílvány cipőt vásáro II az egyesület uiánpótlás korú sporlolói számára.

allergiás csalánkiütéseket. asztmái okozhatnak,
szinlelikus lestékanyagokkal együnlogyaszlva
károsak, aszpirinérzékenyeknek veszélyesek
lehelnek, E-300 jelenlélébel1 benzol keletkezik
belólük

allergiát okozhalnak, erös görcsoldók
lejfájást és hányingert okozhalnak, irrilálják
az emésztöcsalornát. allergiát.
asztmarohamokat vál thainak ki
bontja a61-viiamini
bonlja aB1-vilaminl

ezüst

E-számok listája (folytatás)

Szín Eredete, hatása
sárga, piros, ásvánl'i pigment, ma már szintelikusan állilják elő

fekete
ezüslszürke lémpigment, ásványi anyag, az Alzheimer-

kór előidézőIének tartolták, de még ma sem
bizonyított
fémpigment. állalkísérlelekben számos enzim
működését gálolla
lémpigmenl
Aszervezet biokémiai folyamatail sokféleképpen
befolyásolja. Csak sajtbevon6kban engedélyezlék
vörös álonyában van, aszervezetben lebomlanak,
allergiát okozhatnak

E-174 (ezüsl)

lÜL}ÖN AFARSANGRA!
. Haladcs táncislrola indulfel.

n6ttelmek nyolc hétvégén át
2 . január 5-én vasiínap

délután fél öt 6rakor
J ~ ~ ~.ndl6di
~~~.fMilv. l'U2óban

p.nuár s-.tn '- ~-én
n::66-~24

-maii:

E-213 ( kalcium-benzoát)
E-214 - 219
(p-hidroxi benzoésav és észlerei)
E-220 (kén-dioxid és vegyületei)

E-221 (nátrium-szulfit)
E-222 (nátrium-hidrogén-szulfil)

Kód (név)
E-172 (vas(III)-oxid,

hidroxil
E-173 (aluminium)

E-175 (arany) arany
E-180 (Iitolrubin BK) vörös
(rubinpigmenl)

E-200 (s20rbinsav és vegyületei)

E-201 (nátrium-szorbál)
E-202 (kálium-szorbál)
E-203 (kalcium-szarbát)
E-210 (benzoesav és vegyületei)
E-211 (nátrium-benzoát)
E-212 (kálium-benzoát)

Utolérjük-e Európát
a jódhiány felszámolásában?

Jódozott só használata Magyarországon
Hazánkban aNemzeti Jódbizottság is 1997 óta szorgalmazza az előrelépést

ajódhiány megelőzése érdekében. 2001-ben úgy foglallak állást, hogya jódo
zott konyhasó használatát az egész országra ki kell terjeszteni oly módon, hogy
a lorgalmazott sónak legalább 90%-a jódozott legyen. Úgy látták, az egészség
ügyi felvilágositás, és -propaganda egymagában nem vezethet eredményre.

A bizottság állal végzett számítás szerint, ha sikerülne 300 ezer golyva
kialakulását megelőzni, ez 1997-es árfolyamon néhány tizmillió forinlos belek
lelés mellett 1,77 milliárd meglakarílást jelenthetne aköltségvelésnek.

Tennivalók, UNICEF kampány
A most érvényben lévő népegészségügyi plOgram 2010-ig akarja 2%-ra

csökkenteni a golyva-gyakoriságot. Ez nagy erőleszílést igényel, hiszen egyes
megyékben agolyva aránya jelenleg ennek a10-szerese Ugyanakkor az ENSZ
Közgyűlésének 2002. májusi rendkívüli ülésszaka arról határozott, hogya tagál
lamok 2005-ig felszámol nak minden jódhiány okozta egészségkárosodás\.

pv. UNICEF most induló kampánya szeretné felhivni a közvélemény
figyeimét a jódhiányra, ennek egészségügyi következményeire Megelőzési

módként ajódozolI só használatát ajánlja
2002 november elejétől külön honlap loglalkozik a jóddal, jódhíánnyal,

melynek elérhelősége: www.unicel.hu/jodlap
A kampány részeként hamarosan televiziós reklámfilmek is bemutatásra

kerülnek. Az UNICEF egyidejűleg az egészségügyi szakemberek és az
egészségügyi kormányzat dönlését és intézkedéseit is sürgeti a jódhiány
mielőbbi hatékony megelőzéséhez.

Szervezetünk jódszükséglete
Szervezelünkl1ek nagyol1 kevés jódra van szüksége, de 10l1tos, hogy napi

rendszerességgel hozzájussunk aszükséges mel1l1yiséghez Különböző életkor
ban különböző az ember jódszükséglete. Ma aWHO, az UNICEF és aNemzetközi
Jódbizollság szakemberei szerini az alábbi l1api jódbevilel az optimális:

csecsemőkorban: 40-50 mikrogramminap
csecsemő-, óvodás korban: 70-100 mikrogramm/nap
iskolás korban 100-150 mikrogramm/nap
felnőltkorban- 150 mikrogramminap
terhesség idején 175 mikrogramminap
szoptatás idején: 200 mikrogramminap

Ajódhiányállapot következményei
Amagzat lejlődése során, az első hónapban, aszövelek differenciálódásá

l1ak idején a leglol1tosabb az al1ya megielelő jódellátottsága. Újabb kutatások
szer;nl az ilyenkor meglévő el1yhe jódhiány következtében 10-15 pOl1ltal
csökkenhet aszülelendő gyermek IO-ja

A lerhesség második harmadában adott jódpótlás javit a magzat ideg-,
immun- és csontszövel fejlődésébel1, de teljesen nem áltilja helyre az első har
madban elmaradtakat. Jódhiány eselén gyakrabban fordul elő spontán vetélés,
magasabb az újszülöttkori halálozás.

Enyhén vagy mérsékelten jódhiányos gyermekekben 7-B éves korukra
alakul ki a golyva, mérhelő a szellemi és növekedési elmaradás, halláskáro
sodás, nő afertoző belegségek iránti fogékonyság. El1yhe jódhiány eselén egész
életen át gyakoribb a magasabb koleszterinszinl, az érelmeszesedés és az
elhízás. A jódhiány gyermek és felnőtt esetében egyaránt csökkenti a testi és
szellemi teljesítőképességet.

Jódhiány Magyarországon
Hazánkban 10 emberből 8 jódhiányosan táplálkozik, és általában nem

vagyunk tisztában ajódhiány következményeivel sem Az 1990-es évek közepén
az ivóviz jódtartalmára vonatkozó vizsgálatok megmutalták, hogya 3200 magyar
település közül csak 84 lakói fogyasztottak megfelelő jódtartalmú vizet (150
mikrogramm literenkél1t) A golyva előfordulásának gyakorisága pedig 3
kivételével (Bács-Kiskun, Csol1grád, Vas) minden megyében meghaladja a
l1emzetközileg ellagadott So/o-os arányt.
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A Családsegítő Központ hírei

2003. JANUÁR

A Városi Családsegítő Központ 2002. november 22-én Drogprevenciós
Napol szervezett aGyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium támogatásával. A
nagy érdeklődésre való tekintettel két helyszínen folyt a program: a Kner Imre
Gimnázium tanulói saját tornatermükben hallgatták meg az előadásokat, míg
a Bethlen Gábor Szakképző Iskola diákjai és a8. osztályosok a Katona József
Műveklődési Központban kísérhették figyelemmel a programot.

Az első előadó Zsankó László rendőr alezredes volt, aki a drogok hatá
sairól, a drog és a bűnözés kapcsolatáról tartott lebilincselő, példákkal alátá
masztott előadásI. Ezután agyulai Drogambulancia munkáját mutatta be Papp
Sándorné, az ambulancia munkatársa, majd szót kapott egy gyógyult drogos
fiatalember is. Egy-egy helyszínen kb. 400 fiatal kísérte ligyelemmel az előadá

sokat. A program részeként Boros Béla dekoratőr karikatúra-kiállítását
tekinthették meg az érdeklődők "Ne nyírd ki magadl" címmel, aKatona Józsel
Művelődési Központban.

E hónapban még, szintén a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
támogatásával, november 29-én, éjszakai pingpong versennyel igyekeztünk
programot nyújtani a liataloknak. Aversenyen 48 sportoló vett részt 6 asztal
nál, avállakozó számú közönség előtt. Aversenyzők életkora 11 és 18 év között
volL Anagy korkülönbség miatt két korcsoportban indulhattak. A verseny kb.

4-5 órán keresztül tartott, közben folyamatosan üdítővel és pogácsával kínáI
tuk a résztvevőket.

Az I. korcsoport eredményhirdetésére 9 óra körül került sor. Az eredmény:
1. Paróczai Barnabás, 2. Lővei Tibor, 3. ültyán Lajos.

A II. korcsoport eredményei 1. Kurilla Zoltán, 2. Lehoczki Gergő, 3.
Demeter Márk. A díjazottak tortát és puule-t kaptak, a résztvevőkel csokival
jutalmaztuk.

Amikor averseny avége felé közeledett, és voltak szabad asztalok, amár
nem versenyzők aszórakozás kedvéért még játszottak.

Köszönjük a segítséget Ágoston Istvánnak, és a megyei szövetségtől
Jámbor Zoltánnak, akik averseny lebonyolításában segítettek.

Felhívjuk az érdeklődők ligyelmét, hogy 2003 februárjában újabb verseny
lesz aSportcsarnokban.

Intézményünk idén is szervezett Télapó-ünnepséget aRózsahegyi Kálmán
Általános Iskola diákotthonában lakók számára, december 5-én.

Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani Molnár Albertnek, aki zenés
műsorával oldotta a várakozás feszüllségét, és a Vöröskereszt Területi
Szervezetének, akik acsomagokai biztosították agyermekek számára.

A Városi Családsegítő Központ munkatársai békés, boldog új esztendőt

kívánnak mindenkineki

Fialal pár ül akarácsonyfa elóll. Egyszer csak kipallan az ajtó. Téfapó energikusan
berobban aszoba közepére, lila Télapó-ruhában, zöfd szakállal, hátán pullony

TÉLAPÚ: Csupa erő, csupa izom, én is Muszkli szörpöt iszom I

FIATALOK: Télapól
TÉ LAPÚ Boldog karácsonyi ünnepekel kívánok aBazsai Bt nevébenl
FiÚ Boldog karácsonyt, Télapól
LÁNY Már úgy várlunkl
TÉLAPÓ Tudom. engem mindenki vár, liteket pedig aKenguru bári Kenguru bar. VI.

kerület, Dob utca 30. 1

FiÚ: Mondd, Télapó, miért olyan zöld aszakállad?
TÉLAPÚ Azért, hogy jobban loszloreszkáljonl Tetszik? Te is csinállalhalsz ilyet a

Skinhead Paróka Szalonban Álszakállak, műbajszok, parókák minden színben és méret
ben.

LÁNY És miért olyan lila aruhad?
TÉLAPÖ: Mert ez nem akármilyen ruha l Ez valódi Babicsderl
FiÚ: És miért ilyen nagy aszemed?
TÉLAPÓ: Azéri, hogy jobban.. Hahal Nem dőlök bel No, gyerekek, leveszem hátam

rói "Tápió" puttonyomat - szőlőszüretkor különbsen előnyös -. és kiosztom az
ajándékokat Jó lesz?

FIATALOK: Igeni Igeni
TÉLAPÚ miulán levelle aput/anytaháláról: Jók voltatok?
Alialalok bólagainak.
TÉLAPÓ AGordiusz Úzlellánc kbzérljeiben vásárollalok?
Fiatafok összenéznek.
TÉLAPÓ Nem?
FiÚ: Tudod. Télapó, be kell vallanunk, bárhogy is szégyelljük, bizony, nem.
TÉLAPÚ összerancolt szemmel. Ejnye-bejnye, gyerekekl Csak nem a konkurens

céghez jartok? Anevét nem mondom ki. mert az ingyenreklám lenne.
LÁNY sírós hangon' Bevalljuk, mi valóban aBud and Spencerhez járunk
TÉLAPÓ: Pedig tudhatnátok. hogy ők aKrampusz szponzorai l
FiÚ ijedten Tényleg? Becsületszavunkra, nem tudtuk l Ugye?
LÁNY: Nem, logalmunk sem volt róla! jgérjük, soha löbbé nem lordul elő!

TÉLAPÓ: Khm... Na ió, most az egyszer elnéző leszek. De szentüllogadjatok meg.
hogy ezenlúl csak a Gordiusznál vásarollokl Borúra derü. lássuk, mi van a pul
tonyunkban? Hohól Ez a liéd. lIaml Villanyborotva a Sudár Úzletkbzponllóll Jusson
eszedbe apapróll Minden pap Sudárl

FiÚ: De hisz apapok nem leltéilenül sudár lermelüek l

TÉLAPÓ: Ugyan, liam. mit értesz te areklampolitikahozl Leányom. te következel I Azt
kapod. amire legjobban vagyszl

LÁNY Hermelinbundál?
TÉLAPÓ Mit hermelinbunda? Tíz Ilakon csodás Somi Samponl

SzereplőkJiú, Lány, Télapó
TÉLAPÓ + áfa

LÁNY: Miből gondolod. hogy erre vágyom alegjobban?
TELAPÓ: Hogyhogy miből? Hisz ezt mindenki tudja I Somi Sampon - minden nő

álmai
LÁNY: Tényleg? Nem is tudtam!
TÉLAPÓ Pedig nap mint nap elmondják atévében. hogya leglőbb vágyad aSomi

Sampani Lányom. Ie nagyon rossz vagy! A Somi valódi lormalinkivonatot tartalmaz.
amely tartósítja. fixálja a hajaI. Nemcsak korpátlanil. de kipelyváz és lisztté is őröll

Tessék. atíz Ilakon Somi Sampon. és mellé kis kártyanaplárt nyújt at egy könnyü naptar
- anehéz napokra. Ugye. örülsz?

LÁNY nem túl meggyözöen: Igen. Télapó. nagyonl
TÉLAPÓ: Na és. gyerekek. itt a legnagyobb ajándékI Egy valódi Mix-Max

számítógépi Télapó dalra lakad és láncra perdül
"Bármiben is löri
Szép okos lejél.
Nyari házat venne.
Megölné nejét.
Hogyha van egy Mix-Maxa.
Nincsen többé gond.
Agépnek nincs klimaxa.
És mindent megmondl"
FIATALOK: Végre. aMix-Max számítógépi
TÉLAPÓ: Bizony. gyerekekl Haj, de jó ilyen örömlől kicsattanó arcokat lalnil Bárcsak

lenne nálam egy Fidzsi lényképezőgépi No. de nekem mennem kell. masok is varnak
rámi Ó. majd ellelejtetteml III van még alislal Hosszú papírtekercset vesz elő apullony
ból.

LÁNY: Mi ez. akívánság lisla?
TÉLAPÓ Dehogy. aköszönelnyilvánításokl Ez az ajándékosztás nem jöhetell volna

Iéire. ha nincs a"Tedd be bank". Köszöneltellarlozom a"Burkolj burgernek" . mely biz
tosilja az uzsonnámat....

FiÚ: Ne haragudj, Télapó. de muszáj elt lelolvasnod?
TÉLAPÓ: Muszáj, kisebb összegekkel ők is támogattak.
LÁNY Nem lehetne mégis kivélelesen mellőzni? Mi biztos nem árulunk eli
TÉLAPÓ: Na jó. kicsi I mar úgyis unom. Ma már hatvanhélszer olvastam lel.
LÁNY Borzaszló l
TÉLAPÓ Az. És még hol van éjféli
LÁNY Kint var aszánod?
TÉLAPÚ: Bizony. arénszarvasokkal. amikel ahelsinki állalkeriből kapiam kölcsön.
FiÚ: Nem Iéi sz, hogy ellopják?
TÉLAPÓ. Dehogy lélek. hiszen "Ki óbégat?" - riasztót szerelt be nekem aFrasz Klt I

LÁNY: Szörnyű lehel ennyi reklámot lejben tartani, és állandóan elmondani.
TÉLAPÓ Mil csinaijak? Ebből élek l

FiÚ: Hogy nem őrülsz bele?
TÉLAPÚ: Még csak az kénel - Majd ha adiliház lizel érte l

Kövesdi Miklós Gabor
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APRÓHIRDETÉSEK Rádió Cervinus a Térség hangadója
in~atlan Oiplomamunkák, eSS/ék, iegyzetek gépelése,

szerkesztése, nyomtalása, kötése. Rövid határidó'
Hivj, ha szükséged fesz ránki Tel.: 66/285-141
(17-20 óra): 06/30/8563-218. -b-4x·

Bizonyára minden gyomaendrődi hallgatónak feltűnt a változás, mely a
korábban Cervinus néven az FM 95,2 Mhz-n sugárzó rádiónál bekövetkezell
szeptember l-jétől Rádiól Cervinusként üdvözli hallgatóit. Öt Békés megyei

Gyomaendrődi Híradó szerkesztösége, Szabadság tér l. sz.
Telefon: 66/282-128, fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

Tisztelt Hirdetőnk!
A HíRADÓBAN megjelenö magánjellegiJ apróhirde\ésél kérésére ingyenesen
lovábbíljuk aDél-Alföldi meglelenésű ~ B A Z Á K 7_ apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelenIeiésre A beküldendö
hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁR ban is kérem l

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenésil

2002 őszén kezdte meg müködését aTütü-ker vállalkozás keretében egy új,
müanyag nyílászárókat gyártó üzem. Mindenfajta ajtót, ablakot készítenek ren
delés után, egyedi méretekben és mennyiségben is, és kérésre beszerelik, s
mindezl rövid határidővel. Spectus, angol gyártmányú profilból, Winkhaus
vasalással, komplelten szállítják anyílászárókat- elérhető áron.

Cél a lakosság gyors, pontos, rugalmas, minőségi kiszolgálása, még
hétvégeken iSi

Érdeklődni, megrendelni lehet: Bajcsy-Zs út 66. sz Tel.: 66/386-162,
lax: 386-858.

WINK
MAUS

Új müanyag nyílászáró készítő üzem indult!

rádió együttműködésével, Rádiól Békés megye néven valódi lérségi rádió
alakult. Nem csak nevében, müsorszerkezetében is megújult a radió, zenei
slruktúrájával elsősorban a 45 év alatti korosztályt célozva meg. AJ. eddig is
kiemelten kezeli helyi jellegű információk még nagyobb teret kapnak, immáron
nemcsak Szarvas-központúan, hanem avélelkörzet minden települését illetően.

ARádiól kereskedelmi adó, ahol akereskedelmi jelleg amüsorszerkezet és
reklámszolgáltatói tevékenység révén kerül előtérbe. A kereskedelmi rádiók
általánosságban a legrugalmasabb és leggyorsabb médiumok Anap folyamán
ahallgatottság egyenletesen magas, ahétvégi és hétköznapi elérés között nincs
számottevő különbség. Az elhangzó reklámok, agyártás során alkalmazott tech
nikáknak köszönhetően színessé és igen hatékonnyá teszik a hirdetést. A hir
detők egyre növekvő száma is azt igazolja, hogy az új arculat elnyerte ahall
gatók tetszését.

A rádió számos gyomaendrődi intézménnyel felvette a kapcsolatol,
melynek eredményeként ahelyi közélet eseményei ről folyamatosan tájékoztat
ja hallgalÓil. A Rádiól Cervinus vételkörzetében 100-110 ezer lő hallhatja az
adást, anap 24 órájában, közéleti műsorokat minden óra húszkor és ötvenkor
sugározva,

2001 január l-jétől a technikai fejlesztésnek (antenna- és adócsere)
köszönhetően agyomaendrődi hallgatókhoz is egyre javuló minőségben jut el
aRádiól Cervinus adása.

Minden kedves hallgatójának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt kíván aRádió1 Cervinusl

Elérhetőségek 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Tel./fax 66/214-186,
e-maii: cervinus@externel.hu.radio1cervinus@radio1bekesmegye.hu

Értékesítési képviselő: Borgula György 20/5862-591
e-maii: ertekesitescervinus@radio1bekesmegyehu

Tudósitó: Barta Bernadett 66/514-640
e-maii: barta@radio1bekesmegye.hu

larmu

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondok köszönetet

mindazoknak, akik az édesanyámat
Schubkégel Ádámnét utolsó útjára
elkísérték, meglisztelték ől azzal,
hogy sírjára virágot tet1ek, küldtek,
vagy részvétüket valamilyen úlon
kinyilvánították

Továbbá köszönelet mondok a
Városi Gondozási Központ által
küldötl koszorúért és az Őszikék

minden dolgozójának, segítő szán
dékukért, mellyel utolsó napjait
megpróbálták megkönnyíteni!

Lánya, Schubkégel Erzsébet

Krlün6 állapotu, alig hmnalt (csak fáték
tárolására) járóka efadó. Erd.: 661386·527,
06130/4828-610
4 táblás logasborona eladó lár 40 Efl. Erd
66/285-574 esli órákban ·b-4x-

Gye, Józsel A. 20 sz. alaIII ket szobás, lúrdoszo
ba, kOnyha, gáz központi lütéses családi ház
eladö. Erd .. 06/70/26632-901.

Gyomaendrodön, Klsrell u 28. szám alaII 3 .
szobás kertes családi ház nagy porlával. gáz és
vegyeslüzeléssel 6500 OOO Ft-éri eladó. Erdek
lódni Körös sor 8 sz alall vagy a66/285-884-es
telelonszámon.-b-5x-

Gyomán, a fó ul mellell emeleles ház mel
léképülelIel, gariizzsal, nagy porlával igényesnek
eladö' lár 10 MFI. Erd: 661284-586-b-4x
~~a.sz:araTI2SIQ5áS
összkomlortos ház eladó. I.ár 2,8 M FI. EId:
66/284-344 -b-4x-

veg~es

Gyomán, aKeleti u~2700 m' zártkert
eladó. Gyümölcslák, veteményes, gazdasági
épület~k Jószáglartásra, terménytárolásra alkal
mas. Asolt és furoll kúl. villanyóra van. lár 1,5 M
FI. Ugyanill 4láblás logasborona eladó. lár 40 E
FI. Erd.: Sallai u. 10/1, vagy 66/285-574 esli órák
ban. -b-4x-

Egyetemisták, IÖlskolások, flgyeleml

OkIober 6 ltp-en 3szobás, 2erkélr,es 85""""ii1lV
em., egyedi víz-, gaz-, villanyórás laKás eladö.l.ár
4 MFI. EId. 66/386-750, 06/30/4144-559. -b
4x-

FeluJltasra várÓ régi tlpUSU 3szobás családi haz
eladó (pici gyepes udvar, Gye., Katona Józsel u. 2.
sz. Mozgássérülinek könnyen átalak~halö, lépcsó
nincs) Megtekinthet6 csak a délutáni órákban
elózetes leleion megbeszélés után. 06130/4051
066. Csendes helyen aváros szélén, de kövesúl
közelében. Csak komoly érdeklód6kkel tárgyalok.
lár 3,8 MFI. -b-4x-

Gye, Zalka M. u. 23 sz. alaII' 1098 m'-es épJlésl
telek, épitési engedéllyel eladó.lár 600 EFI. ErO ..
06/30/2321-114, vaqy 06/30/4168-802. -b-4x
Hunyan, Békescsaba vonzásatian, 120 m'-es,
összkomfortos családi hiiz, gazdasági ép.ületekkel.
nagy földterülelIel eladó, vagy elcserel~etó lár
2,5 M FI. (Pest megyeiek elónylJefll Erd.: esle
661285-531 lel. -b-4x-

,-----------------------------------------------------------------------------------*
i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i, ,, ,
: Feladö neve: ,. i, ,, ,
i Címe: , i

Cserebere (aprö-) hirdetés szövege (max. 20 szö): .
....................................................................... ; .
.................................................................................
.................................................................................

,
.................................................................................

(Irányár: Ft.) (o/lIOSha(ó ircissall)
I. ~ _. .. _ .. ~ .J
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E-maii: vendeJ@bekesnel.hu

nyelvtanfolyamok
indulnak
2003. január 15-töl.

IAXI
GYOMAENDROnÖN NON-STOP
I-()...,f3 / :) () / ~ (Hi:) - 1 f) 4-

-281 f)f)/~S-~S-~S

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 811.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282·686,

tel.: 06120/9142-122NYELV6TÚDlÓ

ANGOL,
NÉMET,
FRANCIA

\ \ l ~ ,

Telefonok - Faxok 6•
Telefonalközpontok i'~:~ -o'.,.. _ ,:'

Hívószámkijelzők 'C' :~7

GSM tartozékok a legjobb áron!

TELEMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA

~A]~~:;::!rS

• Nyelvvizsga eló1<észítö
90 órás (3x30 óra) 3x12 OOO Ft

120 órás (4x30 óra) 4x12 OOO Ft
100 órás (2x50 óra) 2x20 OOO Fl
Nyelvvizsgák: decemberben, áprilisban, júniusban

• KezdD
100 órás (2x50 óra) 2x20 OOO FL
Tanlolyami csoporlokat jelenlkezéslől függően indílunk.
Jelentkezés 2003. január 5-ig
Telefon: 282-686, 20/9142-122, 20/4684-876
Személyesen kedden és csütörtökön, Kossuth u. 18. 18.30-19 óraig.

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom kere ten belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhei:,

valamint targoncához. ef
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű lEOf

és !a.rg?nca g~mik.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.

, ,
LAT ZERESZ

..
UZLET

CYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5. TEIdoN: 284 -25 5

wo IT) rn ®[? rn [!'W~11 rn [!,
S

(Hi8. SVHS, VHS minőségben.CD-re archiválás)

TEREMDÍSZÍTÉS
(léggömb, virág stb.)

R &T Műhely R. NAGYNÉ BARÁTH ÉvA

GYOMAENDRŐD,Kis Bálint u. 3.
Telefon: 06(30(3284-442 • 66(282-828

INCjYENES kOMPUTERES SZEMVilSCjÁlAT

H.?I<.?P.-Sz.o. dÉlElőTT /"\

SlTI<?VÉNyEk bEVÁITÁSA V
SlEMÜVECjEk kÉSlíTÉSE, jAvíTÁSA

JANUÁR 2--Től ~EbRUÁR 28--iG
A pROCjRESSlív lENCSÉkET 20%--05 ÁRENCjEd

tVlÉNNyEl kíl\lMjuk kEdvES vÁsÁRlóiNkNAk!

OpTikAi cikkEk NACjY VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kisz.olCjÁlÁsSAl vÁRjuk

kEdVES vÁsÁRlóiNkATI

TismlwEI: Szarf-a Csilla lATSIERÉSIMESTER

Akkuk - Tokok
Headset-ek

Adatkábelek
Kiegészító'k

BÉKÉSCSABA GYÓNI G U. 3.
TEL.:66/442-755

Gyomaendr6di szerel6nk: 06 20/9266-853

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-"

BÉ LYEGZÖ KÉszíTÉS!
Hagyományos és önJestékezőkivitelben.

Névkártyák, szórólapok. esküvői meghivók,
tájékoztatók (tűzött és ragasztott kivitelben),

öntapadó címkék készitése.

Laminálás A/3 (297x42ü mm) méretig.

. BALU PRINT BT. 06/30/2360-289' 06/30/9580-479 • 66/283·489
L._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.~
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RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162,06/30/9533-594

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.

r·-·-·-·_·_·-·-·-·=·-·,
PAPÍRDOBOZ

FÓLIAZSÁK
Stancolt és hagyományos

PAPÍRDOBOZ gyártása

STANCOLT CIPÖSDOBOZ
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Hársfa u. 811.

Tel./fax: 661282-686,06120/9142-122
E-mail: vendel@bekesnet.hu

L._._"_._._._._._._.~.~

~~~~%~~~~,

I•••· &~ varroda Gyomaendrőd, Kossulh út 18. alalt ~I~
~ Varrodamban vállalom: 1

~y, ,r. f "h ' t r

~ nOI e saru aza II"
~ hozoll anyagból, gyermek méreilől a női exlra méreiig egyedi mérei szerint :.•
i%i lelsóruházali termékek készilését. I:
~ Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök, oszlályok részére ' .•
~ ballagás i koszlümök, szalagavalóra alkalmi és táncruhák készítését is I·

l
,I Nyi/va tar/ás ahét minden napján 8-17 óráig. I:
:.' Gyors határidő, kedvező árak Teleion 66/386-~79/23, 06/30/9087-808 {'

";.1 F '" f· elsuruháza ~I ahelyszínen kiválasztott anyag- és szín minta alapján egyedi mérei ;
~.1 és lazon szerint: lérli nadrágok, zakók, ő[lőnyök, ballagasi őllőnyők I~

LI kiválasztását és rendelését is végzem. 1-:

'. . Érdeklődni: 66/282-059, 06/30/~3~0-503 f
• . 1. ..... " , .... __ ._'._._ _.. . .•. ' ' .. ' •.. _ '. ' .. : ..~
,'" ~~~Th~=p.,,*~~~~~"'>ö.'lö,;=~?<>.~,*,,~. ."i'i
!'v._~"G:<...~~~~~~~~~~~~~~~

· .· .· .
Tévé, video, antenna

és egyéb elektronikai készülékek
~ ~

JAVITA8A!
GELLAIIMRE

Gyomaendrőd,Zsák u. 7. sz
Telefon: 06/66/285-265, 06/30/2284-728· ..... ... .. .... ... ..... ..... ....... ..... .. ... ....... .. ... ... .

ONI.INE
Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/ l.

Tel./fax: 66/581-670 • E-maiI: online@bekes.hungary.net

~
KörÖSi Weekend Hor~~sz-~~ ".

:~.•" . hobbY-. kempinaszakuzlet ~%
~, .- Horgászielszerelések - teljes márkakinalat ~

Festékek - nagy választék, kedvezD ár
Ajándéktárgyak

GVÜMÖLCSFÁK ÉS OíSZNÖUÉNVfK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKBÓl!
Endrőd. Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig.

FESTÉKCENTER - 2000 BT.
MEGNYITOTTA FESTÉKBOLTJÁT

~LAFARGEL-: GIPSZ

Fakro tetőablakok - 10%
Gipszkarton rendszerek teljes választéka

Kazettás mennyezetek
Hőszigetelő anyagok 310Ft-tól

Külső nemesvakolatok 1800 Ft-tól
OSB lapok teljes választéka 49.0 Ft-tól

Amerikai és kanadai típusú fémpro'filos házak
YTONG

Ingyenes kiszállítás, kivitelezés
06/30/2289-702

Gyomaendrőd,Kossuth u. 68.
(volt GMV keverő területén)

Nyitva: h-p.: 8-17 óráig, sz,: 8-12 óráig .

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi akkal:

il
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonérfékesítés, helyszínre történő kiszállítas
- teljes körű temetkezési szolgáltatás
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SzáTIÚtástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok és bútorok egyedi
megtervezése és kivitelezése,
díszkapuk, díszkerítések és lép
csők faragása

Fel nem vett nyeremények
Konyhai robot 1kék X
Kávéf6z6 90 fekete f:::,

Rádiósmagnó 70 fekete O
Szendvicssül6 61 kék O
Dave ajándékcsomag 3fekete O
Palmolive ajándékcsomag 7piros X
10 kg krislálycukor 65 kék X

Nyitva tartás:
hétfő 8-17-íg, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

KERTMEGI MIHÁS.Y
általános asztalos

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111, sz.
Telefon: 06/30/3543-383

/f.1LlL== J...
~~!~~ 11~1=~

Tapéta, festék,
ajándék szalon
Gyomaendrőd,Kossuth u. 45. (Földhivatal udvarában)

Kínálatunk:
Tapéták: papír, selyem, habosított, fűrészporos,

öntapadós, falburkoló, bordűrök. Egyes tapétákra AKCiÓ!
festékek: külső-belső fallestékek,

alapozó zománcfestékek, lazúrok, glettanyagok, hígílók
tapétázó és feslöszerszámok

vázák, kaspók, pohárkészlelek, díszgyertyák

)(ytadecC);

ÁLLÁST A.JÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, mázoló/festő és faipari

segédmunkást/asztalos segédet keres.

Jelentkezni a 06/30/9533-594-es tetefonszámon lehet

Nyitva tartás: hétfő-péntek 8-12, 13-17,
szombat 8-12. • Telefon: 66/386·553

Et6litn,BIl/lt>ibM jlZ Zri(f,j. b/}!ri/}j áj etztf>4ri~t iillá.llui/

"\ UTI

~
~
'U~\

GYOMAENDRŐD

Szabadság ter 4. sz

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gil1U1áziummal szemben)

E-mai!: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610

Nyitva tartás.· hétfőtől péntekig 8-Il-ig és 13-17 óráig.

Julíca Uzletházban
22 K-os aronnl,Jol futtatott biZSU ékszerek

Aronv és ezüst ékszerek nogV vólasztékban,

valamint javítás

Tört aronvbál ékszerkészités,

kíbövült míntokollekcíóból

fOlYAMATOS AGFA AKCiÓK!!!
Frlmkidolgozás róvid hotóridővel.

kivóló mínőségben,

kedvező áron! 11
Fénvképezőgepek már ~

4100 Ft-tól

Fatáolbumok, filmek, elemek

Audió- és videokazetták. ÖRAK, HÖMÉRÖK. ojóndékok l

JVLICA ÜZLETHÁZ
Gvomoendrőd.Fő üt 216. Telefon: 06/66/284-815

Boldog új évet kíllánunk kedves vásárlöinknakl

Várjuk vásárlóinkat a

• Számítógép-kollfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

. perifériák, kellékek
• Gépbővítés beszámítással
• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás. faxolás
• E-maiI kűldés-fogadás

• Helyi hálózatok
tervezése, kivitelezése

• Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

X 5500 Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 3.
~ Tel./fax: 66/386·614,

Építőipari 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
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadasa (toronydaru,

keretes állvány, útpanel.,)

THERNI

A MÁGU8-COMP
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DINYA IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.

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

A decemberi keresztrejtvény nyertesei: Czeglédi Ferenc,
Kiss János, Schwalm Dánielné, Tóth Sándor, Kovács Judit, Kovács
Lajos, Gonda Zsuzsanna, Juhász Mihályné, Oláh Sándorné, Farkas
Zoltán, Forster Gusztáv, Gonda Jánosné, Szatmári Anita, Pelyva
Miklós. Anyereményeket, avásárlási utalványokat postán küldtük el
számukra. Gratulálunk!

• MAKITA elektromos profi kisgépek, kéziszerszámok

• STIHL láncfűrészekés tartazékaik,
valamint STIHL láncok élezését vállaljuk!

• KLUDI csaptelepek
LlNDAB lemezek forgalmazása,

erre megrendeléseket felveszünk.
• Csövek, idomok, idomacélok • unipipe csövek és unipressz tar

lozékok és présszerszámok • rozsdamentes evöeszközök
• kerékpárok, alkatrészek.

Várjuk kedves vásárló/nkat'

~~,~"1~/

- --
Profi Fotó műterem

Vállalja:

• színes és fekete-fehér igazo Iványképek,
útlevél képek 1perc alatt

• esküvői, gyermek- és műszaki fotók készítését
• tablóképek készítése bejelentkezéssel

• házllOZ is kimegyünk l

Nyitva tartás: hétköznap 8-18 öraig
szombat-vasarnap 8-12 örá.ig

Deák Ferenc u. 15. sz. 66/285-294
mabil: 06/30/5502-404

Boldog új éuet kiuánunk minden kedues
ügyfelünknek!

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok g:;ári áron • oltott mész, kovács-szén,

dunai sóder és import cement kedvezményes áron
készletből vagy rövid határidőremegrendelhetőkl

I

[~I
A

Hősök úti COOP·ABC
áruházban

az új esztendőben is
megdöbbentőenkedvező

árakkal,
megbízható minőségű,

olcsó COOP márkater
mékekkel,

nyereményakciókkal várjuk!

Vásároljon 2003·ban is a
.COOP.ABC.ben,

jót - jó áron!

Megnyílt a Turul Cipö Mintabolt
~4-r, acipőgyár lerülelén
"" I URUl Gyomaendrőd, Szabadság tér 2.

Tel. 66/386·251 (a Sporlssarnok melleit)
Bébi-. gyerek-, lanyka-. női és férlicipők

széles válaszléka. termelői ároni
Kiárusítás!

Készletek, mintacipők. osztályos cipŐk rendkívül kedvező áron:
gyerekcipól< már 900 Ft-tól

női cipők már 1990 Ft-tól • női csizmák már 3000 Ft·tól
Nyitva tartás: H-P 9-17, Sz: 9-12

Vásároljon magyar börcipőt, garanciával!

..~,# #

TUZELOUTALVANYOK
BEVÁLTÁSA!

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

· .
: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
:MAGTÁR FE RT6TLEN íTÉS
· csótány-, hangyairtás
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162· .

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
Tel. jFax: 06-66-386-186
Építöipari szolgáltatás,

szennyvízcsatorna-építés,
út tervezés, kivitelezés

Bo/rlof] li} eSZlelUlot /fiv{tJl.l{Jf./{
mi/ulcJ/. ctlrlif]i {!J lemrlo parf1l.erüJI!mc/(.!
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ANDORésANOOAKl1. CSILLARSZALON
5500 Gyomaendr6d

TOldi UI 1/1. Nyitva: hétköznap 8-18 óráig,
szombat és vasárnap 8-12 óráig

APOLLÓ MOZI PÓDIUM KÁVÉZÓ
(tervezett.)PROGRAMJ AI

2003. januor
Január hó folyamán Komondy Zoltán filmren

dezö Kisért címiJ filmjéneK. ugyanakkor a 9l,Joma
endrődi Marja; lQjo~ rÖvicJfilmjeinek bemutatói
várhatók egyestén. közös' műsorQan. (Időpontja
még nem tisztázott, figyeld ,a plokÓtökotl)

Szintén teNezett egy Nciptáncos est és egl,J
DISCO-est (valószínűleg 25-én, szombaton - lósd
majd a plakátokonl) januárban.

ENILNO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282.822

MINDENT EGY HELYEN!
• Zalakerámia burkolók
• Keros spanyol burkolólapok
• Isola tető- és vízszigetelő rendszerek
• LB-Knauf vakolati és hőszigetelő rendszerek
• Lakásvilágítási felszerelések
• Fiair kerti blJtorok és egyéb rniJanyag termékek
• Trinát és egyéb hazai gyártók festékei

Telefon/fax: 06/66/284-528
Mobi!.: 06/20/9667-647

[. Rendőrségihírek .]
A decemberi eseményekról

I 3-án több kerékpárt loplak el. Alegtöbojük lezárl volt. ASporlcsarnok elói és a
művelődési ház udvarából hármat, egyet aVásártéri rakótelepről. Mindenki. lehetőség

szerinl, próbálja szemmel tartani akerékpárokai, mert nem lehetetlen, hogy szervezeit tor
mában viszik ajárműveket.

I AKis Bálint utca egyik ingailanának udvarából, az ólból1 Oszárnyaslloplak el.
t 5-én aVadász kocsmában szólalkozolt össze kél gyomaendrődi polgár, J L. és W.

J. Az összetűzés tettlegességig fajult. Al erős emberek abiróságon garázdaságért felelnek
majd.

I 7-én hajnalban aBajcsy és aWesselényi úl sarkanál balra nagyívben, aBaJCSY útra
próbált kihajtani egy személygépkocsi, miközben aMezőberény lelől éppen érkező

pótkocsis kamion elé került. ,1'1 balesel elkerülhetetlen voll. Olyan súlyos sérülés!
szenvedeIt avezető, O. J. illetve ulasa S. B., hogya helyszínen életét vesztetle. akccslban
ülő T. P. pedig súlyos sérülésekkel került kórházba. Avizsgálat folytatódik az ügyben.

t 7-én hajnalban T. L. Selyem úti lakost az élenársa az udvari melléképület mellett
találta hallan. Ahalál oka, hogy Hilti, disznóölő piszlollyallőbelólle magát asérten.

I 9-én aPenny Markel biztonsági őre észlelte, hogy két gyanúsan mozgó személy,
abudapesti H. Z. és J. A. hajléktalanok lopni készültek apipereosztály árui közül Észlelés
után olt tartolták őket, majd akiérkező rendőr lopás alapos gyanúja miatt veHe őrizetbe

őkel, selindítolla az eljárást ellenük
t 10-én észlelIék, hogya Sóczó-zugban az egyik hétvégi házal lellörlék és gáz

palackol. 31elszerell horgászbotol vittek el. Ugyanekkor egy másik nyaralón is észlellék
abetörés nyomait, de innen nem vittek el semmi!. Valószínű, hogy ekkor megzavar1ák a
tet lesi

IlO-én este 10-11 óra körül jelzett aSzarvasi úli Gulyás csárda riasztója A
helyszínre kiérkezve arendőr megállapítolla, hogy beleszílelték abejáratot. és ajálékgép
ből készpénzt vittek el. Akár 3D-40 ezer fari nl, arongálási kár kb. 20 ezer lorint.

t Al elmúlt időszakban lény derült arra, hogya Bethlen iskola tanu/óil zaklalják.
Zsarolással és rablással rövidítették meg atanulókat. IntézkedésI követően, abékéscsabai
beavatkozó aloszlály embereivel közösen a rendőrö', előállílottak 11-én hél személyt,
akikre az elkövetés gyanúja vetődött. Közülük többek esetében elindult az eljárás.

t 14-én ahajnali órákban aSzarvasi úlon Öregszőlőnél, akanyarban megcsúszolI
egy gépkocsi és meglódulI akocsma lala irányába. Repülése közben kidöntölI oszlopo I,
betonoszlopot, tűzcsapol és az ilalbolt (alátót néhány centiméterre végül megállI. Ako
csiban ülő ulas könnyebb sérüléseket szenvedell. avezető súlyosabb sebesüléssel került
kórházba,

• 14-én bejelentették, hogy egy Fő úti lakásban besurranásos lopás törlénl. Amig a
tulajdonos hátul teli-veli, addig a hívallan vendégek ellulajdonitottak 350 ezer lorint
készpénzt és 1millió IOfint érlékű, névre szóló lakarékbelélkönyvel Mini az kiderüll, min
den ajló és kapu n\'i1va voll, abejulás tehál nem eseti nehezükre az elkövetőknek.

t 20-án aBajcsy úton az egyik irodaházban, az egyik helyiségből eltűnt az egyik al
kalmazott pénzlárcájábóll Sezer lor int, és 4bankkártya

• 22-én areggeli órákban aKörösladányi úton egy Ford tehergépkocsi az út mel
leli i lüves részben feiborulI a9-es kilomélerkőnél. Nagyon valószinü, hogy nem az úlvi
szonyoknak megrelelően közlekedell jármúvével avezetö. Sérülés nem törlénl.

t 23-án adélutáni órákban aSugár út egyik házába kéredzkedell be két. etnikumhoz
tartozó személy Al egyikük rosszu/lételleltelet1, ezért anéni ivávízért ment el, addig a
másikuk kulatni kezdell érlékek ulán, de mivel valaki megzavaria ökel semmiI nem ludlak
magukhoz venni, dolgavégezellenüllávoztak ..

Ez az esel is bizonyítja, hogy nem szabad ismerelleneket atakásba beengedni, még
vizet sem adni betegséget leltetőknek, mert komoly következményei lehetnek a
jólelkúsegnek. Al ajtókat, kapukat pedig zárva kell tartani, merI ez legalább valamennyire
védi az eikövetéslől az ingatlant, atulajdonosI

Gyomaendrödi Híradó· Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja· Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd KépViselö-testülete • 5500 Gyomaendri5d. Szabadság tér l .• Tel.: 66/581-237 • Fax: 66/283-288

Felelös kiadó dr. DáVid Imre polgármester. Készült: Baiu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
E-maiI: polgarm.gye@bek.ahh.gov.hu • Terjesztik a gyomaendrődi kereskedök • Engedélyszám: lII/PHF/ lOS/BE ISSN 1417-7390
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ÁRA 109 Ft

,
A TARTALOMBOL:

Fél éve kómában............................................ 3. oldal
A Szaloncukor Kupa eredménye 3. oldal
A Képtárból jelentik 5. oldal
ifj. Dógi János és tervei 6. oldal
Teremiabdarúgó eredmények 6. oldal
60 éve történt a Don-kanyarban 7. oldal
Olvasói levélre válaszolnak 8. oldal
Busz- és MÁV-menetrend 10. oldal
A szívbetegek klubja tagjait várja 8. oldal
Kövesdi írása........................... 10. oldal

·r------------------------,
TALÁLKOZÓK

Kardos Ferenctőlmegtudtuk. hogy az idén, 2üü3-ban
május 1-4-re tervezik a BMW motoros találkozót, és
augusztus 1-3-ra a hetedik VW Bogártalálkozót. Ez
utóbbi helyszíne valószinűleg a Hármas-Körös
szabadstrand területe lesz.

Sítábor Szlovákiában 3. oldal

Csollány Szilveszter Európa-, olimpiai és világbajnok átvette
díszpolgári kitüntetését január 30-án, a Városháza nagytermében

9. oldal

._-----------------------~ A FALUGAZDÁSZ HíREI
Változott az ügyfélfogadás!

FALUGAZDÁSZ TERÜLETI KÖZPONT

Gyomaendrőd, Hősö~ útja 56. (Vállalkozók Háza)
Tel.: 66/283-437, tel./fax: 66/581-570
Hétfő-szerda: 8-16 óráig
Csütörtök, péntek: 8-12 óráig

FALUGAZDÁSZ IRODA

Gyomaendrőd, Apponyi u. 3.
Kedd-szerda: 8-12 óráig
Csütörtök: 10-14 óráig

ÖSTERMELŐI INFORMÁCiÓK:
• Az őstermelői igazolványok érvényesítése rolyamatos. A2003. már

cius 20-ig érvényesített őslermelői igazolványok 2003. január
1-jéig visszamenőlegesen érvényesek.

• Új őstermelői igazolvány kiváltása 1000 Ft.

GÁZOLAJ JÖVEDÉKI ADÓ
A2002. évi mezőgazdasági gázolaj jövedéki adó igénylés igazolásá
nak határideje 2003. rebruár 15.

AGRÁRTÁMDGATÁSOK
Megjelent a2003. évi Agrártámogatásokról szóló 3/2003 (124.) FVM
rendelet. Folyamatos tájékoztatás az irodában és a gazdakörökben.
További (részletes) információért a termelők forduljanak ügylélro
gadási időben alalugazdászokhozl

VARFI ANDRÁS területi központ vezető lalugazdász

GYOMAI AUTÓCENTRUM KFT.
telephely

5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/386-322

Környezetvédelmi
mérés a DIESEL
és BENZINES
gépjármüveknél.
Alacsony ár, soron
kívi.ili, gyors ijgyintézés!

SUZUKI

-1111-

SZARVASI AUTÓCENTRUM
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

5540 Szarvas, Kazinczy u. 4.
Tel.: 66/313-882

Gépjármíivek
erede1:iség
vizsgálata
agyomaendrődi Suzukinál,
valamint átírás i ügyintézés, szaktanácsadás,

L...- ------' kötelezőés Casco biztositáskötés



2 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 2003. FEBRUÁR

Megkérdeztük

A POLGÁRME TERT
• Sok településen közel vészhelyzetet jelent aközalkalmazotti béremelés az

önkormányzalra nézve. Gyomaendrődön ez hogyan jelentkezett?
Természetesen nem kis gondot jelent ez városunkban sem. Úgy érzem, hogy

a múlt évi közalkalmazotti, köztiszlviselői bérnövekedés mindenképpen jogos
igény volt. Azt már tudjuk atévén keresztül, hogy milyen különbségek vannak
csak aszomszédos Ausztriát nézve abérekben ... Az életszínvonal javitásához ez
az emelés elengedhetetlenül szükséges volt. Persze. az ország összes munkavál
lalójánál ezt véghez kellett volna vinni. Sajnos, ehhez az emeléshez forrást nem
biztosított az állami költségvetés. Például akötelezően ellátandó feladatokra nem
adtak pénzt. A gimnáziumunknál megadták, viszont az általános iskolák
esetében kevésbé. Ekét általános iskola vonalkozásában ez abéremelés, mint
egy 60 millió iorintot jelent plusz kiadásként avárosnak. Mi ezt végrehajtjuk per
sze. de minderről megvan akülön véleményem: rendeletet, törvényt hoznak, de
forrási ehhez nem biztosítanak ... Az önkormányzat afejlesztésekből kell, hogy
elvegye ezl. de kilizetjük, agondok árán is.

• Aközelmúlt nagy havazásakor munkába áll/ak közmunkások is ajárdák
tisztítása érdekében?

Folyamatosan alkalmazunk közmunkásokat. Nem azt mondom, hogy hi
ba-o vagy problémamentesen, de igyekeztek aközlekedés feltételeit biztosílani
Nemcsak közmunkások dolgoztak hanem kivezényeltük ebben a rendkívüli
helyzetben a védekezéshez a település vállalkozóinak nagy, erre használható
traktorait is. Asok hó eltakarítása megközelítette a3 millió forint plusz kiadást
ahhoz, hogy egyáltalán úgy lehessen útjainkon közlekedni, mint az lehetségessé
váll. Sajnos, esetenként még így sem volt kielégítő mindig. A kerékpárút ese
tében nem volt hová dúrni ahavat, így nem is lehetett rajta, sajnos, közlekedni.
Állalában az emberek hozzáállását meg kell dicsérni, ami a hóeltakarítást,
csúszásmentesítést illeti. Persze, voltak kivételek is.

• AMÁ Va "bz"-motorvonalok leállílásával kapcsolatban adott-e az önkor
mányzatnak előzeles értesítést?

Előzetes értesítést igazából semmit sem kaptunk. Utólagosan értesített a
Vasutas Települések Szövetsége, s tájékoztato~ az eseményeket követően. Én
nem hiszem, hogy ez nem egy előre ludo~ dolog volt, mert akocsik nem egyik
napról amásikra lettek rosszak, nem feleltek meg aközlekedésbiztonságnak Ezt
az átvizsgálást és javilást már előbb és fokozatosan kellett volna meglenni

• Újra le kell adni aképviselóknek a vagyonnyilatkozalokal. Nagyobb vál
lozást jelenlhet-e ez akepviselőknél?

Nem híszem, hogy nagy változási fog Jelenteni.
• A régi piactér felújítását, a Szabadság téren, régóta ígérik. Idén lesz-e

ebben előrelépés?

Nem tudjuk határozo~an, de saját erőből nem valószínű. Míntegy 4,5 mil
lió lorint nyeri pályázati pénz van már rá. Valamennyit kifízetlünk már adíszkútra
is. Elkezdjük alelújítást. de mindenképpen kellene hozzá még egy kevés pályáza
ti pénz. Sajnos. akörnyező utcák, útszakaszok, járdák elkészítése nélkül ís több,
mint 30 míllió forintba kerül. A város költségvetésében is szorítunk rá egy
összeget, úgyhogy ezért elindul ez amunka az idén.

• Akábe/tévé további kiépítéséröl van-e ú/abb hír?

r'-'~'-'-'-'-'-'-'-'-"

KÖNYVELÉS,
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· teljes körű adó-, tb-ügyintézés, .
I bevalIások elkészítése. I.
I DR. KULCSÁR LÁSZLÓNÉ okl. könyvvizsgáló I
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Sajnos, ez akábellévé-ügy még nem halad kellően, mert aHungarotelnek
aprivatizációra nem nyilt lehetősége, súgy gondolom, hogy addig, míg ez nem
lesz meg, akiépités is várat magára. Én nagyon szeretném, ha mihamarább foly
tatódna, hiszen mindenkit érdekel ez adolog. Úgy gondolom, hogy egyik nagy
kudarcom eddig akábeltévé ügye, mert ebben bármilyen próbálkozás indult,
nem jölt össze ..

• Aköltségvetés jelenlegi stádiumában mil mutat?
A költségvetési rendelet későn jelent meg, ezért addíg rosszul is számol

gattunk Most már tudjuk, hogy 130 miltíó körüli megtakarításunk maradt.
Jelenleg folynak a további egyeztetések. Sajnos, szűk aköltségvetés, főleg az
intézményekre vonatkozóan, illetve kevesebb jut felújításra. Az intézmények ter
mészetesen kompromisszumkészek ebben akérdésben. Úgy tűnik, hogyanagy
beruházások megtörténnek: az új Kis Bálint Általános Iskola további pályázatára
meg lesz a lehetőség; remélhetőleg sikerül befeiezni a zeneiskola utcai épüle
tének homlokzal-felújilásál; és az Endrődi Közösségi Házét is. Más felújilás,
fejlesztés - a nagy beruházásokon kívül - kevesebb lesz. A költségvelés
várhatóan a4 milliárd forinlot is meghaladja, megközeliti a4.5 milliárdot. és a
beruházásokból várhatóan több mint 50 százalék így is afejlesztésekre jut

Az intézményeinknél fogtuk vissza kícsit a gyeplőt azzal, hogy csak a
legszükségesebbeket és a minimális lelújífásokat tegyük meg Azonban a 20
százalék eszközértékesílés mialt a biztonságtechnikai . érintésvédelmi tekinlel
ben aszükséges összeg meg lesz.

Várható egy 60-65 milliós hiány Beruházások elmaradása miatt asaját erők
megmaradnak. Úgy gondoljuk, hogy másrészt pedig minimális költségvetési
plusztámogatásra még sor kerülhet időközben.

Kicsit szorosabb a költségvetési helyzet, de úgy hisszük, hogy - úgy
mond - ki tudunk jönni ebben az évben is a lehetőségekből. Ingatlanokat is
értékesíteni kell, főleg amelyek állaga folyamatosan romlik, ezzel abevételi el is
számoltunk. A gondunk likvidításí helyzetünkkel lesz, mert várható olyan
időszak, amikor 400-500 millió foríntot kell egy hónapban kifizetnünk, például
a kommunális hulladéklerakó, a szennyvízberuházás, vagy éppen a fürdő

építkezésre Ha minden igaz, akkor az ősz lolyamán már áltudluk adni alürdőt,

akommunális hulladéklerakól és aszennyvizberuházást is. Remélhetőleg 2004
tavaszán az utolsó szennyvízrákötés is megtörlénik avárosban.

KÉ~z6MÜVÉSZFfl ~;\LYAzJ.Yr -IQ-'19 EV
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A Békés Megyei Katasztrófavédel;nj Igazgatóság
képzőművészeti pályázatot hirdet 10-19 év közötti tanulók
részére Környezetünk veszélyei címmel. Cétja a tanuló ifjúság
körében a környezetünkben előlordulható természeti és civilizációs
eredetű veszélyek tudatosítása, valamint az elháritásukban közre
működő szervek munkájának népszerűsítése A pályázók tűzvédelmi,

polgári védelmi vagy katasztrófavédelmi témájú, szabadon választotl
technikával készített képzőművészeti alkotásokkal pályázhatnak
(Elbírálás 10-14, ill. 15-19 év.) Agyőztesek tárgyjulalomban részesül
nek, valamint az alkalmas művek kiállításra kerülnek.

Beérkezési határid6: 2003. április 11. Bek. cím: Békés Megyei
Katasztrólavédelrni Igazgatóság, 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.
Tel: 443-247.

Zárt borítékban, az alkotásokkal együtt legyen olt a pályázó neve,
iskolája, alkotókörének címe, telefonszáma, e-maii címe, valamint a
borítékon szerepeljen az alkotás címe és apályázó életkora is. Az ered
mény a pályázó iskolája, alkotóköre részére lesz megküldve, április
30 (a zsürizés) után.
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Már a karácsonyi ünnepek is másként tel tek,
mint az eddigiek a gyomaendrődi Szentmiklósi
János családjánál. Az ünnepi asztaltól hiányzott a
15 éves Szabolcs. Öabékéscsabai kórházban fek
szik július 29-óta, mert egy szerencsétlen eset loly
tán fejberúgta egy ló, súlyos sérüléseket okozva.

A népes családban hárman már önálló életet
élnek: Ibolya, Anita és Krisztián Szabina, Szabolcs,
Niki, Alíz, Adrienn, Csenge és Márk még kiskorú.
Öten diákotthonos elhelyezést kapnak aRózsahegyi
Kálmán Általános Iskolában. Az apa Mezőtúron

dolgozik egy pulykatelepen, az anya főállásban

nevel i agyermekeket.
Korábban Halmagyon is túl, a Körösi Állami

Gazdaságban dolgoztak, de a tanyáról be kellett
költözni, mert Alíz és Csenge komoly egészségügyi
problémája ezt indokolta.

Asok gyerek léte sem hozta a családot olyan
helyzetbe, hogy különösebben segélyért vagy segít
ségért folyamodtak volna. Amegélhetésük, ha nem
is luxus szinten, de megoldott volt.

Végül, a múlt évben szocpol segítséggel
megvásárolták aToronyi utcai házat, amely egy kis
lelken áll. A két szoba, konyhás és alsókonyhás
házat már Szabolcs is látta, de a beköltözésnél már
nem lehetett ott. A baleset ugyanis július 29-én
lörtént. Szabolcs imádta a lovakat, amezőgazdasá

gi szakközépiskolába készült. Aznap szénát hordtak
barátjával az egyik tanyai szomszédnál - men akkor
még Öregszőlőben megvolt a tanyájuk Szivesen
etette, tisztogatta, járatta, még hajtotta is felügyelet
tel az egyébként szelíd, kezes lovakat. Ebédidő

végefelé volt már. Afolyosón agazda motorbiclkli
je állt, rajta bukósisak heven, amivel játszaní kezd
tek. Asisak egy óvatlan pillanatban begurult az ott
álló lovak közé. Szabolcs ugrott érte, de nem vette
azonnal fel, hanem a betonon húzta. Az egYik ló

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

Fél éve kómában

ettől megriadl és egyik hátsó lábával rúgott, éppen
Szabolcs fejének Hamar orvos kezébe került, majd
a mentők is megérkeztek, de ők nem sokat tudtak
tenni, így adoktor abékéscsabai rohamautót hívta.

Szabolcs a baleset óta úgynevezett éber
kómában van. A szülők, a baleset hirére azonnal a
kórházba siettek, de már túl volt Szabolcs az első

operáción, és az intenzíven feküdt. Azután még két
hónapig kezelték itt. Miután stabilizálódott állapota,
az ápolási kórlerembe került, de sajnos nem
hozhatták haza, mert az állapota még most sem
engedi. Mihelyt szállítható állapotba kerül.
Budapestre fogják vinni, további kezelésekre.

3

Az édesanya elmondta még, hogy Szabolcs
most csont és bőr, nagyon gyenge. Pelenkázni kell,
és mesterségesen táplálják, fűszermentes, üres
húslevest, rostos gyümölcslevet fogyaszt.

A legutóbbi napokban már lelültették, és már
képes ülőhelyzetben maradni önmaga is.

Rendszeresen meglátogatják aszülei, testvérei
és barátai is. Bizonyos biztató jelek szerint ajavulás
érzékelhető, hiszen szemével és arckifejezésével ís
reagál. A javulás azonban lassú. Sok időnek kell
ahhoz eltelni, hogy elhagyhassa a kórházat.
Elsősorban akóma állapotából kell, hogy felébred
jen, ami elméletileg bármikor várható. Azt is
mondták, hogy az is csoda, hogy egyáltalán túl
élte. Az éber kóma, aminek rengeteg változata van,
azt jelenti, hogy bizonyos dolgokra reagál, de
magát nem tudja megénetni akülvilággal. Szabolcs
is láthatóan különbséget tud tenni, már ahogy
állapota engedi, ápolói és látogatói vagy szaba
társai között.

A látogatásra hetente átlagosan háromszor,
négyszer sor kerül, ahogy a szülők és a testvérek
ideje engedi. Az úliköllség is alaposan megterheli a
család költségvetését, hiszen a másik két, beteg
lánnyal is kontrollvizsgálatokra kell járni, nem
beszélve a gyógyszerköltségekről. A kórház az
ápolási költségei, a napi 400 loriniot, átvállalta. A
békéscsabai Élet a Honért Alapílvány karácsony
előtt értesitette őket, hogy 300 ezer forintos támo
gatást nyújt abeteg fiúnak.

Arcán aműtét helye teljesen begyógyult, annak
más semmi nyoma sincs, mondja az édesanya. Az
újabb vizsgálatok sikeres eredményeiben bízva, a
teljes gyógyulás reményében várják, hogy mikor
jöhet végre haza Szabolcs, és kezdheti meg tanul
mányait aMezgében ..

-bk-

Gól-Suli Szaloncukor Kupa
2002-ben ötödszörre rendezték meg a Szaloncukor Kupa versenyei! a

Városi Sportcsarnokban december 21-én. A megmérettetésen hal csapat
vett részt. Eredmények:1. Szarvas 90-es korcsoport csapala, 2. Lajosmizse
1.,3. Gól-Suli I, 4. Gól-Suli II., 5. Lajosmizse ll., 6. Gyoma FC.

Nagy örömünkre szolgál továbbá, hogya Gól-Suliból kinevelkedett
gyermekek a Magyar Köztársaság Labdarúgó Amatőr Bajnokságán NB II
és NB III. "U" 15 éves korosztályban a békéscsabai csoportban bajnoksá
got nyertek 2002-ben.

SíTÁBORBAN JÁRTUNK
Január 4-t 61 ll-ig 42 fővel sítáborban jártunk. Ebb6116-an városunkból voltak.

atöbbiek Kondorosról jöttek. Szlovákiában, aMagas-Tátránállalálható Ruzomberok
(Rózsahegy) városában laktunk egy kollégiumban Iskolánkból 9 tanuló jöN el
velünk, további 3már elballagolt lőlünk. Akárcsak tavaly, idén is az első napunkat a
szomszédos Donacsaly sicenlrumában löllöllük. Kezdőlanulóink ilt barátkozlak meg
ezzel atéli sporttal, és rögtön meg is szerették. A sípályák nehézségi fokok szerint
különböző színekkel vannak jelölve: zöld, kék, piros és fekete pályák. Az igazán
extrém sportolók kipróbál hatták agyémánt pályát is. amely olyan erősségű lekete
pálya. amelyen szűz hó található.

Rózsahegy síparadicsomában minden erősségű pálya meglalálható. Egy-egy
lesiklás után különléle felvonók segítségével juthatlunk fel a hegytetőre tárcsás,
csákányos. francia (üléses) és lanovka (kabinos). Avölgyben található faházban a
déli pihenők alkalmával meleg teát és ropogtatnivalóllogyasztoltunk.

A Rózsahegyi iskola tanulói közül Keresztes Márk, Csorba Málé és Gellai
Balázs gyémánl pályás, Szujó Tamás, Keresztes Kilti, Jónás Balázs, Mészáros Dávid
és Velró Judit lekete pályás minősítésl szerzett. Asnowboard (hódeszka) szerelme
sei is hódolhattak szenvedélyüknek Iskolánkból Trendl Péter barátkozott ezzel a
sportággal és Ő is fekete pályás minősítést érdemelt ki.

Apihenőnap alkalmával egy termálfürdőbe látogattunk el. Ez sem mindennapi
élmény volt: szabad ég alalt -25 OC-ban lürÖdnil... Állandó programjaink közé lar
lozolt a reggel 7órakor kezdődő lutás, melyel egy alapos bemelegítés követett. Az
esti zuhanyzás, majd vacsora után óriási hangulatú riki-tiki kártyapartik következtek,
ahol aveszleseknek különböző mókás bünlelésekel talállunk ki.

Sajnos, minden jó véget ér egyszer, így a8. nap indulhaltunk haza. Tanulóink
ahazaérkezés után nekiálltak az időközben felgyülemlett tananyag bepótlásához. de
mindannyian szeretnének lövőre akövetkező sítáborba is eljönni.

Vaszkán Gábor testnevelő tanár. allétika szakedz6
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Képviselő-testületi

NAPIREND ELŐTTI
- polgármesteri beszámoló -

Dr. David Imre polgármester beszámolt a költségvetésről folyó jelenlegi
egyeztetésekról, avárható alakulásáról. (Részletesebben lásd a2. oldalon)

Tizenöt településsel közösen megkölö~ük az idei szúnyoggyérítési elószerzádést,
mintegy 72 millió forint értékben...Gondjaink ha lesznek is, de aszúnyog nem log
ebben az évben sem csípni, vagy legalábbis elviselhetáen ....

Két képvisel6, Császárné Gyuricza Éva és Dezső Zoltán önálló indítványt nyújtott
be aGyomaendrőd város drogprevenciós programjának bóvilésére: ..Győzzön a sport
a droggal szembeni" eimmel. Erre a költségvetésben 400 ezer forint van tervezve, s
ennek tárgyalásakor megvilaljuk, hogy erre honnan lehet további pénzeket átcsopor
tosítani.

AMagyar Kullúra Napja alkalmából kitüntetésben részesült dr. Csoma Antalné, a
Kossulh úti óvoda vezelője. Ekkor a miniszteri kitüntetést. a Brunszvik Teréz-díjat
vehelte át Aképviselő-testület nevében gratuláciÓ nkat 101mácsoljuk Akilünletés méltó
elismerés eddigi munkásságáért, ez városunk tekinteiében is elismerést jelent.

Indul aszervezése az április végén esedékes nagyenyedi, lestvérvárosi látogatás
nak. Az ulazás kölcsönös tiszteletadás egymás lelepülésének, ápolása atestvérvárosi
kapcsolatnak, mikor is június végén nagyenyedi küldöttség érkezne Gyomaendrádre..

Dezső Zoltán képviselő néhány felvelést. kérdést mondoltel: az eláterjesztések
fénymásolása helyeI! inkább a számítógépes közzétételt javasolta, költségkímélés
mial!, és anagyobb nyilvánosság elérése érdekében is. Válaszában ajegyző, dr. Csor
ba Csaba elmondta, hogy ennek hosszú távú megoldása még nem biztositott. viszont
néhány intézményben, például a könyvtárban már olvashatók számitógepeken is az
előterjesztések

Továbbá kérdőre vonta a polgármesteri és a jelen lévő rendőrőrs-parancsnokol.

hogy mutassák meg az egyik helyi sajlótermékben emlegelelI bizonyos listál, a
közlekedésben gyakran illasan résllVevőkről. meri Dezső szerint ez sérti avendéglátó
sok üzleti érdekeit(?) ..

Úgy apolgármester Úr. mint arendőrparancsnok nem ludo~ ilyen lista létezéséről,

viszont kifejezésre juttallák, hogy a közlekedésben szabályok érvényesek, annak
betartasa nem sértheti a vendéglátókat. A településen már többen a közlekedés
áldozataivá Vállak, és ez fontosabb, mint a vélt vagy valós vendéglátói érdek. A
közlekedés biztonsága viszont a többség érdeke, és ezt be kell tartani, a megszegői

ellen a rendőrségnek kötelessége mindenléle lista nélkül is fellépni. A vendéglátó
helyek környékén történő ellenőrzéseket pedig a legtöbb "mulató"-tulajdonos sem
ellenzi.

A polgármestertől megkérdezte még Dezső képviselő, hogy miért nem hozla
korábban nyilvánosságra, hogy nyugdíjba vonult, s ezt csak a vagyonnyilatkozatból
ludlák meg sokan. Válaszában a polgármester jelezte, hogy betöltölle még tavaly a
nyugdijkorhatárl, megfele/ő (41,S év) ledolgozolt idő is van a hála mögöN. és éli a
törvény adta lehetősséggel. igy nyugdíjasan látja el ezen túl a polgármesieri felada
tokaI.

ülés január 30-án.
• Vendégláló·ipari előkerl (360 FtJm2/hó+áfa)
• Kiállítás, alkalmi vásár (60 FtJm1/nap+áfa)
• Állandó jellegű közterület-foglalás (700 FtJm1/év+áfa)
• Üzleti szállitás, rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése (90

FtJm2/nap+áfa)
• Közterület-használatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosílása (30

Ft/m2/hó+áfa)
• Akülterületi közterület-használati díjak mértéke a fenti - bellerülelre vonatko

zó - díjak 50%-a
v Az ivóvízellátási és szennyvízelvezelési szolgállalás diiainak váltoZásáról (lásd

külön) és aVizművek Vállalat társaságosításának, azaz részvénytársaság gá alakulásá
nak elképzeléseiről szólt akövetkező napirendi pont. AVízművek mar korábban kivánl
részvénytársaság lormájában működni. de aCégbíróság ezt nem togadla el. Most ismél
telmerüll az átalakulás időszerüsége, szükségessége. Ebben az ügyben agyomaendrő

di önkormányzat, mini aBékés Megyei Vizművek Vállalatban tulajdonosrésszel rendel
kező társ aVízművek által felvetett részvénytársaság létrehozásával kapcsolatban avé
leményét avállalal vezetésével folylatandó konzultáciÓk után alakítja ki akésábbiekben.

v Lakossági kérelmek érkeztek a közvilágitás bővitésére a város belterületén.
Ennek megtárgyalása után indokolinak tartják, hogy abővítés megtörténjen:

- a SIKÉR Klt. Bajcsy-Zsilinszki út 49. sz. alatti élelmiszerboli Tompa M. utcai
parkolójának parkolójában (ennek köllségeihez aSIKÉR Klt. maga is hozzájárul);

- aDamjanich ulca 18 sz elátt;
- a Móra Ferenc utcában a lámpatest kerüljön áthelyezésre a Rácz Lajos utcai

keresztez6désbe
v Alkalmasnak találta atestülel aRegionális Hulladéklerakóhoz kapcsolódó hul

ladéktömöritő kompaktor beszerzésére vonatkozó közbeszerzési ajánlati lelhivást, és
közzéléleire alkalmasnak lalálja A beszerzés összege mintegy SO millió lorinI. Az
önkormányzat megbízásából a beruházás lebonyolilója egyébként a TECHNOPLUS
KI!, budapesti cég.

v Kardos község társulasát jelente~e be a gyomaendrődi hulladékkezelési köz
szolgáltatashoz. (Mini ismert, a Regionális Hulladéklerakó beruházása folyamatban
van) Továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy Kardos, az új hulladékkezelő mü kiépiléséig,
agyomaendrődi hulladéklerakó telepet igénybe vehesse.

v 2 tartózkodással fogadiák el. hogy a Gold Menü Kft Szabadság léren (a voll
cukrászda helyén) épülő új Fészek PanziÓ és étterem részére a lürdővíz biztosítására
(csak !ürdők<idi használatra) a termálkútból naponta 1-2 m3 gyógyvizei rendelkezésre
bocsássanak. Viszontligyelembe veszik amindenkori vizhozamot aszolgáltatáshoz Az
ezzel kapcsolatos köliségek aGold Menü Klt.-t terhelik.

e •••••• <)S) •••• ~.g"' •• e •••••• 0 ••

•
: ABékés Megyei Vízművek tájékoztatója o
o
., 2003. január l·tol az alábbi díjak érvényesek:

o

cl

••

••

• ••• cl • • • • •It

• Lakossági vízdíj - 88 Fl/m3, csalornadfj - 119,80 Fl/m3

(Önkormányzati vízdíj -142 Fl/m3, csatornadíj -171,30 Fl/m3 •
o

• Közületi vízdíj -173 Fl/m3, csatornadíj -191,20 Ftlm3 )

Alapdíj:
Vízmérő méret (mm) 13-20 - lakossági (mérő nélküli fogyasztási

• helyen is) - 390 Fl/db/hó
~ Nem lakossági - 510 Fl/db/hó
• 25-40 mm lakossági és nem lakossági 3600 FI/db/hó; 50-80 mm
• lakossági és nem lakossági10 500 FI/db/hó; 100-200 mm lakossági •
c és nem lakossági 17100 Fl/db/hó.
~ Adíjakat 12% ála növeli.
c

~ Az alapdij a fogyasztott mennyiségtöl független, a It

fogyasztási helyhez közvetlenül kötödö költségeket
• (vízméríí-Ieolvasás, számlázás, vízméríí-hitelesítés stb.)·
: fedezi. Ezek a költségek akkor is felmerülnek, ha nincs:

fogyasztás.

••

V MódosulI aközterületek rendjéről szóló rendelel is. Ez érinli:
• aközterüleibe 10 cm-en túl benyúló üzlelhomlokzalol. kirakalszekrényt, üzletel.
védő tetői, ernyőszerkezetekel (közlerület használali dlja: 90 FtJm1!hó+25% ala
lesz 2003-lól)

• Arusíló és egyéb fülke, újságo, könyvárusítás, üzlet elátti árubemutaló (300
FtJm2/hó+áfa)

• Teher és különleges járművek, valamint vontatványok elhelyezése gépjár
müvenként és vontalványonkénl (nem engedélyezhető),

• Önálló hirdető berendezés hirdetési felületre (440 FtJm2/hó+áfa)
• Épitési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása 6 hónapig (55

Ftfm2/hó+áfa), 6 hónapon túl (110 FVm2/hó+áfa).
• Idény jellegű zöldség, gyümölcs arusítása (alma, dinnye, lenyo) (60

Fvm1/nap+áfa).

v Módosítollák az állattartásrÓI szÓló rendelelet. A vállozást a gyepmesteri
telepre kiszállítoll állati hullák és hulladékok dija jelenti Egy 1999-es rendele! szerint
az állati hullák átvétele agyepmesteri telepen ingyenes volt. Most a Gyomaszolg Klt.
állal adol! köllségkalkuláció alapján a dij bevezelése ismét szükséges. Viszont ezzel
megnő a veszélye annak, hogya környezetszennyezés például a határban, ártéren
jelentősen megnő. Ennek ellenére a lakossági dijat 33 FtJkg-ban, a vállalkozások
részére 66 FtJkg-ban határozták meg.

NAPIRENDI PONTOKBÓl
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PÁLYÁZATI FELHívÁs
Gyomaendrííd Város Jegyzóle pályázatot hirdet a Polgármesteri

Hivatalhoz egy fo intézményirányító ügyintézól állás betöltésére!
Eilálandó leladatok: közoktatási, egészségügyi. mŰ'lelődési-kullurális és

sporligazgalási feladalok, inlézmények lörvényességi felügyeleie
Alkalmazasi lelleielek· bünletlen előéleI, nagykorú, magyar állampolgárság

Gyomaendródi állandó lakóhely. Vagyonnyilatkozallélel (kinevezés eselén).
Szükséges iskolai végzettség: egyetemi vagy főiskolai szinlű termé

szelIudományi, bőlcsész. pedagógus szakképesítés: felsőoktatásban szerzell
államigazgatási szakképzettség; egyelemi vagy lőiskolai szintü végzellség és az
OKJ szerint: lelsőfokú szakirányú szakképesités.

Előnyben részesü/' aki legalább kétéves szakmai gyakorlallal rendelkezik.
és/Vagy az előirt iskolai végzettségen felül közigazgalási vagy pedagógusi szak
vizsgával, vagy közoktalásvezetői szakvizsgával rendelkezik

Bérezés: a kőzliszlviselői törvény szerin!.
Apályázatot Gyomaendrőd Város jegyzőjéhez kell benyújtani.
A pályázaIhoz mellékelni kell: szakmai önélelrajzol, erkölcsi bizonyítványi

(3 hónapnál nem régebbi), iskolai végzettséget lanúsíló okiralak lénymásolaláL
Apályáza/ benyúj/ásának határideje: 2003. március 1.
Alkalmazás kezdő időpon/ja: az elbirálást követően, megegyezés szerint.
A pályázallal lelvilágosilásl ad: Mucsi Lajosné személyügyi ügyintéZő.

Polgármesieri Hivalal, 5500 Gyomaendlőd Szabadság lér lsz. Tel.: 66/581-234

Tisztelt MűvészeIpártoló Vállalkozók és Magánszemélyek!
Közalapilvány Gyomaendrőd Város Közgyüjteményeiért kuralóriuma tisztelelIel

kéri a képzőmüvészetet pártoló gyomaendr~di vállalkozókat és magánszemélyekel.
hogy az alábbi alapitványi feladatok megvalósnásához nyújtsanak támogalásl. illetve
segilsék SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUK l%-ÁVAL: .

Vidovszky képek restauráfása.
Pátzay Pál: Vidovszky Bela mellszobrának broozba öntése születésének 120.

évlordulója alkalmából. .
Nagylelkű mecénások nélkül aművészet nem virágzik.
Számlaszám: Endrőd és Vidéke Takarékszövelkezet 53200125-10002089

Adományaikat előre is köszönjük: KGYVK kuratóriuma

Gy~~ ct HWgy~~ett
Békéscsabán is rendezvények sorozatával ünnepelték aMagyar Kultúra Napját,

aHimnusz születésnapját, a legkülönfélébb műfajokban akullúrál, annak művelőil

és lerjesztő "napszámosail". Igazi ünnepnap voll ez, az Ember ünnepe, akinek anapi
szükségletein kívül is van még igénye, s van akarata, ereje, ideje a "magasabb
rendű" szellemiekre is. Örőm voll számunkra, hogy ebben az ünneplésben városunk
is vendég és részlvevő lehelett Aképzőművészeli programban három gyomaendrő

di vonalkozású esemény vol!.
Elsőként a Képtárban, lavaly, tüzzománcaival nagy sikert aralott Kóra Judil

,.Magvelő" című mese- és versilluszlráció-kiállílását nyilollák meg a Békési Úti
Közösségi Ház Nemzetiségi Klubházában.

A következő gyomaendrődi vonatkozású esemény Corini Margit kis kamara
kiállítása volt az Ifjúsági Házban. AVárosi Képtártól kölcsönzött öt képből álló kis
kollekciól bemutató tárlatot Szente Béla, az IH igazgatója köszöntötte Kóris
Györgyné szóll néhány szót aKéptár és az azt működ lelő közalapitvány törlénetéről,

majd Banner Zoltán méllatta Corini életét és munkásságá!. Kivetitőn lálhalta a
közönség Szabó Gerzson már illhon is bemutatott portrélilmjél aművésznőről

Délulán a Munkácsy Emlékházban Bula Teréz tarlolt előadási Munkácsy és a
Vidovszky család kapcsolatáról, s ennek a kapcsolatnak az ösztönző halásáról
Vidovszky Béla pályaválaszlására. Az előadást akorai Munkácsy-képek közölt elhe
lyezett három Vidovszky-alkotás illuszlrálta az Önarckép, a Két lemplom Csab<in
címü képeket a Képtár kölcsönözle, aSzüleim Passiance című nagy mérelü kom
poziciól aMunkácsy Mihály Múzeumból villék ál akiáltítás idejére. Aszerény izehlő

egy hétig vollláthaló aMunkácsy Emlékházban
A gyomaendrődi vendégszereplések sikere persze nem mérhető a Munkácsy

Múzeumban Iéi négykor megnyilt csoportos kiállítás sikeréhez. Az előtérben és a
kiállílóleremben egy tút sem leheleIt volna leejleni, annyian vallak kíváncsiak a
városban kőzismert négy művésznő: Kállai Júlia grafikusművész, Szászfalvi Ilona
belsőépítész, Szerday Ilona grafikus és festő művész, valamint Udvardy Anikó szob
rászművész alkotásaira. Alárlatot Banner Zoltán nyitotta meg ...

Örül!ünk, hogy olllehellünk, s lálhalluk, milyen egy igazi város igazi közön
sége. amely most is. mint Munkácsy és később Vidovszky idejében. megbecsüli az
ő jeleseil. -Bula Teréz

ABEKÉseSABAI REGIONALIS
MUNKAERŐFEJLESZTŐÉS KÉpző

KÖZPONT 2003. I. NEGYEDÉVI

KÉPZÉSI PROGRAMAJÁNLATA

Bula Teréz gyűit. vezető
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AVárosi Képtár terveiről
A gyűjtemény 2003. évi munkalerve két jeles év10rdulóra épül: idén

emlékezünk Vidovszky Béla születésének 120. évfordulójára, s idén ünne
peljük a Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény - Városi Képtár tízéves
működését is. A Képtár előzetes munkatervét január 19-i ülésén rogadta el
a működtető közalapitvány kuratóriuma. Az állandó kiállításainkon túl az
idei évre a következő időszaki kiállításokat tervezzük:

• március eleje: Kántor János grafikusművész kiállítása
• április vége, május eleje: gyermekrajz pályázat Vidovszky Béla ked

venc témáiban (szobabelsö, tájkép), s a pályáza díjazott munkáiból
kiállítás

• június eleje: Vidovszky emlékkiállítás családlagoktól, gyűjtőktől és
közgyűjteményektől kölcsönzött anyagból: Emléktábla-avatás az
egykori szülőház helyén álló Sportcsarnok falán

• augusztus eleje: a1Déves Művésztábor relrospeklív kiállítása;
• szeptember vége: aKéptár jubileumi kiállítása az elmúlt tíz év doku

mentumaiból és új szerzeményeiből:
A kiállításokon túl komoly restauráltalási munkák is várnak ránk. Az

évfordulóra tekintettel és a további romlási megelőzendő nyolc Vidovszky
alkotás reslaurálására lenne szükség, ebből öt olyan állapotban van, hogy
nem lehei tovább halasztani a munkák elvégzését A jubileumi kiállításon
bemutatásra kerülő újabb szerzeményeket pedig kereteztetni kell. A restau
rálásra pályázato! nyújtunk be a NKA Múzeumi Kollégiumához. Ugyanitt
próbálunk forrásokhoz jutni Láng Miklós 1983-ban, a Bibliotheca
Bekesiensis sorozatban, az akkori Békés Megyei Tanács támogatásával
megjelent Vidovszky kismonográfiájának hasonmás kiadására, valamint
szintén a NKA-hoz és a Képző- és Iparművészeti Lektorátushoz kívánunk
pályázni Pátzay Pál Vidovszky-portréjának bronzba öntésére.

Hogyatervekből mit sikerül megvalósítani, az nagy mértékben függ az
önkormányzattól alapműködésre és a civil alapból programokra kapható
összeg nagyságától, az említett pályázatok sikerétől és nem utolsósorban a
reménybeli szponzorok áldozalkészségétől. Reméljük, ebben az évben,
amikor történetének ilyen jelentős évfordulójához érkezett a gyűjtemény,

élvez eljük mindazon vállalatok, vállalkozók, intézmények és magánszemé
lyek lámogalását, akik eddig is melleltünk álltak terveink megvalósításában
Köszönet érte!

A Békés Megyei MIII/kaiigyi Központ álJa/támoga/olt kép~ések:
rC-START SZÁMÍTÓGÉP.KEZELO
SZ,\MiTÁSTECHNII<,\I SZOFTVEIIÜZEMELTETŰ
RENDSZERINFORMATIKUS
SlEMtLY. ÉS VAGYONÓlI
AJlCEI.ADÚ
KERESKEDŐBOLTVF.ZETÓ. sz.\MiTÓCÉP-KEZELO
SZOCIÁLIS GONDOZÓ Es ÁPOLÓ
KONNVÜGF.PKEZF.LO
vlRÁGKOTÓ
MASSZOlI (GYÓGY). GYULA

Ö"költséges képzések,
KERESKEuÖ.nOLTVF.ZF.TÓ
CYERMI;K- Es IFJÚSÁCI FELÜCYEI.O
MINÚsiTEIT HEGESZTO
CIPSlKARTONSZERELO
KON1WÚCk:PKEZELO
Kf:z- i:s LÁnÁPOLó. MÚ"OROMEriTÚ
UAROMF1FELDOLGOzű·lr.\RISZAKMUNKÁS. OROSH.\ZA
ECDL.KÉrZ(;SEK ÉS VlzscAK ECEsZ EvnEI'I

{)IIJ..iillSt~~l·s kt?p:.i!ui"S.."él SZJA JUI'Ij/ru:; "ln'.!lIj'{'.''/IIt.,J.



6 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 2003. FEBRUÁR

A kisebbségi választásról és a jövő terveiről
- beszélgetés ifj. Dógi Jánossal -

Ahelyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökével beszél
gettünk két dologról. Az első a január 11-i országos cigány
önkormányzati választások tanulságairól, annál is inkább, mivel
ő a Cigány Szervezetek Országos Szövetségének elnöke.
Elmondta, jó lenne, ha a választási törvényt kisebbségi szinten
megváltoztatnák, ezt mutalták a mostani események is. Szerinte
nem fegyelmi probléma volt, mert ha a Lungo Drom Farkas
Flórián vezetésével bent maradt volna, talán még agyőzelemhez

is közel kerülhettek volna. A tiltakozásukkal, botrányos
viselkedésükkel megpróbálták megzavarni és elhalasztatni e
választásokat. Amásik oldal fegyelmezeNsége megakadályozia a
provokáció céljál.

A választások tétje egyébként nagy, hiszen az Országos
Cigány Önkormányzal, mint minden kisebbségi önkormányzat, országos
szervezete, első számú, legitim tárgyaló partnere akormánynak,

Az OCÖ-t meg kell - véleménye szerint - reformálni. Az alapgondolat az,
hogy a cigányok helyzetét a cigányoknak, nem cigányoknak közösen kell
megoldani Rengeteg közös program kell, például szakmai, oktatási, loglalkoz
talási ... Mondjuk, Gyomaendrőd legyen ebben apélda. Ezt helyi, régiós, orszá
gos szintre kell kiterjeszteni, az előítéletek csökkentése érdekében.

Elmondta, hogy Békés megyéből két fő képviselő lesz az OCÖ-ben: Surman
László és ifj. Dógi János (Gyomaendrődről).

A legfelsóbb bíróság döntése alapján - ami január 16-án volt,
tehát az interjút követően - új választást kell kiírni 30 napon belül,
helyt adva a Lungo Drom óvásának. Az új váfasztás március 1-jén
lesz.

• Gyomaendrődón milyen lervekkel foly/a/ják az eddlji eredményes
munkál?

Ami működik, azllolytatni kell, ami nem, azt meg kell vizsgálni, mi az oka,
ha lehet, korrigáljuk A közösségi házunk nagy álalakiláson megy keresztül
Például akadálymentesilést végzünk, hOgy tolókocsival is elérhetők legyünk. Egy
ló kulturális szervezót, lelsőfokú végzeltséggel kivánunk alkalmazni, aki a
közösségi ház vezetését, programjait kezébe fogna Azonban akármilyen orszá
gos szerepet kapok is, az alapítványt nem szeretném hagyni, státuszomat itt meg
szeretném tartani. Ez, mondhatni, duplán a szívügyem, mármint. hogy az
alapítvány működjön. Azonban nem szeretnék átesni a ló túloldalára, erre na
gyon ügyelek ami, hogy - nevezzük úgy - akarrierem lellelé vezető útjárÓl a
visszalérés lehetósége megmaradjon ..

• Miérl váliali országos szereplési?
Nagyon sok oka van. Egyik az, hogy el tudtam érni, hogy egy regionális

központ a dél-allöld; régióban, Gyomaendrődön alakulhatott meg, Ezért aztán
loggal és körömmel harcolok, vagyis a dél-allöldi régió informatikai központja
Gyomaendrődön lesz. Nagyon szeretném, hogy az OCÖ regionális központja is
nálunk maradjon. Úgy gondojom, hogya település ebből is hasznot tud húzni.
Mindenképpen szeretném elérni, hogy valamilyen lormában oktatási, képzési
intézmény lehessünk, Nagyon sok olyan pályázaIhoz houá juthalnánk, amiből

ASportcsarnok februári programtervezete
Nól konditorna: hetente hétfőn és csütörtökön 18.00-tól.

Vezeti: Varga Lajos tornászolimpikon.
Február 1. Profi teremiabdarúgó bajnokság záró fordulói: 12,Oo-18.00-ig
Sportbál aKörös éNeremben 19.00 órát61
2. I. Koberta Trió Streetball bajnokság 13,00-tól
8. S&S Kupa teremiabdarúgó torna 6csapat részvételével
9., 16. Acsoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság fordulói

14.00-19-ig
14. Városi Családsegítő Központ asztalitenisz versenye 18.00-23-ig
15.• 22. Bcsoportos amatór leremlabdarúgó bajnokság fordulói 9.00-től

12. VI. korcsoportos leány kézilabda megyei elődöntő 9.00-13.00-ig
25. V. korcsoportos teány kézilabda megyei etődöntői 9.00-13.00-ig
.28. Csivit lorna megyei döntó 9.0o-14,OO-ig

most ki vagyunk zárva. De térjünk vissza a helyi dolgainkra.
1998-ban alakult az alapítványunk, 99-ben kezdett működni.

Az első nagy program a közösségi ház kialakítása vatt. Oktatási,
képzési programokkal, lőleg a mezögazdaságol érintöen,
Könnyű- és nehézgép-kezelői lanlolyamok indultak és lolyama
tosan indulnak. Varró tanfolyam után avarr6nöink is dolgoznak.
Szívesen vállal unk számukra bedolgozást, vagy bármilyen
munkákat is, nemcsak helyből. de az ország bármely részéből.

Szervezés alaN van amunkaügyi központon keresztül afoglalkoz
tatás szervező menedzseri tanfolyam. Ide egy újabb személyt,
alkalmazottat fogunk bevonni. Aztán nagyon szeretnénk, ha
cigány származású, legalább középfokú végzettséggel bíró ember
valamilyen leladatban, tevékenységben részt kívánna venni és

ezért jelenlkezne nálunk, mertlehetöségünk van az elhelyezésükre,
Továbbá szeretnénk tanlolyamot, érettségire val6 felkészítési is indflani fel

nötteknek. Ez nem lesz azonban ingyenes, hiszen akkor lazábban viszonyulnak
az emberek aképzéshez ...

Mosl dolgozunk egy terven, ami egy komplex programol ölel lel, közössé
gi háZ pályázaton. Hasonló, minI amivel annak ide;én kezdtünk, csak ez sokkal
nagyobb volumenű. A meg lévő bövítése történne egy oktatóteremmel, ahol
helyet kapna például konferencia, kulturális rendezvény és egyebek.

Szeretnénk hétvégi iskolaként folytatni a felzárkoztató. a pótvizsgákra való
felkészítést. Ez az ország más helyein is jól működik,

folytat juk a számítógépes tanfolyamokat, de mindennemű képzést, amire
igény mutatkozik. Nagyobb hangsúlyt fektetünk a kultúrára, készség fejlesztő

programokra.
A birka- és kecskefarm állatállományát megfelelően bövíteni szeretnénk,

Terveuük afalusi turizmus kialakítását, megteremtését. Kész építészeti tervekkel,
engedélyekkel bírunk egy halastó elképzelés megvalósítására. Ha ez létrejönne,
akkor az alapítvány működési gondjai is megszűnnének, hiszen horgászokat,
turistákat tudnánk fogadni. Ez az ötlet a megfelelő geológiai adoltságok alapj~n

alakult ki,
Egy új elem lenne a CKÖ élelében, hogy további egy személy ügyintéző

jöhetne hozzánk, ő aCKÖ ügyeit intézné, napi kapcsolatban lenne apolgármes
teri hivatal Humánpolitikai Osztályával, s a lakosság ügyes-bajos dolgait vinné
ill nálunk, lehát helyben lehelne elintézni hivatalos dolgokat, nem kellene a
hivatalba utazni.

Ilj Dógi János a Műveli Cigány Iljúságért Alapilvány titkára, helyi kisebb
ségi önkormányzati képviselő, a Romaügyi Tanács tagja, a Cigány Szervezetek
Országos Szövetségének elnöke hozzátette még: legbüszkébb vagyok arra, hogy
aBékés Megyei Közgyűlés Kisebbségi Bizottságában is tevékenykedhetem, mint
külsős lag. Biró

A Sportcsarnok hírei
Belelelödlek az amalő/leremlalldarúgó bainoksáQ őszi lo/du/ói. Az Acsoportban 10. aBcso

portban 1\ csapat szerepell.
Az A csoport végeredménye:

1. Favill23p, 2. Börharisnya 21p, 3. Speed IgP. 4. Alkolmány 16P. 5 MÖB 15p. 6 Schwalm
12P. 7. Önouszlílók 120.. B.Ili.·1I1 7p. 9 Devils 7p. 10. Béke oP.

Legiobb g61lővó: Farkas A. 15, farkas I. 13, Málé S. 10, Pinlér 8. 10, Rafael J 8gol
Legjobb kapus: Katona Imre: gólkirály Farkas Allila.
Az ulols6 két csapal a tavaszI lordulóban aBCSOpOrlban versenyelhel

A B csoport végeredménye:
I. Kórós Krckodil27P. 2. Csavargó 25p. 3. tMenlók 2Cp, 4. SzárIsa 18p .. 5. ONO 16p., 6. C

vitamin l1p.. 7. X-Y lOp.. 8 Kner Nyomda lOp., 9. 8FC Sp, 10 Koneklor 3p., 11. Aslon Kanál Op.
Legjobb g61lővók: Kocsis Zs 25, Tóth I. 25, Orovecz Z. 16, Forgács l 15, fodor 10, Jónás l

10, 161h L. 10 gól
Megiegyzés: Aston Kanál csapatlól 6 büntetöpont levonva! ..X-y" csapattól 3 búntelóponl

levonval
Legjobb kapus: Kardos Ferenc: gólkir~ly Kocsis Zsoll 25. Tólh Illés 25.
Az első két helyezell a tavaszi tordulót az Acsoponban IDlylalhatja.

Beindult a Profi leremlabdarúgó bajnokság 12 csapat részvételével. Abalno~ság

6. lorduló utáni állása:1.Kőrős Krokodil 18p, 2. Mammullec 16p.. 3. Koller 15p" 4. ,Ez van' 12p.,
5 Speed lOp, 6. Favill 9p, 7. Schwalm 7p. B. MÖB-Thermix 7p, 9...Ne álli elénkl- 3p. 10
Szár/sa 3p.. II. Devils 3p, 12. Önpusztitók 3p.

Legjobb góllővők: Kovacs Gy. 10, Kocsis Zs. 8, Bakos J. 7, Farkas I. 7, Salánki J. 7 gól.
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"Hová tűnt a sok vitéz?" - 60 éve a Don-kanyarban

A gyoma[ világháborus emlékmű.

amely az elesettek nevét mutalja

Kemény az idei tél. Akadozik a forgalom, az iskolák
latolgatjak a tanítási szünetet a hó miatt. Amúgy min
den rendben. hiszen van gázfütés, villany, viz, a hódúró
minden utcát kiszabadított. a boltok ánlval ellátva.
mégis panaszkodunk. várjuk, hogy enyhüljön a tél
szoritasa.

60 éwel ezelőtt, azon a télen, az orosz télben több
mint 200 ezer magyar katona kálváriaja 1943. januar
12-én vette kezdetét. A második világháború, amikor a
Don mellé küldték a 2. magyar hadsereget. úgy tűnt.

hogy hamarosan véget ér. A német szövetségeseink
Európa nyugati felének lerohanása után most messze.
keleten nyomultak előre, már Moszkva alatt álltak. Ta
lán a győzelem után. a békekötésnél mi. magyarok is
végre nem alegyőzöttek padján ülhetünk. Talán elég
tételt vehetünk Trianon igazságtalanságán, ezért aztán
német követelésre elioglalta Don melletti állásait a ma
gyar hadsereg. Az utókor már minden tudás birtoká
ban bölcselkedhet. Tudjuk. hogy a feladat, ami ott apá
inkra - nagyapáinkra - várt. teljesíthetetlen volt. A
hosszú frontvonalon a szemben álló orosz csapatok lét
szám, tüz- és páncélos erejének nem állhatott ellen lét
számát és felszereltségét tekintve a 2. magyar had
sereg.

A Don-kanyar beivódott a magyarság tudatába. A
muhi csata és a ..mohácsi vész" traumájával vetekszik.
Persze. egészen más aspektusai is vannak. Amíg a
tatárok és a törökök ellen a haza földjén. azt védve
véreztünk el, addig 60 éve hatarainktól messze. távol
hullott a magyar. Aki nem esett el a harcok során.
azokat felőrölte a tél, az embertelen hadifogság.
Felelőtlen "hadvezérek" rossz döntései növelték az
áldozatok számát.

Itthon évtizedekig tabu volt. Családok tizezrei nem
tudták - és ma sem tudják -, hol nyugszik az édesapa,
a fiú, a testvér, a férj. Magyarországon fél évszázadon át

60 éve történt
S ztálingrádnál 1942/43 telén volt a világ legnagyobb csatája III ma is

lehérlő csonthalmokatlalálni mindenfelé. Aváros lakóit kiköltözlellék, az
ott maradókból alig maradiak. 400 ezer lak'Jsból 1500 ember mászolI elő a
romok alól. aháboru ulán.

1942. november 8-án Hitler összejön bajtársaival, ahol párt ja megalakult
Hitler azl mondja, hogy Sztálingrád egy fonlos földrajzi. stratégiai hely, már a
birtokunkban van. Megparancsolja, hogy a62. hadtest támadjon Észak felől, az
ellenséget zúzza szét A teljes férfi lakosságot el kell távolítani, kommunisták,
nincs velük mit kezdeni. Viszont nincs meg afegyverzet atámadáshoz

Sztálin külön békét kér anémet birodalomtól aháború alatt, mikor Moszkva
alall voltak. Hiller ezt nem fogadja el, mert győztesnek érzi magát A német
tábornokok Sztálingrádnál javasolják. hogy vissza kellene vonulni Hitler nem
enged. az ellenség szél van zúzva, mondja Újra támad a német. öl kilométer
hosszan. Ádáz harcokal vívnak minden kőhalomért. Óriási veszteségek vannak.

A62. hadtest tartja magát, nagy áldozatok árán. 1942. november 19-én az
orosz ellentámadást indít Bekerítik a németeket. Paulus azt mondja a hadse
regre pusztulás vár, de Hitler nem engedi avisszavonulást Akatonák fejadagja
naponta 75 gramm kenyér, 12 gramm zsír, 200 gramm hús Anémet fegyverek
ahidegben lelmondják aszolgálatot, nem működnek. Az üzemanyag-, élelem
utánpótlás csak repülőgéppel lehetséges. Aztán a légi hidat is lelszámollák az
oroszok.

Paulus azt mondja. hogy mindeni megteszek, hogy magukat kihozzam 
örömhir Sztálingrádnál Hitler 1V1annsteint küldi Sztálingrád felmentésére. Azt a
Mannsieini, aki a Maginol-vonalal megkerülle, hal hét alall összeroppantolla

ápoltuk, koszonlztuk a ..szovjet hősök" (az itt elesett
katonak) emlékműveit. És a mieink?

"Valahol, te tőled távol, ott, ahol senki sem gyászol,
ott halok meg én.

Tavasz sem hoz reám zöldet, elfújja rólam a földet
messze majd a szél."

Szólt a szomonl dal, amit 1948 után már senki sem
mert énekelni.

Nézem a tévét a 60. évfordulón. Mutatja. hogy a
helyszínen az orosz államadósságból, a mi pénzünkön
(10 millió dollár) épülő sírkertet az orosz veteránok
érzékenysége miatt nem lehetett kiépíteni, a felállított
sí.Ijeleket meggyalázták... 60 év nagy idő. Az akkor
szerzett sebek még
ma sem gyógyultak
be, pedig a kortár
sak jó része már
temetve pihen.
Nekünk. az azóta
született ge
nerációnak köte
lességünk a múlt
hiteles bemutatá
sa. a megbékélés. a
kölcsönös kegyelet,
a tiszteletadás.
Reméljük, ez miha
marabb bekövet
kezik. Addig szo
morú realitás ma
rad a fenti ének
egyik sora: ..Sí
romra nem borul
senki - senki. aki
él."

DR. KavÁcs BELA

Franciaországot, Szevasztopol erődjé! pár nap alatt áttörte. December 12-én
megindul a 6. hadosztály a lelmentésre. Mannsteini 40 km-re Sztálingrádtól
magáll~ják, az áttörés reménytelen.

Aszovjet tábornokok Paulushoz ultimátumot intéznek ha nem adják meg
magukal, megsemmisítik. "A megsemmisílésért önökellerlleli a lelelősség" A
nagy hó és a rendkivüli hideg megnehezíti aharcokat. Anémetek nem szokták
meg az ilyen hidegeket.

1943. január 30-án a berlini rádióban Göring beszédél sugározzák. Az
ellenség az utolsó tartalékait is bevetette. Sihederek és láradt öregek harcolnak
az első vonalakban, de ezekeI arosszuliápiált és fagytól szenvedő embereket a
komiszárok ostorral és pisztollyal lerrorizálják, kergelik a halálba. A német
katonák atábornokoktól aközlegényekig anémet történelem leghősiesebb har
cát vívják abolsevisták hordái ellen.

Aváros külső részén a GPU alakulataival találja magát szemben az, aki a
németek fegyverei elől menekül AGPU alakulatok ugyanúgy ahalált jelenteMék
az orosz harcosoknak, mini az ellenség legyveresei. .

1943. Január 31-en Hitler táviratozik, hogy Paulust vezértábornokká ne
üvez! ki. Paulus mondja, hogy ezúttal jelentenem kell neki, hogy itt az orosz
Nem tett eleget kinevezésének, s ez a megoldás fejbelövést jelenthetett volna.
Paulus és hadserege megadta magát a szovjeteknek. (A történet idézetei a
rádióban is elhangzottak.) (Egy magyar túlélő, aki részt vett aDon-kanyari rém
ségekben, azt nYilatkozta a minap az egyik lévében, hogy a legnagyobb ellen
ség nem afegyveres harc voll, hanem areMenetes hideg, amelyet az elcsigázott
magyaroknak is el kellett viselniük, mégis ez követelle a legtöbb áldozatot
közülük .. )

Dr WJ
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Diákok és a szemetelés
Az alábbiakban válaszokat olvashatnak a januárban megjelent

olvasói levélre, amiben olvasóink az intézmények vezetóitöl várnak
választ. Adiákok a Hösök útján és körn~ékén dohányoznak és szeme
telnek - a levél írói szerint -, ezért valamilyen intézkedést várnak
ennek megelőzésére, elkerülésére.

GUBUCZ JÓZSEF. aBethlen GáDor Szakképző Iskola igazgatója:
Az iskola területén van külön kijelölt, az ÁNTSZ által elfogadott dohányzóhely

úgy adiákok, mint a felnőttek részére. Abejárathoz kihelyez1ünk már két szemét
gyűjtő edényt is, de még kettőt kívánunk elhelyezni a szemetelés elkerülésére
Ugyanakkor felhívták a diákok figyeimét is arra. hogy ne szemeteljenek. illetve
használják aszemétgYújtőket.

DR. KOVÁCS BÉLA, aKner Imre Gimnázium igazgatója:
Aproblémát kelté kell osztani:
1. Tanítási idő után adiák az iskolál, kollégiumol elhagyva szabad idejében

bárhol, bármil meg tehet salát és szülei felelősségére. Az iskolának nincs elszá
mollalási. fegyelmi lehetősége. A rendszerváltás óla ugyanis alapvető változások
történtek a közoktatási szabályozó törvényekben. Hazánk csatlakozolt löbb
nemzetközi egyezményhez, jogszabályhoz. ami adiákjogokat rendkívül kitágította,
az iskola fegyelmezési eszközeit szinle a semmivel tette egyenlővé. Filmeken
lathatjuk az ún amerikai iskolákat Amik ott történnek, rövidesen az lesz amagyar
valóság Napjainkban lehat, ha egy diák valami súlyos dolgol iskotán kívül elkövet
és ,alaposan gyanúsíthaló"•ahogya rendőrségi jegyzőkönyvek megfogalmazzák,
azért az iskolában nem vonható felelősségre, attól még pétdas lehet amagatartása.
Én még nem találkoztam gyakorló pedagógussal, aki az ennyire kiterjesztett libe
ralizációnak fennlarlás nélkül örült volna.

2. Tanílási időben adiák nem hagyhatja el engedély nélkül az iskolát. Ennek
ellenére bekövetkezik az, amiről írnak. Sportcsarnokba történő ál- és vissza
vonulás során, szünetben valamelyik kapun kilógva, bizony néhány diák megsze
gi aházirendet.

Megoldás:
A dohányzást szigorító törvényt követően néhány középiskola egyszerüen

megtil!otta területén a dohányzást. (Tudok ilyen f6iskoláról is.) Eredményeként a
mellékhelyiségekben, tornatermi öltöz6kben, kollégiumi hálókban dől alüsl. folyik
a bizonyíthatatlan üldözés Hely hianyában nem részletezhelem, hogy mikor és
milyen bizonyitási eljárásnak kell meglelelni, hogy lebukjon a bag6s, tJár
régivágású olvasóim bizonyára elszörnyednének adiákjogok eme tág lehetőségei

lállán.
Nálunk kezdellól rogva az udvar sarkában kijelöl!ünk egy dohányzó helyet. 18

év relelti diákjaink számára. (Nem ők csoportosulnak az inkriminalt pontokon.)
Vannak ügyeletes tanáraink, minden szünetben 2 fó. A 10 perc alaH, ami kél óra
között van, lehoZ2ák a naplót, előszedik a következő órához a felszerelést és
intézkednek, ha valakinek valamilyen problémaja van a 40D tanuló közül Akad.
Következésképpen nem járőrözhetnek aHősök útján végig Ennek ellenére igérem
a lakosságnak, hogya délelőtti időpontokban jobban odaligyelünk a lógás
diákokra (a problémái mindössze egy tucat gyerek okozza), avisszaesők számára
a törvények szabta kereleken belül megtesszük a megfelelő intézkedésI. Ha telje
sen őszinték akarunk lenni, ez őket nemigen rendíti meg. Atényleges megoldás az,
hogy intézményünk esetében az ilyen értékrendü gyerekek 1 éven belül úgyis
kibuknak. Ha vidékiek, akkor aprobléma megoldódotl. Ha helyiek, akkor továbbra
is a leánykollégiumok körül ődöngenek, épp úgy, mini a 20-30 évvel ezelőtli

korlársaik. És jön minden évben az ulánpótlás.

AKnaphíd·Fa Ktt. 5500 Gyomaendrőd, Lévai u. 21.
Felajánlja alábbi kapacitását:

• Faanyag szárltás (Iúc 5500 FVm3+áfa
(borovi 6000 FVm3+áfa)

• Egyedi fa nynászár6k és bútorok gyártását
Eladásra kínálja:

• Akác fOrészpor 300 FVzsák+áfa
• Borovj szélezetlen szárftott fenyő 60 OOO FVm3+áfa
• Lúe szélezetlen szárftott fenyő 46 OOO FVm3+áfa

Még egyszer a szívbetegek klubjáról
A Gyomaendrődi Híradó novemberi számában lehelőséget kaptam, hogy

felhivjam a szívmúlöt1ek és szívbetegek figyeimét arra, miszerint szeretnénk
megalakílani asZívbelegségben szenvedők baráti társaságát Acikkben megfo
galmaztuk a klub célját és várható programját. Sajnalaltal vettük tudomásul,
hogy az elméleti számításaink szerinti 15-20 fő helyeit csak néhány sorstár
sunknak sikerült felkelteni érdeklődését.

Eredeti elképzelésünk szerint lámpásai szerettünk volna lenni ennek az
ügynek. Szívbetegeknél is többszörösen igaz az alábbi három vezérlő elv:
megel6zés; gyógyszeres vagy - szükség esetén - műtéti beavatkozás és
utókezelés'

Klubunk elsősorban a megelőzésben és az utógondozásban és/vagy reha
bilitációban nYújthatna nagy segítséget. Ráirányítva akorszerü táplálkozásra és
testmozgásra a figyelmel.

Kérünk minden olyan szívmútötl, szív-érrendszeri megbetegedésben
szenvedő sorslársunkat, aki együltműködésével és közösen megszavalOti
tagsági díjával támogaini kívánja kezdeményezésünkel, lelelonon szíveskedjen
lelhívni bennünkell

Elfogadható létszám esetén ígéretet kaptunk arra, hogy havonta egyszeri,
2-3 órás összejövetelünkhöz. klubéletünk gyakorlására megfelelő helyiségei
kapunk.

Jelen leg az ország ban a Magyar Szív Egyesü letnek 29 tagszervezete
működik Sopronlól Málészalkáig, Zalaegerszegtől Balassagyarmatig,
Nagykállólól Barcsig .. Hozzánk közelebbi baráti társaságok Gyulán,
Orosházán, Túrkevén, Szolnokon működnek

ígéretet kaptunk továbDá, részint az országos vezetestől, részint ezen tag
szervezetektől, hogy megalakulásunkhoz tapasztalataik átadásával segítséget
nyújtanak.

Dr. Lévai Mihály, telefon 66/386-124

Nyolcadik után
A napokban töltik ki a középiskolai jelentkezési

lapokat az általános iskolák végzős tanulói. A gyoma
endr6di Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola a
következő osztályokat indítja a 2Üü3/2004-es tanévben:

GIMNÁZIUM
4 évfolyamos általános tantefVÜ gimnázium. (A

kerettanterv által előirt minimális tudásanyag a
legkisebb óraszámban. Azok számára. akik az érettségi
megszerzését tűzték ki a lehető legkevesebb ..erő
bedobással" .)

4 évfolyamos emelt óraszárnú gimnázium. (Azoknak,
akik érettségi után főiskolán. egyetemen szándékoznak
továbbtanulni. Kiemeit idegen nyelv és számitástechni
ka oktatás. Emelt szintű érettségi.)

4 évfolyamos rendészeti-közbiztonsági gimnázium.
(Általános tantefVÜ oktatás + rendvédelmi oktatás és
dzsúdó. Szakirányú továbbtanulás esetén jelentős

előny.)

SZAKKÖZÉPISKOLA
4 évfolyamos közgazdasági
4 évfolyamos kereskedelmi. marketing-reklám ügyin

téző

ÉRETTSÉGIZETTEKNEK
2 éves nappali kereskedelmi technikum

Tisztelt Szülő!
Ha szeretné. hogy a legnehezebb korszakában (14-18

év között) Ön nevelje gyereket. ne anagyvárosok kol
légiumaiban. a vonaton tegye ki karunk nem mindig
poZitiv hatásainak. akkor döntsön meJlettünk. Az
országnak nincs olyan főiskolája, egyeteme. ahová eddig
diákjaink ne jutottak volna be.
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Az E-számok listája (folytatás)

AKatona József Művelödési Központ
februári programjaiból

• Megnyílt a Siketek és Nagyothallók helyi szervezetének irodá
ja a központban. Ügyfélfogadás: minden szerdán 15.30-18 óráig.
Tel.: 283-524.

• Február 8-án 9órától aKörös-menti Alapfokú Művészeti Iskola kis
növendékeinek fellépése és játszóház. 16 órától félévzáró vizsgaműsor.

• Február 15-én aKner Táncsport Egyesület és aSzínfoll Mazsorett
Csoport félévzáró táncbemutatója.

• 24-én 12 órától aFilharmónia Kht. Ifjúsági bérleti hangversenye.
Opera-ízelítő - vígoperákból.

• Jóga Klub indult. Minden pénteken 18-20 óráig. Csoportvezető:

Nagy Sándor.

Békés Megyei Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltsége állásajánlatai
Művelt Cigányifjuságért Alapítvány: kulturális szervező, szabó-,

varrónő. Stafírung Kft.: szabó-, varrónő. Secintell Bt.: biztonsági őr.

Garancia Biztosító: biztonsági üzletkötő. Nyúzó Bálint váll.: műszaki

eladó.
Vidéki állásajánlatok:
Körmend, Egis Étterem: cukrász. Kunhegyes, Nagy László

Gimnázium: angol szakos tanár. Mór, Urbán András váll.: termékfor
galmazó. Zalaegerszeg, Royal Pike: ács, épületasztalos, villanyszerelő.

Szegedi Vaszi-Ép Kft.: előkészítő mérnök, mélyépítési vezető.

Békéscsaba, Logisztik Trade Kft.: épületasztalos, betanított munkás.
Képzési lehetííségek:
Személy- és vagyonőr, alapfokú számítógép kezelő, számítástech

nikai szoftverüzemeltető, gyógymasszőr, ABC-eladó, szociális gondo
zó és ápoló, rendszerinformatikus, virágkötő, kereskedő bolt
vezető+számitógépkezelő, könnyűgép kezel Ő.

Érdeklíídni a munkaügyi központban, vagy telefonon:
66/386-212,283-933

gyógyszer, tartósítószer, aszervezetben lormaldehid
dé alakul
üditő italok, dobozos jeges teák lertőtlenilője

véd abotulizmus ellen, de aszervezetben lehérjékkel
reagálva rákkeltő nitrózaminok kelelkeznek belőle:

helyette más gátlószert még nem találtak
abélcsatornában baktériumok közreműködésével

nilritlé alakulhatnak
átlagos logyasztásuk nem káros

abanán penészedése ellen

antibiotikum és tartósitószer
hangyában, csalánban van, aleslben kis mennyi
ségük lebomlik, nagy mennyiségben mérgezőek; a
hangyasav és só it Angliában beliltotlák

Eredete, hatása
bontja a8,-vitamint
bontja a8,-vitamint
bontja a8,-vilamint
bontja a8,-vilamint
bontja a8,-vilamint
acilromlélék lelülelkezelőie penészedés ellen, lőként

agyümölcs héjában raktározódik

E-260 (ecetsav és sói)

E-251 (nátrium nitrát)

E-242 (dimetil-dikarbonát)
E-249 (kálium-nitrit)
E-250 (nátrium-nitrit)

E-237 (nátrium-Iormiát
E-238 (kalcium-Iormiát)
E-239 (hexametilén tetramin)

KÓD (név)
E-223 (nátrium-metabiszullit)
E-224 (kálium-metabiszullit)
E-226 (kalcium-szullit)
E-227 (kalcium-hidrogénszullit)
E-228 (kálium-hidrogénszullit)
E-230 (bilenil)

E-231 (ortolenil-lenol)
E-232 (nátrium-ortolenil-Ienolát)
E-233 (tiabendazol)
E-234 (nizin) antibiotikum
E-235 (nalamicin)
E-236 (hangyasav és sói, alormiálok)

Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülete ezúton is köszönetet mond mindazon
támogatójának, akik az elmúlt időszakban anyagilag és természetben segítették
munkájukat. Külön köszönjük azon adófizetők támogatását, akik személyi jövede
lemadójuk 1%-át ajánlolták lel az egyesület működési lellételeinek javításához.
2003-ban is számítunk azok segítségére, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át a
túzoltóknak adományozzák.

Adószámunk: 18371608-2-04
Tisztelettel kérünk továbbá minden gyomaendrődi állampolgárI, vállalkozói,

hogy lehetőségéhez mérten a város tűzbiztonságának fokozása érdekében a
Tűzoltóság működésének biztosításához anyagilag járuljon hozzá. Minden támo
gatást nagyságrendtől lüggetlenül köszönettel veszünk, és lelhasználásáról
tájékoztat juk a lakosságot.

Pénzbeni adományokat az OTP gyomaendrődi fiókjánál az Önkéntes Tűzoltó

Egyesület 11733120-20006400 számú számlájára lehet befizetni' ÖTE vezetősége

Tisztelt Ügyfeleim!
2003. januárjától az AB-AEGON Biztosító Rt.

üzletkötőjevagyok.
Váram szíves érdeklődésüketbiztosítási ügyekben!

Tisztelettel: Véháné Szediák Ildikó
Telefon: 06/30/2622-425 vagy 66/284-401

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

~-----------~----------~

CSOLLÁNY DíSZPOLGÁR
Január 30-án a képviselő-testület nevében ünnepélyes keretek között

adta át dr. Dávid Imre polgármester az Európa-, világ- és olimpiai bajnok
nak a díszpolgári kitüntetést, Csollány Szilveszternek kiemelkedő sport
pályafutása el ismeréseként, megbecsülésének és tiszteletének kifeje
zéseként adta az önkormányzat képviselő-testülete. Szilveszter gyakori
vendége városunknak és baráti szálak kötik volt mesteréhez, Varga Lajos
olimpikonhoz és többekhez, akik mindig szívesen fogadják őt. Megyeri
László aljegyző felolvasta dr. Jánosi György sportminiszter üdvözlő

táviratát is.
Akitüntetés átvételekor azt mondta Csollány Szilveszter, hogy mindig

nagy szeretettel gondol városunkra és az első, itt töltött napok után, még
1986-ban, szívébe zárta atelepülést és az embereket. Ez után is szívesen jön
hozzánk, és ígéri, hogy jó polgára lesz Gyomaendrődnek.

Anap eseményei ezután aSportcsarnokban foly1atódtak, ahol aSzínfolt
Mazsorett Csoport színponpás műsora fogadta aközönséget, majd aVarga
Lajos nevelte Kis Bálint iskola tanulói, majd a békéscsabai tornászlányok
után Csollány Szilveszter és társai, asportág neves képviselői szórakoztat
ták anézőket. Szilveszter természetesen ezúttal is "lógott aszeren", bemu
tatta tudásának egy részét, hiszen még afelkészülés legelején tart.

Az ünnepségen részt vett Füleky András, az Ifjúsági és Sportminisz
térium rőosztályvezetője, Domokos László, Földesi Zoltán országgyűlési

képviselőink, Öcsöd polgármestere és alpolgármestere, Kőrösiné Hajzer
Judit ISM főtanácsos, megyei referens és dr. Kovács Béla megyei tanácsos.

I
I A Kelet-Magyarországi Wing Chun I

I Harcművészeti Egyesület felvételt hir- I

: det gyermekek és felnöttek számára. :

I Tréningek helye: Endrődi Közösségi Ház I
I Gyomaendrőd, Blaha L. út 21. I

: I?-eje: kedd és csütörtök IB. IS-től 19.4S-ig :
I Erdeklődni lehet: a tréningek ideje alatt a I
I helyszínen, vagy a 06/30/3607-004-es telefon- I
I számon. I

r----------------------~



HELYI JÁRAT • AUTÓBUSZ-menetrend
Érvényes: 2003. január l-jétől

MUNKANAP~·KON ÉS TANíTÁSI NAPOKON

Öregsz616 Déryné MÁV áll. Szab. tér MÁV áll. Szab. tér Déryné Öregsz,
5.10 5.15 5.25 5.30 5.50 5.55 6.05 6.10

620 6.25 6.35
6."10 6.15 6.25 6.50 6.55 7.10 7.15

6.55 7.15 7.25 7.25 7.40
7.15 7.25 7.35 7.40 7.40 7.55

7.50 8.00 8.05
8.30 8AO 8A5 9.10 9.15 925
9.50 10.00 10.05 10.35 10.40 10.50

11.10 11.20 11.25 12.15 12.20 12.30 12.35
13.00 13.05 13.20

13.15 1320 13.30 1335 13.40
1405 14.10 14.15 1425 1430

1400 1415 14.25 14.30 14.35 14.45
14.40 14.45 14.55 1525 15.30, 15.40

15.45 15.55 16.00 16.10 16.15 16.25 16.30
16.20 16.30 1640 15.40 15.55

16.35 16AO 16.50 16.55 18.00 18.05 18.15
17.10 17.20 17.25
18.15 18.25 18.30 18.50 18.55 1905
19.05 19.15 19.20 19.45 1950 20.00
20.10 20.20 20.25 21.00 21.05 21.15
21.15 21.25 21.30 22.05 22.10 22.20

MUNKASZÜNETI ÉS TANíTÁSI SZÜNETI NAPOKON
Öregsz616 Déryné MÁV áll. Szab. tér MÁV áll. . .Szab. tér Déryné Öregsz.
5.10 5.15 525 5.30 5.50 5.55 6.05 6.10
6.10 6.15 6.25 6.50 6.55 7.05

7.05 7.15 7.20 7.40 7.45 755
8.10 820 8.25 8.40 8.45 8.55
915 925 9.30 9AO 9.45 9.55

10.00 10.10 10.15 nOD 11.05 11.15
11.30 11.40 11.45 12.45 12.50 13.00
13.20 13.30 13.35 14.10 14.15 14.25 14.30

14.30 14.35 14.45 14.50
1515 1520 15.30

15.35 15.45 15.50 16.10 16.15 16.25 16.30
16.35 16AO 16.50 16.55 18.00 18.05 18.15

18.15 18.25 18.30 18.50 18.55 19.05
19.05 19.15 19.20· 19.45 19.50 20.00
20.10 20.20 20.25
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FARSANGI
Mára megvállozolt ajeimezIrend is. Pár éve Fábry

Sanyival szerveztünk egy jelmez Oizájncentert Nem
volt olt egy fia lovag vagy királylány, volt viszont
"spenót tükörlojással", "Fábry Sándor" és "fax".

Általános iskolásként mindig nagy izgalommal
vártam a farsangol. Szerettem jelmezbe öllózni. Sok
ötletes jelmezre emlékszem akörnyezetemből. Egy fiút
betekertek telötól talpig fásliba Elói ráírták: "Csak egy
ugrás aSugár!" - Mira: "Én megpróbáltam!" Volt aztán
egy lele fiú-lele lány, hirdeló oszlop, Miss Röli és még
sorolhatnám

Már óvodásként részt vettem bátyám iskolájában a
jelmezbálon. Emlékszem, egyszer, Békés Pál A kél
balkezes varázsló címú meséjének hatására varázsló és
varázsló inasként szerepeltünk. Aztán voltam Miki egér,
Télapó. tünnér, kéményseprő, igaz, soha nem nyertem
semmit, mert adíjakat rendre azsűri gyermekei vehet
ték ál. élükön a szülői munkaközösség elnökének
csemetéiéveI. HatodiKban ískolát válloltam, az új
helyen végre meglört ajég AMacskalogó címú rajzfilm
szőke lánypatkányát személyesílettem meg, és el
nyertem a verseny harmadik helyezését, pedig ez
ráadásul iskolaszintú volt Az eset pikanlériája az voll,
hogy amikor ál akartam öltözni adiszkóhoz, pont Kor-

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

TRENDEK
nél bácsi kísért fel aterembe, aki, hogy finoman szól
jak, nem nőcsábászkénl híresült el az intézményben.
Elég kínosan éreztem magam, miközben Kornél bácsi
kedvesen mosolygó tekintete elöllleve~em amelllartó
mat és aneccharisnyámal. Szerencsére a közép~orú

orosz lanár úri embernek bizonyult. igy nem történt
nagyobb baj. Következő évben - már rendszervállás
után -lelvettem egy bőrkabátot és egy tányérsapkát. és
közöltem. hogy én politikai "ejtőernyős" vagyok. Túlzás
lenne jelmeznek hívni, mivel akkoriban egyébkénIis azt
akabátot és sapkát hord tam, de szerintem épp ezérl volt
zseniális. Azsűri másképp látta. Mindegy. Egyébkénl a
legnagyobb sikert jelmezzel abátyám aratta acsalád
ban: nagymamám cigányasszonynak öHözlelte Gyulál.
Kapott egy lekete parókát, tiritarka szoknyát, kendőket.

Nagymamám el akart büszkélkedni vele aszomszéd
házban lakó barátnője előtt, így kézen fogta Gyulát, és
álmenlek. Ajelmez azonban annyira jól sikerült, hogy
Erzsi néni először nem akarla beengedni őket. mert
nem ismerte lel Gyulál.

Biztos az idén is vadabbnál vadabb ötlelek pattan
nak ki acsaládi műhelyekből, és nem kizárt, hogy las
san egy újabb Oizájncenler is összejön.

Kövesdi Miklós Gábor

2003. FEBRUÁR

Villanyszerelö vállalkozás
Gyomaendrödön

Ágoston Lajos gyomaendrődi vállalkozása
tíz éve tevékenykedik épülelek villanyszerelésé
vei , földkábel hálózatok lélesítésével, Villámhá
rító berendezések szerelésével, felülvizsgálatá
val, háztarlási gépek javításával, érinlésvédelmi
mérésekkel, szabványossági vizsgálalokkal.

1993 óta dolgozik többedmagával, majd
1999. évtől saját telephellyel is rendelkezik az
ELMÜ állal minősített elektromosipari szakvál
lalkozás. A jelenlegi személyi állomány össze
tétele: Ágoston Lajos, Tokai Tibor, Dinya Imre,
Ágoston József, Gyebnár Vince, Deák Sándor,
Dinya Róbert, Tóth Zsolt és Szilágyi Szabolcs
Valamennyien képze~ szakemberek.

Gyomaendrődről a fővállalkozóik közölt
találjuk a Thermix Épílőipari Szövetkezetet, az
Okt-Ép Oktatási és Épít5ipariBt. -t, a "SZACI"
Építőipari Klt. -\, aDambalter Kfl-t. De meglalál
haló abékéscsabai STRANG Rt., aFrank Bt. vagy
aszarvasi Integrál Kft., aKecskeméti DEBMUT RI
vagy a mezőberényiRHO-VILL kkl is ebben a
lislában. . .

Önálló vagy közös kivitelezésben végezték el
például - azE0dr6dés Vidéke Takarékszövel
kezet kÖzpónti-jrodáinak. valaminI abékési, nu
nyai liókjainak, aReformálus Szeretetotthonnak,
aSzent Gellért Általános Iskolának, aSzakorvosi
rendelőnek,a Hárs holelnak, aKrisztián piuériá
nak, a161akásgs társasháznak, a181akásos tár
sasháznak: az endrődi piactérnek, aBethlen isko
la sajtüzemének, aVarosi Gondozasi Központ
f6z6konyhájának, a megyei bíróságnak, a
Hetényi kórháznak, agyulavári halárátkelőnek, a
Mammu Itec Hungary Klt. üzemrészeinek, a
budapesli VIII. kerületi okmányirodának, aSikér
Kft. üzemének, bolljának - elektromos szerelési
munkálatail

A cég öt gépjárművel rendelkezik, és meg
felelő modern eszközökkel, szerszámokkal, ame
lyek ameglelelő színvonalú munkavégzési szol
gálják.

Anyagáraik nagykereskedelmi árak, ame
lyeket ez év januárjától partnereik rendelkezésére
bocsátanak, amennyiben erre igényl tartanak.
Anyagkezelési költség ként a nettó anyagár
10%-a kerül elszámolásra. A munkadij kal
kulálása aTERC Klt. Viking költségvetés-készítő

program alapján történik.
Remélheföleg mindezek rel kellik azon lisztel I

vállalkozások érdelkődésél, amelyekkel eddig
még nem álltak munkakapcsolatban, a meglévő

partnerek pedig kissé bővebb képet kaphatnak
Ágoston Lajos vállalkozásáról

Levélcím:
5500 Gyomaendrőd, Tompa Mihály u. 24.

Telephely:
Fő út 147.

Telelon: 06/20/9440-572,
lelllax 66/284-653 (-x-)
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APRÓHIRDETÉSEK

,-----------------------------------------------------------------------------------*

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér l. sz.
Telefon: 66/282-128, fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

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

(olvasható írássaUj(Irányár: Ft.)

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen

továbbítjuk a Oél-Allöldi megjelenésű ~ B f ... Z Á R 7_ apró

hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁR ban is kérem l

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni

kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jeleuék azt is, hogya

Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenéstl

Mrndenkll nagy szerettei varunk megulult szal0
nunkbanl (No l-férfi fodrászal, gyógyító-frissitő

logyasztó masszázs) Bajcsv.-Zs. E. u. 66. sz.
Csak eqy teleion és a lodrasz hálhoz megy! Tel:
06/30/5219-869

Orségl nyugalom, IlIss levegő, lenyoerdok.
Pihenlen ragerendás vendégházban Szalafon l lár
5000 FI/szoba. Erd.: 06/94/429-107, 06/30/3424
629. -b-

Jószáglartok, llgyelem! 2 db laitiszta, 1éves kan
~Ulikutfa eladó. Bocskai u. 2sz.

elvihetöl. Erd.. Nagy Endre Gye., Vörösmarty u. 8,
lel: 66/283-103. -b-4x-
J6 állapotban lévo ágynemutart6s hevero, ágy
nemútartó, éijeliszekrény, gázlúzhely eladó. Erd.:
Bajcsy-Zs. u. 96. alatt, vagy 66/285-093. -b-5x-
1 db Karancs gáltuzhely 15 EFt, 1db Komlort
gáztúzhely 15 EFt (vezetékesek), 1 db 400 l-es
[agyaszióláda 20 E~I, 1db Simson S50B segéd
motorkerékpár 60 E Ft, J db elektromos fali
vízmelegilő 51-es 15 EFt. Erd.: 66/284-757, vagy
06130/9157-670 -b-4x-

Egyelemlstak, loiskolások llgyeleml DIploma
munkák, esszék, ie~yzetek gépelése, szerkesztése,
nyomtalása, kötése. Rővid haláridől Hívj, ha szük
seged lesz ránki Tel: 66/285-141 (17-20 óra),
06/30/8563-218 E-maii: kess@lreemailhu
-b-3x-

27 éves no takalltásl állásl keres Gyomán Erd.:
06170/2270-130.
Jobb blzonyitványért! Korrepe~6Zla1áS:
magánórák kisiskolásoknak, illetve 5, 6. osztá
lyosoknak történelemből Gél aminél jobb iskolai
eredmény eléréseI Tel: 66/285-141 (17-20 óra),
06130/8563-218

INGATLAN

Gye, Jozsel A20 sz alatti 2szoba, lürdoszoba,
konyha, gáz k,özponti fútéses családi ház eladó.
tár 2,8 MFI. Erd.. 06/70/2632-901. -b-4x
Gyomán, Fő ut mellett emeletes, összkomlortos
haz, nagy portával, melléképúlellel, garázzsal
igényesnek eladó. tár 10 MFl. Erd .. 66/284-586.
-b-4x-
Gye, Almosdomb uton kert elad6. 10 éves
gyümölcsfák, lúrott kÚI. vittany, nyári kís házikó
vat I.ár 280 EFI. Erd.: 661284-615. -b-4x
Gyoman, Ady E. u. 2/2 sz. alatti hál elado. lár 3,8
MFl. Erd .. 06/30/4514-506, este 66/284-268 -b
4x·

Gye., Zalka M. u. 23. sz. alatti, 1098 m'-es épltésl
lelek, épílési engedéllyel eladó. Erd.: 06130/2321
114, vagy 3014í68-802 tár 600 EFI. -b-4x
Gyomán, Ady u. 212. sz. alatti, 2,5 szobás közpon
ti lújéses ház eladó, nagyalsóépülettet I.ár 3,8 M
FI. Erd.: Szabó Pélerné Ady E. u. m. -b-4x-
2 szoba, konyhás, lürdoszobás, teleionos hál
eladó. tár 2MFl. Erd.: Hornok Ildikó Kenderázialó
út 7. sz, vagy 66/282-449, 06130/4571-987-es
telelonon. -b-4x-

Gyomani aznnYI Mlkl6s - aSífallbuikolalO, tel
ies kÖlIl1uvel ellátott,.- utCában épllési lelek eladó:
Irányár: 800 EFI. crdeklódni: 66/283-489 és a
~6130/9~0-479-es telelonon lehet.-b-5x

yomaen rödön, KIsréti u. 28 szám alatt 3
szobás kerles családi ház nagy portával, gáz és
vegyes tüzeléssel 6500 OOO Ft-éri eladó. Erdek
lődni Körős sor 8 sz. a[all vagy a661285-884-es
lelelonszámon.-b-5x-

Avolt Alkotmány tsz központiában, amezöberenYI
út mellett 546 m'-es gazdasági épület eladó. lár
3,5 M FI. Erd.. 66/284-253 este, vagy
06/20/5723-740 -b-4x-
Október 6. IIp-en 85 m'-es, 3szobás. összkom
lortos lakás eladó. tár 4MFl. Erd.: 66/284-142.
-b-4x-
Hunyan 3 szobas, összkomlortos haz telekkel,
gazdasági épülettel ,kövesúl mellett eladó, + 5ha
löld. lár 2-2 MFI. Erd .. 66/283-154. -b-4x-
AFúzlás-zugban JOO.nöl gyümölcsös kiS lahazzal
eladó. tár 250 EFI. Erd. 661386-097 -b-4x
Gyoman kisebb hál elad6 Erd.: 06/30/2586-924
Gye, 2 szobas lelulltott paraszIhál, lürdoszoba,
gázlútés, szennyvíz .bevezetve, iószágtarlásra al
kalmas. tár 2MFI. Erd.: nappal 06/30/5709-067,
este 66/283-944 -b-4x-.
Kocsorhegyen 300 n.öl bekerrtett gyümólcsös
eladó. Víz. villany atelken van tár 250 EFI. Erd.:
661285-510 -b-4x·
E'iiOrőd,""Vasvarr P1fU:""8. sz. alatt 2 szoba,
összkomlonos ház eladó, gondozott kerttet tár
2,6 MFI. Erd.: ahelyszínen, vagy 66/285-033 tet
-b-4x-

1csempekalyha és 1 palackos gálluzhely elad6
Erd.: 06/30/2586-924. -b-
MUSical Fldelliy E10 erosilö 110 EFt, Arcam Alla
9GO iátszó 245 EFt eladó. Érd.: 06/30/2626-331.
-b-4x-
TclbVaS(SZőQfetes1 Ogerenda 30 cm széles, 1db
nagy oxigéDpalack, 1db szénsav palack (tele-30 II
eladó. Ar 20 E FI/db Erd.. 66/386-353,
06120/9550-414. -b-4x-
ZOKnikOfó géCpeCTk7CCo-onYtI7SC:Cpa""rt"'7a"'7uto""mO"Cat"'"a""'m"'"ln"'tál=os
eladók.lár 1MFI/gép Érd.. 06/30/3272-156 -b
4x-
Nyugati hasznalt Cikkek olcsón elad ok:
kerékpárok, hútők, lagyasztók, gyermekhordozók,
gyermekülések. minigrill, bukÓSisak slb ... Erd.:
f(örgál u. 25. sz. Tel: 282-366, 06/30/4873-964,
06/20/3454-232 -b-

Anyakönyvi változások
Elhunytak:
Wotf Józsefné Julis Irén 90,
Hegedüs Frigyes 77, Cselei
László 65, Orosz János 42,
Soczó Bálint 33, Tokai Lajosné
Pulnoki Róza 79, Nagy Pál 67,
Batári Lászlóné Erdei Piroska
Terézia 92, Szmolnik Lajos 68,
Hornak Péter Tamás 50 éves
korában.

Köszönetet mondunk mindazok
nak, akik adójuk 1%-ával támo
gatták a gyomaendrődi Menlő

AlapítványI. Hozzájárultak a men
téstechnikai eszközök (delibrillá
tor, vákuumsín-készlet) vásár
lásához. A jövőben is számítunk
segítségükre.
Adószám: 18376713-1-04
Szám/aszám:

11733120-20007511
Az alapítvány kuralóriuma

Gyomáról indul:
Szolnok-Budapestre

5.58
6.52 IC
7.19 Szolnokig

8.01
9.04

12.03
14.02
15.02 Szolnokig
16.05
17.02
17.26 Miskolera
19.30
20.05 Szolnokig

3,5 szobás, összkomfortos haz eladó. lár I]""M
Fl._ Ugyanitt 12 éves 1,3-as Wartburg, leiárl
I)luszaklval, 200 l-es lagyaszlószekreny eladó.
Erd.: Fülöp László 5500 Gyomaendrőd, Arpád u
32/1 -b-4x- 150 n-öl.kerl trágyázva. lelszántva,
veteményesnek kiadó. Erd.: 66/284-596 -b-4x
Nyaralo elado a KISS L üdülo telepen. Erd:
66/284-356. -b-
VIzpartj nyaralo Gyoman, Igényesnek elado Erd.
06/20/9645-260 -b-
Sugár u. 48;=."'sz"--.orala"'II'-'1l""ak:T:ás---:eT::la'TIdo-,---:va""'gy"k:T:laCTTdó.
Erd. 06/30/2940-650 -b-

JARMU
Jó ál)apolban lévo SImson motor eladó. lár 45 E
FI. Erd.: Mészáros Viktor Kisréti u. 15. sz
06170/2270-130. -b-4x-
SImson Schwalbe segedmotorkerekpar kltúno,
kifogástalan állapotban eladó. lár 60 EFt. Erd ..
06130/2457-320 -b-4x-
Dalhatsu 6személyes, 94-95-ös 1B, 5ajll5S]li5
busz, téli-nyári gumival eladó. Lár 1 M Ft. Erd.:
06/30/3272-156 -b-4x-

KIADO
ITzlethelYlseg klado Fó ut 141. alalt. Alkalmas:
fodrászatnak, irodának, butiknak, múszaki üzlet
nek, javítómúhelynek stb. Erd .. 66/284-356.
-b-3x-

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet

mindazoknak, akik férjem
és a gyermekeink édesapját,

Czmarkó Istvánt
utolsó útjára elkísérték,

sírjára virágot és koszorút

helyeztek, ezzel fájdalmunkat
részvétükkel enyhíteni igyekeztek!

Özv. Czmarkó Istvánné és családja

AMÁV érvényes menetrendkivonata
Gyoma(endrüd) állomásra

Békéscsabára
4.00 vasárnap kiv.
4.40
5.47
6.47 vasárnap. kiv.
7.34
8.34

10.24
10.49
12.32
14.24
15.29
17.23 IC
17.48
18.41
19.29
20.54
21.32

Vésztőre: 6.00, 8.43, 12.36, 15.06, 16.09, 17.32, 19.35
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Ez ill egy rész/et aStory c. újságból. "Tara két és fél éve bukkant fel
Balatonfenyvesen, ahol pillanatok alatt felépítette az utca

legszebb villáját"

Avilla lervezője és kivitelezője itt dolgozik Gyomaendrődön

Címe:8ÁRDI BT., Micsurin u. 25.
Te/efon. 66/386-537, mobil: 20/9340-694

'\UTI ÁTMENETI ruhák,

@ cipők, valamint.. " ~

9 BORKABATOK vására.
" \ Géprongy folyamatosan kapható!

U~.. Nyitva tartás:
GYOMAENDROD hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-H-ig,

Szabadság tér 4. sz. szombaton: 8-12-ig

A Big Brother-es Tara balatonfenyvesi villája

Egyedülálló nő rokon nélküli idős úr, hölgy gondozását vállalná ellartási szerződés
fejében. Érd.: 66/282-712, 06/30/3245-310 -b-
Kerlitraklor után kocsi (lOE FI), régi lípusú varrógép (8 EFI), kétlűágyas kötőgép

(10 EFI) eladó. Érd. Pulnoki Zollán 66/282-201. -b-4x-

Gye., Lévai u. 10. sz. alatt 98 m2-es, összkomforlos lakás eladó. Műút melle~, a
lelek 1032 m2. I.ár 4.2 M Ft. Érd. 66/285-894. -b-4x-

A Fűzfás-zugi holtág besenyszegi oldalán, vizparttól 30 m-re 200 n.öl kert eladó,
I.ár 60 EFt. Érd.: 06/30/2322-804 -b-4x-

r.0'Z~~~%$'~.sS?Z~~iS'~

~ &~ varroda Gyomaendrőd. Kossuth út 18. alatt II Varrodámban vállalom: I
~ női felsőruh ' z W
I hozolI anyagból, gyermek mérettől anői extra méreiig egyedi mérei szerint iI lelsőruházali termékek készitését.
~ Szoknyák. blúzok, nadrágok. alkalmi ruhak, kosztúmök, osztályok részére
!i!!1. ballagási koszlúmök, szalagavalöra alkalmi és táncruhák készítésél is.

Nyitva tartás. ahét minden napján 8-17 óráig.
Gyors haláridő, kedvező árak Telefon 66/386-479/23, 06/30/9087-808I 'rfi fe sör házat

I
ahelyszínen kiválaszlo~ anyag- és sZÍnminla alapján egyedi mérei

. és fazon szerinl: férli nadrágok, zakók, öllőnyök, ballagási öltönyök f,*
kiválasztását és rendelését is végzem ~

~.'. . Érdeklődni: 66/282-059, 06/30/4340-503 I
&~1l1.~~~~~~~~~~~~J'

Folyamatosan indulnak 6-10 fős

angol és német
NYELVTAN FOLYAMOK
igénytől függően, minden hó elején

Helyszín: Gyoma, Kossuth u. 18.

Kezdő, újrakezdő és haladó
csoportokba várunk érdeklődőket.

(J RÓZ:~~~~EL ~
Gyomaendrőd, Hársfa u. 81l.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122 • 20/4684-876
E-mait: vendel@bekesnet.hu

Jelentkezés minden hó 20·ig.

TELEVíZiÓ, VIDEO készülékek javítása,
üzembe helyezése.

FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása.
PARABOLA ANTENNÁK telepítése javítása.

(Analóg, digitális, fix, forgathatós, elöfizetös).

GELLAl IMRE
Gyomaendrőd,Zsák u. 7. sz.

Telefon: 06/66/285-265, 06/30/2284-728

ÁLLÁST A.JANL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTOR JAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dalgazni tudó bútarasltalasakat, mázaló/festö és faipari

segédmunkásUasztalas segédet keres.
Jelentkezni a OG/30/9533-594-es telefonszámon lehet

lNTEQ
NYELV8TÚDIÓ

r:-'~'~'~'-'-'-'-'-'-"

PAPÍRDOBOZ i
St~colt és hagyom~yo~ I

PAPIRDOBOZ gyártasa .

STANCfDRMA KÉszíTÉS !
I
I

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. lll.

Tel./fax: 661282-686, 06/20/9142-122
E-maii: vendel@bekesnet.hu

L._.~._._._._._._._._.~
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RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162, 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.

A MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

peri fériák, 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 vállajjuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)

E-maii: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610

Nyitva tartás: hétfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

II:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- személszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
-teljes körü temetkezési szolgáltatás

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához. ff
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű Tl!C<

és ~a.rg?nca g~mik.ö~eny szerelését,
JavItasat, centi rozasat

Érdeklődni:

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

Te/.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-77-ig, SZO.: 8-72-ig.

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

YEqyrisZTíTÁS, RUHA fESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdvEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyiTVA: HÉTfőTől pÉNTEkiG 9-15 óRÁiG
KözülElEkNEk HÁZTól HÁziC; szÁllíTÁsi

KERTMEGI MIHÁLY
általános asztalos

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111. sz.
Telefon: 06/30/3543-383

MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok és blJtorok egyedi
megtervezése és kivitelezése,
díszkapuk, díszkerítések és lép
csők faragása

Tüzép·telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,
dunai sóder és import cement kedvezményes áron
készletbőL vagy rövid határidőremegrendemetőkf

TÜZELŐUTALVÁNYOK
BEVÁLTÁ8A!

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

Terménydaráló (Fürge) lipusú, házi szővőszék, kerékpár eladó. Lár 8, 10 EFL Érd.: 66/282
201. -b-4x-
Gye, Keselyüsőn 1ha Iőld eladó. Lár 550 EFL Érd.: 06170/2555-312. -b-4x-
90-es évjáratú kis Polski, drap színű, 1.5 év műszakival eladó. Erd.: Hősők úlja 60 (déiulán)
Használt tollat, párnáI, dunnál veszek. Erd.: Gye., Bercsényi u. 3. teL: 66/282-712,
06/30/3245-310. -b-
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Valentin-napi ajándékot a

TisZTElmd: Szarka Gdla ~TS2ERÉSLMESTER

Nyitva tartás: hétfő-péntek 8-12,13-17,
szombat 8-12. • Telefon: 66/386-553

.~1L
Ffi\~~~!:1 ft':1~

Tapéta, festék,
ajándék szalon
Gyomaendrőd,Kossuth u. 45. (Földhivatal udvarában)

Kínálatunk:
Tapéták: papír, selyem, habosított, fűrészporos,

öntapadós, falburkoló, bordűrök. Egyes tapétákra AKCiÓ!
Festékek: külső-belső laljestékek,

alapozó zománcfestékek, lazúrok, glettanyagok, hígítók
tapélázó és festőszerszámok

vázák, kaspók, pohárkészletek, díszgyertyák

Ibtm!JI XvIadec;r

LÁTSZERÉSZ
••

UZLET

at ..Körösi Weekend HOrgász-~& ".
~ hobby-, kempingszaküz(et ~~

/7,_ -Horgászfelszerelések <;:)

- teljes márkakínálat
Ajándéktárgyak

GVÜMÖLCSFÁK ÉS DíSZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKBÓLI
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig.

GYOMAENdRŐd, 5ZAbAdsÁqTÉR 5. TElEfON: 284-255

\...~NqYENES kOMPUTERES S:EM,~izsqÁlAT
c:::>() H.-K.-P_,SZO. dElElon

SzTI(,vÉNYEk bEvÁlTÁSA

SZEM üVEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk NAqy VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁSSAl VÁRjuk

kEdvES vÁsÁRlóiNkAT!

#LAFARGE
L- GIPSZ

22 K-os arannval futtatott bizsu ékszerek

• Aranv és ezüst ékszerek árusítása, Jovítása

• Tört aranVból ékszerkészités

• Karórák. ébresztőórók

• Fénvképezőgépek 4100 Ft-tól

• Fotoalbumok. képkeretek 220 Ft-tól

• Filmek, elemek

.. AGfA filmek akciós csomagban isI

• Külső és belsö hömérők ~
.. Keltető és talajhőmerők t>

• Must -. bor- és szeszfokolók

.. Kerómia aJóndektórgvok
Amatőrfilm kidolgozós kedvező óron. klvóló

minőségben ajándék Index printtel

Vórjuk vósór/6inkot

Gyomaendrőd, Fő út 21 Ó. Telefon: OÓ/66/284-815

Fakro tetőablakok - 10%
Gipszkarton rendszerek teljes választéka

Kazettás mennyezetek
Hőszigetelő anyagok 310Ft-tól

Külső nemesvakolatok 1800 Ft-tól
OSB lapok teljes választéka 490 Ft-tól

Amerikai és kanadai típusú fémprofilos házak
YTONG

Ingyenes kiszállítás, kivitelezés
06/30/2289-702

Gyomaendrőd,Kossuth u. 68.
(volt GMV keverő területén)

Nyitva: h-p.: 8-17 óráig, sz.: 8-12 óráig.

..
Julica Vzletházból

FE5TÉKCENTER - 2000 BT.
MEGNYITOTTA FE5TÉKBOLTJÁT

"H'~RNI .. X 5500 Gyomaendrőd.
• j ~ , Ipartelep u. 3.

_ TelJfax: 66/386-614,
Epítőipari Szövetkezet 66/386-226

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

keretes állvány, útpaneL .. )



Ancsel:"- LXXXIX.

»A legfélelllletesebb l~érdés a "Minel~?" vagy a "Mi végre?"
A1ú ezt naponta több tucatszor fölteszi, az vagy őrült,

vagy filozófus, vagy gyerel~ - de nagyon l~ell figyelni
és vigyázni rá, lllert alú nelll tud napirendre térni
a létezés felett, azzal baj szol~ott lenni.«

ljól érezhetelll lllagalll, lllegnyilvánulhatol~!
, • 17

- es ennYI.

77Kudarc, nehéz élethelyzet... 77

77A bizallllat llleg l~ell szerezni
és llleg l~ell tartani ... 77

77V árni l~ell... 77

"Kitárull~ozhatunl~ ... 77

77Valallli tényleg történil~... 77



Minden messze van,
mert minden: bennünl~...

tegnapom: sárga
felhől~ foszló sil~lása,

holnapom: tegnap ...

Nincs más célunl~. Legyünk tegyünl~ magunl~ért és ...

írd ide (1~öv. old.)

"KÉT HAIKU"

"AXIKÓMA"

holnapom: múló
fényel~ feszült mutánsa,
tegnapom: senlú...

Nagy 2.:

Rengeteg l~érdés, megoldatlan probléma, félbemaradt mondatol~...
... és a hiány, az üresség.

r~~~~~~~,

I
GonJolattöreJékek a kávézó első heteihől. Nem mélyei<, és nem ;,
különösehhen tartalmasal,.

Értékzavaros világunkra jeJJemzőek...

II Töltsük ki!

I Próbáljul~ meg!

I Osszuk meg egymással. ..

I Találjul~ lú!!!

I
I
I
I
I
I
I



~~~~~~~,

I
"Azt mond meg nél~en, hol lesz majd lakóhelyünl~?Maradunl~itt, vagy egy
szer majd tovább megyünl~?!? Itt van a város vagyunl~ lal~ói, maradunl~ itt,
- maradunl~, neve is van... "

I Ez a tied, ide írj!: @

I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I Töltsd lú, és hozd vissza a MOZIBA, Kovács Eril~ánal~! Ahlwr ez a lap nem lesz üres I

leghözelebb.

~~~~~~===~~~



Belépő: 400 Ft.

februári prograrntervezete
FEBRUÁR 8.

"MŰSZAKI HIBA" budapesti alter
natív együttes és egy helyi előzenel~ar, az
ÚJHOLD.

FEBRUÁR 17.

Fábián Éva but~ovinai szél~ely lUeselUon- I
dó };~ápráztatja el a gyerel~eket a Blaha, a .
SelyelU utcai óvodál~ban és a Rózsahegyi

általános islwlában a lúsislwlásokat. I
FEBRUÁR 22., 15 ÓRÁTÓL

Faragó Laura és Cserje Zsuzsa "A szere-

lelU szárnyon jár" cílUŰ előadói lUűsora I
virágénel~eh, csángó-, szél~elynépdaloh,

versel~...
Belépő: 800 Ft,

nyugdíjasolmal~és diálwlmab 500 Ft. I
FEBRUÁR 28. VAGY MÁRCIUS l.

FillUes talállwzó lUai lUagyar fillUrende

zővel, relUélhetőlegKOlUondy Zoltánnal. I
A MŰSZAKI HIBA zenekar 1996

óta színesíti a lUagyar l~önnyűzeneiéletet. * * *
Rengeteg lwncertjül~, sok fesztiválfellépé-
sül~ igazi lwncertzenel~arrátette ől~et, és FELNŐTTAKTIVITY BAJNOK- I
dallalUos lUuzsil~ájul~ olylwr nagyobb SÁGOT INDÍTUNK.
lUélységeket is boncolgat szövegvilágá- Négyfős csapatok jelentl~ezésétvárjul~.

b A tervezett időpont péntel~ esténl~éntan.
Hangzóanyagot is lUegjelentetteh, 19 órától. *

lUely ugyancsal~ delUofelvételnel~ l~észült, I
álU a lUai napig l~apható l~eresl~edellUifor- ~ Szendrei László BRIDZS-tanfolya-
galolUban is! Az albulUon 12 saját dal lUOt szervez szerdánként 17 órától.
szerepel, "Rohanó város" fedőnév alatt. A A jelentl~ezést párosával l~érjüh, a játél~

zenel~ar soselU játszott feldolgozásokat, szabályainal~lUegfelelően. I
lwncertjeil~en lúzárólag saját szálUail~at *
adjál~ elő. HalUarosan ell~észítil~ első

nagylelUezül~et, alUelyről a lwncerteken Jf!J~'~ SAKK.O Z Ó K, figyelclU! Kezdőh,
bb d l l d l A b l l ~t haladól~ J'elentkezését vá';ul~ indulótö a t is e őa na~. vér Ő ~oncerte ~ -,

lUellett színházi előadást is l~észítettek, ~ sal~l~-ldubunl~ba!
*lUelyet több ízben is belUutattal~ szín-

házal~ban, és a Sziget '98 színházsátrában Valentin-napi léggölUbvásár a lUozi előtt,

Honlap: www.lUuszalúhiba.ini.hu10-14-ig).

~~~~~~ ~
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GÓZAN AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Magán Autósiskola
az alábbi időpontban

és kategóriákban tanfolyamot indít
Gyomán: 2003. február ii-én 17 óra
Endrődön: 2003. február ii-én 17 óra

(Déryné Művel6dési Otthon)

Személygépkocsi, motorkerékpár
segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

(A Kner Nyomda melletl)
Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig
Ügyfélfogadás: kedd, csütörtök 17-18 óráig

Gyomaendröd, Kossuth u. 18.

· .• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

· .· .
: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
:MAGTÁRFE RT6TLEN íTÉS:

csótány-, hangyairtás
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :

Profi Fotó műterem
Vállalja:

I · színes és fekete-fehér igazolványképek,
útlevélképek 1 perc alatt

I · esküvői, gyerlllek- és műszaki fotók készítését
• tablóképek készítése bejelentkezéssel

• házhoz is kimegyünk!
Nyitva tartás: hétköznap 8-18 óráig, szombat-vasárnap 8-12 óráig

Deák Ferenc u. 15. sz. • 66/285-294, mübil: 06/30/5502-404

•

I' I'

VALTSON DIGITALISRA!
ÉS ÉLVEZZE ÖN IS OTTHONÁBAN'

ATÖBB MINT 140 MŰHOLDAS ADÁST
DIGITÁLIS MINŐSÉGBEN

ISMÉT

AKCiÓ!

A
Hősök útjai COOP-ABC áruház

februárban is
megdöbbentöen kedvező árakkal ,

megbízható minőségű,

olcsó COOP márkatermékekkel,
akciókkal várja kedves vásárlóit!

Kíná/atunkbó/:
finomliszt 1/1 65 Ft
kristálycukor 111 179 Ft
COOP rizs 4 kg 439 Ft
HEY-HO üdítők 1/1 75 Ft

COOP - Önhöz a legközelebb!

[~l

~
~

lPC Direct
MŰHOLDAS TELEVíZiÓ MINDENKINEK

Telemax Távközléstechnika
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

2003. FEBRUÁR

ONLINE
Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/l.

Tel./fax: 66/581-670' E-mai!: online@bekes.hungary.net

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
Tel./fax: 06-66-386-186, 06/30/3348-018

Építólpari szolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

Epi/{~si anyagok: sóaer homok cement. mtsz.
Itó'uizalt/t suUtiUlsa
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[. Rendőrségihírek .]
2002. december, 2003. január

December 31-én aMÁV állomásl61 egy Trabantotloplak el az esti órákban. Pár nap
múlva Törókszentmiklóson talállák meg ajárművet. Felmerült K. R, gyomaendrődi lakos
szerepe az ügyben. ŰI január 28-án sikerüll elfogni Talabányán.

Január 1-jén éjszaka NA helyi lakos az Ezerjó kocsmában mulatott, ahonnan éjjel
1óra körül elvitték mobillelelonjál Abejelentési követően arendőrök atelelonhívásokat
lehallgaUák, ennek során kerüli aképbe K. P,. aki beismerte elfogása után acselekményt

2-án délulán I. A. helyi lakos bejelenleUe, hogya Kecsegésben valószínúleg
orvhalászok levékenykednek. Arendórök azonnal ahelyszínre sietlek, és három békés
csabai lakosi lelten ének, aminI azok engedély nélkül kifogott 8 busát és 1 sül/ől

igyekeztek elszál/Qani
P. S. Sebes Gy utcai lakos 4-én bejelentette, hogy éjszaka folyamán ismeretlen lelle

sek ellulajdoníloMak az udvaráról egy gázpalackol, és egy értékesnek mondOIl, 5éves kan
boxerl Apolgár azonban még aznap meglalálla apalackot aháza előtt az árokban, akutya
pedig aFő úton békésen sé\álgalott, amikor ajárőr megtaláHa ...

5-én bejelentelle Cs. E. Kölcsey utcai lakos, miszerint december 29. és január 4.
közölt Újkert-sori földiéról50 báfa szalmája eltúnt. Még aznap rendőrkézre kerüli alopás
sal gyanúsítható S.1. gyomaendrődi lakos, shamarosan aszalma egy része is megkerülI.

6-án, délután K. Gy. szarvasi lakos bejelentette, hogy aBlaha úti Steffl söröző előN

álló húst szál/ító kisleheraulója ablaküvegél ismerel/en lenes betörte, és akocsiban lévő

ovláskájál próbálla ellopni. Mivel asértett éppen kifelé jött akocsmából, megzavarta a
lettesi, aki azonban 25 ezer forinlol mégis sikeresen ki tudott emelni a táskából. N
elköveió egy lehér Opel VecIrán robo~ott el.

10-én B. B. helyi polgár bejelenlette. ho~y az elmúli időszakban elviMék OTP
bankkártyáját, sleemellek számlájáról45 ezer forintol. Ez annál is könnyebben sikerült a
lel/esnek, mivel aPIN-kód is akártya mellell voll.

Egy kül/oldi, sölél bőrű szalír zaklaloN aBudapest vasúlvonalon közlekedő vonalon
egy sze~halmi hölgyet. N afrikai nemi szolgállatását ajánlotta fel a Gyornán leszáll!
hölgynek, majd anemi szervél mulogalla. Abékéscsabai állomáson sikerüll ellogni a
magáról megfeledkezett afrikai embert...

14-én bejelenieIle F. I. Pósa utcai lakos, hogya l/l. kerület egyik tanyájából ellún!
egy rádiós magnó, csavarhúzókészlel, lúr6gép, sarokcsiszoló Ráadásul az eikövelOk
bezúzlák atanyán parkoló kél traktor összes üvegét Az ügyben egy fiatalkorú és egy gyer
mekkorú elkovelő kerüli rendőrkézre, sők beismerték letlúkel, az ellopott holmi egy része
is megkerült

A Kiss Lajos údúlősoron két nyaralót is fellörtek, ahonnan ágyneműt, evő

eszközókel.vódrÖkel, kávéfőzőllulajdonítotlal< el. Akár közel 100 ezer forint.
23-án kerékpártolvajok garázdálkodlak avárosban. Elvillek három kerékpán. Egyet

aVideoléka, egyel aFürst S. utcai orvosi rendelő, egyel pedig aFő út 204. sz. elől. Kellő

lezán voll, egy pedig nem.
Ahónap lolyamán két személlyel szemben intézkedlek ittas gépjármúvezetés miaU.

ENILNO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telelon: 06/66/282·822

A POLGÁRŐRSÉGRŐl
Avárosi polgárőr szervezet szerelné technikai eszközökkel halékonyabbá

tenni munkáját Ezért pályázatokon vesznek részt. Legsürgetőbb lenne ahírközlő

eszközök bővnése. és egy sölétben látó készülék beszerzése. 2002-ben létszámuk
24 fóről30 töre növekedett. de még szerelnék, ha Idbben, legalább tízen soraikba
állnának, hiszen csak így működhetnének még hatékonyabban. Ajármű és egyéb,
technikai üzemelletéshez kémék alakosság támogatását is aszemélyi jövedelem
adó 1%-ának lelajánlásával.

Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesület számlája az End/öd és Vidéke
Takarékszövelkezetnél: 53200125-11051598 AdósZám 18373174-1-04
Támogatásukat köszönenel veszik.

(Bővebb beszámo/6 apolgárőrség 2002-ben végzet! munkáiáró/ako've/kező

szdmunkban lesz o/vasha/6.j

~-4,., Megnyílt a Turul Cipö Mintabolt
'-' I URUL acipógyár lerületén

Gyomaendrőd, Szabadság tér 2. Tel. 66/386-251

Bébi-, gyerek-, lányka-, nói és férficipők széles választéka, termelői ároni
Kiárusítás!

Készletek, mintacipök, osztályos cipők rendkívül kedvező áron:
gyerekcipöl< már 900 Ft-tól • nÓI cipóK már 1990 Ft-tól- női

csizmák már 3000 Ft-tól
Nyitva tartás: H-P: 9-17, Sz: 9-12

Vásároljon magyar bőrcipöt, garanciával!

Nyitva hétköznap 8-18 óraig,
szombat és vasarnap 8-12 óraig

MINDENT EGY HELYENI
ZALAKERÁMIA AKCiÓ!
• Fagyál/ó padlÓlapok -12%, 20x25-ös falicsempék -15%
• Oszlalyos padlólapok és ralicsempék lolyamalosan készleteni
• Kádak, mosdók, sarokkádak, csaplelepek, szanilerek, WC-k. fürdőszoba

bútorok, zuhanykabinok, LB-Knaul segédanyagok. élvédők, profilok és egyéb
fürdószoba-fe lszere lések

• Alfa, Plaza és Keros burkolólapok teljes választéka
• ISOLA lető- és vizszigeteló rendszerek
• Lamináll parkellák löbb mini 20 féle szinben, 1490 Ft-tól
• Lakásvilágílás, spollámpák, csillárok, külléri lámpák, íróasztal i- és konyhai

lámpák folyamatos akciÓS áron
• Curver műanyag termékek leljes választéka: szerszámos ládák, szemetesek.

dézsák hordók, konyhai és háztartási felszerelések
• Trinát és egyéb hazai gyárlók leslékei
• Kü]- és beltéri feslékek, lakkok, higilók, purhabok, hézagkilöllők

• Álmennyezelek, rozetták 354 Fl/ml-től
• Policarbonál4-25 mm-ig, 3léle szinbefl 3400 FI-lól

2003-oan is kibővült áruválaszlékkal várjuk mifldefl kedves vásáriónkali
Akedvezmény akészlet erejéig vagy február 27-iQ érvényes I

Békés megye terü/elén 40000 Fllelelt; vásár/ás eselén dllla/an házholSzd/!J7ás l

Telefon/fax: 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667-647

GyomaendrődiHíradó· GyomaendrődVaros Önkormányzatának lapja. Felelős szerkesztö: BiTó Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete· 5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér l. • Tel.: 66/581-237 • Fax: 66/283-288

Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester· Készült: Baiu Print Bt, Gyomaendrőd. telefon: 06/66/283-489
E-maD: polgarm.gye@bek.ahh.gov.hu • Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők. Engedélyszám: [)J/PHP/ I08/BE ISSN 1417-7390



GYOMAENDRŐD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM • 2003. MÁRCIUS

..............................................................
: Az idei, önkormányzati PÁLYÁZATOK::
: SPORT, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK:
: RÉSZÉRE a 3. oldalon:..............................................................

LABDARÚGÁS: a két gyomaendrődi csapat
tavaszi, start elötti helyzetképe, tervek és
lehetőségek, gazdasági háttér... a 6. oldalon

Valentin-nap a fogyatékosok klubjában ... És hogyan élnek az
újonnan beköltözöltek a garzonlakásokban, az Endrődi

utcában?. . a 8-9. oldalon

,
A TARTALOMBOL:

Beiratkozások 5. oldal
A Halász Szövetkezet hírei 7. oldal
A polgárőrökről II. 16. oldal
Rendőrségi események 16. oldal
Egy óvónőnk kitüntetése 10. oldal
A testületi ülésről.......... 4. oldal
A Sportcsarnok hírei 9. és 10. oldal

Műszaki vizsgáztatás
a gyomaendrődi SUlUKlnál!
Műszaki vizsga előtti átvizsgálás, fékhatásmérés.
Műszaki vizsgáztatás személygépjárművekre, teher
autókra 3,5 tonnáig, utánfutókra és motorkerékpárokra.

Környezetvédelmi mérés diesel és benzines gépjármüvekre
Alacsony ár, soron kívüli, gyors ügyintézés!

Autójához mindent egy helyen!
Gyomaendrődi Autócentrum, Fő út 140.

Telefon: 66/386-022; 66/386-089.
Nyitva: H-P 8-12, 12.45-16; Sza. 8-12 (páros hétvégéken)

GÉPJÁRMŰVEK EREDETISÉGVIZSGÁLATA agyomaendrődi SUZUKInál
Átírás i ügyintézés, szaktanácsadás, kötelező biztosítás kötési

--~

MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 109 Ft

Tisztelt Gyomaendrődie!c!
A Vöröskereszt, karitativ munkájához az Onök

cselekvő segítségét kéri. Akinek feleslegessé vált, de
használható és tiszta ruhanemüje, cipője, ágyne
müje, takarója stb. van a naztartásában, s ezzel haj
landó segíteni a szükölködőkön. kérjük, adja át
ingyenes kiosztásra azt szervezetünknek! Nagyon
néj.gy hiány van gyermekruhákból, lábbeliből, a cse
csemő korosztálytól-ákamaszKoiig.

Adományaikat váTjuk: Gyomaendrőd, Fő út 3. sz.
alatt (az orvosi rendelőépülete mögött) és Gye., Fő út
120 sz. alatt (gyógyszertár).

KURILLA JÁNOSNÉ területi vezető
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Megkérdeztük

A POLGÁRME8TERT
• A fürdő adottságainak jobb kihasználása érdekében történtek-e tár

gyalások - például az Országos Reumatológiai Intézettel a jövőre vonal
kozóan?

Csak előzetes megbeszélések történtek, a kihasználtság javítása ér
dekében. Konkrétummá akkor válik, ha látjuk, hogy az ide beutalt betegek
száma milyen mértékben fog emelkedni. Az elkészült fürdő után lehet ezt
2004-ben áttekinteni és továbblépni.

• Kevésnek találták sokan a város és a fürdő reklámját, mert bizonyos
országos kiadványban nem szerepelt...

Elsösorban afürdővezeiéstől kell ezt számon kérni, mert <l múlt év őszéig

onállo inlémlénykénl működött. En úgy látom viszont, hogy sok országos
kiadványban szerepelünk Másrészt úgy gondolom, hogyaTourinform
Irodának e,~ irányban is bővítenie kellett volna. Sokan, akik ide járnak, tudják
és terjesztik hírünket. A fürdő-beruházás miatt most kevésbé reklámozzuk,
mert aki most jönne ide, csalódással menne el. Megvárjuk, hogy kész legyen,
s ősztől intenzív propagandával pótolni lehet mindezt.

• Többen érdeklődnek, hogy van-e a városnak stratégiai elképzelése, és
mit jelent ez?

A város olyan tekintetben nem fejleszt, hogy munkahelyeket hozna
közvetlenül létre. Közvetve az ipari parkon keresztül tehetjük, ami elkészült.
Széles körű kiadványokat számos országba eljuttalunk, itthon is több helyre,
kellő tájékoztalással elküldtük. Mikor azt halljuk, hogya külföldiek sorra zár
Ják be a különböző magyarországi üzemeiket, akkor Gyomaendrőd lehető

séget kínál. Megvan az ipari park, ide betelepülhetnek, igen kedvező leIté
telekkel (adó stb.), és ez is egy stratégia ... De ha az országos gazdaságpoli
tikai célkitűzések nem olyan irányban és céllal haladnak, hogy az országot, a
Tiszántúlt és wel Gyomaendrődöt is előtérbe helyem, akkor mi ezen túl
menően már nagyon kicsik vagyunk, hogy önállóan képezzünk imázs!, létre
hozzunk projekiet, amely alapján ide települnének abelektetők. Elképzelésünk
van, de belektető hiányában mindez csak elképzelés marad. Látjuk, hogy, saj
nos, akörnyékünkön mindenki hasonló problémákkal küszködik. Az úthálózat
is beleszól, hiszen avasút mellett erre is szükség van. Ennek hiányában vár
juk, hogy legalább a44-es út gyorsforgalmi, négysávos úttá alakuljon.

• AKis Bálint Általános Iskola beruházása hogyan alakul?
A szakértői lépéseken túljutott, csak hát, költségvetési keret hiányában

nem nyert. Ez nem jelenti azt, hogy megakadt. Szeretném példának lelhozni a
szennyvízprogramol, ami harmadik nekilutásra sikerült. Az eddigi két pályázat
az iskola esetében nem nyert, de nem szakmai szempontok miatt, hanem kor
mányzati finanszírozási gondok miatt. Most megjelent az a lehetőség, hogy
hétszázalékos kamaltal, három év moratóriummal számolhatunk. Ezt elő

készítjük szűk körben, de 2004-től, ha hitellelvételi lehetőség nyílik, ak
kor2004-ben elkezdjük aberuházást, és 2006-ra talán meg is valósulhat.

• AJókai úti óvoda további üzemeltetésére vonatkozóan gondolkodnak
aközoktatási megállapodási forma bevezeléséveJ?

Döntően azért, mert a gyermeklétszám annyira lecsökkent, hogy fenn
tartása csak így oldható meg. Ez nem az ott végzett munka következménye.
Viszont érezhető, hogya közoktatási megállapodás keretében működő

óvodák vonzóbbak a szülők és agyermekek számára. Sajnos, aközoktatási
törvény módosítás alatt van, ezért kisebb gondok merültek lel, s aváltozás
után tudunk dönteni. így most valószínűleg elnapolásra kerül az ügy. Ha
megtörténik, akkor 2004-!ől következhet be.

• Aholtágak rehabilitációi beindulhatnak-e hamarosan?
A szennyvízbekötéseket meg kell várni. Egyik legveszélyeztetettebb a

Falualjai-holtág, a gyomai oldalon. A rehabilitáció csak jövőre kerülhet
előtérbe. Három máSik belterületi holtág pedig a megyei belvízrendezési
program részeként kerülne összekötésre: aFűzfás, aCsókási és aNépligeti a
2004-es megyei címzett pályázati támogatás ra kerülne benyújtásra. A
Falualjai-Hantoskerti holtág, mely rehabilitációját avárosnak kell megkezde
nie és lehet, hogy részleges lesz.

Megoldódík azonban amásik háromnál afolyamatos és állandó vízcsere
az összekötésük után. A Fűzfásnál lesz avíz betáplálva, és amásik végén, a
Fazekasnál kivéve. Ezek után jön amásodik lépés, akotrás.

• A Taurinform Iroda pályázata nem sokat mandoll, úgy tűnt, hogya
város keveset vállal ebben...

Csak az tudja igazán, hogy mit vállal aváros, aki érdeklődött ez ügyben.
A pályázat csak a főbb szempontokat adta meg, a részleteket nem. Min
denképpen akarunk pénzt szánni az irodára, de szeretnénk, hogya gyoma
endrődi vállalkozók, akik ebből élnek, hozzájárulnának. Mi nem vállalunk át
mindent, ebben részt kell vennie mindenkinek. Az iroda működése is vál
tozások előtt áll. Aktívabban kell működtetni, az biztos.

• Az elIeit, utóbbi négy hét után hogyan jellemzi a költségvetési kon
cepciót?

A költségvetés elkészült 4,6 millíárdos mérlegfőösszeggel, 59 millió
forint banki hitellel. Ami alapvetően szükséges vagy befejezésre váró
beruházás, azoknak afedezete megvan. Aműködtetéshez is megvan aszük
séges pénzeszköz. Kicsit szűkebben, mint az elmúlt évben. Szeretnénk, hogy
minden közalkalmazott a bértáblázatnak megfelelően megkapja az emelés!.
Megszorítások inkább a lelújításra vonatkoznak. Szeretnénk azonban az
endrődi Közösségi Házat, és aZeneiskola homlokzatál belejezni. AKis Bálint
Általános Iskola 120 milliós beruházása az önerővel szerepel benne.
Valószínű, hogy minden tervezett beruházás nem készülhet el. Útépítésre 120
millió forint kerül. A Selyem út továbblolytatása a Kulích útig vagy a
Gyomaszolgig, mindenképpen Az Iskola út Öregszőlőben aKondorosi utat a
Szarvasi úttal kötné össze. Továbbá 30 millió forint jut új utak építésére és 15
millió az aszfaltozásokra, meglévő régi utak aszfaltozására. Indulna a
Mirhóháti utcában az Endrődi utcához hasonló lakások építése is.

A csökkenő gyereklétszám miatt történnek bizonyos létszámcsökken
tések, de ellátatlanság nem léphet fel, és inkább a nyugdíjas létszámból
csökkenienek az intézményvezetők. Összességében azonban bővül az ön
kormányzat általi foglalkoztatási létszám, mert néhány helyen bővítések

várhatók.
Az óvodák elmúlt évi ún. közalkalmazotti bértáblájához nem adott az

állam kellő fedezetet, ezért költségvetési hiányok mutatkoznak, ez 2-7 millió
forint között van. Árbevétel szempontjából gondolkodni kell az Enci vala
milyen irányú értékesítésén, aKossuth úti volt csendőrlaktanya hasznosítását
is el kell dönteni. PályáZati pénz is hiányzik a szennyvíz IV. üteméhez,
20 százalék pályázati lehetőség is hiányzik a Vízügyi Alap, illetve a
Területfejlesztési Alaphoz Likvídítás megőrzésére kell majd hiteleket lelven
ni anyár lolyamán. Tehát szűkebb, de ellogadható, aműködést biztosító költ
ségvetés állt össze.

PÁLYÁZATOK
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (www.gkm.hu) és a

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minísztérium (www.fvm.hu)
honlapján megjelentek a2003. évi pályázatok, melyek letölthetők a
minisztériumi honlapokról.

Új elnök
Az MSZP Gyomaendrődi Városi Szervezetében vezető

ségválasztás volt január 31-én. A helyi elnök dr. Kovács Béla lett, a
vezetőségi tagok: Gombár Mátyásné, Babos László, Katona Lajos és
Mészáros András. Megfogalmazódott, hogya helyi MSZP is támo
gatja hazánk Európai Uniós csatlakozását, és mindenkit "igen"
szavazásra kér április 12-én.
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PÁLYÁZATOK AZ ALAPOKRA
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő

testülete pályázatot hirdet a 2003. évi IFJÚSÁGI ALAP fel·
használására.

A pályázat célja. az ifjúság szabadidejének kulturált és hasznos
ellöllése, agyermekeknek, tanuló ifjúságnak szervezelt láborok, prog
ramok támogatása.

Apályázat leltételei: pályázni csak kizárólag az erre acélra szolgáló
pályázati adatlapon lehet, ha a pályázat formai és tartalmi követel
ményeknek nem felel meg, apályázatból kizártnak tekintendő, Apályázó
csak egy önkormányzati kiírású pályázaira adhat be pályázatol.

Atámogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem
pályázhat Politikai tevékenységnek minősül, ha az országgyűlési-,

önkormányzati választásokon jelölő szervezetként jelöltet állított
AdaI/ap igénye/heto

Polgármesteri Hivatal, Kóris Györgyné oktatási előadónál

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/124-es
mellék
Apályázattal kapcsolatos információ ugyanitt

Apályázatok benyújtásának határideje: 2003. március 31,,12 óráig.
Elbírátási időponlja: 2003 áprilisi Humánpol itikai Bizottsági

ülésen.
Apályázati elbírálás eredményéről apályázókat levélben értesít jUk.
Apályázatokat ako'vetkezo címre kérjük megküldeni.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Hjúsági alap pályázat"
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselö
testülete pályázatot hirdet a 2003. évi SPORT ALAP fel
használására.

Apályázal célja' a lelepülésünkön műkődő olyan sportszervezelek
támogatása, akik jelenlős eredményeket értek el aversenysportban, akik
az utánpótlás nevelésél is folyamatosan biztositják Új sportágak
beindításával is elősegítik aliatalság egészségmegőrzésél, arendszeres
testedzést. Jelentős szerepet vállalnak alestkultúra, az egészséges élet
mód népszerűsitésében.

A pályázók köre. Gyomaendrőd városban működő, bírósági be
jegyzéssel rendelkező sporlszervezetek és sporttevékenységet folytató
alapítványok.

A pályázat feltételei. pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló
pályázati adatlapon lehet, ha a pályázat formai és tartalmi
követelményeknek nem ielel meg, a pályázaiból kizárinak tekintendő.

Csak bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezet pályázhat Azok a
sporttevékenységet lolytaló szervezetek részesülhetnek támogalásban.
akik az év folyamán, legalább egy alkalommal városi szintű sport
versenyen vagy bemutatón levékenységükről számol adnak. Az önkor
mányzati lámogatásban részesülő sportszervezetek sporlolói abajnok
ságokon és versenyeken Gyomaendrőd város címerével ellátott
sportruházatban kötelesek részt venni. Az igényelt támogatási összeget
léléves bontásban szíveskedjenek apályázatban feltüntetni.

A támogalási alapra politikai tevékenységet folylató szervezet nem
pályázhat. Politikai tevékenységnek minősül, ha az országgyűlési,

önkormányzati választásokon jelölő szervezetként jelöltet állíloll.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be

pályázatot

Pályázatból kizártnak tekintendő az a sportszervezet, amelynek 90
napot meghaladó köztartozása van Apályázati laphoz kérjük csatolni az
APEH által kiadott igazolást aköztartozásokról.

Adatlap igényelhető:

Polgármesteri Hivatal, Kóris Györgyné oktalási előadónál

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telelon: 386-122/124-es
mellék
Apályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.

Apályázalok benyújlásának halárideje: 2003. március 31,12 óráig.
Elbírálási időpont ja: 2003. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülése.
Apályázati elbírálás eredményér61 apályázókat levélben érlesítjük,
Apályálatokat akövetkező címre kérjük megküldeni.'

POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Sport alap pályázat"
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő·

testülete pályázatot hirdet a 2002. évi "CIVIL SZERVEZE·
TEK TÁMOGATÁSI ALAP" felhasználására.

A pályázat célja. Gyomaendrőd Váras területén működ ő ciVil
szervezetek, magánszemélyek támogatása.

A pályázók ko/e: kiemelten közhasznú szervezetek, alapítványok,
klubok, egyesületek, magánszemélyek (Kivétel sporttevékenységet
folytató szervezetek vagy magánszemélyek.)

Tevékenységi kör szempontjából apályázatok közölt előnyt élvez az
apályázó személy vagy szervezet. aki tevékenységével jelentősen növeli
a város hírnevél, hagyományokkal rendelkezik, magas színvonaion
végzi tevékenységél, karitatív jellegű, a lakosság aránylag nagy lét
számának biztosíl tartalmas, kulturált szabadidő-e/töltésI.

Apályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre acélra szolgáló adat
lapon lehet, ha apályázat lormai és tartalmi követelményeknek nem felel
meg, a pályázaiból kizárlnak lekintendö A támogatási alapra politikai
tevékenységeI folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevé
kenységnek minösül, ha az országgyűlési, önkormányzati választá
sokon jelölő szervezetként jelöltet állított.

A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be
pályázata!.

Pályázatból kizártnak teki nlendő az acivi I szervezet - 100 ezer FI
támogatási összeg felett -, amelynek 90 napot meghaladó köztartozása
van. Apályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadolt igazolást a
köztartozásokról.

Adatlap igényelhető.

Polgármesteri Hivatal, Kóris Györgyné oklatási el6adónál
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/124-es
mellék
Apályázattal kapcsolatos inlormáció ugyanitt.

Apályázatok benyújtási határideje.' 2003. március 31., 12 óráig.
Elbirálási időpontja: 2003. áprilisi Humánpolilikai Bizottság ülése.
Apályázati elbírálás eredményéről apályázókat levélben értes it jük.
Apályázatokat akövetkező címre kérjük megküldeni.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Civil szervezetek támogatási alap"
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.
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A Március 15-j ünnepség programja idén az EU-csatlakozás propa- I

f gálásávallonódik össze. I
: 9 órakor az endrődi Szentimre katolikus templomban szenimisévei indul ~

I a nap programja, majd a Rózsahegyi általános iskola diákjai adnak ünnepi I
I műsorl aHősök terén. I
: 11 órakor a Gyomaendrődi Emlékparkban (Ok1óber 6. ltp.) Európa-la I
w ültetése következik. I
I 12 órakor agyomaí lelepülésrészen harangzúgás mellett az Országzászló ~

I és az Európai Unió zászlajának felhúzása, majd a Kis Bálint iskola ünnepi !
~ müsora várja városunk polgárait. I
I További EU-val kapcsolatos programok: Március 27-én ünnepi képviselő- I
I testületi ülés az EU-csat/akozással kapcsolatban, ahol ünnepi beszédre kerül I
~ sor.
a Április 16-án Gyomaendrőd lőterén elhelyezésre kerül egy Európai
~ Uniós alapokkal ellátott elektromos óra, amely avisszaszámlálást mutalja a
: csallakozási dokumentum aláírásáig.

Képviselő-testületi ülés február 27-én.
százköletes imakönyvgyűjtemény is. A Közösségi Ház beszámolóját Molnár
Borbála ismertette.

Egyelértenek azzal, hogy Gyomaendrőd Ecsegfalva, Dévaványa, Hunya
Köröslarcsa és Csárdaszállás települési önkormányzalokkal önálló statisztikai
kistérséget alakítsanak ki. Ebben az ügyben a szükséges tárgyalásokat a pol
gármester folytassa le. Ugyanis Gyomaendrőd a szarvasi kistérségben nem
adottságaihoz és szerepéhez mérten vesz részt.. A kistérségbe tartozó
települések alkalmasak a térségben jelentkező önkormányzati, közszolgállatási
szerepkör, az arányos és területlejlesztési funkció, valamint a differenciáltan
jelentkező államigazgatási leladat- és hatáskörök ellátására. Az önálló sta
tisztikai kistérség kialakításával jelentősen javulhat az észak- és közép-békési
térség társulási szerkezete, segílve ezzel az esélyegyenlőséget is.

Elíogadlák kisebb módosílásokkal agyomaendrődi önkormányzat 2003-as
évi költségvetését. Ennek főbb összegei: 4690444000 Ft bevétel-kiadási
oldal, a hiány 59403000 forint. A működési kiadás 1.780.731 ezer forint,
felújílásokra több mint 62.5 millió lorint jut, afelhalmozási kiadások 2milliárd
721 millió lorinllölött vannak, tartalékra több mint 125 millió forint jul. A ren
deleteknek meglelelően gördülő köllségvetéssel kell tervezni 2004., 2005. évre
a megadott indexek alapján. A költségvetés egyensúlyának biztosílása miatt a
hiánya bevételi oldalon rövid leláralú hilelkénl kerül megtervezésre A hiány
fegyelmezell gazdálkodás mellett kezelhető. Az óvodák rinanszírozási prob
lémáját és működőképességét meg kell vizsgálni, és megoldást kell találni rá
volt egy vélemény. Azt is felvetette Jenei Bálint képviselő, hogy az elbocsátások
végső soron bizonyos visszalépést jelentenek, és nem biztos, hogy ez alegjobb
megoldás ..

Beszámoló hangzott el a 2003 év eleji "vészhelyzet"-ről, a rendkívüli
védekezésről, a leesett nagy mennyiségű hó kezeléséről. Természetesen voltak
elégedett és kevésbé elégedett képviselők a hótúrás eredményeit taglalva.
Összességében, arendelkezésre álló Gyomaszolg-i erők és besegítő vállalkozók
eredményesen dolgoztak a tartós, vastag hótakaró ellen. A hóeltakaritás költ
sége meghaladta a6,7 millió lorintot. Aforgalmas közlerületek hóellakarítására
közmunkásokat is alkalmazlak, s ezt a polgármesteri hivalal koordinálla. (A
január eleji hóeltakarilás költsége 3,5 millió lorint vol!.)

A város belterületének közvilágálását bőví1eni kívánják további lakossági
kérések alapján. Halározlak a Lévai utcán a ser1ésrakodó épülele mellett, a
vasúlállomás lelé kanyarodó úl jobb megvilágílására, és hasonló okból a
Hunyadi János, Rákóczi és Arany J. utcák kereszleződésében alámpatest áthe
Iyezéséről.

Pályázatot nyújtanak be közmunkások alkalmazására a Foglalkoz
tatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz. A közmunkások a csapadékvíz
csatornák kialakításában, helyreállításában, karbanlartásában, abellerületi utak
karbantartásában, a háztartási hulladékkezelésben, parkosításban és egyéb
munkákban tevékenykednének április Hétől legkésőbb november végéig Az
igényelt összeg nem haladja meg a34 millió FV50 f6 vagy a20,4 millió Fl/30
fő, illetve a13,6 millió Fl/20 Jó összeget.

NAPIRENDI PONTOKBÓl
A költségvetés ellogadásával egy időben pályázalot írnak ki az idei támo

gatási alapokra Az Iljúsági Alapban SOO ezer forint áll rendelkezésre az ifjúság
szabadidejének kulturáli eltöltésére szervezett programok támogalására ASport
Alapban akötblllelhasználású támogatások biztosítása után asportegyesületek
támogatására 13.623 ezer lorint jut. A cívil szervezetek támogatási alapjára a
kötött lelhasználású támogalások után 9.919 ezer lorint áll rendelkezésre
(Részletes pályázati kiírást lásd a3. oldalonl)

A Tourirllorm Iroda tartós üzemelletésére beérkezett pályázatok (pályázó
volt: Bencsik Mária és Ádám Gyöngyi) értékelése megtörténI. Ezeket nem talál
la aképviselő-Ieslülel meglelelőrlek, apályázati eljárást eredménytelennek nyil
vánitolla. A polgármester tárgyalásokat folytatott az érvényes palyázóval
(Bencsik Mária) - esetleges alkalmazoIIi jogviszony kereiében lörténő

müködtelés feltételeiről. Ennek alapján meghozlák adöntést arról, hogy Bencsik
Mária aközalkalmazotti törvény szerinti besorolás alapján vállalja 2003. már
cius 1. napjától 2004. február 28-ig az iroda vezetését. Bérezése bruttó 100 ezer
forinl/hó.

Beszámolt 2002. éví működéséről az endrődi Tájház és Helytörténeti
Múzeum vezetője, Szonda István. 1999-től rlagy lelkesedéssel és szakértelem
mel gondozza és gyarapítja Szonda István agyűjteményt. Itt látható anyolcezer
éves leleteket bemutató régészeti kiállitás: "Bepillantás Endrőd régmúlt jába":
Tímár Máté író emlékszobája: Kunkovács László világhírű etnográlus "Életmű
kiállítása". Ipartörténeli kiállításon látható a település lábbelikészitésének
története a XIX, XX század rordulóján. Igen jelentős az immár három-

NAPIREND ELÖnlEKBŐL
A képviselő-testületi ülést Katona Lajos alpolgármester vezeile, mivel

dr Dávid Imre polgármester egy budapesti pOlgármesteri lalálkozón volt.
Jenei Bálint képviselő, aJogi és Ügyrendi Bizollság elnöke elmondta, hogy

a képviselők Január végéig leadták a kötelezö vagyonnyilatkozatokat. amiket
azután elzartak a megfelelő páncélszekrénybe.

Dezső Zoltán képviselő a lejárt határidejű halározatokkal kapcsolatban
kérdést tett fel, egyebek mellett akábeltévé ügyére vonatkozóan: hogy állnak a
kábeltévé kiépítéséről szóló tárgyalások? Javasolná egy újabb céggellelvenni a
kíépítés ügyében akapcsolatot, alakosságat pedig erről hitelesen tájékoztatni.

Megyeri László válaszában elmondta, hogy tárgyalások folytak aFiber-Net
új lerületi képviselőjével. Az agilis vezető felmérésekkel kívánla indítani a
bővítést. Viszont ebbe nem egyeztek bele a város képviselői, a lakosság
"hergelésének" elkerülésére. Tehát egyelőre csak igéretek vannak ebben.

Dr Csorba Csaba a lejárt határidejű határozatokról - többek közölt 
elmondia, hogy azoknak technikai jellegű jelentőségük van, hiszen azokat a
lestülel már régebben altekintette.

Feiszóiali Halász Istvánné, a Kis Báiint iskola tanára. a Közalkalmazotti
Tanacs elnöke. Ennek oka az volt, hogy az iskolából négy lő nyugdíjas pedagó
gust el kívánnak bocsátani. Séreimezle az eljárást, annál is inkább, mivel úgy
ludja, hogya későbbiekben három lő pedagógust kívánrlak lelvenni ...

Katona Lajos kilejlette, hogya nyugdíjas korú alkalmazottak jönnek először

szóba egyelbocsátáskor, hiszen afiatal munkaerőnek helyet kell biztosítani, ez
az élet rendie Ez után lehet mérlegelni a nyugdíjasok további alkalmazását.
Egyébként nem ismert. hogyalkalmaznának új munkaerőt az intézménynél

Az 1968-ban, Lengyelországban alapított, 1979 óta az ENSZ által is elis
meri nemzetközi kilüntetés, aMosoly Érdemrend az egyetlen avilágon, amelyre
csak gyermekek lehelnek javasialot. A rend agyermekek javaslatára olyan fel
nöttekel fogad tagjai közé, akik bárhol a világon hivatásbeli kötelezeltségükön
túlmenően tesznek valamit a gyermekek boldogságáérl, öröméért,
elégedettségéért, végsö soron mosolyáért. Ezt a díjat megkapta korábban
Magyarországról Halász Judit, Janikovszki Éva gyermekíró, Kalibás Éva les
löművész, rajztanár, a Suliexpó alapílója, vagy külföldről Aleksander
Keasniewski lengyel államlö és Karolina monacói hercegnő, II. János Pál pápa,
Steven Spielberg filmrendező, Bill Clinton, Mihail Gorbacsov, Sarah Ferguson
yorki hercegnő Mos! agyomaendrődi Hunya Jolán is ennek büszke birtokosa
lelI. Az érdemrendet az alsó-sziléziai Polanice-Zdrójban adják majd át július
ban, amelyeknek amagyarok lesznek adíszvendégei.
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SZEMÉTSZÁLLíTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A Gyomaszolg Ipari Park Klt. értesíti Gyomaendrőd lakosságát, hogy

2003. április 1·jétöl a kövesutak mentén kihelyezett kukaedények mellől a
zsákos szemelet csak abban az esetben szállítja el, ha akft által azok jelölve
vannak! Feliratozott zsákokat aGyomaszolg Ipari Park KIl. Ipartelep ú12. sz.
alatti lelephelyén lehet vásárolni. Azsákok ára tartalmazza aszállítási és az
ártalmallanítási dijat is A kukaedények ürítési területei és napjai változat
lanok maradnak.

HÉTFŐi napon az endrődi városrészen történik az ürítés és a szemét
szállítás a Hídlő úl, Fő úl, Szabadsag út által hataroll terülelen.

KEDDEN az endrődi városrész Szabadság út. Polányi Máté út, a Fő út
mindkél oldalátJól nyíló ulcákból, Hatház utca, Micsurin utca és a
Magtárlaposi részen az Ipartelep úttal bezárólag

SZERDÁN agyomai városrészen a Fő út, Németzugi sor (Besenyszeg),
Fő út, Pásztor J úl, Zrínyi M. úl, Somogyi Béla u., Hantoskerti u. állal bezárt
lerülel, valaminl RévlapDson a Kölcsey U., Csokonai U és a Fáy András u.
által határolt területről.

CSÜTÖRTÖKI napon a Kossuth u, Petőfí u, Fő út, Kálvin u, LosDnczi
u. által határolt területen és a Révlaposi rész fürdő lelőli oldalán.

A lakótetepe~en változatlanul KEDDEN és PÉNTEKEN történik a
kukaedények ürílése.

. . . . .

Felhívjuk a vállalkozók figyeimét arra, hogyavállalkozásoknál
keletkezett hulladékotcsak ak~. -nknél köiött, érvényes szemétszállítási
szerződés alapján szállít juk el. A szerződésen fel kelllünlelni a
kukaedények számát, az ürRésekgyakoriságál, mert csak az 011 feltünlelelt
kukaedényeket vagyunk kötelesek kiüríteni. Az avállalkozó, aki még nem
kötött szemétszállítási szerz6dést, az haladéktalanul pótolja.

Gyomaszolg Ipari Park Kft.

,
BEIRATKOZAS

GyomaendrődVáros Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2003/2004-es tanévre az óvodai és az általános iskolai
beíratás időpontját 2003. március 31. és április 1., 2. napjára
rendelte el.

Tisztelt Szülők l

Óllodai beiratás
A szülő a kiválasztott óvodába írathat ja be a 2003. évben 3 éves kort

betöltött gyermekét Az óvodai ellátást agyermek 3. élelévének betöllésétől

lehet igénybe venni. Kérjük, hogyabeiratkozáskor vigye magával a gyer
mek születési anyakönyvi kivonatát és a gyermek egészségi állapotát iga
zoló gyermekorvosi véleményt.

Az a gyermek, aki 2003-ban az ötöd ik élelévét betölti, az óvodai
nevelési év első hónapjától kezdődően (2003. szeptember 1) óvodai
nevelés keretében [olyó, iskolai élelmódra felkészítő foglalkozáson köteles
részt venni.

Az I. osztályos gyermekek beiratása
"A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges lejletlségel eléri, atlól

a naplari évtől válik tankötelessé, amelyben a halodik életévét május 31.
napjával tJetÖIti. Aszülö kérelmére a gyermek lankölelessé válhat akkor is,
ha a hatodik élelévét december 31. napjáig tölli be." [1993. évi törvény a
Közoktatásról 6. § (2) bek]

"Az Állalanos Iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell
mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az iskotába
lépéshez szükséges lellettség elérését lanúsító igazolást." [11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet anevelési-oktatási intézmények múködéséről17. § (1) bek.]

Kérem atisztelt Szülőket, hogy gyermekük óvodai, iskolai beíralásának
szíves~edienek a lenti időpontban eleget tennil

Ha aszülö gyermeke beíralását elmulasztja, a218/1999. (XII 28.) kor
mányrendelel141. § (1)a) pontja alapján 50000 Ft, azaz ölvenezer rorintig
terjedő pénzbírsággal sújtható. DR CSORBA CSABA jegyző

Gyomaendrődi Ki Kicsoda?
(figyelemfelkeltőmég egyszer ... )

Kedves Olvasó!
Talán innen-onnan már hallott róla. hogy adatokat gyújtögetünk egy készülő

kiadványhoz Ez a Gyomaendrődi Ki Kicsoda. Ahányan vagyunk, annyiféle érzéssel
fordulunk a téma lelé: érdeklődéssel. érdektelenséggel, segítő szándékkal,
sértődöttséggel ...

A:l a néhány ember, aki szabadidejét, telefonszámláját, térdig koptatott lábát
nem kímélve igyekszik minéllöbb érdekes személyről adatot gyüjteni, bizonyosan lÓ
szándékkalleszi mindezl. A"kívülállók" egy része szeretettel fogadja őket, egy része
passziv - vagy, sajnos, aktiv - ellenállásba vonul. Azl szerelnénk igazából, ha az
Üggyel kapcsolatban senki nem lenne kívülálló. Ez a könyv Rólunk és Nekünk
szól. Reméljük, az unokáink is érdeklődéssel forgat ják majd, hiszen - ha akarjuk, ha
nem - belőlünk is történelem lesz egyszer

Ha egy kicsit belegondolunk, minden család lalál rokonaí, ősei között olyan
személyeket. akík különlegeset vittek véghez saját kis életükben, vagy csak egy
szerűen évtizedekig megbecsüli tagjai vallak agyomai vagy enórődi közösségnek
Nem kell ahhoz tudósnak vagy múvésznek lenni, hogy vaiakii egy laluban lisztel
jenek, becsüljenek.

Hogy ez akiadvány minél szebb és teljesebb legyen. minden iti élő segítsége
szükséges. Ezúton kérünk minden gyomaendrődi lakost, segítsen ebben a
munkában Tegyük félre szerénységünkel és álszerénységünket, lekintsük végig saját
életünket. csal<idtagjainkél, őseinkét

Keresünk amindennapi élei minden lerületéről (iparosok. kereskedők, gazdák.
orvosok. pedag6guso:< stb.) olyan személyekel, aKik hosszú ideig megbecsülllagjai
voltak ahelyi társadalomnak (itt élők is, elszármazollaik is).

Keresünk olyan személyeket, akik ilt születIek. ill jártak iskolába. de azulán az
ország vagy avilág más pontján leli belőlük neves személy, akikre büszkék lehetünk,
és ők is szeretetlel gondolnak szülőhelyükre. Aszemélyes adatokon túl mindenkitől

kérünk néhány mondatol munkájával, szülőhelyével kapcsolatban Ezek\ől a.meg
jegyzésektől' lenne ez a könyv más, mint a löbbi személytelen lexikon: egy
helytórténeti gyüjtés, amely lükrözi az illeni életel az elmúlt száZ évben

A kiadványba mindenki önként adhatja adalait. elhunyt személyek esetében
kinyomozzuk leszármazoltaikat, lőlük kérünk engedélyl Ez adetektív munka izgal
mas és érdekes, de ehhez is minéllöbb ember segítsége kellene. Jó lenne, ha ulólag
senki sem érezne sértődöllséget. hiszen Ieijes és tökéleles úgysem lehet ez a
gyüJtemény. Nem ismerhetünk mindenkil, nem ludunk mindenkit személyesen
megkeresni. Ezért kérjük, hogy írjuk együll akönyvet. gyújtsük egyült az adatokat!
Minden apr6 segítséget: nevekel, címeket, telefonszámokai szívesen vennénk. A
végső határidőn lassan lúl is vagyunk: oklóberben jeleník meg alexikon. és már 400
szócikket elkészíletlünk. Aki kapott kérdőive\ és szándékában áll eljutlatni az adalail
hozzánk, kérjük, március végéig mindenképpen tegye meg! Akinek ellelejletlük mon
dani, most kérem: egy kis fényképpel is egészitse ki adalaitl

Egy aktUéilis gondolal zárszóul: Európába menni csak úgy érdemes, ha liszlában
vagyunk sajál értékeinkkel, mútlunkkal. Ellől lehelünk magabiziosabbak, és gyer
mekeinknek is nagy szüksége van rá, hogy mindezt megmutassuk nekik

Köszönjük segítségéti
Dr Szilágyi Ferencné. 66/284-469; honismerel@civilporLhu
Kovácsné Nagy Katalin 66/285-694; kataiin@kisb-gyomaesulinethu

ASelyem Úli Óvodálfrl Alapílvány
Megköszöni mindazoknak amagánszemélyeknek és egyéb támogatóknak atámo

galásá\. akik adójuk 1%-ávol oZ elmúli évben alapitványunkat lámogatták. AJ. ebből

származó bevételt az óvodas gyermekek kirándulására lordiliuk.
Kérjük, amennyiben lehet ik, ebben az évben is támogassanok bennünkel adójuk

PID-ával. Selyem Úti Ó'Iodáért AlapiIvány, adószám: 18379778-1-24
Köszönjükl

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

Tiszrell Múvészerpártoló Vállalkozók és Magánszemélyek'
Közalapitvány Gyomoendrőd Város Közgyújteményeiérl kuralóriurra tiszleleIlel

kéri a képzőmüvészelel pártoló gyomaendrődi vállalkoz6kal és magánszemélyekel.
hogy az alábbi alapítványi leladatok megvalósilásához nyújlsanak lámogalást, iiielVe
segilsék SZEMÉLYI JÖVEDELEIv1ADÓJUK 1°/o-ÁVAL:

Vidovszky-képek restaurálása; Pátzay Pál: Vidovszky Béla mells20brának bronzba
öntése, születésének 120. évlordulója alkalmából.

Nagylelkü mecén<isok nélkül amüvészet nem virágzik.
Adószám: 19058733-1-04
SZámlaszám: Endrőd és Vidéke Takarékszövelkezel - 53200125-10002089
Adományaikat előre is köszönjük: KGYVK kural6riuma
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Villanyfény és klubhelyiség, valamint új edző és vezetőség...

FOCI FOCI FOCI

A 2002/03-as bajnoki szezon között, a tavaszi bajnoki idény
kezdete előtt a két gyomaendrődi foci klubbot kerestük meg, hogy
az idei terveikről, elképzeléseikről beszámolhassunk kedves
olvasóinknak. A GYFC az őszi befejezés után a második, míg a
GYVSE a tizenharmadik helyen várja a folytatást.

Szabados Ferenc, a GYFC elnöke, míg a másik oldalon
Szakálos Ernő, a GYVSE volt ügyvezető elnöke nyilatkozott
lapunknak, a Híradónak.

SZABADOS FERENC
Már az őszi rajt előtt célunk volt az első öt hely egyikének megszerzése. Ez

a csapat - mint az a mérkőzések során kiderült - képességei alapján min
denképpen dobogós kell, hogy legyen a bajnokság végén, és ez az új cél
kitűzésünk is. Az önkormanyzat anyagi segítségével és tamogatóinknak köszön
hetően minimalis megtakarítassal zartuk az elmúlt évet. A klub tartozásai ega
lizálva lettek, és már ez sem nyomaszt bennünket atovábbiakban. Gazdasagilag
a 2003-as év valószínűleg és remélhetőleg hasonlóan zárul majd az önkor
mányzat és a szponzorok további segítségével, amit természetesen nagyon
köszönünk ezúton is.

Aműködéshez ugyanis az önkormányzat pályázata nagyban hozzájárul, és
amennyiben emelkedik valamelyest az idén ez az összeg, akkor számunkra ez
megnyugtató lesz, biztosítja azavartalan működésL

Néhány jelentősebb beruházást tervezünk idén a sporttelepünkön.
Mindkettő már lolyamatban is van. Az egyik apálya megvilágítása. Ezt aSebők

és Sebők villamosipari cég vállalta lel. Kedvező részletfizetéses konstrukcióI
ajanlottak, amely ellogadható. Az önkormányzat támogatása természetesen
ehhez úgy anyagilag, mint erkölcsileg biztosított. Avilágílással az amatőrök esti
edzései. edzőmeccsei, sőt még a mérkőzések is lebonyolíthatók lesznek. Az is
fontos elképzelés, hogya közelben kempingezők, nyaralók a sport- és
mozgásigényüket megvilágított pályán kielégíthessék. A beruházás finan
szírozását az önkormányzat vállalta magára, de Jelentős szponzori támogatás is
összejött, mintegy 30-40%-ban. Ennek összköltsége 5 millió és 5,3 millió
forint között várható. Minőségében tehát olyan megvilágítást biztosít majd,
hogy munkavédelmi és egyéb előírásoknak is megfelel, csak televíziós
közvetítésnek nem

Másik jelentős beruházásunk az öltöző felelli tetőtér beépítése lesz, klub
helyiség kialakítására. Ebben az önkormányzattal, mint tulajdonossal előzete

sen egyeztettünk Sajnos, erre pályázati vagy egyéb úton nem sikerült még
pénzt előteremteni. Ez az atalakítas 2-2,5 millió forintot vesz igénybe Viszont
sikerült olyan belektetőt találnunk, aki aklubhelyiség és asportbüfé kialakítását,
annak köllségét magára vállalta. Ennek fejében abérleti díjat, úgymond lelakja
majd

Játékosállományunkban csere lényegében csak egy helyen történI. Egy
játékos érkezett Dévaványáról, nevezetesen Bulka Lajos. Már januárban
megkezdtük a felkészülést heti négy-öt edzéssel. Jelenleg heti háromszori
edzésük van afiúknak és egy edzőmérkőzés. Mint tudott, abajnoki start valame
lyest tolódni log, egy vagy két heteL

Véleményünk szerint a2003-as évben mintegy 10-15%-kal több bevételt
kell kaikulainunk ahhoz, hogya2003-as évet is közel "nulla-szaldósan" végez
zük Aműködésünkhöz évente mintegy 8millió forint szükséges. Ehhez tartozik
amegfelelő létszámú utánpótlás csapat kiallítása, lenntartása is.

Szeretnénk a Híradóban is megemlékezni nemrég elhunyt barátunkról ,
sporttársunkról, Hornok Péterről, aki az utánpótláskorú gyerekekkel foglalko
zott, nagy lelkesedéssel. Az ő személye és munkája nagyon hianyozni fog,
nehéz lesz pótolni.

SZAKÁLOS ERNŐ

Az őszi szezonban a csapatnal, sajnos, morális gondok vollak, nem volt
meg a csapat egysége, és ez meglátszott aztán az eredményeken is. Éppen
azokat a csapatokat nem sikerült megvernünk, akik a kieső zónában vannak.
Gondolok itt a Hódmezővasarhely, Fegyvernek, Túrkeve, Szajol elleni mecs
esekre. Igaz, ezek most hozzánk jönnek, úgyhogy revansot vehetünk.

Ajatékosok hozzáállasan szeretnénk most, tavasszal javítani asikeresebb
jaték érdekében. Acsapat most nem áll kieső helyen, mert közben aSzajoltól
elvettek hat pontot jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt. Tavaszi célunk a
bentmaradás, amire realis esélyünk van ezzel amostani gardával. Olyan híreink
vannak, hogya Kisújszállas és aSzajol az ifjúsági csapatával indul.

Acsapatból eltavozott Hanyecz Janos edző és kapus, aki avégén már nem
bírt acsapattal, úgyhogy az utolsó két meccsre az én irányílasom alatt készül
tek afiúk. Elment még Feuerwerker Béla, Bakos József és Hanyecz Istvan is.

Erősítésnek szamít, hogy Hídvégit sikerült itt tartanunk. Újak is érkeztek:
Szan tó Laszló, Danó László és Kiss Sándor Körösladanyból, Béni Csaba
Szarvasról. Az új edzőnk szintén Szarvasról jött, Paulik János. Ajatékosok, akik
maradtak: Gyuricza Maté, Hídvégi Imre, Katona Csaba, Földi Zsolt, Papp
Karoly, Göblyös Sandor, Farkasinszki László, Kondacs Andras, Kéri Roland,
Illyés Imre, Szabó Laszló, Mester Levente, Csikós Gábor, Osán Krisztián.

Vezetőségvaltás is történt az egyesületnél Az elnök Gardi Tamas, elnöksé
gi tagok Feuerwerker Béla, Hunya Péter, Csikós Zoltán, Varjú József, Oskó
Sándor és Fekécs Imre lettek.

Húsztagú kerettel kezdtük január 21-én az alapozásI, jó hangulatban, heti
öt alkalommal. A hó miatt a palyaviszonyok borzasztóak, bár elkezdtük
letakarításaL Ezért a tavaszi start tolódik nalunk is valamelyesL Eddig egy
edzőmérkőzést játszottunk Gádoroson, ahol szintén havas volt a talaj, sajnos,
kikaptunk 4-3-ra.

Gazdasági eredménynek tartjuk, hogy nincs tartozásunk. Viszont tudjuk,
hogy sok más egyesület hasonló gondokkal küzd Próbalunk annyiból megél
ni, amennyink van. Sajnos, a cipőipar hanyatlása miatt most a tamogatóink
közül sokat elvesztettünk. Az orszagban a labdarúgas, szerintem, a gazdasági
élet tükörképe. Nálunk is egyre kevesebb a pénz a labdarúgasra Az önkor
mányzat támogatása mellett a szponzorok száma tehát csökkent. Klubunk egy
évben 8-g millió forintból gazdálkodik, ami aműködésre elegendő Éppen ezért
kiadasainkat megszigorítottuk. Ennek ellenére és szerencsére, valószínűleg biz
tosítolllesz a további működésünk.

Nagyobb beruházást nem tervezünk. Azonban avilágítást szeretnénk mi is
megvalósítani , persze, nem olyan komolyat, mint Gyomán, hanem csak olyat,
hogy tudjunk esténként edzeni legalább az egyik rélpályán.

Kapcsolatunk tovabbra is jó a gyomaiakkal Most már én is úgy érzem,
hogy mind akét városrészben szükség van afutball ra. Hogy mégis legyen mind
a két oldalon foci és az egyesülés is megtörténjen, erre vonatkozólag van egy
elképzelésem, de ez a későbbiekben még megvitatásra kerül, hiszen szezon
közben ezt nem is lehet meglépni ...

ri .-

Sportcsarnok márciusi programterv1ez,ete

Nói konditorna: hetente hétfőn és csütörtökön 18.00-tól19.00-ig.
Vezeti: Varga Lajos tornászolimpikon

Február 1.,8. Bcsoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság for-
dulói 10.00-17.00-ig

11. IV. kcs. leány kézilabda körzeti döntő 9JO-tól
13. Március 15. Kupa III. kcs. teremiabdarúgó torna 9.00-14.00-ig
14. Március 15. Kupa teremiabdarúgó torna 9.00-16.00-ig
15. Március 15. Kupa leány kézilabda torna
16. Bcsoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság 9.0o-15.00-ig

Acsoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság 15.00-20.00-ig
20. III. kcs. leány kézilabda körzeti döntő 8JO-tól
22., 29. Bcsoportos amatőr leremlabdarúgó bajnokság fordulói

10.0o-17.00-ig
23.,30. A csoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság fordulói

15.00-20.00-ig
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Halászat és az EU
Dr. Csoma Antalnak, a Körösi Halász Szövetkezet elnökének tájékoztatója

Szokásunkhoz híven megkerestük dr. Csoma Antalt, hogy tájékoztassa a
Híradó olvasóit aKörösi Halász Szövetkezet 2003-ra tervezett munkájáról és jelle
mezze aközelgő EU-s csatlakozást halászati szempontból.

Mivel a halászat nem egy évre termelő üzemág, ezért a2003-as évre már
2002-ben elkezdlük a felkészülést. Különösen így van ez a halasiavaknál, ahol
hároméves üzemmódban dolgozunk. Az elsőben ivadékot helyezünk ki, majd
lenyeszhalat termelünk, aharmadik évben pedig már olyal, amivel apiacon meg
jelenhetünk. A 2002-es évet értékelve elmadhatom, hogya Körösi Halász
Szövetkezelleljesítelte a célkitűzéseit. Mind a két szövetkezelünk aránylag elfo
gadható, jó évet zárt. (A Körösi Halász Szövetkezet, amely ahalastavi termeléssel
foglalkozik és a horgásztatdst is végzi: a másik a Halértékesítö, Halfeldolgozó
Szövetkezet, amely a halfeldolgozással, értékesítéssel foglalkozik. Ennek
keretében tevékenykednek a természetesvízi halászok, mint őstermelók.) Azokkal
a bajokkal és problémákkal együtt lermészetesen, amelyek a mezőgazdaságot
- aminek mi is a részesei vagyunk - sújtotta. Ezek a tökehiány, a forgóeszköz
hiány, a piaci bizonytatanság, az időjáráslól való függőség például. Hiszen az
aszály bennünket is érezhetően belolyásolt. Ilyenkor sokkal többet kell befektet
nünk, vagy több madár okozta kárl kell elviselnünk. Azzal a különbséggel azon
ban, hogy az aszálykárok enyhítésére 2002-ben a mi esetünkben nem lehetett
folyamodni.

Sokat kelIeIt az eredmények érdekében tenni. Például a halastavaknál
rekonstrukciós munkát végezni, hogy megfelelő vízmélységei biztosítsunk a
halaknak. A gátakat megerősiteUük, belső lecsapoló rendszert alakítottunk ki. A
l1alastavakon az elmúlI két évben és az idei évben összesen mintegy harminc
milliós beruházást végeztünk. A haHeldolgozó üzemben is hasonló mértékű

beruházás történI Ez azért voll szükséges, hogyaleldolgozás körülményeil
olyanná tegyük, ami megfelel a magyar éJelmiszertörvénynek és esetleg alapját
képezze annak, hogy az EU-ba belépve ne kelljen az üzemet bezárni, hanem
feleljünk meg azoknak az előirásoknak, amelyeket az EU támaszt velünk szemben.
Fontos megjegyeznem, hogy nem az EU miall kellett arekonstrukciókat elvégezni,
hanem, mint említett~~, az élelmisz~r~'Y.~~k való meglelelés mial! Iv1erl a
magyar fogyasztó sef!l Rap ~.!$1ermeke\:..':PAragyar fogyaszto is olyan
minőséget akar, mint clf Eu(óprészein éló.K\.(~l

Tehát 2003-ban)s leivezzQ~Xl,további. halast9fejlesztéseket, valamint a
halleldolgozó eseléoen húlőRapac!!?}f·szeretn~K növeini és korszerűsíleni,

valamint amelléktermékek elhelyezesének'-kő(szerűsílését, illetve annak az
útrendszernek a kiépítését, amelyelőirás egy modern élelmiszeripari üzemben.
Ezekhez pályázni is fogunk.

AlkalmazolIaink lélszáma ötven fő. EI kell mondanom ezzel kapcsolatban,
hogy szövelkezetünkben kialakult egy olyan kolleklíva, egy olyan gárda, akikre
bátran lehel számitani. Ezek az emberek ebben a szövetkezetben kivánnak
munkájukböl tisztességesen megélni. Ezt elősegítette az arendszer, amil az őster

melói halászati forma bevezetésével értünk eL Hiszen az is egy fontos feltétel,
hogy azoknak az embereknek, akik már régen itt dolgoznak nálunk, amunkale
hetőséget továbbra is bizlositsuk.

Nagyon lantos feladatnak tartjuk, hogy természetes vizeken az ivadékolást, a
tenyészhal-ulánpótlást meglelel6en végezzük, hiszen nagyon lényeges, hogy akik
ide jönnek a vizeinkre horgászni, loghassanak megfelelő halakat. A befolyt
horgászterületi dijaknak jó részét halasitásra fordíljuk.

Évente növekvő mennyiségben helyezünk ki tenyészhalakat a vizekbe.
Folyamatosan pályázunk erre is a halgazdálkodási alaphoz, és arra is, hogy az
ellenórzéseket javithassuk Mert nem lehet eltűrni azt, hogy orvhalaszok, -horgá
szok törvénytelen akcióikkallecsökkentsék ahalallományunkat. Ehhez eszközöket
vásárollunk terepjáró gépkocsilól kezdve az éjjel lá ló lávcsöig... Igénybe
vesszük a Körös-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének tulajdonában lévő

molorcsónakot is az ellenőrzéshez. Nagyon jó akapcsolatunk arendórséggel is,
közös akciókat szervezünk az orvhalászat visszaszoritásában."

- Mit várhatunk ahalászatban az EU-csatlakozástól?
- Aszakmában dolgozókat aHaltermelők Országos Szövetsége - amelynek

elnöke vagyok - egy PHARE-pályázattal támogatott kiadvánnyal tájékoztatta,
amiben a lább kérdésekkel foglalkoznak, amelyek jelenleg érintenek bennünket
Meggyőződésem, hogy az EU-csatlakozás kedvezően log hatni mind Ma
gyarországra, mind ahalászatra. Ugyanis afigyelem az édesvízi halászaI és ennek
fejlesztése felé lordult a tengerek túJhalászoltsága kapcsán. Abban az esetben,
amikor az aqua-kultúra lámogatása növekedni log az EU-n belül. akkor a mi
pontytenyésztésünk is nagyobb iámogaláshoz jut. Ekkor a halászatra és fejlesz-

tésére EU-s pénzekből is részesedni tudunk. Ugyanakkor ahatárok megszűnésév

ei meg kell majd küzdenünk az otcsó cseh ponty konkurrenciájával. Minőség,

oJcsöbbság, hatékonyság növelése, árcsökkentés jelentik azokat alehetőségeket,

amelyekkel versenyképesek maradhatunk, például acseh ponttyal szemben ..
Célunk, hogy olyan marketing-kommuni . . tégiát dolgozzunk ki,

amivel növelhet jük a hallogyaszlást, s eze e esvlzi hal fogyasztásál.
Egyébkénl Magyarországon magasabb az eg - nlylogyasztás, mini más
államokban, mert otl másféle halakal r hallogyasztás nagyon
alacsony az európai s . z mérten. . ptük u an a fejenkénti 3 kg-os
fogyasztást, de ez Euró agon 16 kg, de Japánban 80
kg. Nekünk az a lontos, hogy úgy fellesszúk a halaszatot, hogy az eladható hal
mennyiséget termeljen. Ennek érdekében dolgozik a Haltermelők Országos
Szövetsége is.

MŰANYAG NyíLÁSZÁRÓK
Angol elegancia és megbízhatóság, német precizitás
Mint arról már januárban is számot adtunk, egy új, műanyag nyílászárókat

készítő üzem kezdte meg tevékenységél Gyomaendrődön. Mindenléle jellegű

ajlöt és ablakot készítenek rendelés ulán, egyedi vagy standard méretekben,
valamint azt be is szerel ik. ASPECTUS angol gyártmányú profilból és anémet
WINKHAUS vasalással készülnek a lermékek.

Sinka István, a BP WINTECH biztonságtechnikai épületvasalatokkal
foglalkozó klt. értékesítési vezetője (amely cég aWINKHAUS magyarországi
vezérképviselele), elmondta, hogy cégük központja Dunaharasztiban van,
innen szállitják a világ több mint ~O országában jelen lévő WINKHAUS cég
kiváló minőségű biztonságtechnikai és épületvasalatait, többek közölt a
gyomaendrődi TUTIJ-KER Kft.-nek is. Forgalmuk mintegy 80%-át a
WINKHAUS gyártmányok jelentik, körülbelül hat éve, mióla Magyarországon
megalakultak. Ekörbe tartoznak például abukó-nyíló, középen felnyílö, sima
nyíló ablakok, loló-bukó, egy vagy két szárnyú erkélyajtók, akülönböző bukó
rendszerek, vasalatok és zárak ajtókra, de egyéb kiegészitők is.

Közel hatvan nyílászárókkal foglalkozó cégnek szál!ítanak Magyar
országon, és majdnem egy éve a gyomaendrődi TÜTŰ-KER KIL-nek is. Itt
történnek aztán az összeszerelések egyedi méretre. A technológia lehát
lehetővé teszi aszabványméretektől valö eltérést. Az ablakok előnye talán még
az is, hogy több ponton zárja azt körben aWINKHAUS vasalás.

Atermékek árai igen kedvezőek, az alapárban van például abetörésgátló
biztonsági rendszer is ... Az ablakok jó kezelhetősége is lényeges a vásárló
számára, valamini anyílászárók tökéletes, ponlos záródása, amí IaWINKHAUS
rendszere biztosít. Avasa/alakra tízéves garanciát nyújtanak.

Slezák Gyula, aSPECTUS Klt. képviselőle beszámolt arral, hogy az ang
liai vállalat több, mini huszonöt éve van jelen a műanyag ablakprolilgyárlás
piacán, 2000-ben jött a cég tv'lagyarországra. Kimondot1an a kelet-európai
piacra lejlesztették ki a TK 60 rendszert, amiből itt, Gyomaendrödön is
elkészítik, összeállílják anyílászárókat.

Székesfehérváron van egy konszignációs raktár, a rugalmasabb kiszol
gálás érdekében. Amiben ez aTK 60-as rendszer más mint atöbbi, az az, hogy
az ár-érték aránya nagyon jó. A rendszer jellemzője, hogy négy légkamrával
rendelkezik, szürke gumiszigeteléssel készül, ami egyébként kellemes megje
lenést is kölcsönöz Eszigetelést együtt húuák aprofíllal Az eljárás azt biz
lositia, hogy az időjárás viszOnlagságai hatására sem húzódik vissza a
szigelelés

Többléle színben szállítják a nyílászárókat lehér, aranytölgy, mahagóni,
de gyakorlati lag bármilyen más árnyal alban is. Két üveges (2~ mm)
hőszigetelés kerül a profilba, de létezik 32 mm-es üvegrész is, ami három
rétegű lokozolt hőszigetelést ad. Ám, akár golyóálló üveget is beépítheinek,
egyedi kérésre

A SPECTUS profil olyan alapanyagból készül. ami magas élettartamú.
hosszú színtartóságot, méreltarlóságot ad, sami lehetővé teszi, hogy gyártóik
részére tíz év garanciát tudnak biztosítani.

Érdeklődni, megrendelni lehet: TÜTÜ-KER Kft., Bajcsy-Zs. úl 66.
Tel.: 66/386-162, fax 66/386-858. (-X-)
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A tavaszváráshoz tart,i)Zik az a
hőn óhajtott utazás isl.dmikor
majd meglátogatják sokuk volt
oktatási, nevelési intézményét

Tarhoson, hiszen szeretettel gon
dolnak vissza azokra az időkre.

Most már csak az idő legyen hoz
zájuk kegyes és mihamarább
tavaszi, langyos szellő lengedezzen
a jeges mezők felett ...

Tulajdonképpen a Gondozási
Központhoz tartozó, Endrődi utcai
garzonlakások még nem teljes
számban népesültek be. A tizen
hat "idősek garzonlakását" a tava
lyi év vége felé adták át. Az össz
költsége 151 millió forint volt.
amiből a Széchenyi Terv 120,8
millió forint vissza nem téritendő

támogatást nyújtott. A februári
hideg télben találomra látogattunk
meg három családot, akik már a
garzonlakásokban laknak.

• Először Lehóczki Mihály és
neje, Gábor Teréz Katalin fogadott
bennünket. Ők december elsején
költöztek be Nagylaposról. Szere
tünk itt lenni, mert az egyik ok az,
hogy minden közel van: a gyógy-

gyatékosok klubja. Jelenleg nyole
fiatal jár ide. Nappali ellátást és
általában ebédet biztosítanak szá
mukra. Az ellátást reggel héttől,

nyoletól vehetik
igénybe, délután
háromig, négyig.

Decemberben
már rendeztek
Mikulás- és ka
rácsonyi ünne
pet számukra.
ahol sok vendég
is jelen volt. A
napi programot
igyekeznek vál
tozatosan kiala
kítani a fiatalok
nak. Részt vesz
nek papírhaj to
gatásban, színezésben. rajzolás
ban, írogatnak is sokat. vagy ép
pen játszanak. Sokszor főznek,

vagy bevásárolnak a piacon. Meg
beszélik azt is, hogy bizonyos al

kalmakra. mi
ként kell vagy
illik öltözködni
és próbálják ma
guk ezt megolda
ni. A progra
mokba minden
fiatal bevonható.
hiszen segítőké

szek. egymással
szívesen együtt
működnek, sőt

szeretettel fogad
ják őket a Gon
dozási Központ
lakói is. Velük

közös rendezvényeket is tartanak,
mint például legutóbb a Valentin
napot. Ekkor köszöntötték az
egyik lakót. akit történetesen Bá
lintnak hívnak.
Előző napon a
gondozási köz
pontban farsan
goltak, most
visszahívták
őket, és náluk. a
klubban tartot
ták a Valentin
napi vidám já
tékokat. ÉnekeI
tek, táncoltak és
jóízűen falatoz
tak a finom süte
ményekből.

Valentin-nap (]l klubban
és mindennapok a garzonokba~n

egy nyole főt szállító gépkocsit,
továbbá a fogyatékosok önálló
életVitelére felkészítő tankonyha
kialakítását - felszereléssel együtt
- és egészségügyi feladatokat is
ellátó tornaeszközök (bordásfal,
szobakerékpár) beszerzését is meg
lehet oldani. A kulturális célokra
"zenecenter", színes tévé, Video is
beszerzésre kerülne. A Gyoma
endrődi Gondozási Központ
egyébként, mint Békés megye
egyetlen fogyatékosokat ellátó
nappali klub működtetője vesz
részt ebben a konzorciumban. Me
zőberény és Körösladány mellett.

Fekécs Imréné gondozó beszá
molt arról, hogy október elsej ével
nyitott tulajdonképpen a fo-

Néh'fulí·ho:papja. pontosabban
szeptember:O~n.adták át rendel
tetésének a Gondozási Központ
területén kialakított fogyatékosok
klubját. A költségek huszonkét
millió forintot jelentettek. de a
tízágyas átmeneti gondozási rész
leggel együtt. Ez azért tűnhet ilyen
kevésnek, mert - mint azt Gellai
Józsefné intézményvezetőelmond
ta - már volt egy bázisintézmény.
amihez hozzá tudtak építeni.
Pályázaton nyert pénz volt ebből

tízmillió forint. további három mil
liónyi a kistérségi válságkezelő

programból "jött" a berendezésre,
a többi, fennmaradó összeg az
önkormányzat saját erejét jelenti.

Gellainé elmondta még, hogy a
fogyatékosokat is ellátó nappali
klub javára egy konzorcium részt
vevői is egy PHARE-programban.
Amennyiben ebben sikeresek lesz
nek, akkor közel hatmillió forintot
nyerhetnek. Ebből a tervek szerint
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* * *
Az első KDBERTA Trió streelball versenyre 11 csapat nevezeit, 3 korcsoportban: általános,

középiskolások, fel nőttek.
Sorrend:
Általános iskolások I. Fekete Rigó, II Happy Boys, III. Szökkenő Szócskék, IV. Bomba
Középiskolások I Hórcsóg-Falók, II. Hórcsógók, III. Esélytelenek
Felnőttek: I. Schwalm és Társai. II. Koberta 1, [II. Hármak, IV. Koberta 2.
A3 pontos és abüntető dobás győztese: Farkas Gergő

lunk speciális segédeszközöket
kellett felszerelni például a fürdő

szobában, de még az ágy helyzete
sem mindegy, hogyan áll. Aztán az
elektromos kocsi, amivel közle-

kedni tudok. az is el kell. hogy fér
jen. Úgyhogy nekünk szó szerint
pontosan fel kellett mérni a laká
sokat, melyik lesz megfelelő. Végül
sikerült megtalálni. hogy melyik
felel meg legjobban a célnak.
Azonban László még egyszer ki
hangsúlyozza, hogy nagyon jó.
remek gondozást kapnak itt. Még
az éjszakai segítség is készenlét
ben áll, ha arra véletlenül szükség
lehet.

o A garzonlakások kialakítása
végül is az idősek kényelmének
szem előtt tartásával történt. és
megtalálható benne minden sZűk

séges apró komfort, ami napjaink
mindennapi életviteléhez elenged
hetetlen. Az üresen álló lakások is
remélhetőleg hamarosan bené
pesülnek. és a mini lakótelep ked
velt lakóközösségé is válik, aminek
aJelei máris tapasztalhatók.

A"Profi" teremiabdarúgó bajnokság végeredménye
1. Körös Krokodil 38:15 (gólkülönbség), 31 pont. 2. Speed 4526, 23 P 3. MammutTec 47:20, 22

p. 4. Favi113421, 21 p 5. "Ez van" 3524, 19 p. 6. Holler29:36, 16 p 7. MÖB-Thermix2441, 13 p 8.
Devils 30:37, 12 p. 9. Szártsa 2338,12 p. 10 Schwalm 31 :32,10 p. 11. Önpusztílók 27:48,9 p. 12. Ne
állj elénkl 16:41, 6P

Legjobb góllövők: GÓlKIRÁLY Salánki Jonathán (Devils) 18 gól, Kovács Gyula (Speed) 17, Toldi
Balázs (Kórós Krokodil) 14, Munkácsi Zoltán (Schwalm) 1'1, Farkas Attila (Önpuszlílók) 9, Farkas István
(Faviii) 9, Kocsis Zsolt (Körós Krokodil) 9.

Legjobb kapus: Béres János (Kórös Krokodil)

erre az egy-két esztendőre! Ez itt
J uhász Elek endrődi asztalos
munkája - mutatja a kétajtós
szekrényt. A másikat, a kombinált
konyhaszekrényt Biró Benedek
csinálta Gyomá
ról. Mindent egy
bevetve nem
rossz itt, csak,
hát a férjem is,.
ha itt lehetne!. ..

o Katona Im
réné és mozgás
korlátozott fia,
Katona László
december nyol
cadikán lettek a
garzonház lakói.
Laktak az Ifjú
sági, majd az
Október 6. lakó
telepen, Endrődön, a Korányi ut
cában. A kérdésre, hogyan érzik
itt magukat elmondják, hogy
nekik, főleg a fiú számára a gon

dozás nagyon lé-
nyeges szem-
pont. Enélkül
nem is tudtak
volna idejönni,
az Endrődi utcá
ba, hiszen a
mozgáskorláto
zottság nagyon
nagy probléma.
A segítség na
gyon elkél a be
vásárlásban, a
reggeli-, és az
ebédkészitésben.
bár ez attól is

függ, hogy a hetvenhárom éves
mama hogyan érzi magát - teszi
hozzá Lászlá. Majd folytatja. - Ná-

az otthonból. vasárnap kivételével.
• Özvegy Fülöp Miklósné egye

dül lakik, December hetedikén
foglalta el lakását, A Dózsa utcá
ban laktak azelőtt,

A lakás szép, jó, kényelmes.
Egy bajom van, hogy ketten akar
tunk ideköltözni - pityeredik el -,
de az élet úgy hozta, hogy már
egyedül maradtam. A férjem, saj
nos. november nyolcadikán halt
meg... Ezért aztán nagyon nehéz
most nekem... - halkul el egy pil
lanatra. A háztartást úgy oldom
meg, hogy az ebédet hozatom. A
szomszédok olyan jók, hogy segi
tenek. Hol tejet vesznek nekem,
hol mást, ami kell. Nagyon jó kis
társaság jött itt össze.

Aztán folytatja.
Behoztuk a bútorokat is, már

ami fért. Ezek még a lánykori bú
toraim. Én nem veszek már újat

szertár, a csemege, a posta. Aztán
segítséget is kapunk a Gondozási
Központbál - mondja Lehóczkiné.
Odakint ilyesmi nem létezett. Bár
ott is van klub, de nem gyözik ott
a gondozák a házi látogatásokat.
Ha nem lennénk betegek, akkor
sokkal jobban éreznénk itt ma
gunkat. Nagyon lesújt bennünket
a betegség - mondja, miközben
bekötött kezét simogatja. Elesett,
és alaposan beverte.

Azt mondja az orvos, hogy ilyen
korban már nehezen gyógyul...
Sokszor hirtelen megszédülök és
könnyen elesek - sajnálkozik. A
férj emet már kétszer érte agyvér
zés. Érszűkületes, most viszik
Gyulára kezelésre, de nem műtik,

mert azt mondták, hogy mint ö is,
nyolcvanon felüli, már nem
darabolják...

• SzokottJőzni néha?
Persze, hogyne. Reggelit, vacso

rát készítgetek, az ebédet hordjuk
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Brunszvik Teréz - dijas óvodapedagógus
Dr. Csoma Antalné hi1vallása hivatásáról, a mindennapok munkájáról

,.Amit gondoltam, tetlem és megvalósJ1ollam, az nem volt érdem, hanem bels6
ösztönzés, melynek nem tudtam és nem akartam ellenállni" -Brunszvik Teréz

A .Magyar Kultúra Napja alkalmából egy gyomaendrődi óvo
dapedagógust, dr. Csoma Antalnét, a Kossuth utcai óvoda vezetőjét, a
magas szintíí Brunszvik Teréz-dijban részesítették. A kimagasló, szak
mai elismerést jelentő dijat megérdemelten kapta Ilr. Csoma Antalné,
és ez egyben a gyomaendrődi óvollapellagógusok dicsérete is - mond
ta erről dr. Dávid Imre polgármester, és ehhez a képviselő-testület is
gratulált. A kitüntetést a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnök
ségének felterjesztése alapján ítélték oda.

• Milyen érzésekkel vette át a hazánk eM kisdedóv6ja megalapitájár61 elne
veze/l díjat? Továbbá beszéljen kicsi! a körülményekr61, az óvodai munkájáráf. .. 
kértük dr. Csoma Anlalnét. kitüntetése apropóján.

A Brunszvik Terézről elnevezett dij birtokosának lenni rendkívül megtisztelő

érzés. A kitüntetést rang Iának megfelelően alázattal és méllósággal viselem,
boldogsággal tölt el Ez gyönyörű elismerése aközel három évtizedes óvodapedag6
gusi munkamnak Úgy érzem, ezl a szakmai megbecsülést a volt és a jelenlegi
munkatársaimmal együll és állaluk kaptam. Együll szolgálunk egy nagyon lantos,
szép és JÓ ügyet - az óvodaügyet.

Akisdedóvas törlénetél Magyarországon abudai Mikó ulcai óvoda 1828 június

elsejei megnyitásától számit juk Itt meg kell említeni azt - és mi gyomaendrődiek
legyünk büszkék arra -, hogy Wodiáner Sámuel kezdeményezésére Békés várm
egyében elsőként 1840-ben. Gyomán megnyitotta kapuit az itteni kisdedóvó. (A Jókai
úti óvoda lalán emléktábla őrzi.)

Bár nem itt szülellem, de harmincegy éve Gyomához, huszonnyolc éve pedig az
óvodához kötődik az életem. Az óvodapedagógusi pályát tlivatásszeretetből válasz
lotlam. Életpályámmal kilejezlem elkölelezellségemel a pedagógushivalás melletl.
Ezzé válni és annak megmaradni sajálos életformál és annak meglelelő életvezetést,
szakmai elköleleze~sége\ jelenI. Óvodapedagógusnak lenni hivalás. Én vallom, hogy
pedagógus csak szívvel-lélekkel végezheti erednnényesen amunkáját.

AJ. óvodapedagógus ranglétra tokai t végigjárlam. Szakmai életutam állomásaira
szeretettel emlékszem vissza. Már a pályám kezdetén szerencsém volt, mert remek
példaképeim voltak: tanárok, vezetők és kotléganők személyében. Bölcs szavaik,
tanácsaik. intelmeik még most is, sokszor eszembe lutnak Pályakezdő óvónőkénl,

kél kiskorú gyermek édesanyjaként, akezdeti nehézségeken arám bízoll gyermekek
tiszta, őszinte szeretete és ahosszú szakmai múltlal rendelkező óvodapedagógusok,
kolléganőim biztalása, önzetlensége jó szándéka és akiegyensúlyozotl családi hát
tér segílelI ál. A gyernnekcsoporlban ellöllötl tizenhárom év emlékekben gazdag,
feledhelellen időszaka élelemnek. 011 vannak az emlékképeimben aszőke. abarna a
fekele buksik, a mosolygós, a siró arcok, a zárkózoll, a nyitoII, az érdeklődő, a
segilőkész. amozgékony és aszabályszegő gyermekek sora.

Kivonat dr Csoma Antalné Tóth Ágnes szakmai önélelrajzából:
1975. szeptember Hén helyezkedtem el agyomai Fő úti Óvodában képesítés

nélküli óvÓnökén. 1976-ban telvételt nyertem aszarvasi Felsőfokú Óvónóképző Inté
zel levelező tagozatára Ezzel egyidejűleg a gyomai Jókai úti Óvoda neve16
testületének lettem tagja. 1978. június 17-én szereztem meg az óvónői diplomát..

Munkám során az önképzést. atovábbképzést mindig nagyon fontosnak tartot
tam. Beosztott óvónőként bemutató foglalkozások vezetésével, főiskolai hallgatók

gyakorlatának irányításával többször bílO1I meg az intézmény vezetése. 1984-től a
Békés Megyei Játék munkaközősségének tagjaként rendszeresen részt vehettem
módszertani továbbképzéseken ... ezt a Területi Játék munkaközösség vezetőjeként

Dévaványa, Ecsegfalva, Endrőd, Gyoma és Hunya óvodáiban kamatoztattam.
1988-ban aBékés Megyei Tanács Pedagógiai Intézetének vezetője szaktanács

adói munkakör belöltésére kért fel ... Munkahelyem a gyomaendrődi Kossuth úti
Óvoda lett. .. 1989-ben Miniszieri dicséret kitüntetésben részesültem.

1990-ben tagja lettem a Magyar Óvodapedagógiai Egyesületnek. 1991. április
8-án aMagyar Óvodapedagógiai Egyesület Békés Megyei Területi körének elnökévé
válaszlollak... 1998-ig lállam el ezt atisztséget. ...

1995. április 3-án a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnökségi tagjává
választottak ...

1996-tóI1999. július 31-ig agyomaendrődi 2. számú Napköziollhonos Óvoda
megszűnéséig anégy tagóvodából álló intézmény vezetési feladatait lállam el. 1996
ban Miliecentenáriumi Kitüntető Emléklapot kaptam....

Közben elvégeztem aWargha István Pedagógiai Főiskola vezető óvodapedagó
gus szakir~nyú továbbképzési szak~t kiváló eredménnyel.

1999 szeptemberétől az "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" Óvo
dapedagógusok Országos Szakmai Egyesületében szaklan~csadóként levékenyke
demo 1999. augusztus 1-jétől öt évre szóló közoktatási megállapodást kötöttem a
Kossuth úti Óvoda fenntartására, működtelésére.

Veletővé válásom pillanatában mindjárl éreztem anagylokú lelelősségel, és az
úl szerepel aközösségben Azt hiszem sikerüll meglalálnom azl az ulaI, amin az ered
ményes munkavezetés felé el tudtam indulni. 1996-ban elfogadolI országos nevelési
programra építve alakítottuk ki 1999-ben al intézményünk saját, helyi nevelési prog
ramját, amely most hosszú távon meghatározza az óvodánk jövőjét.

Aközoktatási megállapodás keretében való működéshez semmilyen tapasztalat
és gyakorlati példa nem nyújtott segítséget. Az óvoda vezetőjeként alapvető célom,
hogy intézményünk optimális mUködését és fejlesztését bizlosítsam Amegvállozott
működési lorma szakmai életutam legnagyobb próbatétele. Agazdasági alapok meg
teremlése mialt leszültségben élek, gondokkal küszködök A szinvonalas szakmai
munkához a többletforrás nagy részét saját anyagi erőforrásból, csekély hányadát
szülői és szponzori támogatásból, pályázatokbólteremtem meg. Jelentős anyagi ál
dozatol hozok az óvoda működteléséhez, lejleszléséhez, ami most megrendüini lát
szik ..

AJ. intézményben tíz beosztott felsőfokú végzettségű óvónő van. AJ. intézmény
teljes nyitvalarlásában óvodapedagógus loglalkozik agyerekekkel nálunk. Öt dajka
néni látta el a nevelő munkát segítő tevékenységet, egy lélműszakos óvodatitkár és
egy lűlö-karbantartót loglalkoztatok. A gyermeklétszám 130, a lérőhelyünk száma
114. Napjainkban egyébként új alapokra helyeződölt a szülő-óvoda kapcsolat is. A
szülői elvárások igen magasak, amelynek feltétlenül meg kell, hogy feleljünk. Ami
nagyon nagy gond, hogya magánintézményekket egy szintre sorolják avállalkozás
ban működé intézményünket Büszkék vagyunk az óvodánkra. Úgy a külső megje
lenésére, mint atartalmi munkánkra. Úgy érzem, hogya nehézségek ellenére aváros
ban kivívtunk egy rangol magunknak, amil szeretnénk megtartani.

Minden beosztásomban én agyermekek érdekét lartottam alegfontosabbnak.
Egy gyermekközponlú intézményben minden a gyermekek érdekeil szolgálja.
A nevelési programunkban hangsúlyouuk, hogy az óvodai nevelés a művészetek

eszközeivel és játékkal, mesével történjen. Egyik célunk, asok nevelési cél között, a
gyerekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakitása. Ennek
meglelelően rendeztük az Ovi-Galéria programjainkat, s elsö kiállítónk Uhrin Pál
amatőr alkoló volt műveivel. A legutóbbi, "Szüleim szép dolgai" eimmel éppen a
napokban voll. Ekkor az óvodás gyermekeink hozzátartozóinak kézi munkái ból készült
kiállítás Ugyanezt acél szolgálják például az évszakkoncertek is. Fontos számunkra
az is, hogy az itt élő művészek munkáival ismerkedjenek meg agyerekek.

Az óvodánk iránti bizalom jeiének tartom azt, hogy avolt óvodásaink ide houák
vissza agyermekeiket, függellenül a lakóhelyüktől. és ezért köszönetlellarlozunk a
szülőknek En erre tellem fel az életemel. Ezt szerelném lovábbra is lisztességgel. be
csülettel, lelelősségérzellel végezni. Vezérelveim mindig anagy emberi tulajdonsá
gok meglartása. mini ahumanizmus, az egymás tisztelete, az erkölcsi tartás Mindig
bízom valamiben, ami az Óvoda működtetését. például összelogással, továbbviszi. A
Brunszvik Teréz idézetet nagyon igaznak tartom, és nagyon tudok elzel agondolattal
azonosulni.

A Brunszvik Teréz-díjjal járó pénzösszeget sZándékom szerint a Kossuth úti
óvoda gyermekeinek ajánlom fel. Egy alapitványt szeretnék létrehozni, melynek az
alaptőkéje el a180 ezer lorintiesz.
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APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN

GyomanJ aZruJyI Miklós - aszfallfuikolalu, tel
jes kOzmuvel ellaloll- utCában éQ~ési lelek eladó.
I~yár: 800 EFl. Erdeklódni: 661283-489~ lele
looon lehel.-b-5x .
Gyomaendlodön, Klsréll u. 28. szám alall j
szobás lerles családi ház nagy porlával. gáz és
veg~s lüzeléssel 65eO OOO FI-érI eladó. Erdek·
lódni Körös sor 8 sz alall vagy a661285-884-es
lelelonszámon.-il-5x·
P6halmon. 8744m'. 17 ak szánlólöld eladó lár
100 ER. Eid.: 66/283-726. -b-4x-
Gye., Vásarlell Up.-en III. em. Z szobas lakas
eladó. Eid. 06/30/4396-240.
Gye, lalka Málé u. 23. sz. alall egy 1098 iTí'-es,
összközmúves épilési lelek (épMsl engedéllyel)
eladól lár 6eO E FI. Erd. 06/30/4168-802, •
3012321·114. -b-4x-
3,5 szobas összkomlorlos csaladi ház varos
közponiban eladó (7.8 M FI). Ugyanill 1,3·as
Wartburg lejárt múszakival eladó. Erd: 66/283·
715 06/30/4167-600. -b·4x·

Endrod. Halhaz u. 4. sz. alaltr családi haz elado.
Erd. ahelyszinen, vaW 66/285-526

Gyoman, Fo ut mellell. emeleles. ÖSSL~omlorlos
ház nagy porlával. melléképülellel. garáusal
igényesnek eladó. lár 10M FI. Erd. 661284-586
·b-4x·
öf!óbe:::-:-'r6~. i"-"'p--=.-e""n"'85--=m:Tl.7.es",3'"s::c/o""bár."s."ö.,..,ss:T"zko:-=-m
lortos lalcis eladó. I.ár 4MFI Erd.: 66/284-142
-b-4x-
Ugall ul 1. sz saroklelek 1600 ml.es eladó. GáZ,
viz, villany alelek közelében van. I.ár 250 EFI.
frd .. 661285-294 -b-4x-
Gyoman. a GardanYI ulcában összkomfortos
családi ház eladó, vagy Vásárléri lakótelepi lakás
ra cserélhelő I. emeleiig érlékegyezleléssel. I.ár
6,3 Nl FI. Erd.: 66/285-510 ·b·4x-

Gyoíííán összkomlOrlOS, nagy parasztház loszag
larljsra alkalmas melléképületekkel eladó. l.ár 4
MFI. Erd.: 66/282·124. -b-4x-
TanyalulaJdonosok, figyelem' Keresem az állal
lartasban gazdag. lanyasi élerlilelben látványos
lanyál. meryel gyerekcsoporloK számára - lélllés
ellenében - be lehet mulaini. Jelenlkezni:
06130/9672-741. -b-4x·
Gyoman az Allila utcában regl Ilpusu háí lelles
~olmúvel eladó. I.ár 3.5 Iv! FI. Érd. 66/285-694
-b-4x-
Gye, Almosdomb ulon kert eladó. Gyümölcslak,
lurcll kúl, villany bevezetve, nyári kis házikóva!.
I.ár 280 EFI. Erd.: 661284-&15. -b-4x-
Endrod, Vasvall fl u. 2szoba, lürdoszobás, egyéni
lúlésű ház eladó. Gáz bekólhelő I.ár 2,6 MFI.
Erd.. 661285-033 -b-4x-
AFuz'as-/ugi Mllag besonys/egl oldalán aVI/'
panlól 30 m·re 200 n.öl kerl eladó. I.ár 60 EFI.
Erd.: 06f70f2555-263: 06/30/2322·284. -b-4x-

Másiéi szobás lakás aVásárléri lip.·en búlOlOlol'
lan, hosszú távra kiadó Erd GomMr Máiyásné,
KöICSe'l17/1. TeL: 661386-500 -b-
Ef6nevell cSlbet vasaroilOn közvetlenül az elone
velőlól l Több éves lapas/lalal. kivaló minőség,
kedvező ár Nemes Tiborné. Gye. Sugár u. 4. S/.
Tel.: 66/284-392 06/20/4230-926 -b-
Egyelemlstak. IÖlskolasok, flgyelem l Dlplo·
mamunkák, esszék, iegyzelek gépelése, szer
kes/lése, nyomlalása, koléser Rövid halárrdól
Hivj. ha Slukséged lesz ránki Tel. 66/285-141
(17-20 óra); 06130/8563-218. E-maii
kess@lJeemail.hu ·b-4x-
Jobb bl10nYltvanYénl Korrepetálas, lelzarkoZ1aíás,
maOánórák kisiskolásoknak (1--4. os/Iály), illelve
5.. O. oszlályosoknak lörténelemból. Cél aminél
jobb iskolai eredményelérése l Erd.: 66/285-141
~17-20 óra)' 06/30/8563-218

Csak egy leleion, salodrás! hálhoz megyI Tel.:
06/30/5219 ·869
lacskOlellecú, csokoládé S1,nu .kin kutya, 1éves.
ló házorz6, á,ándékba elviheló. Erd.: Gye., Deák F.
u 15. sz. -b-
ElőneveIt CSirke. kacsa jegye/heloI Szeieloé, Fo ul
4. Tel.: 66/386-077. -b-
Ilod.lkba, nagymereiu szobanövények eladók.
Erd. 66/284-620 -b-4x-
Szabadslrandra bülés es VIllmenlo munkára,
magas iövedelemmel munkaeról keresek. Erd.:
06130/9672-741. -b-4x·
1db palaCkOS gállu1hely, I db hordozhalO esem·
pekályha és l db 240lileres húlös/ekrény eladó.
1á18, 10,27 EFI. Érá: 0613012586-924. -b-4x
Autoba való gyerekülés eladó. I.ar 4EFL &d.:
06130/3013-577. ·b·4x-
Komuvesmunkál és hJdegburkolásl vállalok
máius l-lrll Gyomaendr6dön és környékén. Erd.:
06120~5615'521.

Elado I PanasoniC Videokamera (Z CD kuelzos,
Qigilal Process) 1 év galanciával. I.ár 105 EFI.
Erd .. 06/30/4001-010 ·b-4x-

JARMU
Jo állaoolba~ lévo IFA lehergepkocsl eladó. I.ál
350 Efl EId. 0613015548·609. -b-4x-
Kipufogó Javllás, késllléS éS kaross/erra lavitás
Erd.: 06/20/5543-281. Kawasaki 550S-es
motorkerékpár eladó. !.ár 300 EFL Erd.: Gye., Kis
Báliot u3, lel: 66/28-28-28: 06130/2053-164.
-b-4x-

KIADO
A Fő ulon üzlelhelYlség Iodrászainak, udvar
lacsemele, dísznövény árusilásra kiadó.
UgyanaJ<kor a fürdö és Körös mellell nyaraló
eladó. Erd.: 66/284·356. ·b-4x-

_._-
Anyakönyvi változások

Elhunytak:
Gyuricza Gézáné Csaba Erzsébel
76, Hunya András 90 éves korában.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mind
azoknak, akik édesanyánkat, nagy
mamánkat, dédnagymamánkat,

Gyuricza Gézáné
Csaba Erzsébetet

ulolsó útjára elkísérték, sírjára virá
got és koszorút helyeztek, euel fáj
dalmunkat részvétükkel enyhiteni
igyekeztekl

Agyászoló család

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN meQjelenö magánjellegű apróhirdelésél kérésére ingyenesen
lovábbiljuk aDél-Allöldi megjelenésű ~ B A Z Á R 7M apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelenletésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban is kéreml

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkal, hogy jeleuék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenésU

Gyomaendrődi Híradó s2:erkes2:tősége. Subadság tér 1. S2:.
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

BeküJdési határidő minden hó 25-e.

r-----------··-··---····-·-·------------------·····-··.-------_.--------------------*

F~l:~:E:e~~:~~~~~~~~~, ~~.~.~.~.~.~~..(.~~.~~~~~.~.~~.~~~. l
Címe: .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): .

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

.................................................................................. '

(Irányár: Ft.) (Oloosh.C1l6 trássoU) i
_____ • _. •. ••__•• ~ __ • •• ..: J

Kincs Az Éleled Közhasznú Alapítvány
Az. alapílók célja: aGyomaendrMön éJő fogyatékos emberek (gyermekek és

felnöttek) élelminóségének Jav~ása, aszociális intézmény ez irányú működéséhez

való hozzájárulás Al otl lévő gyermekek, felnőtlek tanulási, játszási, foglalko1
tatasi feltéleleinek javítasa Al alapítvány nyitott, bárkí csatlakozhat, aki egyet
ért e célok támogatásával. Pénzbeli és természetbeni támogatásokat szivesen,
szeretettel fogadunk. Számlaszám: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet:
53200015-11059149 Akuratórium elnöke, dr. Jánosik Bertalanné

A Kner Múzeum és Könyv Alaprtvány kéri az állampolgárokat, hogy
jövedelemadójuk 1%-ával továbbra is támogassák céljaink megvalósilását.
Egyben láJékozlaljuk Önöket. hogy a 2001. évi felajánlások összegét a Kner
Nyomdaipari Múzeum nyilvánlartásanak korszerűsíléséhez szükséges eszközök
beszerzésére lordilottuk.

Adószám: 19062619-1-04 KöszönelIel: az alapítvány kuralóriuma

Al emberiség erejel
Kérjük, hogyadóbevallásakor is gondoljon ahazai rászorulókra, és személyi

jövedelemadójának 1%-ávallegyen részese humanitárius tevékenységünknek!
Magyar Vöröskereszt: 19002093-2-41

KÖSZÖN ETNYILVÁNíTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Dávid Imréné Gyuricza
Ilonát utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot vagy koszorút helyeztek,
ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztekl Agyászoló család

2003. február 8-án elhunyt CSÁSZÁR FERENC, drága jó édesapa,
szerető, gondoskodó férj, a Híradástechnikai Szövetkezet nyugalmazott
gazdasági igazgatója, aVárosunk Gyomaendrőd címü újság főszerkesztője,

r·_·_·_·_·~·_·_·~·_·_a'

. ~. R ÁS = r E v ,.

~ A Vöröskereszt 2003. március 6-án 8 és 11 óra között városi ~
I véradást szervez a Déryné Közösségi Házban. Kérjük az endrődi I
• városrészen lakókat, jelenlkeuenek véradásral •
L._.~._._._._._._._._.J
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C~(
A BEKESCSABAI REGIONALIS
MUNKAERÖFEJLESZTÖ ÉS -KÉpzö
KÖZPONT 2003. I. NEGYEDÉVI

BRM KK KÉPZÉSI PROGRAMAJÁNLATA
A Békés Me/?yei MU/lkaüKYi Közpoll/ álJal támo/?a!ott képzések:

A BEKÉSCSABAI REGIONÁLIS MUNKAERÓFEJLESZTÓ ÉS -KÉPZÓ KÖZPONT 2003. l.
NEGYEOEVI ONKOLTSÉGES KÉPZÉSI PROGRAMAJÁNLATA

'KERESKEOO. BOLTVEZETÓ
• MINOSiTETI HEGESZTÓ
• GIPSZKARTONSZERELÖ
• KÖNNYUGEPKEZELÓ.NEHÉZGÉPKEZELÖ
• KÉZ- ÉS LASÁPOLÓ. MlJKOROMÉpiTÖ
• ECDL·KÉmSEK ÉS VIZSGÁK EGÉSZ ÉVOEN

Oflk011~SCS k~pl.ócinkn":l SZJA jóvjir1s crvcnyt:silhc(ó. ille(ve vjllülko72s0k rÓ:z":rc kiegészítő

t:tmog:Jl:is J:l. üfA-n:J1 p.ílyJtil:llÓ.

Tovabbi felvilágoSltáS a BRMKK Tanulmanyi Osztályan

További felvilágosítás a I3RMKK
TÜV Tanulmányi Osztá~án kérhető.

5600l3eko!scsaba, étcgyházi út I.
f~'h ·l' .,..-. Tel.: 66/445-040, Internet: w\"'''.brmkk.hu..... --"-.1 e-m:lil: inrO@m;lil.bmlkk.hu

Az inlévnénV;ll MSZ EN ISO 9001 :2001 minü~gir.l.n)'llísi si'..::Ib'4ny U<:fim
ranú~it"'a. üREV nyilvánlJnúsi s:cim: Q6-001S..()2
Inl~:(.Il1én)'.;II.;krc:Uil:id6:r.lJjslroms;.ojm: DOl2

- BRMKK - A HASZNOS TUDÁS

rs=====:l
~ Varrodámban vallaiom: ~

~ női elsőruháza tl
Ri n
~ hozott anyagból, gyermek méretlől a női extra méretig egyedi méret szerint ~

~ lelsőruházati termékek készitését §
m Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümők, osztályok részére 0
~ ballagási koszlümök, szalagavalóra alkalmi és láncruhák készrrésél is. ~
~ Nyitva tartás: ahél minden napján 8-17 óráig g
~ Gyors haláridő, kedvező árak. Telefon 66/386-479/23, 06/30/9087-808 I
~ érti felsőruházat I
~ ahelyszínen kiválasztott anyag- és színminla alapján egyedi mérei ~
~ és lazon szerint: lérti nadrágok, zakók, öllönyök, ballagási öltönyök ~

~ . kiVálasz. tását é.S ren.deléSél is végzem. . Jlil
~ Érdeklődni: 66/282-059, 06/30/4340-503 l

~~~~~~~

lL
"'~F!:J~ r"f'J

Tapéta, festék,
ajándék szalon

Gyomaendröd, Kossuth u. 45. (Földhivatal udvarában)

Kínálatunk:
Tapé~ák: papír, selyem, habosított, fűrészporos,

öntapadós, falburkoló, bordűrök. Egyes tapétákra AKCiÓi
FES1'ÉKEKRE 5% ÁRENGEDMÉNY

Festékek: külső-belső falrestékek, alapozó zománcrestékek,
lazúrok, gle~anyagok, hígítók tapétázó és restőszerszámok

vázák, kaspók, pohárkész/etek, díszgyertyák

)(yladec;;
Nyitva tartás: hétfe-péntek 8-12, 13-17,

szombat 8-12, • Telefon: 66/386-553

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vallalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához. ff
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű TI!Q<

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

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

Te/.: 66/285-127 Nyitva: H-P: B-17-ig, SZD.: B-12-ig.

Tüzép.telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,

dunai sóder és import cemen1 kedvezményes áron
készletből vagy rövid határidőre megrendelhetőlc!

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

Telefon: 06/30/3932-162,06/30/9533-594

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.

~ . Körösi Weekend HOr!!áSZ-~~ .
~ hobby-. kempin2szaküzlet ~,;~

- -Horgászfelszerelések
- teljes márkakínálat

Ajándéktárgyak

GVÜMÖLCSFÁK ÉS DíSZNÖUÉNVEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKB6L!
Endrőd. Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig.

.." ~TUZELOUTALVANYOK
BEVÁLTÁSA!

Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este



Ancsel É.: - XLVI.
Élt egyszer egy asszony, alúnel~hároTIl szép szál felnőttfia

volt. Egyil~nelz se volt seTIlTIli bűne, de azért halálra ítéltélz
őlzet. Történhetett ez TIlajdneTIl bárTIliizor, nagyon-nagyon
régen is.

A1~lwr az az asszony TIlegfőzte a leglzedvesebb ételülzet,
elvitte nelúl~, TIlajd elbúcsúzott tőlülz, s TIlindegyil~et

TIlegölelte, TIlondván: - "Isten legyen veled... "
A1zárTI1il~or történt ez és bárhol, neTIl ez volt az utolsó

all~aloTIl, aTIlilzor istennelz le l~ellett volna TIlondania tiszt
ségéről.

Ha volt egyáltalán utolsó allzaloTIl ...

1 TIlondat a nől~ről (de TIlaxiTIluTIl 2).

ISTIlert és l~evésbé iSTIlert gyoTIlaendrődi férfial~ TIlondásai a



Töltse lú, és hozza vissza a MOZIBA, Kovács Erilúnal<!
Ez a lap az ötletek véleITlények l<érdések válaszol< helye ... !

I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Apolló Mozi PódiuITl Kávézó, Szabadság tér 5. sz.) ~

~~~~.]~~~~]~~~

~~~~~~~,

I
2003. április 12-én választanun1< l<ell! Az Onöl< választásánal< ITlegl<öny
nyítése érdel<ében lehetőségetszeretnénl< biztosítani az Európai Uniós csat-

'::1 lalwzássall<apcsolatos l<érdéseik l<étségeil< ITlegbeszélésére.
KéreITl Önöl<et (Bennetel<et), hogya csatlal<ozássall<apcsolatos l<érdésel<et

I
(tanulás, ITlunl<alehetőségeink ITlező~azdaság, gyógyturiZITlUS, szociális

;:s helyzet stb.) az APOLLÓ MOZI PODIUM KÁVÉZÓBAN elhelyezett
urnába eljuttatni (Gyomaendrőd, Szabadság tér 5. sz. ) szívesl<edjenel<.

I
(A l<érdésel<et tetszés szerint névvel vagy név néll<ül is fel lehet tenni.)
A csa.tlal<oz~sban jártas és fell<észült szal<eITlber felkérésével, segítségével
szeretnén1< Onnel< (Neldel<) a választásban segíteni.
A l<érdésel<et 2003. ITlárcius 20-ig helyezzél< el a ITloziban lévő urnába, ill.

I
a fent ITlegjelölt cÍITlre.
A várva-várt válaszra április elején l<erül sor. Az időpontról a Kronil<a
Novában értesítjül<.

I
I
I
I
I
I
I



A nő a te •
rmeszet Csodálatos t ~ ~

evedese. (Férfi 43 ~
, eves)



ITlárciusi prograITltervezete

*

14-15-16-17. (péntek-szombat-vasárnap-hétfő) 19
órától KÉMKÖlYÖK 2. színes, magyarul beszélő amerikai
akcióvígjáték

***

20-21. (csütörtök-péntek) de.1Oórától, du. 14 órától
AKINCSES BOLYGÓ - 88 perc, színes, magyarul beszélő
rajzfilm (Walt Disney-produkció)

21-22-23-24. (péntek-szombat-vasárnap-hétfő) 19
órától FULLASZTÓ ÖLELÉS (Swimfan) színes, amerikai
film. Rendezte: John Polson, főszereplő: Jesse Bradford,
Erika Christensen

28-29-30-31. (péntek-szombat-vasárnap-hétfő) 19
órától SZERETNI BOLONDULÁSIG színes, francia film.
Rendezte: Laetitia Colombani, főszereplő: Audrey Tautou,
Isabelle Carré.

FELNŐTT AKTlVITY BAJNOKSÁGOT INOÍTUNK.

Négyfős csapatol'! jelenthezését várjul'!.
A tervezett időpont péntel'! esténl'1ént
19 órától.

7-8-9-10. (péntek-szombat-vasárnap-hétfő) 19 órától
AGYŰRŰK URA: A KÉT TORONY (Lord of the rings)
172 perc, színes, magyarul beszélő amerikai film.
Rendezte: Peter Jackson, főszereplő: Elijah Wood, lan
McKellen

APOLLÓ MOll műsora 2003. március hó

1-2-3. (szombat-vasárnap-hétfő) 19 órától 2020:
ATŰZ BIRODALMA színes, amerikai film

15. (szombat) 16 órától AZ ÖTÖDIK PECSÉT színes,
magyar film. Rendezte Fábri Zoltán, főszereplő Latinovits
Zoltán, Márkus László, Őze Lajos, Cserhalmi György,
Békés Rita.

Március 30., vasárnap, 10 órától 13-ig a
Családsegítő Központ Játszóháza

Mál-citzs 21. "Coctail-Party" - mixelt
zenél'!l'!el 20 órától

Március 15., 16 órától fJm (Az ötödil'! pe
csét), utána Homol'! Igor történelem-politoló
gia szahos egyetemi hallgató, mint házigazda
vezetésével beszélgetés.

Március 8.,20 órától. "TAVASZI ZSON
GÁS" csal'1 hölgyelmel'1 chippendale 175-180
cm-es csodák (hülön l'!érésre fotózás a chip
pendale-fiúl'!hal), jósnő - sohat ígérő jövő

belátás, Peter Pan duó Szegedről - a 70-es,
80-as ével'! fülbemászó dallamai.

(Belépődíj 1500 Ft, jegyel'1 elővételben is
bphatóh!)

Március 22., 17 órától Sinl'!a Beáta biohol
lázs és szárazvirág-hötészeti lúállítása

- 18 órától B. Molnár Zsuzsa és B. Molnár
Albert "Hajnal" című versesl'!öteténeh dedil'!á
lással egybehötött talállwzója a hözönséggel.

A l'!ötet bemutatása hapcsán megzenésített

versel'!hel Oózsef Attila, Szécsi Margit, Weö
res Sándor) színesítil'! adélutánt. Közremíí
l'!ödől'!: Papp Lilla, Oláh Gizella, Marjai Lajos,
Schwalm Gyula. A l'!ötet meg'vásáro1l1ató a
helyszínen. A belépés ingyenes.

Március 2., 14 óra "TAVASZI MEG
úJuLÁs" Oriflames szépségtanácsadól'1
találhozója a galérián. Minden szépüini vágyót
szeretettel várunl'!.

Március 19. a Bethlen lwllégistái számára
"Az ötödih pecsét" címűTI1agyar film ingyenes
vetítése 19 órától. Minden mozilátogatót
szívesen várunl'!!
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MÁRCIUS
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AKCIÓ,

31-IG!

, ,

VALTSON D GITALISRA,
ÉS ÉLVEZZE ÖN IS OTTHONÁBAN

A TÖBB MINT 140 MŰHOLDAS ADÁST,
DIGITÁLIS MINŐSÉGBENI

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az allábbi
időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2003. március ii-én 17 óra
Endrődön: 2003. március ii-én 17 óra

(Déryné Művelődési Otthon)

~__Személygépkocsi, p

motorkerékpár ~~l
segédmotoros kerékpár ~

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth lj. 18.
Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig

l,
lK Direct

MŰHOLDAS TELEVíZiÓ MINIDENKINEK!
Telemax Távközlésteclhnika

Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

"\ UTI ÁTMENETI ruhák,

@ cipők, valamint
, . ~~ "
9 BORKABATOK vására.
, \ Géprongy folyamatosan kapható!

U~ ff Nyitva tartás:
GYOMAENDROD hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

Szabadság tér 4. sz. szombaton: 8-12-ig

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

22 K-os oronnval futtatott bizsu ékszerek
• Aronv és ezüst ékszerek órusítósa, javitósa
NŐNAPRA SZÉLES ÉKSZERKíNÁLAT

• Tört oranvból ékszerkészítés
• Korórók. ébresztőórók

• Fénvképezőgépek 4100 Ft-tól
" Fotoalbumok. képkeretek 220 Ft-tól

• Filmek, elemek
" AGFA filmek akciós csomagban isI

.. Külső és belső hőmérők

• Keltető és talaJhőmérők

" Must-. bor- és szeszfokolók

• Kerómia aJóndéktárgvak
Arr,atőrfilm kidolgozás kedvező óron, kivóló minőségben

ojóndék index printtel
VárjUk vásárló/nKat!

Gvomoendré5d. Fé5 út 216. Telefon: 06/66/284-815

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés

• 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

Részletfizetési lehetőség!

Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
(a gimnáziummal szemben)

E-maiI: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610
Nyitva tartás: hétfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig.

Julica Vzletházból

? l....HERIfII ,!;~i X 5500 Gyomaendröd,
• j './j ! Ipartelep u, 3.

l;,. '''''. _ Tel./fax: 66/386-614,

Epítöipari Szövetkezet "'----'- 66/386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJ LIK
• 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. .. )

A MÁGUS-COMP
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, ,
LATSZERESZ

••

UZLET

~ ~995W~~ Isover
06/30/2289-702 • 06/30/4561-231

Gyomaendröd, Kossuth u. 68., • Hídfö út 12.
(volt GMV keverö területén)

Nyitva: h-p.: 8-17 óráig, sz.: 8-12 óráig.

,

FESTEKCENTER - 2000 BT.
Bővülő áruválasztékkal a vásárlókért

Március l-jétől március 20-ig
10% kedvezmény mindenféle festékből!

LLA~:'~ZGE m~'~E~o~ :IDl!mm

Tcl.: 06/20/9527-032,
66/386-274

TELEVíZiÓ, VIDEO készülékek javítása,
üzembe helyezése.

FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása.
PARABOLA ANTENNÁK telepítése javítása.

(Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.)

GELLAl IMRE
Gyomaendrőd,Zsák u. 7. sz .

Telefon: 06/66/285-265, 06/30/2284-728

rAGRom=Á-R U HÁZi Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
Virághagymák, virágföld, -cserepek, műtrágyák, fűmag

Kukorica vetőmag, lucernamag, zöldségfélék vetőmag

jai, virágmagok
Lemosó permetező vegyszerek

Kéziszerszámok, szögek, csavarok, elemek, fóliák
Szivattyúk, búvárszivattyúk, tömlők, gumicsizmák

Esőkabátok, védőkesztyűk, kerítésdrótok I
Létrák, műanyag kukák

Nagy választékkal váTjuk kedves vásárlóinkat! I-

7~ 1Itdté

I
~=="""""====,======~

"1~ Rigips
d

AU5TR RM

YTONG CSABAKŐrühwald

TERAAIIOVA"

aETDN rs íplT6ANYAGGYÁRTó KfT.

ftndultn@.

GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR;;. TElEfoN: 284,2;;;;

~-\'NqYENES kOMPUTERES S~E",:izsqÁiAT (:)
c>() H.,1<', P.'Szo. dElElon

SzTI<'VÉNYEk bEVÁlTÁSA .

SZEMÜVECjEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk NACjY VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolCjÁlÁsSAl vÁI~juk

kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

TismlEml: Szarka Ci/la ~TSZERÉ5ZMESTER

UPC DIRECT
Műholdas televízió mindenkinek!

Ne várjon a kábeltévére,
érdeklödjön szerelönknél!

Telefon: 06/66/285-265 • 06/30/2284-728
Hivatalos forgalmazó:

MINI ELEKTRONIC KERESKEDŐHÁZ KFT.
Békéscsaba, Jókai u. 47.

INTEQ
r r

NYELV8TUDIO
Folyamatosan indulnak 6-10 fős

angol és német
NYELVTANFOLYAMOK

igénytől függően, minden hónap elején

Helyszín: Gyoma, Kossuth u. 18.

Kezdő, újrakezdő és haladó
csoportokba várunk érdeklődőket.

\}
RÓZ~~~~~EL ~
Gyomaendrőd,Hársfa u. 811.
Tel./fax/ü. rögz.: 661282-686,

tel.: 06120/9142-122·20/4684-876
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

Jelentkezés minden hónap 20-ig.
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A2003. február 28-tól március 13-ig tartó Országos
co OP akció és a 2003. március 14-26. között

rendezett regionális akció során több száz termék
10-30% engedménnyel kapható!

Figyelje a COOP szórólapokat!

COOP - Önhöz a legközelebb!

GYOMAENDRODÖN NON-STOP
()f3/J()/~()liJ-lf34-

·28 f)f)/~S-~S-~SAX
..~ '

gyomafarm AG~DA!\
_ kft. SZOLGALATABAN

Gazda Áruház
A Penny Market mellett

Gyomafarm Kft. aGazda Áruház tavaszi árukíná/ata:
Vetőmagok, virághagymák, tavaszi lemosó

permetezőszerek, műtrágyák, permetezőgépek,

szivattyúk, tömlők, esőruhák, gumicsizmák,
fó Iiák, ponyvák, fa és rém létrák,

szemeteskukák, vastalicskák, szerszámok
KUKORICA VETŐMAGOK

Tel.: 06/66/386-359· 06/30/9854-756

65 Ft
99 Ft

265 Ft
119 Ft

Kínálatunkból:

FINOMLISZT 1/1
RAMA margarin
Venus étolaj 1/1
Szobi gyümölcslé 1,5 I

c:)
AFÉSZ

AHősök útjai COOP-ABC áruház
márciusban is megdöbbentően

kedvező árakkal, akciókkal várja
vásárlóit!

Profi Fotó műterem
r

Vállalja:
• színes és fekete-fehér igazolványképek,

útlevélképek 1 perc alatt
• esküvői, gyermek- és műszaki fotók készítését

• tablóképek készítése bejelentkezéssel
• házhoz is kimegyünk!

I Nyitva tar1ás.· hétköznap 8-18 óráig, szombat-vasárnap 8-12 óráig
Deák Ferenc u. 15. sz. • 66/285-294, mobil: 06/30/5502-404-

I

•

I
~

I I Anikó ' I
I. AKCiÓT HI RDET I
. Minden méteráruból 20% engedmény! ~

IGyermekruha beszerzési áron kapható, I
amíg a készlet tart! I

I ~YomaendrŐd' Apponyi u. 17/1. ~
Nyitva tartás: ~

. ~ 9-1~-i~~~:2~~~~=~J...--------------;1GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. TeL: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

&:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépitő-ipari kivitelezés és szolgállatás
- szemétszállitás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesités, helyszínre történő kiszállitás
- teljes körú temetkezési szolgáltatás

ÁLLÁST A ÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, mázoló/festő és faipari

segédmunkást/asltalos segédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet

.........................................
•

Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
MAGTÁRFE RT6TLEN íTÉS:

csótány-, hangyairtás :
Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :

•• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •

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

Tel./fax: 66/284/559 • E-maii: online@bekes.hungary.net
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[. Rendőrségihírek • ]
2003. februári eseményekról

4-én bejelentelte egy gyomaendrődi lakos. hogy aVII. kerüleiben lévő lakatlan tanyájából
ismerellen elkövető ablakbetörés módszerével rádiósmagnól, CD kazetlákal és hanglalakallulaj
donno!! el. Akár kb. 20 ezer lorint. arongálási kár kb. 3ezer lorinI.

7-én adélel611i órákban K.1. gál6r bejelentelte. hogy három személy az ártérb61. ami aKÖVIZIG
tulajdona. lát lop. A kiérkező rendőr a három személyi előáltítolta. A la mennyisége Sqvolt.
Szabálysérlési eljárás indult az elkövetőkkel szemben.

7-én az esti órákban az Endrődi utcai szoláriumból ismeretlen elkövelő pénzlárcáltulajdoní
loll el16 ezer forinItai. SIM kártyával. valamini egyéb okmányokkal. Aforr6nyomos leldernés során
képbe került I. Z. helyi lakos. akit ajárőrök nem sokkal az elkövetés után elloglak. Az ellopolt dol
gok is megkerültek. az eljárás lolyamalban van.

9-én esle egy helyi lakos bejelenlést lelI. hogy 17.40 körül egy ismeretlen személy besurrant
lakásába és elvi Ile feket színű övtáskaját, amiben személyi okmányok. bank-, Ib-kártya voll. Asérletl
személyleírást ludaII adni abelÖrÓrÓI. Arendőrök forrónyamos nyomozás ulán aváros egyik pan
ziójában ellogtáka vidéki elkövelől. Az ellopotl dolgok megleltek Az eljárás folyik az elköveló ellen.
azonban, mint kiderült. körözés alatt is állotl hasonló bűncselekmények miall.

16-án ajárőrók aPászlor J. utcai Üvegház bisztró mögölt ellenőriztek egy gépjármÜvezetől. Az
alkoholos szonda elszíneződötl, ezért vérvizsgálalra szállítolták az illetől. Ajogosilványál ahelyszí
nen eivellék, és további eljárás is megindult az itlas vezeló ellen, mivel avizsgálat kimutalta a
közepesen illas állapotoi.

1S-án Hunya polgármeslere lelefonon bejelenlésl lelt az őrsre. miszerinlludomására julolt,
hogy N. Z. hunyai lakos saját gyermekéI, lia lal korú lányát megerőszakolta. AsérielI, valamint más
tanúk kihalIgalása ulán N. Z.-I elfoglák és őrizeibe vellék. Jelenleg előzeles lelartózlalásban várja
ügye lolylatásál.

20-án l8.55-kor elöállilollák T. A.. valamint P. Phelyi lakosokal, mert arendőrjárór Igazollat
la őket egy közúti gépjármű ellenőrzés során. Ennek során agépkocsiban egy légpuskát találtak,
lőszerekkel és egy elejtetl nyulat. amelyet az elkövetők nem sokkal előlte lőltek Öregszólő környékén.
Ellenük lopás miall indult eljárás.

24-én hajnal 4.50-kor bejelentelte egy helyi lakos, hogy az éjszakai órákban aVolán-telepen
par,oló kél Ikarusz autóbusz lanksapkáját ismeretlen elkövető lefeszitelie. és alankokból gázolajat
szivollle. Ismerellen elkövető elfen lolyik az eljárás.

EGYÓRÁS LUTTERLOH SlABÁSTANFOLYAM! CSAK 1 NAPIG!
Bármilyen hihetetlen, mégis igaz! Segítsen magán és acsaládján, tanuljon meg

méretre szabni egyetlen óra alatt egy új, nagyszerű némellalálmány
segítségével. Nem kell másolni, nem kell hozzá készülék. de még tehetség

sem szükséges Bármilyen alakra, bármilyen méretre.
Kezdőknek. haladóknak, sőt szakembereknek iSi Egyszeri részvétel elegendő.

Déryné Műv. Ház (Blaha u. 21. )
Március 13-án (csütörtökön) 10.00 és 16.30 órakor.

Időtartama 1óra, belépő 300 Ft.
Minden szükséges anyag az előadáson megkapható.
Minden látogató kap 3 szabásminlát asaját alakjára.

Kérjük vágja ki, csak egyszer jelenik meg!

ENII.NO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

A POLGÁRŐRSÉGRŐl II.
Apolgárőrök 2002-ben önállóan 116 esetben 164 'személy' 944 óra szolgálalal

végzett. Rendőrrel kőzősen 110 esetben 174 'személy' 842 órát járárőzőll. Aktívan
vesznek részi a 'tanya' programban. Ezen belül szeretnék életre hrvni az ún. 'szem'
mozgalmai. ami azt jelenti. hogya szomszédok egymás védelmében aktrvan vegyenek
részt. Figyeljenek oda például Nagylapos. Öregszőlő terülelén egymásra és idegenek
lelbukkanásakor gyanús eseteket jelentsenek be. Al adatszolgáItató személye ter
mészelesen titokban maradna.

Tevékenykedésük során például 5alkalommal vettek részllavaly ittas járművezető

elleni eljárásban. 2eselben parkoló gépjárművekből történő üzemanyaglopásokat tet
tenéréssel akadályozlak meg. vagy éppen lalapás mialt 8 személyt értek tetten és
áladták ezekel arendőrőknek. Ellünt személy lelkutatásában segédkeztek, uleai garál
daságolfékezlek meg löbb alkalommal. Segédkezelek közúli balesel helyszfnelésekor,
vagy helyi rendezvények biztosil~sában.

Idén a Kataszlrófa Védelemmmel is együttműködési megállapodást kólöttek. a
rendkívüli hóhelyzetben is részt vettek. Al Attöldi Közlekedési Klt.-vel szinlén
együttműködési megállapod~st kötöttek, melynek keretében ahelyi járatú autóbuszon
ellenőrzéseket végeznek. Ez kiterjed a rongálás és esetleges lopások. rablások
megelőzésére. Ezt annak érdekében teszik, hogy megakadályozzák az olyan bűncse

lekményeket, amelyekben jelenleg is ahelyi rendőrőrs eljárást folytat. Adott eselben a
bérleteket. buszjegyeket is ellenőrzik.

Aki adója 1%-ával kivánja támogatni a Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért
Egyesületei annak itt az adószámuk: 18373174-1-04. Köszönettel apolgárőrök

Nyitva hétköznap 8-18 óraig,
szombat és vasárnap 8-12 óraig

MINDENT EGY HELYENI
Lakásvilágítási felszerelések 10-20-30%-os kedvezménnyel,

több, mint 400 féle lámpából!!!
• Ufólámpák 990 Fl-tól
• Konyhai csillárok 1890 FI-tól
• iróasztali halogén lámpa (20 W) 1680 Ft-tól
• Állólámpák 4590 Ft-lól

antik bronz (300 W) 28900 Ft helyett 19 900 Ft
Zalakerámia akció márciusban is!!!

• Padl61apok 1190 Fl-Iól falicsempék 1290 Ft-lól
• Zuhanykabin bizionsági üveggel 44900 Ft-tól
• Műanyag és akril kádak 28500 Ft-tól
• Kaldewei (némel) lemezkádak 16900 Ft-tól
• Fürdőszobaszekrények 7féle méretben
• Csaplelepek és egyéb fürdőszoba-felszerelések

ALFA. PLAZA ES KEROS BURKOLÖLAPDK teljes választéka
ISOLA tetá- és vizszigetelő rendszerek
LAMINÁLT PARKEnÁK több mint 20 féle színben 1490 Ft-tól
CURVER műanyag termékek teljes választéka:

• szemelesek 832 Fl-Iól
• szerszámosládák 946 Ft-lól
• minden kerti bútorra 10% kedvezmény

KÜL- t SBELTtRI FESTEKEK, lakkok, higilók, még tavalyi ároni
POLlCARBONÁT 4-25 mm-ig 3 féle szinben 3400 Ft-t61.

Akedvezmény a ~észlet erejéig, vagy március 31-ig érvényes!

Békés megye lerülelén 40 OOO FIlelelt; vásárláseselén dijlalan hálholSláll17ás l

Telefon/fax: 06/66/284-528. mobil: 06/20/9667-647

Gyomaendrödi Híradó • Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja' Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: GyomaendrM Képviselö-testülete • 5500 Gyomaendröd, Szabadság tér 1. • Tel.: 66/581-237 • Fax: 66/283-288

Felelés kiadó dr. Dávid Imre polgánnester • Készült: Balu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
E-mail: polgarm.gye@bek.ahh.gov.hu • Terjesztik a gyomaendrödi kereskedök' Engedélyszám: III/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390
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Tájékoztató!
Tájékozlatjuk aLévai út és környéke lakóit, hogya "G" jelű öblözet
műszaki áladás-átvétele a tavalyi év folyamán megtörtént. és az
időjárási viszonyok függvényében a belso házi rákötések 2003.
április 1-jén megindulnak.
Türelmüket és megértésüket köszönjükl

Tisztelettel KOVÁCS MIHÁLY sk.• aTársulat elnöke

SZAVAZÁS
Európai Uniós csatlakozásról népszavazás

lesz aprilis 12-én, szombaton. Mindenki a
szokásos szavazókörzetében adhatja le vok
sat. Aki lelkesedik az uniós csatlakozasért, az
igennel, aki pedig nem tartja értelmesnek a
megoldast. az nemmel szavazhat. A szavazó
helyiségek reggel 6 óratól 21 óráig várják a
tisztelt polgárokat, akik élni kívfumak sza
vazójogukkal.

Műszaki vizsgáztatás
a gyomaendrődi SUlUKlnál!
Műszaki vizsga előtli átvizsgálás. fékhatásmérés.
Műszaki vizsgáztatás személygépjárművekre, teher
autókra 3.5 lonnáig, utánlut6kra és motorkerékpárokra.

Környezetvédelmi mérés diesel és benzines gépjármüvekre.
Alacsony ár, soron kívüli, gyors ügyintézés!

Autójához mindent egy helyen!
Gyomaendrődi Autócentrum, Fő út 140.

TeleIon 66/386-022; 66/386-089.
Nyitva: H-P 8-12, 12.45-16; Szo 8-12 (páros hétvégeken)

GÉPJÁRMŰVEK EREDETISÉGVIZSGÁLATA agyomaendrődi SUZUKI-nál.
Átírás i ügyintézés, szaktanácsadás, kötelező biztosítás kötés'

A TARTALOMBÓl:
Keresztrejtvény.................................. 10. oldal
A Marcius 15-i ünnepségekról 3. oldal
Kitüntetett. A Mosoly-díjas Hunya Jolán 7. oldal

Szakmai fejlesztés és EU 6. oldal
Útfejlesztési koncepció........................ 5. oldal

A művészeti oktatásról 8. oldal

Grafológiaról 9. oldal

LOMTALANíTÁS
AGyomaszolg Ipari Park Kft. értesíti alakosságat, hogy 2003. április 14

tól 18-ig lomtalanítást végez Gyomaendrőd város területén.
Alomok elszállításál akövetkező ülemezésben végezzük:

április 14-én és 15-én az endrődi városrészen,
április 16-án, 17-én a gyomai városrészen.
Felhívjuk a lakosság figyelmél, hogya feleslegessé vált tárgyakat,

Iomokat ameglelelő napon 7.00 óráig helyezzék ki, lehelőleg egy helyre. Esős
idő esetén aföldes utak mellett lakók aföldúl végén, akövesúttól megköze
líthető helyen egy kupacba helyezzék el ahulladékot.

Nem szállítunk el veszélyes hulladékot, trágyát, emberi fekáliát, megrom
lolt, feleslegessé vált állati takarmányt. akkumulátort, gumiabroncsot, bórhul-
ladékot stb... Együttmúködésükel köszönjük!

CIi)
~ Endrőd és Vuléke • :..:/ '.
'" Takarékszövetkezet •• , •

*Alapítva 1957. május 18. *
~

Április 14-töl Uj Új Uj
SZUMMA

DISZKONTBETÉT,
a

kiszámítható biztonság!

Értékeljük együtt értékeinket!
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Megkérdeztük

A POLGÁRME8TERT
• Az els6 lakáshoz jutást támogatják mindenkinek, vagy ez korhatárhoz

kötött?
Ez korhatárhoz igazodik. Az egyik félnek 35 évalattinak kell lennie Egyedi

elbiráláskor szokott lenni valamilyen egyéb elbírálás, de akonstrukció fiatalok
nak szól

• AGyóni Géza út mikor lesz rendbe téve?
Az útjaink járhatóságát ebben az évben folyamatosan biztosítjuk AGyóni

Géza utcára vonatkozóan még nincs leadva szándéknyilatkozat. Az útkoncepció
most készül el Április 2-án, 3-án megvitatásra kerül a közmeghallgatáson.
Először a megkezdett nagy beruházásokat kell befejezni, utána feszített tem
póban szeretnénk az útjainkat rendbe tenni. A lakók szándéknyilatkozata feltét
lenül szükséges, akkor tudjuk besorolni. Aberuházás utáni helyreállítást most
szeretnénk minél hamarabb elvégezni, hogy az utak járhatók legyenek.

• Az új iskolaépítés mikor várható?
Mindenképpen szeretnénk az iskolát újjáépíteni. Címzell támogatás ra kell

pályázatot benyújtani. Ennek elnyerésére sok a feltétel. A feltételeknek ugyan
megfelelünk, de forrás hiányában nem tudjuk, hogy mikor kapjuk meg Már
tavaly egyszer benyújtolluk, szakmai bíráló bizottság elfogadta apályázalunkaI.
Aköltségvelésben viszont nem jutott hely neki. Ismételten benyújtjuk mindad
dig, amíg el nem érjük

• Mí a véleménye apolgármesternek Halászné felszólalásáról?
Nem voltam itthon abban az időben. Úgy gondolom, hogy az emberek

különböző véleményeiket elmondhatják, szólásszabadság van. Én ezt nem hal
lottam, de nem is érdekel túlságosan. Ahogy visszahallottam, engem tesz
felelőssé azért, hogy neki köszönte meg az intézményvezető amunkáját. Én se
munkáltatója nem vagyok, se rá nem kényszerítellük a dolgot Az tény, hogy
kevesebb gyermekhez kevesebb pedagógus kell. Egyet tudok mal érteni, ami
lyen lépést tett az intézményvezető, hogy nem a fiatal, családos pedagógusok
nak köszönte meg amunkájukat, hanem azoknak, akik egy-két éve nyugdijban
vannak, és amellett végezték amunkát Igaz, hogy még tudnának dolgozni, mert
hál' 'Istennek egészségük megengedi, de tudomásul kell venni, hogya gyer
meklélszámhoz kell a pedagógusok számái igazilani. Én az inlézményvezelő

döntését ludomásu I veszem.
• Támogalja-e az ínlézményvezet6t abban, hogya nyugdijasokkal kezdje a

létszámleépítést?
Meg kell érteni azta célt, hogy minél kevesebb ember maradjon ellátatlanul.

így is az aprobléma avárosban, hogy nincs elég munkahely Ha azt csináljuk,
hogyanyugdíjasokat megtartjuk, afiatalokat elküldjük, akkor még tovább rom
lik ahelyzet. Ez nemcsak nálunk van így, ez jellemző atérségre. Én azt mondom,
hogy mint intézményvezetőnek joga van dönteni, és bizonyos erkölcsi köte
lességei ís vannak ezzel kapcsolatban. Tehát én támogatom az intézményvezető

döntését.
• Aligetek felújJlásaí míhamarább megtörténnek-e?
Kénytelenek leszünk ezeket felújítani, de erről tervet kell előbb készíteni.

Ennek alapján tudjuk majd eldönteni, hogy teljes felújítást, részleges felújítást
végeuünk-e, hogyan ligetesílsük. Bár tudjuk, hogya rongálások nagyon sok
gondot jelentenek, avirágágyak például mennyire ki vannak téve avandáloknak.
Aszórakozók, sajnos, nem mindig pozitív irányban tevékenykednek. Úgy gon
dolom, hogy ebben az évtizedben a lelújílásoknak meg kell törlénniük, meri az
otllévő tölgylák zöme a100 évet túlhaladta már. Ezek várhaló élettartama pedig
120 év körül van. Atavalyi belvizes év nagyban hozzájáru ll. főleg az endr6di liget
felújílásának szükségességéhez

• Tiszta udvar. rendes ház megfelelőjének beindítására gondotnak-e?
Kíterjeszthet61enne ez nemcsak amagánházakra, de az íntézményekre ís...

Erre kellene gondolni és tenni is Aszennyvízprogram befejezése után kell
ezt, 2004-től indítani. Az önkormányzat egy új, mintegy szolgáltatásként, egy
brigáddal vállalja az utcalrontoknál a karbantartást azoknál, akik ezt igénylik.
Legalább évi három alkalommal le kell vágatni az utcán afüvet, dudvát, ezt mi
vállaljuk. Ez az első lépés abba az irányba, hogya város összképét javítsuk
Azután lehet amegmozdulásról beszélnünk, ha acsatornázáson túl vagyunk.

• Atelepülés tavaszí takadtása hogyan halad?

Március 15-e körül még voll sok hely, ahol ahó és hólé miatl nem lehetett
haladni vele, de most már folyamatos. Afontosabb részeket végigtakarítjuk, és
ehónap végére készen is lesz.

• ABajcsy úti kerékpársáv egész évben ritkán járható Lehet-e ennek kar
bantartását gyakrabban kérni?

ABajcsy út úgy, ahogy van, gondot jelent Nagy agépjármű- és álmenő

forgalom Sok asáros mellékút, ahonnan asarat felhordják. Egy kerékpárút elhe
lyezése is nagy gondot jelent iti. Most készü I az úlkoncepció, s ez után lehet
vatamit kitalálni. Elismerem, hogy sokszor járhatatlan a kerépársáv. Takarítani
pedig szinte naponta lehetne, sezt nem lehet megoldani.

• Nem műk6"dnek a sárga fények a F6 út megfelel6 pontjaín, amelyek
valamelyest agyalogosokat védenék.

Mosl tavasszal ezeket működésbe hozzuk.
• Legutóbb megjelent egy írás aSzó-Beszéd című lapban egyféle útkon

cepciórd/ Erről mi a véleménye?
Amiről ott szó van, az egy tervezett tervezetnek az előzetese volt. Atestülel

ezt még nem is tárgyalta, így erről véleményt sem ludok mondani. Az újság ezt
megjeleniette, nem tudom, honnan szerzell információk alapján, és azt sem
ludni, mi volt acélja vele. Aleírt útkoncepciólól eltérően, sokkal nagyobb ütem
ben kívánjuk az utak felújítását megvalósitani avárosban. Ebben a feladatban
lényegesen több utca szerepel, mint az újságcikkben Tehát az útkoncepció most
kerül megtárgyalásra 2-án és 3-án. Természetesen ez sem szentírás, hanem
gyakorlatilag egy keret, egy lehetőség és szükségesség. Ahhoz, hogy aváros
útjai teljes egészében járhatók és elfogadhatók legyenek, járdával együtt, mai
áron mintegy 1,4-1,5 milliárd forintot kellene költeni. Erre most évi 100-150
millió forint áll rendelkezésünkre.

MEGHívó
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelelIel meghívja a város

lakosságát aképviselő-lestület

2003. április 2-án, 17 órakor az Endrődi Közösségi Házban,
2003. április 3-án, 17 órakor a Katona József Művelödési

Központban tartandó KÖZMEGHALLGATÁSRA!
Napirend 1. Avárosi útkoncepció véleményezése

2. Tájékoztató a városban folyó beruházásokról, azok pénzügyi
megvalósíthatóságáról, pénzügyi fedezetéről, figyelemmel a város elfoga
dott, 2003 évi költségvetésére

DR. DÁVID IMRE polgármester

A gyomai MÁV-állomásra vonatkozó lakossági kérdésekkel ke
restük meg Nagy Béla állomásfonököt. A kérdésekre a következo
válaszokat kaptuk:

• Most, ahó elvonu/lával sokavasúti pátya mentén láthatóvá vált állati hulla,
ametyek vat6sztínúteg avonatok áldozatai teltek, s aztán apátyamunkások alóttés
oldalába dobáltak őket. Ki és mikor tünteti el ezeket?

APályagazdálkodási Főnökség felada la az eltakarílás. Folyamaiosan járják a
vonalat. és szedik össze az állali hullákat. Sajnos, hosszú avonal, ezért időbe telik
amunka.

• A gyomaí állomás környékéről, a bejárat mellett évek óla éklelenked6
t6"rmetékkupac mikor !ünik el végre?

Az. Ingallankezelő Klt. javílásokat log hamarosan végezni ill, ez után a
gyújlökocsival elszállílják. Bár én is kaptam korábban is ígéretet erre, de mégsem
vitték el.

• Ha nem afóbejáraton k6zlekedünk az állomásra, akkor sáros, katyús úton
kell bol/adoznunk. Ezt mikor javítják mar ki?

Atavaszi munkák során majd felszednek zúzott követ, és azzal szeretnénk a
kátyúkat feltölteni. Hamarosan elkészülnek mindezen munkák, merem remélni.

(március 19)
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A MÁRCIUS 15·i ünnepnap ]I
2003. március 15-én a városi ünnepségsorozat az endrődi Szent

Imre katolikus templomban ünnepi szentmisével indult. Ez után a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola diákjai műsort adtak a Hősök

terén, az országzászló előtt, majd koszorúzás következett.
Ezt az EU-emlékfa ültetése követte. Az EU-emlékfa ültetése az

Október 6. lakótelep emlékparkjában zajlott. Dombos László nyugdijas
pedagógus és Mészáros Dávid - dr. Dávid Imre polgármester
segédletével - helyezte el a fát és Iapátoita rá aföldet. Mészáros Dávid

--_._-_.•....,-..--:.,-;._--.-----.------:--._-

Zászlófelvonás Endrődön

Az EU-emlékfa ültetése az Október 6. lakótelep
emlékparkjában

Földesi Zoltán beszédet mond Gyomán

a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 5/b osztályos tanulója, osz
tályfőnöke Vaszkó András. Afélévi bizonyítványa kitűnő volt. ..

Gyomán a Kis Bálint Általános Iskolás tanulók ünnepi műsorában

az Európai Uniól méltató beszédet mondott Földesi Zoltán (MSZP),
országgyűlési képviselő.

Az eseménysor végén az intézmények, párt ok képviselői koszorú
kat helyeztek el a Hősi emlékműnél, a '48-as forradalom hőseire

emlékezvén.

Az ünnepi műsor endrődi közönsége

Or. Dávid Imre polgármester és dr. Csorba Csaba jegyző

koszorút helyez el az emlékművön, Gyomán

Az ünnepi műsort adó iskola diákjai a gyomai városrészben
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Képviselő-testületi

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl

Dr. Dávid Imre polgármester beszámolt többek között arról, hogy
Dévaványaval eddig a stalisztikai kistérség ügyében kél egyezlelés volt. A
dévaványai képviselő-testület ma tárgyalja az ügyet. Jövő héten újabb egyeztetés
lesz közösen.

Szennyvíz-koordinációs ülés után, amúlt héten, a város vezetése megtette a
szükséges intézkedéseket az úlhelyreállításokkal kapcsolatban. Erre kissé nagyobb
iramban kezdődtek az út javítások. Az Alterra kivételével szinte senki nem végezte
kellően ahelyreállílásokat.

Belvízkészüllség volt anagy mennyiségű hó után, de mivel csapadék nem hul
lott, ezért nagyobb probléma nem keletkezett. Jelenleg is I. lokú belvízvédelmi
készültség van, de várhatóan egy héten belül befejeződik Ez újabb költséget jelent
avárosban, sezzel kapcsolatban visszmajor kérelmekkel is találkozhatunk.

Az Utazás 2003. kiállitáson a dél-alföldi régió standján jelent meg
Gyomaendrőd. Ez alkalommal nem önállóan, de jövőre újra önállóan jelenünk
meg.

Aregionális hulladéklerakóval kapcsolatos egyeztetés meglörtént, az összes
dokumentum rendelkezésre áll, a beruházást a mai nappal ismételten meg is
kezdték. Remélhetően aberuházás a megfelelő határidőre befejeződik.

Nagyenyed képviselő-testülete díszpolgárságot adományozott agyomaendrő

di polgármesternek.
Császárné Gyuricza Éva képviselő elmondta, hogy az Endrődiek Baráti Köre

legutóbbi összejöveteién három javaslatot fogadott el: Varjú Vilmos endrődi

születésű olimpikon poszlumusz díszpolgári kitüntetést kaphasson; a Békés
Megyéért Emlékplakettra szintén a Gyomai Kner Nyomda Rt.-t javasolják; a
következő találkozójukon, május 25-én Endrődön, aHősök Napján megkoszorúz
zák aII. világháborús emlékművet.

Halász Istvánné pedagógus houászólásában felvetette, hogy el kellene dön
teni végre, hogy elegendő-e apedagóguslétszám Gyomaendrődön vagy sem. Erre
lüggetlen pedagógiai szakértőt javasol. Vizsgálják meg, hogya pedagógiai prog
ramot hány szakképzett pedagógus tudja véghez vinni.

NAPIRENDI PONTOKBÓl

A képviselő-testület, mint a Békés Megyei Vízművek Vállalatban tulajdon
résszel rendelkező, a vizművek vállalat által kezdeményezett, részvénytársasággá
való átalakul asát az alapító önkormányzatok 90%-ának döntését figyelembe véve
támogalja. Afebruári képviselő-testületi ülésen aBékés Megyei Vízművek Vállalat
átalakulásának koncepcióját meglárgyalla, és úgy dönlött, hogy a vállalat igaz
galósága általlelvetett részvénytársaság létrehozásával kapcsolatban avéleményét
avállalat vezetésével folytatott konzultáció és tájékozódás után alakítja ki.

Az egyes pénzbeni és természetbeni szociális ellátások nYúJtásának módjáról
és feltételeiről szóló rendeletet szükséges volt az időközbeni változások, módo
sulások miatt egy új, egységes szerkezeibe loglalI rendelel megalkotasával
véglegesíteni (Az állalános rendelkezéseken túl átöleli a rendelet az idős korúak
járadékát, rendszeres szociális segélyt, lakáslennlarlási támogatást, ápolási díjaI,
átmeneti segélyeket, temetési segélyt. .)

A GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. állal végzett szolgáltatások ár- és
dijlételeinek változását tartalmazó rendelet módositása érinti ebben az esetben a
hulladékszállítási közszolgáltalást. A változás lO%-os. A lakossági díjak
egyébként, amivel aGyomaszolg számol: kertes ingatlan heti egyszeri ürités 2984
FI/év, lakótelepi lakás heti egyszeri ürílés 3527 FI/év. (A lakosság lovábbra is
adóján keresztül fizeti ezt a szolgáltatást.) Közületek részére végzett szolgáltatás:
110 l-es kukaedény ürítése 462 Ft/ürilés, 5m3-es konténer üritése 7348 Ft/ürítés,
holtágakon 5 m3-es konténer ürítése 6126 Ft/ürítés. A szeméttelepre nem a
szervezett közszolgaitatás keretében kiszállított szemét belogadása: 668 FI/ml (Az
árak áfával értendők)

PályáZatot nyújtanak be aszennyvízcsatorna IV. ütemére aVICE pályázati és a
TEKI pályázati támogatás ra Igényel I támogatás összege összesen 77 999 OOO FI,
illetve 77999000 Ft. az idei, illetve a jövő évre vonatkozóan.

AKözösségi Ház külső lel újítása szükségessé vált. ANemzeti Kulturális Örök
ség Minisztériuma palyázata keretében szeretnének támogatást igényelni a IeIújí
tásra. Az önkormányzat aberuházási összköllségek 20%-ával rendelkezzen, szól a
leltélelekben. Az iQényelt összeQ 8070 OOO FI lenne, benyújtási határidő április 14.

ülés lJlárcius 27-én
AGyermek-, Iljúsági és Sportminisztérium pályázatára pedig akecskés-zug i

faház felújítására szeretne az önkormányzat támogatást szerezni. Az igényelt támo
gatás ebben az esetben 2310 561 Ft lenne.

Aképviselő-testülel a2003. évi költségvetésében belvizhitel visszafizetés tar
talékába helyezett összegének terhére 3millió forintot elkülönít 3 db szükség lakás
vásárlására.

Egyetért a képviselő-testület azzal, hogy a regionális hulladékkezelő mü
építésében érdekelt településeken működő, illetve lelhagyott szeméttelepek rekul
tivációs felülvizsgálatának és rekultivaciós terveinek elkészítésével a települések
külön-külön bízzák meg aBékés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft.-t. A
lelülvizsgálatra és lervezésre benyújtandó pályázalok kistérségi szinten kerüljenek
beadásra. A gyomaendrődi szemétlelep rekullivációs költségei: rekultivaciós
felülvizsgálati díj 2593 OOO Ft. tervezési díj 2383 OOO Ft, pályázat elkészítési díj
132625 Ft. A rekultivációs felülvizsgálati munkálatok 2003. első lé Iévében
elkészülnek. Lehetőség nyílik KAC-támogatás igénylésére a leladat elvégzése
céljából.

Meghosszabilják a lakossági, közületi és árnyékszéki kommunális folyékony
hulladék összegyűjtésére és elszállítására a közszolgállatást végző Hanyecz Klt
szerződésél 2004. április 30-ig.

Javasolják, hogya nagy elődökhöz méltó, világszínvonalú, magas művészi

igényű és gazdaságilag is eredményes könyvnyomtatás területén végzett munkájuk
elismeréseként aGyomai Kner Nyomda Rt. kotlektíváját aBékés Megyéért kitüntető

díj adományozására terjesszék elő.

AVárosi Sportcsarnok névadására javaslatot nyújtott be Cs. Nagy LaJOS test
nevelő tanár. Ebben kérte, hogy az intézményt Varga Lajosról, városunk szüiMéről,

nemzetközileg is elismert sportemberről, olimpikonról nevezzék el. A képviselő

testület nem kivánja élő személyről elnevezni aVárosi Sportcsarnokot.
Tájékoztatót nyújtott be az utak állapotáról avárosüzemeltelési osztály. Abel

területi utak a tél folyamán jelentős en megrongálódtak. A kátyúzások március
hónapban megtörténtek. A szennyvízcsatornáZás kapcsán azonban problémák
merültek fel. Avégleges helyreállítások egyes utcák esetében 2003. augusztus 31
ig kell, hogy megtörténjenek. Abalesetveszélyes megsüllyedéseket néhány utca
esetében azonnal meg kellett szüntetni. További jelentős problémát okoznak a
burkolatlal nem rendelkező utcák.

A Trendl Klt. kérelemmel fordult a képviselő-testülelhez, hogy fűtési célra
használhassa atermalkút vizét. Ehhez jelen pillanatban nem járulnak hozzá, viszont
az új termálkút üzembe helyezése után engedélyezik, aprioritási sorrend betartasá
val.

Az egyik legtöbb idői lelemésztő, a közoktatási megállapodás keretében
működő óvodák póttámogatási igényének vizsgálatára szánt napirendi pont volt. A
gondol az okozta, hogya Kossuth úti óvoda a 114 férőhelyhez mérten 131 gyer
mek óvodai ellátását biztosítja. A férőhely feletti gyermekekre az intézmény nor
maliv támogatást nem igényelhet. Abérnövekedés, az alkalmazott óvodapedagó
gusok Kjt. szerinti besorolásának állaga az összes intézmény között a legma
gasabb. Agyereklétszámhoz viszonyitva a kiegészítő normatív támogatás mértéke
kevés.

Alétszámgazdálkodási intézkedések elrendelésére az önkormányzalnak nincs
jogosítványa, ezt az egyes inlézményeknek maguknak kell racionálisan meg
határozni. Normatív támogatási okok miatt az egyéni vállalkozó óvodafenntartók
vállalkozását, a 100%-os normatív támogatás igénylése miatt, közhasznú tár
sasággá kell átalakitani, melyhez törzstőke biztositása szükséges. Mindez több
lépésben történhet meg. Az önkormányzal segítséget nyújt intézményeinek, és
támogatja ezl aprocedúrát.

Végül elfogadták ahatározati javaslatot aKossuth úti óvodára vonatkozóan: az
első félévre amegbízó önkormányzat haví 411 ezer forint póttámogatást nyújt ...
Azonban amegbizó jogosult felmondani aszerződésI, ha amegbízott olyan gyer
mek után veszi igénybe az önkormányzati támogatást, aki utan az állami normatív
támogatást nem veszi igénybe

Csoma Antalné vezető egyebek mellett elmondta, hogy az elmúlt években
súlyos veszteségei voltak, amiket saját anyagi forrásból pólolt Ez így lovább nem
mehet. A minőségi munkát tartotta mindig szem előtt, ezérl nem nyúlt a létszám
leépítéshez sem.

Elhangzott még, hogy amennyiben a vállalkozó nem tud megbirkózni a fel
adattal, akkor az önkormányzat visszaveszi aműködtetést ... Az inlézmények pedig
a létszám/lérőhely erejéig vegyenek lel gyermekeket, erre szeretnék őket

ösztönözni.
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Gyomaendrod város útfejlesztési koncepciója
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala

2002. őszén megbízta Zsilák Zoltán tervezőt a
település úthálózaHeJlesztési koncepciótervei
nek elkészítésével. A tervező állal két ütemben
előkészíte~ terv fejleszlési javaslatail valamennyi
bizottság véleményezte. A képviselők által
indítványozott módosítási kérelmek átvezelésre
kerüllek a lerven, mety a jelenlegi formájában
kerül további véleményeztetésre a közmeghall
gatáson

Az útkoncepció legfőbb célja az, hogya
város tulajdonában és kezelésében lévő

közleKedési létesítményeK a lehető legjobban
szolgálják a lakosság érdekeit. A terv magában
foglalja a gyalogos, kerékpáros és gépjármű

közlekedés alap és kiegészítő létesítményeinek
helyszínrajzi elrendezését, funkcionális, forgalmi
és környezeti kapcsolatait, és jövőbeni lejlesztési
irányvonalait.

A lerv tartalmazza a lakossági ulak forga
lomszabályozásál, az egyi rányú utcák rendsze
rére vonatkozó fejlesztési elképzeléseket, a se
besség- és súlykorlátozási javaslatokat, a lakó
pihenő övezetek kialakításának lehetőségeít, és a
várható útépítési, fe]leszlési ütemtervet. Az aján
lások között szereplő szabályozási elvek vá
rosszemléletűek, céljuk a lakosok életkörül
ményeinek javítása a lakóterület közlekedési
rerldiének megteremtése révén.

Aszabályozás során akövetkezö elvek lettek
ligyelembe véve:

• egyirányúsítás elsődleges indoka az utcák
szélességadataiból adódik. A3-5 mszéles ulak
kétirányú forgalom bonyolílására biztonsággal
nem engedélyezhetők A tervezés során figye
lembe lett véve akörbejárhatóság, akélirányúsá
gat biztositú útpárok kialakítása, és az övezet jel
lege. Ezen szempontok szerint az egyirányú' utcák
rendszerére tett javaslat akövetkező:

1. Csokonai, Semmelweis, Móricz, Körös
sor, Vízmű sor, Vidovszky utcák

2. Tompa, Mirhóháti, Eötvös, Kossuth utcák
3. Deák, Baross, Csillagos, Damjanich

utcák.
• Asebességkorlátozás kapcsán figyelembe

vett szempontok szintén az úlszerkezet para
métereiből adódnak. A város több utcájábarl
30 km/óra sebességkorlátozást jelentő tábla
kerülne elhelyezésre

• Asúlykorlálozás során adollságkérll kel
leti kezelni amár elkészüll utak műszaki paramé
tereit (szélesség, rétegrend stb.) Ezen utak általá
ban kis teherbíró-képeséggel rendelkeznek, ezért
elsődleges feladat azon utak meghatározása volt,
amelyek elláthatják az átjáró teherforgaimat, és
tehermentesíthetik a meglév6 nehézjármú útvo
nalakat A többi utcából lehetöség szerint ki kí
vánjuk tiltani az átmenő tehergépjármű forgal
mat

• Lakó-, pihenöövezetek kiielölése a kör
nyezeti adottságak figyelembevételével történt
Azokon ahelyeken, ahol aholtágak természetes

határt képeznek egy-egy lakóövezeinek, az átjá ró
forgalom pedig elenyésző. célszerű lakú-pihenő

övezetek kialakítása Ilyen lerület például a
Népliget, aCsókási és aRévlapos

Akoncepció egyik leglényegesebb pontja az
elkövetkezendő időszakra tervezett útépitések
ütemezése. Az ütemezés során a prioritási sor
rend megállapílásánal akövetkező alapelvek let
tek figyelembe véve

• hálózati szerepkör
• teljes kiépítettség avárosnegyedben
• lakossági szándéknYIlatkozatok megléte
• szennyvízcsatorna-építés ütemezése.

Afejlesztések két ütemben történnének:
I. ütem (2003-200a között):

kb. 25-30 utca építése
II. ütem (2009-2013 között):

valamenrlyi löldút építése.

A "Szó-Beszéd" -del ellentétben Gyoma
endrőd város úthálózatának fejlesztési koncep
cióját a képviselő-testület 2003 február havi
ülésén nem tárgyalta A koncepció a 2003.
április 2-án és 3-án rendezett közmeghallgatá
son felvetett lakossági véleményekkel kibővítésre

kerül, így várhatóan a végleges, módosított
útkoncepciót a testület április havi ülésén fogja
tárgyalni.

Gyomaendrőd, 2003. március 21.
SZUJÓ ZSOLT osztályvezető

Felhívás fünyírás végzésére
Gyomaendrőd Város PolgármesIeri Hivatala felhívja a lakosság

figyelmél, hogy 2003 április 30-tól fűnyírási munkát vállal 50 FVfm-es
(+ szállítás) áron. A munkát legalább évi 3 alkalommal embereink
elvégzik.

Azon lakosok megrendelését várjuk, akik saját erejükből az ingat
lanuk előtti utcafronti területet nem tudják rendben tartani.

Megrendelésüket a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztá
lyán adhatják le írásban, vagy a66/581-231-es telelonszámon.

A Békés Megyei Baleselmegelőzési Bizottság ebben az évben is :
meghirdette a "Közlekedésbizlonság gyermekszemmel" című gyer- :
mekrajz pályázatát. Az irltézmények által legjobbnak Qélt munkákból kiál- :
lílást rendeztek Szarvason, a Benka Gyula Evangélikus Általános:
Iskolában. A műveket a zsűri döntése alapján korosztályonként díjazták :

: is. Gyomaendrődről is sok szép rajz szerepelt a kiállításon, több gyer- :
: meket jutalmaztak. Tőlünk aNapsugár Övodákból Kiss Norbert ért ellll. :
: helyezést, így munkája részt vehet amegyei kiállításon is. Ezúton is gra- :
: tulálunk neki, és kívánunk további sikereketl :

: ANapsugár Óvodák dolgozói és gyermekei :. ......... " """"""" ",," " """ " "" """ " " "" .. " """ """ ."" ." ".,," .. " """ "". """

, ,

EBZARLAT ELRENDELE5E
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala részéről tájékozlatjuk a

lakosságot, hogy településünk kerületi főállatorvosa a 46-os főútvonal, a
Hármas-Körös és a város közigazgatási határa által határolt területen, az
úgynevezett Fattyasi tanyák, Félhalom, Csepüs és Egei-halom nevezetű

területeken ebzárlalot rendelI el március 20-tól, veszettség gyanúja miatt.
Az ebzárlal ideje alall
• minden kutyát és macskát tartási helyén elzárva vagy megkötve kell

tartani
• afent megjelölt területről kutyát vagy macskát csak ahatósági állat

orvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szatlad
• kutyállarlási helYéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad

kivinni
• a szabadon talált kutya és macska, illetve a védőoltassal nem ren

delkező kutyák leöléséröl hivatal unk intézkedik

Az ebzárlat ideje 90 nap.

Könyvtáraink Európai Uniós Napja
Április 7-én aRózsahegyi Kálmán Általános Iskola könyvtárában (Blaha

út 21. sz) 930-kor vetélkedőt rendeznek általános iskolásoknak az Európai
Unióról. AVárosi Könyvtárban (Kossuth u. 50. sz) 1l.30-kor dr. Papp Tibor,
az FVM Hivatal munkatársának előadása hangzik el az Európai Uniós csat
lakozás a magyar mezőgazdaság tükrében címmel Minden érdeklődőt

tiszlelettel várnak akél könyvtár dolgozói l
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Szakmai gyakorlaton keresztül az egységes Eurápáért
Az EU-csatlakozás amezőgazdaság jelentős átalakulását vonja maga után,

ami ajövő gazdálkodóinak képzésében is változásokat igényel. Aglobalizálódó
gazdaság erősödésével az interkulturális tudás (egymás országának, kultúrájá
nak, oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszereinek megismerése), az ide
gennyelv-ismeret, az alkalmazkodó képesség és a nemzetközi munka
környezetben való helytállás képessége a munkaerőpiacon, egyre fontosabb
értékmérő kké válnak. Ehhez nyújtanak hathatós segítséget a külföldi tanul
mányutak, szakmai gyakorlatok, amelyek során az érintettek új, versenyképes,
Magyarországon nem megszerezhető ismereteket és tudást szerezhetnek.

Békés megye (Magyarország) és Deux-Sevres megye (Franciaország)
képviselői között az utóbbi években több szakmai és kulturális jellegű

találkozóra és eszmecserére került sor, melyek mindannyiszor megerősítették a
tartós kapcsolat kialakításának igényét akét megye területfejlesztési politikájá
nak részeként (a francia megye hasonló természeti adottságokkal rendelkezik,
mint Békés megye) A közeledési szándékot együttműködési nyilatkozat
keretében hivatalos szintre emelték, amely felöleli a mezőgazdaság, oktatás,
nyelvtanulás, szakember- és diákcsere, európaiság stb. területeit.

Esarok írója többször járt a francia partnermegyében különböző szakmai
szervezetekkel és küldöttségekkel. Részt vettünk egy európai nemzetközi hálózat
szervezésében a Birkák és Emberek konferenciáján; a Békés megyei
Agrárkamara tagjai szakmai tanulmányúton megismerték a francia kamara
tevékenységét és működését; aSzarvasi Pedagógiai Főiskola tanáraival és hall
gatóival kéthetes pedagógiai tréningen tanulmányoztuk afrancia oktatási rend
szert, különböző szintű intézményeket látogattunk meg. Jó, személyes kapcso
lat alakult ki a Irancia megye vezetőivel, intézmények igazgatóival és projekt
koordinátoraival. Megállapodás született Békés megyei tanulók Deux-Sevres-i
szakmai gyakorlatáról, és kölcsönösségi alapon, francia diákok és szakemberek
Magyarországi látogatásáról.

Az idén hat Békés megyei diák tölti négyhetes külföldi gyakorlatát fran
ciaországi kis- és közép mezőgazdasági vállalkozásoknál, köztük négy
gyomaendrődi, a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium tanulója. A
szakmai gyakorlat során az elméleti tudásukat európai környezetben, korszerű

technológiával működő farmokon hasznosíthatják a magyar diákok. Karrierjük
szempontjából lantos ismeretségekre tehetnek szert, beletanulhatnak a
nemzetközi környezeiben való munkavégzésbe és kommunikációba. Egyszóval:
részesei lehetnek mindannak, ami az önálló életben várja őket. Agyakorlat befe
jezésével a diákok bizonyítványt kapnak, amelyet a küldő intézmények elis
mernek és ellagadnak.

Deux-Sevres megye (ahol a diákok a gyakorlatukat töltik) lakosságának
50%-a vidéken, falun él. A mezőgazdasági termelés megosztásában az állati

a Tavaszi nagytakarítás - április 26., szombat.

Tisztelt Honfitársainkl Kedves Természetvédők!

Egy tavaszi hétvégét megér környezetünk kitakarilása. Felhívunk mindenkit,
hogy április 26-án, aFöld Napját kövelő hétvégén takarílsuk ki erdeinket, vizpart-

a jainkat, mezőinket, településeink környékét. Szedjük össze aszemetet. •
Minden, a lermészetérl lelelősen gondolkodó embernek tudnia kell, hogy ma

már nem elég csak a rezervátumokért, a védettnek nyilvánItott állaiokérl,
növényekérI, geológiai képződményekérl tiltakozni, tevékenykedni .. A Magyar

cl Tájékozódási Futó Szövetség és aMagyar Turista Egyesület felhívással fordul mind- •
azokhoz, akik felelősséget éreznek természeti környezetünk és népegészségügyünk
állapoláért, minőségéért.

Kérünk minden iársadalmi szervezetet, hogy csatlakouanak afelhíváshoz, se
o napon szűkebb és tágabb pálriájukban szervezzenek szemétgyűjtő akciókat, takarít- •

sák ki természeti otthonukat. Keressék meg lakóhelyük önkormányzatát. .. aminél
szervezetlebb, eredményesebb takarítási nap érdekében. Aki teheti, menjen a ter
mészetbe, vigyen magával egy szemetes zacskól, és abba gyűjlse aszemelet. azza ta

a hittel, hogy ez afeltétele annak, hogya jövőben minél kevesebben szemeteljék be a •
Földünkel.

AMagyar Televizió atakarítási napot megelőzően is segít szándékaink megis-I
mertetésében, április 26-án pedig naponta többször élő adásban számol be anap

o történéseiről, mindenki okulására. Jelentkezés: Tavaszi Nagytakarítás 1810 Buda- •
pest, Szabadság tér 17. tel .. 06/1/3734-624, e-maii: nagytakarilas@mtv.hu
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eredetű termékek előállítása 76%, a növénytermesztés 24% arányban
részesedik. Amegye mezőgazdaság afejlett. Tradicionális az agrárgazdálkodás,
a tarmok épületeinek maghatározó része régi, és elsősorban a belső technoló
giai fejlesztés a cél, nem új épületek építése. Szántóföldi növénytermesztés
vonatkozásában a búza, napraforgó, silókukorica, repce a meghatározó, de
gyümölcs, főleg alma, szőlő és bor előállítása is megtalálható.

Állattenyésztésben a szarvasmarha, juh, kecske, szárnyasok tenyésztése,
tartása jellemző. Országosan is kiemel t jelentőségű aParthenaise húsmarha, a
kecskesajt készítése. A megye első helyen áll országosan a kecsketej előál

lításában: 84 millió liter/év. Itt található egy Európa-híres birkafalu: Mouton
Village, ahol 23 féle birkát mutatnak be az érdeklődőknek.

Agyakornokok amezőgazdasági idény kellős közepén lesznek gyakorlaton
a fogadó gazdáknál, így megligyelhetik és részesei lesznek a különböző

munkaműveleteknek.

A mezőgazdasági vonal csak egy része a két megye között kibontakozó
kapcsolatrendszernek. Sok Békés megyei település, szakmai szervezet és
intézmény érdeklődik a közvetlen kapcsolatfelvétel iránt, hogy helyi, régiós,
Európai Uniós támogatással közös projekteken keresztül, az európaiság
szellemében működjenek együtt A megfelelő személyek kiválasztásával,
motiválásukkal és áldozatos munkával ezek a célok elérhetők és meg
valósíthatók.

DAVIDOVICS LÁSZLÓ programkoordinátor

Atanulók atej zsirtartalmát vizsgálják

..- --

ATourinform Iroda ajánlata
Belföldi szálláshelyek, belföldi programok, idegenforgalmi kiad

ványok, prospektusok, képeslapok, térképek
Programajánl6
Április 1. Gyomaendrődi Házibor és Kolbászverseny (Gye., Katona

József Művelődési Központ)
Április 6. Tavaszi Hadjárat - Isaszegi csata (Isaszeg, Szoborhegy)
Húsvéti ajánlat
Április 20-21. Hollókői Húsvéti Fesztivál (Hollókő, Ófalu)
Harkány fiataloknak, osztálykirándulásra! Komfort Hotel Platán
• 8-18 év közötti fiataloknak, diákigazolvánnyal (12 főtől) és köz-

vetlen kisérőinek

• 1-2-3 ágyas szobákban (zuhanyzó, WC)
• Mséges reggel i .
• kétlogásos ebéd vagy vacsora

Egész évben 3400 FVfő

Tourinform Gyomaendröd, Fő út 173-179 (OTP mellett)
Bencsik Mária • Telefon: 66/386-851, 06[70/2942-971
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'~nl ~;'áb~~~"~~~ meglepetés :~~~'::di~a1"~~.I~~'~"
veheTI,át ~ roi~;iágban Hunya Jolán, gyomaendrő- lerjeszthetnek lel egy olyan sze~ly~.iniIÍilYÜk
di peaa9.9'~us. a2do3:ban, nemzetközi zsűri által meg- szerint méltó ekilüntetésre, ".\ \ lJ;':'
ítélt Mos'Óly;Erdemrendet. A díjat 1968-ban Lengyel- Azonban van előzménye, Mégpedig,\hQgy három
országQM íÍlapították és 1979-től az ENSZ is elismert éven keresztül olt vollunk Nyíregyházán aSufJ~pón Itt
kitüntetésként lartja számon, Néhány néva híres Szilágyi Szabolcs, külföldön dolgozó nyiregyházi
emberek listájáról, akik eddig adíjjal büszkélkedhetnek: újságíró meghívott bennünket Lengyelországba, egy
II. János Pál pápa, Bill Clinlon, Michail Gorbalsov, fellépésre, Januárban lel hívtam, hogy áll-e még ez a
Steven Spielberg filmrendező Magyarországon Halász meghívás" ,? Ekkor alakult úgy a helyzet, hogy
Judit, Janikovszki Éva gyermekíró, Kajibás Éva", Szilágyi úr lelvette a kapcsolatot a mazsorettes

Hunya Jolán 1984 auguszlusálól technika-magyar gyerekekkel. Ennek lett az eredménye adijra való lel-
szakon pedagógus Gyomaendrődön a volt 2, számú, terjesztés, Számomra ez, mivel mindez nagy litokban,
most a Kis Bálint Általános Iskolában, A mazsorettel úgyszólván a hátam mögött történI, nagyon nagy
úgy kerüllem kapcsolatba - nyilatkozta a Híradónak meglepetés volt, mikor értesítettek róla, A legszebb a
Hunya Jolán -, hogy 1994 április 30-án a Körös dologban, hogy ezek a nagylányok, ahogy ők kife-
étlerem előtl a Benkó Dixiland jálszott, valamint a jezték, igy szeretnék megköszönni a közel kilencéves
szeghalmi mazsorellcsoporllépett lel, és köztük szere- együttműködésünket. Az egymáshoz való kötődé-

pell egyik rokonom, így kerüllem aztán ismeretségbe a vezetőjükkel. Felmerült sünknek az az oka, hogy az alapítók még táncolnak, és nagyon lÓ ahangulat acso-
hamar az ötlet, hogy Gyomaendrődön ís kellene egy ilyen csoport anéptánc és alár- portban, Amásik legszebb dolog pedig az, hogy az ötvenöt különböző nemzetiségű

sastánc mellé, November közepére aztán megszerveztem az alapító tagokkal acsa- "kapilóliumi" tag egyöntetűen igennel szavazotl rám, a lányok leírása alapján.
palot. Tíz-tizenöten vollak. A foglalkozások a szeghalmíak segítségéveI folytak két • Tudoll-e előzőleg edij létezéséről?
évig, Ez után én vettem át az irányítást, a koreogrália készítését. Félig ösztönösen, Tudtam róla, hiszen az első magyar díjazottról, Halász Juditról, aszínésznőről

Iéiig tudatosan, szorgalmasan dolgoztunk, Első lellépésünk éppen Szeghalmon annak idején olvastam, sazt is, hogy erre adíjra ő is nagyon büszke.
zajlotI '95 júniusában. Ettől kezdve lolyamatosan aközönség elé állunk, versenyeken • Mit jelent ez adij az ön számára?
is részt veszünk, Szinte el sem híszem. Most kóstolgatom. Úgy tudom, lovaggá szokták ülni a

• EI lehet ezl valahol sajátítani? Mármint a mazsorellek betanitásál, koreog- kitÜnleletleket. A férfiakat karddal, a nőket pedig rózsaesővel, Ameghívásukban mi
rafálását? díszvendégként szerepelünk, és különben, egy nagy promenád-fesztivál lesz

Most már lehet, úgy tudom, hogy Debrecenben. Általában testnevelő pedagó- Polanice-Zdrójban júliusban. Nagyon jólesett ez az elismerés, bár eddig is úgy
gusok loglalkoznak ezzel. Én is bővíteni akartam ismereteimel, ezérl tánc- és dráma éreztem, hogy munkámnak van értelme és eredménye, ezek után méginkább hiszek
továbbképzésen vetlem részt Szolnokon is. Itt természelesen mazsorett nem volt. de ebben, Mindez természelesen ösztönző erőként hal a továbbiakban,
mivel anép- és lársastánc elemeire épül a mi műsorunk is, ezért volt Iontos szá- Ami még nagyon szép ebben, hogy voll mazsoreltesek és szüleik, vagy régi
momra ez aképzés. Azonban amazsoretlmozgásban etánclépéseket csak stilizálni tanítványaim és szüleik is megállítanak az utcán, vagy lel hívnak és gratulálnak. Eltől

szabad. Nálunk a mazsoreltben a bot, a zászló és a pompon használata nagyon alig van boldogabb érzés.
jellemző • AMosoly Érdemrend végüf is mit jelent, miért ítélik oda valakinek?

• Mi a lényege? Ezzel a munkát és az azon túli plusz tevékenységet julalmazzák, amit a
Amazsorelt lényege ezzel egyült az, hogya zene, akoreográfia, a lányok tánc- gyerekekkel végzünk A mazsoreltet én csak megszállottan, szenvedélyesen tudom

ludása, botlorgatási technikája összhangban legyen A fellépőruha pedig kosztüm végezni, és hiszem, hogy ekkor lesz csak igazán síkeres és eredményes.
jellegű, de jellegzetes mazsorettruha. Újabban pontozzák versenyeken amosolyt ís, Nálunk aszeghalmi beseg~és, indulás kialakította az alapol Arengeteg fellépés
aszínpadi megjelenés, hatarozoll mozgás melleit. Ennek különösen anagyok tudnak és más csoportok megligyelése, a gyűjlögetés lormázza, alakítla végül a repertoárI
meglelelni, mert nagyobb rutinnal rendelkeznek, A Irissítés fontos azért is, hogy senki se unja meg. Azene is lényegesen hozzájárul

• Beszéljünk aMosoly Érdemrendröf. Volt-e sejtefme, hogy esel/eg önnek jut agyakorlat sikeréhez Tehát mindig új koreográfiát próbálunk betanulni. Mosi is dol-
az idén? gozunk egyen, sezt május elsején mutatjuk majd be.

AMosoly Érdemrendről annyit, hogy erről semmit nem sej teltem, mármint az
odaítéléséről. Ugyanolyan meglepetés volt számomra is, mint mondjuk az újság- Graluláfunk akitünletéshez, és további eredményes, sikeres munkát kívánunk'

KNER T5E sikerek • KNER T5E sikerek • KNER T5E sikerek· KNER T5E sikerek • KNER T5E sikerek

Egyesületünk 2001 januárjában alakul I gyomaendrődi székhellyel és egy bé
késcsabai telephellyel 2001-es évben országos lelmérés alapján az ország közel
120 táncsport egyesületéből a13. helyen végeztünk. 2002 augusztusában Zánkán a
VIII. Gyermek és Iljúsági Táncfesztivalon 108 induló egyesület közültizenkettedikek
lettünk. 2002. szeptember és 2002. december közölt számos lellépésen, versenyen
szerepettünk táncosainkkal, nem kis sikerrel, híszen aszűk 4 hónap alall18 arany-,
9 ezüst·, 7 bronzérmet szereztünk, 9 negyedik, 10 ötödik és 9 hatodik helyezést
értünk el

2003. március 8-9-én rendezték meg Kecelen a Kelel-Magyarország Területi
Bajnokságot. ami az induló párosok Iétszamái tekintve az ország legnagyobb
versenyének számít. AKner Táncspori Egyesület 17 versenyző párosa képviselteIle
magát ezen agyermek II. kategóriálól aBlelnőlI kategóriáig, Akeményedzéseknek,
afelkészülésnek meg lelt az eredménye. Eredményeink:

Gyermek ll. korosztályban Spák Patrik - Jákob Klaudia míndkét kategóriában 4,
lelt. Alegnépesebb AJunior I. Kurilla Lásztó - Mezslényí Viktória standard kat. 6.,
míg latinJan 2. helyezett. EJunior II-ben Papp Tibor-Dinya Dóra standard 6" la
tinban hetedikek lettek, Kocsis Tamás-Szenczi Beáta standard 2, Efelnőll kat. Nagy
Péter-Kiss Viktória standard 5, latin 2. Metz József-Herczegh Veronika lalin 6. D
Junior ll. Meszlényi Dániel-Wagner Ildikó latin 2, B lelnőtt kategóriában három
párosunk indult Pelle Andras-Barta Klára. slandard 6. latinból 2. hely, Hajas
Tibor-Horváth Zita latin 6. hely. Az elért eredmények alapján (melyet az interneten

tettek közzé) az elindull, közel 35 egyesület közül a7. helyen végzell aKner TSE, és
megyénkben az első helyen áll.

Egy hét pihenő után aKisleleken megrendezell klubközi táncversenyen is indul
tak párosaink. Hat párosunk 1 első, 5 második, 1 ötödik, 1 halodik helyet szerzett
egyesületünknek.

Sikersorozatunk erőt ad a további munkához, nagy lendülettel készülünk az
előttünk álló országos bajnokságokra, ranglistákra, klubközi versenyekre, 2003.
augusztus 3-9 között edzőtábort szervezünk, melyen meghívott vendéglanárok is
oklatnak majd, Ezzel az edzőláborral készítjük lel agyermekekel aZánkán megren
dezésre kerülő táncleszliválra, Folyamatosan továbbképzésekre is készülünk. Tímár
Krisztián, az egyesület elnöke és Jenei Éva asszisztens május végén Blackpoolba
szeretnének kiutazni, ahol avílag legnagyobb trénerei tanítanak akélnapos tovább
képzésen, mindemellelt ott hazánk színeil képviselve versenyen is indulnának

Reméljük, eredményeink ígazolják eddígi munkánkat, és a jövőben is hasonló
sikerekről számolhatunk majd be. Ezúton is szeretném megköszönni támo
gatóinknak asegítséget, amellyel lehetővé lelték, hogya Kner Táncsport Egyesület
az elért eredményei alapján - mindössze kétéves lennállása alall is - amegye egyik
legjobb lársastánc klubjává nőtte ki magál Külön köszönet aKaramell Kft.-nek, akik
edzőtermet bizlosítoltak táncosainknak; és fő szponzorainknak: Gyomaendrőd Város
Önkormányzalanak, az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnek, valamint aGyomai
Kner Nyomda Rt. -nek. Tímar Krisztián
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Aképzöntüvészeti tagozatról

Aki továbbtanv/. Hanga adekorfa alall

A gyomaendrődi Zene- és Művészeti Iskola
képzőművészeti tagozatán Hevesi Nagy Anikó foglalkozik
a gyermekekkel. Magaról szűkszavúan annyit árul el,
hogy tizennégy évesen Tömörkényes diák lett, igaz, hogy
szobraszaton végzett, de inkabb a lestészet felé lordult.
Aztán lérjhez ment. Mindeközben állandóan feslelt. 1995
ben felvették aMűvészeti Alapba, aképzőművészei szak
oszlályba, etlől fogva számít hivatásos művésznek. Kial
lításokon, főleg csoportos bemutatkozásokon vesz részt.
Az egyéni kiallílással véleménye szerint nagyon sok prob
léma van, nem igazán éri megcsinálni.

• Mikort6t dotgozik agyomaendrődi intézményben?
Második éve loglalkozom a gyerekekkel. Az ilyen

képzőművészet-tagozatnak három célja van.
Aki szakirányú továbbtanulásra vállalkozik - óvó

nőképző, lanítóképző, tanárképző építészkar vagy egyéb
lerületre - annak segít a lelkészílésben. Főleg arra való
lekiniellel. hogy mind az állalános iskolákban, mind
a középiskolákban iszonyúan alacsony a rajzórák
száma.

Egyiajta alkotókészséget. kreativitást lejleszt. Ezt
pedig a későbbiek során nagyon jól lehet hasznosítani
bárkinek.

Ertékekre nevelés. Manapság tudjuk, hogy milyen
kusza az értékrendszerünk. Ekként agyerekeknek más jel-
legű ismereleket is közvelíl, mint aszokásos: a tévé vagy a diszkó adta leszűkült

lehetőségek.

• Mil szeretnek tegjobban csinálni agyerekek?

Körben áll egy...
Sok kritika érte az ORTT-t, amiéri bevezetelle a"tizenkét éven aluliaknak

csak felnőtt felügyelete mellell ajánlott" kategóriát, mert azóla majdnem
minden műsor alall a bal alsó sarokban ott az az idegesítő 12-es szám a
sárga körben. Pedig nincs igazuk!

A sárga karika a 12-es számmal a tévéképernyő sarkában szép,
Kisfiamnak legalábbis nagyon tetszik. Persze, amaga két és fél évével fogal
ma sincs, mit jelent. Ily módon maradéktalanul teljesül a kanti kritérium,
miszerint szép az, ami érdek nélkül tetszik.

Asárga karika a 12-es számmal demokratikus. Nem válogat. Ott volt a
SOS zuhanunk cimü katasztrófafilm alatt. Teljesen jogos. Akatasztrófafilmek
tanulságosak, hadd tudja meg a gyerek, hogy az életben bárkit, bármikor
érhetnek balesetek. Még avégén kilép az utcára, és eszébe se jut, hogy talán
soha többé nem tér haza, mert lehet, hogy még aznap kínok kínjával pusztul
el, például az iskolabusz roncsai alatt. Tehát agyerek nyugodtan nézze meg
a katasztrólalilmet, csak legyen mellette egy szülő, aki megvigasztalja, ha a
kis csacsi egy-egy ijesztőbb jelenettől sirógörcsöt kap.

Aztán 011 volt valami Dolph Lundgren akciófilm alatt is, hiszen aharc, a
háború és aszétroncsolt végtagok hozzá tartoznak mindennapjainkhoz. Csak
azért legyen ott egy felnőtt, hogy legyen kitől megkérdezni: apu, mi az a
páncélökö l?

A sárga karika a 12-es számmal méltányos, mert nincs ott a rajz
lilmeken. Alighanem azért, mert ha akedves rajz hegylakók és batmanok ölik
egymást, az kicsit sem személyiségromboló, inkább amolyan pajkos csihi
puhi.

Ja, és nincs ott a szappanoperákon, gondolom, nem akarják megkoc
káztatni, hogya szappanopera-rajongók az utcára menjenek, mert nagyobb
lelfordulásl csinálnának, mint anno a taxisok.

Ja, és asárga karika a12-es számmal ott van aWoody Allen filmek alatt
is. Kell, hogy olt legyen egy felnőtt, nehogy a gyerek halálra röhögje magát.
Ezen kivül csak egy indokol tudok elképzelni: direkt szívatni akarnak minket.
De Ilyet, ugye senki sem feltételez az ORD-ről?

Kövesdi Miklós Gábor

Ez teljesen különböző. Van, aki csak dekorációkat készít,
mások rajzolnak, megint mások lűzzománccalloglalkoz

nak.
• Van-e tehetség köztük?

Minden csoportban van kellő-három, akik jók, és fej
leszthetők. Ehhez szükséges azonban a személy belső

motivációja is Aművészeti iskolák országos döntőjében

3 tanulónk jutott be Kondor Nóra, Mészáros Annamária,
Novák Hanga Például Novák Hanga nyeri egyéb rajzpá
lyázaton is Afelvételije is sikerült aszegedi Tömörkény
művészeti gimnáziumba, grafika szakra Egyébként ne
gyedik lel1 a felvételi rangsorban. A megyei katasztrófa
védelmi rajzpályázaton első felt, az országos rajzpályáza
ton pedig különdíjat kapott az emelI szinten rajzot tanul6k
kategóriájában
• Hányan járnak aképzőművészeti tagozatra?

Ahunyai tagozatunkkal együtt, miniegy száz gyermek
Erdemes megjegyezni, hogy összességében tevé
kenységünk fontos segítségei és támpontot nyújt. Például
aspeciális tagozatosok fejlesztésében eredményesen részt
vállalunk. Az általános tanulási képességeken segít, a
ligyelem-összpontosítás képességét is fejleszti. a lér
érzéket. avizuális memóriát is.

Nálunk avizsgakiállílás az, amely megmutatja az elért
eredményt. afejlődésI. Akülvilág számára is értékelhető a

végzett munka, amellett a gyerek saját magának az énkép erősítését is bizlosítja.
Szeretném akollégák, Molnárné Pésó Ilona, Oláh Gizella, valamint agimnáziumból
Honti Jutka segítségét megköszönni, amivel eredményességünkhöz hozzájárul nak,

INGATLAN BONTÁ5RA
GyomaendrődVáros Önkormányzata a tulajdonában lévő Kossuth

u. 20. sz. alatti ingatlant bontásra meghirdeti. A pályázóknak írásos
ajánlatot kell lenniük. Apályázatok beadásának határideje' 2003. április 30.

A dönlésről a pályázók értesitést kapnak. A pályázat további részletes
feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályán
lehet tájékoztatást kérni. Cím: Polgármesieri Hivatal Gyomaendrőd, Szabadság tér
1., tel.: 66386-122/112 mellék.

~~ Megnynt a Turul Cipő Mintabolt
'-' I URllL acipőgyár lerületén

Gyomaendrőd, Szabadság tér 2. Tel.: 66/386-251

Tavaszi, nyári, bébi-, gyerek-, lányka-,

nÓI és férficipök széles választéka, termelői áron!

KIÁRUsíTÁS!
Készletek, mintacipők, osztályos cipők rendkivül kedvező áron:

gyerekcipóK már 900 Ft-tól • nÓI cipóK már 1990 Ft-tól • nÓI
csizmák már 3000 Ft-tól

Nyitva tartás: H-P: 9-17, Sz: 9-12
Vásároljon magyar börcipöt, garanciával!

Jehovák körzetkongresszusa
A mezőtúri GATE sportcsarnokban nagyszabású rendezvényt tartott a

Jehova Tanúi gyülekezet egynap os bibliai oktató programmal "Legyünk
gazdagok kiváló cselekedetekbenl" jeligével. Az egyik előadás rávilágított: a
világban ma sokan rájönnek, hogy hiábavalóságot hajszolnak. Számtalan
példát látunk, olyanok példáját, akik anyagilag vitték valamire, vagy hírnevet
szereztek maguknak, de később sajnálattal fejezték ki úgy érzik, elvesz
Iegetlék az élelüket.

Albert Einstein egyszer azt mondta: "az anyagi javakat, a látszólagos
sikereket, afényűzést mindig is megvetendőnek tartottam. Hiszem, hogy az
egyszerű, szerény életforma a legjobb mindenkinek".



Az APOLLÓ MOZI PÓDIUM KÁVÉZÓ tulajdonosainal~ és felszolgálóinak
l~özreműl~ödőinekelméll~edéseia vendéglátás aranyszabályairól:

köszöntjül~a vendéget, vendégeket
tiszta, rendezett l~örnyezettelfogadjul~ a hozzánl~ betéről~et

megfelelő áruválasztél~ az igények lúelégítésére
udvarias, gyors lúszolgálás
ingyenes, plusz szolgáltatásol~l~aljárulunl~ hozzá a tartalmas időtöltéshez

(diszl~rét zene, l~ártyák salJ~, Scrable, újságok... )
napral~ész információM~al szolgálunl~ az országban történő l~ulturális

eseményel~ről

színvonalas programol~atszervezünl~folyamatosan (havonta lili. 4-5 napon)
a mozitermet a lehetőségel~hez l~épest hangulatos hellyé igyel~szünl~ átala
kítani.

4.
5.

6.

7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

A vendégesl'ledés aranyszabályai:
1. belépéslwr l~öszöntjük a jelenlévől~et

2. a tiszta, rendezett l~örnyezetetnem rongáljuk nem tesszül~ tönl~re

3. a vendéglátó helyiséget nem azonosítjul~a buszváróval, hanem a magas l~ölt

ségen fenntartott l~ávézóban, moziban fogyasztás céljából tartózkodunl~
a játélwkat rendeltetésszerűenhasználjuk és nem tulajdonítjul~el
a mozi az a helyiség, ahol filmnézés céljából tartózkodunl~,és a "klasszJms"
ember másfél-l~étórát lúbír dohányzás néll~ül. A film iránt érdelJődőtnem
zavarjul~!

"Minden ember élete l~ísérlet, hogy eljusson önmagához. Minden ember élete egy
ösvény sejtése. Senlú sem volt még teljesen és maradéktalanul önmaga, mégis mindenlú
igyebzil~ önmaga lenni, lú tapogatózva, l~i tudatosan,· ki, ahogy éppen tud...

Mindannyiunl~ eredete l~özös. Mindannyian ugyanabból a szal~adél~ból jövünk
anyánlz méhéből, de lúrepülve a mélységből, mindenlú saját, egyéni céljai felé halad.
Megértjül~egymást, de megfejteni mindenlú csal~ önmagát tudja."

(Hermann Hesse: Demian)

(Köszönjül'l Hang'yáné Anikónak az irodalmi idézetet!)



Belépőjegy: 750 Ft

r
~~~~~~~,

AP01tÓMOZI
I PÓDIUM KÁVÉZÓ
I áprilisi prograllltervezete
I Áprms 4., péntek, 18 óra A me<éllások névsor" a következő mmban jetentetjük meg.

I
BERECZ ANDRÁS népszerü, felnőtt népmesemondó Előre is köszönjük támogatásukat! I
kacagtató és ríkató mesékkel Aműsorban aSzínfolt Mazsorettcsoport és Pólus Krisztián mod-
20 órától a"labhegyezó1<:" ern-táncos szórakoztatja aközönséget.
és a"Suttyomban Belépőjegy: 200 Ft
népzenekar mulatós,

Április 27., vasárnap I
ACsaládsegítő Szolgálat hangulatos rendezvénye 10-13 óráig.

APOLLÓ MOll műsora 2003. április hó
Április 5., szombat, 18 órától

I
Próbautazás az Európai Unióba! 11-12-13-14. Péntek-szombat-vasárnap-hétfő, 19.00 órai I
E/őad6k: dr. Eörsi Mátyás és Merkei Attila kezdettel ÉN, AKÉM (I SPY) Színes, magyarul beszélő amerikai
Vilavezelő: Kovács Mátyás. Atét nagy, abelépés ingyenes film Rendezte: BEm THOMAS. Főszereplők: EDDIE MURPHY,

OWEN WILSON
Április 10., csütörtök, 14.30 14-15-16. Hétfő-kedd-szerda, 13.30 órai kezdettel PÚPOS

I
aVárosi Könyvtár hagyományos vers- és prózamondó versenye LOVACSKA Színes, magyarul beszélő rajzfilm
általános- és középiskolai tanulók számára 18-19-20-21. Péntek-szombat-vasárnap-hétfő, 19.00 órai

kezdettel KAPJ EL, HA TUDSZ! (Catch me if you can) Színes,
Április 11., péntek magyarul beszélő, amerikai film. Rendezte: STEVEN SPIEL-

"Költészetnapi átjáróház" BERG. Főszereplők: LEONARDO DICAPRIO, TOM HANKS

I
Bárki, aki kedvet érez aversmondáshoz, prózamondáshoz vagy
irodalmi beszélgetéshez, az közönségre, partnerre talál. magyar film. Rendezte: DÉR ANDRÁS. Főszereplők: DÉR DE-

"Versből prózába - prózából versbe" NISA, BUBIKISTVÁN
17 órától Előzetesen bejelentkezett közreműködők: 25-26-27. Péntek-szombat-vasárnap, 19.00 órai kezdettel
Elek Tibor irodalomtörténész, Grecsó Krisztián, a"Barka" folyó- 28 NAPPAL KÉSŐBB (28 days later). Színes, angol film. Ren-
iral főszerkesztője, Kiss László (Gyula) próza, Kiss Ottó (Gyula) dezle: DANNY BOYLE. Főszereplők: BRENDA GLEESON,

I
próza, Balogh Tamás (Gyomaendrőd) próza. (Köszönet Nagy CHRISTOPHER ECCLESTON I
"Z"-nek asegítségérli) 29. Kedd, de. 10.00 órai kezdettel SZENT PÉTER ESERNYŐ·
KÖNYVVÁSÁR, DEDIKÁLÁS, AJÁNDÉK KÖNYVEK JE. Fekete-fehér, magyar klasszikus film

Május 1-2-3-4-5. Péntek-szombat-vasárnap-hétfő,19.00
Április 13., vasárnap, 15 órától órai kezdettel 8 MÉRFÖLD (Eminem). Amerikai, zenés film

I
ORIFLAME szépségápolási találkozó 9-10-11-12. Péntek-szombat-vasárnap-hétfő, 19.00 órai I

kezdettel BAli NAGY GÖRÖG LAGZI. Színes, magyarul beszélő
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! filmvígjáték

Április 26., szombat FELNŐTT AKTIVITY BAJNOKSÁGOT

I
MÉGIS LESZ SZÉPSÉGVERSENY GYOMAENDRŐDÖN! INDÍTUNK. Négyfős csapatoJ~ jelentkezését I

várju.l~. A tervezett időpont péntek esténként17 órától széppé varázslás! Eszközei és mesterei (kozmetikai 19 órától.
anyagok bemutatója Józsikáné Gyuricza Margit (Gitta) kozme-

~ Szendrei László BRIDZS-tanfolyamot szerveztikusmester segítségével).
Aszép lányok mosolya, frizurája, sminkje, harmonikus mozgása szerdánl~ént 17 órától.

I
látványos felvonulásban jelenik meg akávézóban. A jelentl~ezést párosával kérjük, a játék szabá-
lsűrilagok: Hunya Jolán - ASzínfolt Mazsorellcsoport vezetője, lyainak megfelelően.
Fülöp Istvánné - AKis Bálint Általános Iskola igazgatója, Hornok JfJ~'~ SAKKOZÓK, figyelem! Kezdők, haladól~
Ernő újságíró, Tímár Krisztián táncpedagógus, Balogh Zoltán ~l jelentkezését várjuk induló sal~l~-I~lubunl~ba!
modell.

[RadIO )
-/íí'#;i"@th./ ,/

(t, ~~~~~~ ~
Felelős kiadó: Trendl Klt. Felelős szerkesztő: Kovács Erika. Cím: Apolló Mozi Pódium Kávézó Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.sz. Telefon: 66/282-987. E-maii: lrendl@externet.hu
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Játékos sportvetélkedo
Február B-án rendezték meg Békéscsabán a Játékos sporlvetélkedő

megyei elődönlőjét, ahol a Rózsahegyi Kálmán Állalános Iskola csapata
nagy fölénnyel az ELSÖ helyen végzett. 18-án Békésen 9 körzet győztes

csapatainak részvételével már amegyei döntő zajlott. Tíz különböző jellegű

játékban kellett a tanuló knak megmérkőzniük egymással, mint például:
pók-akadály. nyuszis akadálypálya, bukfenc-akadály és különböző labdás
ügyességi jálékok.

- Sok éves "hagyományainknak" megfelelően (évről évre egy-egy
helyet lépünk előre) sikerült az előző évi szép eredményünket leliJImúlni,
nagyon nagy versenyben - mondta Vaszkán Gábor, a Rózsahegyi iskola
atlétikaedzője, testnevelő tanára -, a helyi iskola csapatával a II. helyen
végeztünk. és bejutottunk a Kiskunhalason sorra kerülő országos elődön

lőbe, március 8-ra, ahol Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye 1.-11.
helyezett csapatai küzdöttek az első továbbjutást jelentő helyért. Ezen csa
patunk negyedik lett.

Versenyzőink névsora - lányok: Keresztes Kitti csapatkapitány, Tokai
Gréta, Vári Katalin, Balázs Tímea, Barna Nikolett, Farkasinszki Alíz, Kurucz
Éva, Tokai Kinga, Pintér Nikolett.

Fiúk: Kurucz Zsolt, Farkasinszki Gergő, Oláh Roland, Dávid Imre.
Balog Islván, Szabó Zoltán, Palercsik Dávid, Bukovszky Péter, Balázs
Gergő.

Március Hén Békéscsabán, a futófolyosón, Békés megye legjobb
atlétikai szakosztályainak részvételével rendeztek versenyt. Iskolánk tanulói
nagyon jól szerepeltek: 7 arany-, 8 ezüst- és 8 bronzérmet gyűjtöllünk be.
Az összesílell versenyben 136 ponttal a "Legeredményesebb iskola" címet
érdemeltük ki, és az ezzel járó serleggel.

Aranyérmeseink Balázs Tímea 600 m, Szakál os Edina 600 m, Szakálos
Edina távolugrás - 362 cm. Kurucz Zsolt 600 m, Bukva Tamás 60 m,
Farkasinszki Zita 60 m, Farkasinszki Mariann távolugrás - 445 cm.

Ezüstérmesek Palercsik Dávid távolugrás, Barna Nikolell távolugrás,
Kurucz Éva 600 m, Farkasinszki Gergő 600 m. Bukva Tamás 600 m,
Farkasinszki Zita 600 m, Farkasinszki Zita lávolugrás, Farkasinszki Mariann
60 m.

Bronzérmesek: Palercsik Dávid 60 m. Barna Níkolell 600 m. Balázs
Tímea 60 m. Balázs Tímea távolugrás, Kurucz Zsolt távolugrás, Bukva
Tamás távolugrás, Tokai Gréta 600 m, Mészáros Dávid 60 m.

TAX
'· I".GYOMAENDROOÖN NON-STOP

. . ()f)/3f)/~()~3-1f)4.

.' .. =28l 66/~S-~S-~S

ASportcsarnok április havi programtervezete

Noikonditorna: helente hétlőn és csütörtökön 1lH9 óráig.
Vezeti: Varga Lajos tornászolímpikon.

Április 5., 12., 19., 26. Bcsoportos amatőr teremiabdarúgó .
bajnokság fordulói 10-17 óráig.

6., 13. A csoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság fordulói
15-20 óráig.

13. "Tvörling" megyei bajnokság 10-13 óráig.
Grund-foci 13 órától.

20. Húsvét Kupa leány kézílabda torna 10 órálÓI.
26. GYENK SE-Gádoros női, megyei I. bajnoki kézilabda

mérkőzés: felnőtt 16.30 órától, ifi 18 órától. .
27. Ping-pong nap aSportcsarnokban! 9 órálól.

~
(dr. Pásztor Gyuláné)

ri1 fMú. a~mq~~~

Amint nincs atermészetben két egyforma falevél. nincs két egyforma ember
sem.

Sokan átéltük már, amint egy csendes, késő őszi estén arégi, avitt, tangó
pasztás fadobozból családi fényképeket nézegetünk

Előkerülnek szépapák, mirtuszkoszorús - lesütött szemű párjukkal. Ágika
"Óvodai emlék" címú, (fekete-lehér, keménylapra ragasztott) pisze kislány. majd
sötétkék rakolI szoknyában, kisdobos nyakkendővel, hozzá illő huncut
mosollyal. Később: érett nagylányként, tablókép.

Folytatódik a sor. Egyszer szépanyák, nagymamák helyére kerülnek eme
pillanatok.

Rokonok vonásait keressük gyermekeinkben, önmagunkban. Mindenkit ki
és átbeszélünk, újfent megállapítjuk, kél testvér sem hasonlít egymásra
tökéletesen.

Áll ez az írásra is. Tartalma aközlendőt tárja elénk, az írás önmagában való
vizsgálata, ajelek elemzése, aközlőt ismerteti meg velünk.

Aki az írást kívánja megfejteni, annak inkább a sorok mögé kell néznie
bizony, ott rejtőzik asorokat leíró ember iSi

Rejtély. megfejtendő rejtvény az írásban akaratlanul is megbúvó szemé
lyiség. Apuzzle darabjait, elemzést, az alkotó személyiségnek az írás szövetéből

való kifejtésé! lekinlí feladatának minden képzett grafológus.
Grafológíai levékenységel csak olyan felkészült, "mesterlevéllel"' ren

delkező szakember végezhet, akinél e feltételeket igazoló okmány (tanulmányi
időtartam, helye. vizsga ideje és szintje) ellenőrizhető. Munkájáért garanciát.
felelősséget vállalni tudó ember, aki igazolni tudja, hogy mindazon információk
birtokában van, melyekkel szakszerűen kezelni tudja ügyfele igényeit. képviseli
érdekeil.

Szakvéleménye elkészítését szakszerűen, etikusan, jogszerűen készíti el
Mérlegelni tudja az író személy (továbbiakban: ducior) aktuális élet

helyzelét, pSZíchológiai állapotát, egyéni érzékenységét.

Alkalmazásának területei

Napjainkban leggyakoribb a munkahelyi grafológia. Célja a munkaerő

kiválaszlás és állapotkövetés mellett, tárgyalási stratégiák kialakítása.
Pedagógiai grafológia: gyermek - pubertáskori problémafeltárás. be

illeszkedési nehézségek, írászavar kiszűrése, pályaválasztás, továbbtanulás.
Gyermeknek, szülőnek egyaránt nagy segítség.

Pszichológiai vizsgálatok, terápíák kiegészítéseként a gyakorlatban is
bizonyítottan hatékony. ,

Klinikai grafológia: betegségek feltárásában szerepe lehet. hiszen bizonyos
betegség jelei még atünetek megjelenése előtt kimutathatók akézírásban.

Ön- és személyiségismeret
Párválaszláskor partnerkapcsolatban, munkakapcsolatban alkalmazzuk az

interperszonális grafológiát
Fegyveres lestületeknél. pénzintézetekben fokozottan szerepet játszó alkal

massági követelmények felmérését segíti
Elhunyt személyekről új információt szerezhelünk be atörténeti grafológia

alkalmazásával.
Az emlitett alkalmazási területek felsorolása korántsem teljes. Akutatások

folyamatosak: megcélozzák, pl. az "Anorexia, bulimia jelei akézírásban". vagy
a"hazugság és szándékos Iéirevezelés jelei akézírásban" lerületeke!. Izgalmas,
ígéretes kutalóprojektek ezek.

StarI! Ragadj hát tollat, kedves Olvasó! Mit kell elküldened az önmagaddal
megbeszéli találkozás létrejöttéhez?

írj normál, vonalazallan lapra 10-15 sort. írd alá neved. Add meg korodat,
nemedel, mely kézzel írtad a levelet írd rá, hozzájárulsz-e ahhoz, hogy leveled
kis részlete publikálható legyen!

"Az írás? Akaratom, szándékaim pecsétjét rányomom avalóság viaszára.
Jelet - nyomot hagyok, s benne megjelenek Én is." (Allport)
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Szakmai Nap
Április 25-én a Rózsahegyi Kál

mán Általános Iskolában pedagó
giai szakmai napot rendeznek.
Ezen neves szakemberek tartanak
nagy érdeklődésre számot tartó
előadásokat. A rendezvény 9
órakor kezdődik. Minden szíves
érdeklődőt szeretettel vár a ren
dező intézmény nevében Ladányi
Gáborné igazgató.

A keresztrejtvényünk megfejtését
legkésőbb április IS-ig kérjük
beküldeni a szerkesztőség eimére
(Gye., Szabadság tér 1. sz.).

A helyes megfejtők között a
szerencse dönt: sorsolás útján
.,osztjuk" ki a nyereményeket: a két
,,főnyeremenyény"a Barna és Társa
Élelmiszertől (Hősök tere 10/1.) 
2xlOOO Ft-os; további nyeremények:
Gschwindt és Társa Élelmiszer ABC
től (Rákóczi-Hősök útja sarkán) - 3x
500 Ft-os; az ÁFÉSZ (Hősök útjai
ABC-től) - 3x500 Ft-os; a SIKÉR Kft.
- 3X500 Ft-os, és a Kert-Kivi Kft.
(Selyem út 103.) Élelmiszer áruhá
zától - 2x500 Ft-os vásárlási aján
dékutalvány.

Az értesítést postán kapják meg a
kedues rejtuényfejt6k.

Keresztrejtvény...

Pályakezdó1<nek, pályamódosítóknak, munka
nélkülieknek szervez animációs filmrajzoló, szak
mai betanító programot a Pannónia Filmstúdió.
A tanfolyam hossza 7 hónap, a legjobbaknak munkát aján
lanak fel. Tantárgyak: fázisrajzolás, kulcsrajzolás, vetítéssel
egybekötött filmtörténet, filmtechnika, video-animációs
számítógép használat, mozgáspróbák készítése video
kazettára.

Felvételi nincs. Tanárok: rendezők, a Magyar Ipar
művészeti Egyetem tanárai. Minden
anyagról és felszerelésről a stúdió gon
doskodik. A tanfolyam sikeres elvégzése
után oklevelet adnak és egy demokazettát
ahallgató munkáival. Egyetemi felvételinél
plusz pontot jelenthet (szakmai gyakorlat)
a tanfolyam elvégzése. A végzősökel

segítik az elhelyezkedésben A munkaügyi központok támo
gathatják az arra jogosultakat.

Jelentkezés: Pannónia Film Kft. 1035 Budapest,
Kerék u. 80. Tel.: 06/1/2500-194/149 m.

Köszönetnyilvánítás
2003. február iS-én a Tulipános Óvoda szülői munkak6z6ssége

jótékonysági összejövetelt rendezeit. Arendezvény aszülŐk, az óvoda dol
gozói, valamint vendégek részvételével zajlott. jó hangulatban. A ren
dezvény tombolabevételét udvari játék beszerzésére fordítjuk. Támogatóink
voltak: Körös Klt, Dosszié Kft., Privát csemege, Kalamáris. Endröd és Vidéke
Takarékszövetkezet, Zöld cukrászda, Jakus Imre, Jónás Jánosné, Feketéné Bielik Julianna, CM
Méteráru, Klein István, Fodor Tamás és neje, Boldis János, Csikós János, Farkasinszky
Zsuzsanna. Cserenyecz Csilla. Czikkely Mária, Koloh Edéné, Tímár Istvánné, Giricz Zsuzsanna,
valamint agyermekek szülei. Köszönettel Giricz Ilona

Farsang és köszönet
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában jól sikerült farsangi

mulatság volt február 21-én. 136 tanuló öltözött jelmezekbe, sszínpompás
felvonulásuk után az osztályközösségekben folyt a farsangolás. A Szülői

Munkaközösség 22-én este tartotta szokásos összejövetelét aBowling TreH
étteremben. A kiadós vacsora után sok-sok tombola várta a szórakozó
vendégeket. Amegszervezésért, lebonyolílásért köszönet aszervezőknek és
támogatóknak! Culi Bt., Zöld cukrászda. Szilágyi Hús. Szarka Csilla látszerész, Gombkötö
Frigyesné nyomtatvány bolt, SIKÉR Kft., Endrödi Gyógyszertár. 100 Ft-os bolt - Balázs Tibor.
Color Shop, Uhrin Attiláné ruházati bolt. Csikós Edit, Gyomai Kner Nyomda Rt.. Gyomalarm Klt.
Gazda Áruház, Buláné Kossulh úli Ruházali bolt. Szabó Ipari Szövelkezet, Dinya Imre Vas
Műszaki Ball, Lizák VirágbaIt, Farkas Gabriella fodrász, Tip-Top Cipöboll, Sebök és Sebök Klt,
Szent Gelléri Katolikus Általános Iskola, Kalamáris, Sárosi Textil Kereskedelmi Szolgáltató BI.,
Körös Búloripari Kfl., Mészáros Imre váll., Madizol- Dinya Zolián. Bela Cipö, Csempe Centrum
és Csillár Szalon. Andor és Andor Kft, VELVET Bútor, 127 Sz. Lottózó Gyoma. Mészáros Vendel.
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lit. Körösi Weekend HoreáSZ.~~ .
~ hobby-, kemPin2SZak~Z[et ~~

Horgászfelszerelesek
- teljes márkakínálat

Ajándéktárgyak

GVÜMÖLCSFÁK ÉS DíSZNÖUÉNVfK
VÁLOGASSON SZÉLES VÁLASZTÉKUNKB6L!
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047
Nyitva: 8-17 óráig. szombat. vasárnap 8-12-ig.

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vál/alkozásom keretén belül:

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

valammt targoncához. ~
Továbbá vál/alom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű TZC1

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

I Érdeklődni:

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

Tel. 661285-127 Nyitva: H-P: 8-77-ig, 5zo.: 8-72-ig.

rS'i'i;3:;;:===~S:~

I
~·.. &~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18 alatti~

Varrodámban vállalom:

~ női felsőruházat
M hozolt anyagból, gyermek mérellöl anöi extra méretig egyedi mérei szerint

;

' felsőruházati termékek készílését. I
.

Szoknyák, blúzok, nadrágok, al kalmi ruhák, koszlümők, osztályok részére
ballagási kosz!ümök, szalagavatóra alkalmi és láncruhák készílését is.

Nyitva tartás: ahél minden napján 8--17 óráig
Gyors haláridő, {edvező árak. Teleion 661386·479/23. 06/3019087-808

I érfi felsőruházat I
!:l ahelyszínen kiválasztolt anyag- és színminta alapján egyedi méret
ill.· és fazon szerint: férfi nadrágok, zakók, öltönyök. ballagási öltönyök Il .k',;'as'''s'' és """elésél 's ",'Om

Erdeklödni: 661282-059. 06130/4340-503
==.>:Y'M22-R·m2=:Rr'=='=-.c,~~

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

YEqyrimíTÁS, RUHA fESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdVEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyitVA: hÉtfőtől pÉNtEkiG 9-15 611Áiq
KözülElEkNEk hÁZTÓl HÁziq sZÁllíTÁsi

X 5500 Gyomaendröd,
Ipartelep u. 3.

_ TelJfax: 66/386-614,

Epítöipari Szövetkezet 66/386·226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJlIK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése

• Transzportbeton értékesítés, szállítás

• Egyedi asztalos termékek gyártása

• Interspan bútorlap-értékesités

• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanef, ..)

THERIfIl ~

"?~ ?1úté
Tel.: 06/20/9527-032.

66/386-274

AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
Virághagymák, virágföld, -cserepek, műtrágyák, fűmag

Kukorica vetőmag, lucernamag, zöldségfélék vetőmag

jai, virágmagok
Lemosó permetező vegyszerek

Kéziszerszámok, szögek, csavarok, elemek, fáliák
Szivattyúk, búvárszivattyúk, tömlők, gumicsizmák

Esőkabátok, védőkesztyűk, kerítésdrátok
Létrák, műanyag kukák

Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,

dunai sóder és import cement kedvezményes áron
készletből vagy rövid határidőremegrendelhetök!

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300,66/283-587

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

Telefon: 06/30/3932-162, 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.

.." ,
TUZELOUTALVANYOK

BEVÁLTÁSA!
Telefon: 06/60/343-791, 06/60/454-991, 66/284-812 este
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AKCIOII ~EGH~~SZABBíT~A
.1 Aprilis 20-Ig

Most csatlakozási,
letéti és szerelési díj

nélkül akár

ti! 40000 FtUJCDiréérénnyel
MŰHOLDAS TELEVíZiÓ MINDENKINEK!

További akciós múlloldvevő szettek:
analóg: 19900 Ft

digitális szett: 33900 Ft

TELEMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőrlk: 06/20/9266-853

ICa>pl
Húsvétra is

a Hősök úti COOP-ABC
áruházban vásároljon!
Megdöbbentően kedvező árak,

nagy választék,
kényelmes vásárlás!

Akciós termékei nkból 20-30%
kedvezménnyel vásáro Ihat!

Minden héten ajándéksorsolás!
Figyelje aCOOP szórólapokat és abolti plakátokat!

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az alcibbi
időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2003. április 10-én 17 óra
Endrődön: 2003. ápri lis 10-én 17 óra

(Déryné Müvelődési Otthon)

Személygépkocsi, p

motorkerékpár
segédmotoros kerékpár

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Telefon. 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig
Ügyfél fogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig

Gyomaendrőd, Kossuth u.18.

TELEVíZiÓ, VIDEO készülékek javítása,
üzembe helyezése.

FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása.
PARABOLA ANTENNÁK telepítése javítása.

(Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.)

.. o o ... .

,.

FESTEKCENTER - 2000 BT.
Tavaszi nemesvakolat akció, valamint

tetőfólia, szigetelő és gipszkarton
AKCiÓ!

lLA~;:ZGE m~L;'€~o~ E?>l!!mm!I

frühwald YTONG CSABAKŐ
af1O" (s (pITOAHYAGGYAATO KFT.

AUST~~
=~-_.

TEAAANOVA' T~if;~;-rit;;;i=;';

ftndultn@. '1 ~~ Rigips
d rrrólÚJAIlMOX

~ ROCKW&sa: IS ver
I • ",u,:·o. ''''''('.'()' 'i'';'"''''

F=.s=-==l
I 4nikí ' .I AKCiÓT HIRDET I
~ Minden méteráruból 20% engedmény! I>,~
I. Gyermekruha beszerzési áron kapható, amíg akészlet tartl

~ Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1. .

I
~ Nyitva tartás: ,
. 9-12-ig, 14-17-ig, szombaton: 9-12-ig ~
~~'Z'>r2'\~."'''::?.~==:;m'23e-='--=~

06/20/3107-532 • 06/30/4561-231
Gyomaendrőd, Kossuth u. 68., • Hídfő út 12.
Nyitva: h-p.: 8-17 óráig, sz.: 8-12 óráig.

GELLAl IMRIE
Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz.

Telefon: 06/66/285-265, 06/30/2284-728
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TisZTElmd: Szarf{a Gil/a ~TSlERéslMESTER

HÚSVÉTI VÁSÁR, ,
ALATSZERESZ

ÜZLETBEN!
C~MAENdR~d' SZAbAdsÁq TÉR 7. TElEfON: 284-275

ApRilis l -jÉTől ÁpRilis 20-iq ,

MiNdEN fElNőn És qYERMEk

sZEMüvEqkERETET 20% ....05 ÁRENqEdMÉNNYEl

kíNÁlUNk kEdvEs vÁsÁr~lóiNkNAk

r-----------_ o
_

o
_-----,

PAPÍRDOBOZ i
St~colt és hagyom~yo~ I

PAPIRDOBOZ gyártasa .

STANCfDRMA KÉszíTÉS!
RÓZA KFT. ,

5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. l/l. "
Tel./fax: 66/282-686, 06/20/9142-122

E-maiI: vendel@bekesnet.hu •L_~.~ ~

INTEQ
.. .' '. '

NYELV&TUD 10
Folyamatosan indulnak 6-10 fős

angol és német
NYELVTAN FOLYAMOK

igénytől függően, minden hónap elején

Helyszín: Gyoma, Kossuth u. 18.

Kezdő, újrakezdő és haladó
csoportokba várunk érdeklődőket.

(J RÓZ:~~~~EL ~
Gyomaendrőd, Hársfa u. 811.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122' 20/4684-876
E-maii: vendel@bekesnet.hu

Jelelntkezés minden hónap 20-ig.

A MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-al katrészek,

peri fériák, kellékek
• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés ..
• Fénymásolás, faxolás <::
• E-maii küldés-fogadás "
o Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
o Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
o Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Részletfizetési lehetőség!
Címiink: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)

E-maii: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610
Nyitva tarlás: hétfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig.

· .· .
: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
:MAGTÁR FE RT6TLEN íTÉS:
: csótány-, hang~yairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :· .· .

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

Ih
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

DINYA IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs_ út 980

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

• Fürdőszobáját fe/újítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, ötrétegű csövek, idomok,
boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok

kaphatók.

Tavaszi ajánlatunk:
bozótvágók, fűnyírók, szegélyvágók,

idomvasak, kerítésanyagok
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5500 Gyomaendrőd,Kossuth út 45.

"" Ecsetek. spaklik. teddyhengerek

Julica Vzletház

Reál étolaj 1 I 249 Ft
Reál tejszínhabspray 250 ml 215 Ft
Reál tejföl 20% 175 g 59 Ft
Teavaj 100 g 99 Ft
Füstölt, hálós sonka 799 Ft
Füstölt főtt tarja 949 Ft

Blaha u. 27. Tel.: 386·691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig,

szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-10 óráig

Minden kedves vásárlónknak
kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

~S~utJklui:z_

Csemege
CL Tímár Vince

Várjuk vásórló/nkat!

Gvomaendrőd. Fő út 216. TeleFon: 06/66/284-81 S

Közeledik a ballagások időszaka.

80/logásl oJándékot vásároljon nálunkl

• oronv és ezüst ékszerek
• FénVképezőgépek 4100 Ft-tól

• korórók 2300 Ft-tól (Timestor Casio stb.)

• Fatoalbumok. képkeretek

• számológépek (Sharp. (asio)
Az emlékek megörökítéséhez:

• színes Filmek. elemek. RGFA AKCIÓI
• videokazetták 8 mm-es 1270 ft. \/HSC 990 Ft.

120 perces 565 Ft. 240 perces 830 ft.

További kínálotunkból:

• kerámia tórgvak

• hŐmérŐk. borFokalók. szeszfokolók. keltetőhőmérők

• elemlámpák

Szolgáltatósaink:
• tört oranvból ékszerkészítés. Minták széles választékbanI

• Aronv és ezüst ékszerek javítása
• amatőrfilm kldolgozós kedvező óron. kiváló minőségben.

papírkép. bármilyen digitális adathordozórólf

"\ UTI ÁTMENETI ruhák,

@ cipők, valamint
# • ~, ~

9 BORKABATOK vására.
, \ Géprongy folyamatosan kapható!

U~_ Nyitva tartás:
GYOMAENOROD hétfő: 8-i7-ig, keddtől pénlekig: 8.3ü-i7-ig,

Szabadság tér 4. sz. szombaton: 8-i2-ig

481,: Ft·tól .. 2790" Ft·ig

ONI.INE
Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/1.

Tel./fax: 66/284-559 • E-mait: online@bekes.hungary.net

Fo/yanllJlOSall hú"'ii/ó' árul.:ész/elle/
"'irjuk kedl'es "ásár/úillklJl!

Nyitva tartás: Hétköznap 8.00-12.00; 13.00-17.00
Szombat 8.00-12.00

Telefon/Fax: 06-66/386-553

Műholdas televízió mindenkinek!
Ne vá.Ijon a kábeltévére,
érdeklődjönszerelőnknél!

Telefon: 06/66/285-265 • 06/30/2284-728
Hivatalos Jorgalma:z.ó:

MINI ELEKTRONIC KERESKEDÖHÁZ KFT.
Békéscsaba, Jókai u. 47.

EGYÉB AJÁNLATUNK: <;

UPC DIRECT

ÁLLÁST A.JANLI
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, mázoló/festo és faipari

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

----------------------

.. Papír. kasírozott. habosított. selyem. fúrészporos
falburkoló tapéták

.. 110zzá bordúrök különbözo szélességekben

.. Ontapadós tapéták. öntapadós bordúrök

.. Poszterek falr<:!. ajtóra

.. Tapétaragasztók

.. fürdószobaszónyegek 1590,- Ft./ln
"" Viaszlwsvászon 9 I 5,- Ft./ro
.. Ajándéktárgyak: vázák.. I~aspók.. faliképek.

egyéb tárgyak

Tapéták teljes választéka
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[. Rendőrségihírek •]
2003. márciusi eseményekról

Anapokban befejeződött anyomozás aBethlen iskola lanulói sérelmére elkövetett
búncselekménysorozalban. Az ügyben gyanúsítottal rablás, önbíráskodás, zsarolás és
egyéb bűncselekmények elkövetése miatt vádemelési javaslattal ügyészségi eljárásba
logták.

Március l-jén g órakor egy helyi lakos bejelentette, hogy az éjszaka lolyamán
leltörték az Október 6. lakótelep egyik házának lépcsőházát, és aföldszinti tárolóból ellop
ták Simson Slar seg. motorkerékpárjá\. Akár 4D EFt, arongálási kár kb. 1DEFt. Ennek
az ügynek egy gyanúsitottja is lett, ellene az eljárás rolyamatban van.

l-jén délulán egy helyi, középkorú, kerékpározó hölgyet igazoltatott a rendőr a
Bajcsy úton. Fellűnt az erős alkohol szaga, sanő nem volt hajlandó adataít ismertetni
sem. Előállílották, leljelenlellék alkoholos belolyásoltság alalti kerékpározás miatt.

2-án 3.45-kor aZöld Pokol kocsma riasztója belörésl jelzet\. Akiérkező rendőr

megállapitotta, hogy ralbontás módszerével ismeretlen elkövelő behatolI amulalóba, a
játékgépből pénzt, és 2üveg whiskyt vitt magával.

2-án, hajnali órákban arendőrjárőr aHídl6 után kél helyi lakost igazoltatott, akik
kerékpárt tollak, amin zsákokat szállítottak. Az átvizsgálás során vizszivattyút. étkész
leleket, hosszabbílókat, háztartási eszközöket találtak náluk. Némi habozás után bevall01
ták, hogya Templom-zugban törtek be, és onnan származik aszajré.

3-án reggel egy Sugár úli lakos bejelenteHe, hogy az éjszaka folyamán aház előtt

parkoló gépkocsijából szélvédő betörése után ellopták a35 ezer forint értékű rádió mag
nójál.

3-án 11.3D-kor avésztői rendőrőrsről átszóltak, hogya vésztő-gyomai buszjáraton
egy általuk kereselt személy ulazik, aki betöréssel gyanúsítható. Agyomai megállóban
már egy gyomai rendőr várta ameglepett betörő!.

ll-én két bejelentés érkezett, hogya Penny Market kerékpártárolójából kerékpárokat
loptak el.

12-én, 22.3D-kor ajárőrbe induló rendőrök észlelIék, hogy aszomszédos Kossuth
utcai épületből füst csap ki, és aházban valami ég. Azonnal értesítették atűzollókat, akik
alig egy óra alaH kiérkeztek és eloltották a!üze!.

lB-án egy ecsegfalvi lakos bejelentette, hogya gyomai MÁV-állomásonegy fiatal
nőt vernek, és hangosan veszekednek közben. Akiérkező járőr tapasztalta, hogyalialal
hölgyei az apja többször arcul ütötte, illetve a tanúk elmondása szerint alány fejét a
bejárati ajlónak verte, nem engedte lelszállni avonatra sem. Az eljárás megindulI, ám a
feltételes elkövelő tagadja, hogy Öelkövette volna aterhére felhozolt vádakat.

19-én 21.15-kor az egyik sörözőből bejelentették, hogy ott egy lérti összeszólalko
zolt éleHársával, verle és egy késsel arcon szúrla. Ennek során seb keletkezett anő szája
felett. Később mindkettőt orvoshoz vitték. Garázdaság miatt eljárás indult atérti ellen.

24-én 22 órakor bejelentés érkezett, hogy Gye. külterületén az egyik pulykalelepról
két ismerellen pulykalápol akart lopni, de az éjjeliőr megzavarta őket, ezért lopáskár nem
kelelkezelt.

ENII.NO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

.. . ... ; . ..~ .. ..: .. ...

I • : ... . ... ~ I . l .• .. I

• • I .••. • ~

I II

Nyitva: hétköznap 8-18 óráig,
szombat és vasárnap 8-12 óráig

MINDENT EGY HELYENI
• ZALAKERÁMIA burkolók • KEROS spanyol burkolólapok • ISOLA lelő- és
vízszigelelő rendszerek • LB-KNAUF vakolali- és hőszigetelő rendszerek
• lakásvilágllási felszerelések' Fiair kerti búlorok, egyéb műanyag termékek
• Trinát és egyéb hazai gyártók festékei

Minden héten új akció!
Április 1-jétől április 30-ig burkolójához ahirdetés bemutatójának ingyen adjuk a
beltéri ragasztót (10 m2j25 kg)

Dijtalan házhozszállilás 40 km-en belül, 50000 Flieletti vásárlás eselén'
Tel./fax: 06-66-284-528 • Mobil: 06-20-966-7647

Gyomaendrőd, Toldi út lll., amezőberényi úton, ahelységnévtábla után 200 more

Gyomaendrődi Híradó • Gyomaendrőd Város Önkormányzatának lapja' Felelős szerkesztő: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete • 5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér 1. • Tel.: 66/581-237 • Fax: 66/283-288

Felelős kiadó dr. Dávid Imre polgármester' Készült: BaIu Print Bt. Gyomaendrőd. telefon: 06/66/283-489
E-maii: polgarm.gye@bek.ahh.gov.hu'Teljesztik a gyomaendrődi kereskedők' Engedélyszám: II1/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
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Bezár szezon végeztével a
Motormúzeum, legalábbis
Sóczó úr ezt tervezi .

8. oldal

Van-e kilábalás a jelenlegi
mezőgazdasági problémák
ból, amelyek jelentíísen
érintik a békési gazdákat
és természetesen a gyoma
endríídieket is?...1D. oldal

r----------~I ATourinform Iroda múkődésél új I
I alapokra kell helyezni. Be kell I
I jobban vonni a gyomaendrődi I
I lakosokat is. Interjú Bencsik I
I Máriával.. ... I
I 6 oldal I

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

A Bethlen szakképző

iskola kollégiumában
jelentős esemény volt a
saját rádióstúdió át
adása. működésének

megkezdése ... 7. oldal

Felhívás - beiskolázási támoQatás ügyében!

Értesítjük alisztelt Szülőket, hogya 2003/2004-es tanévre aoeiskolázási
lámogalásl az általános iskolás gyermekek részére 2003. május 1. napjától
május 31. napjáig lehet kérelmezni (ezen célra rendszeresílelI formanyom
tatványon) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivaiaiának Humánpolitikai
Osztályánál.

A megállapftott támogatás tankönyv vásárlására fordítható! Egyben
tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket. hogy középiskolai, illetve felsőfokú tanul
mányokat folytató gyermekek részére atámogatást 2003. szeptember hónap
ban lehel igényelni.

Akérelem benyújtásának pontos határideje későbbi időpontban meghir
delésre kerűl Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának laliújságján,
illetve aGyomaendrődi Híradóban.

DR. DÁVID IMRE polgármeslers k.

A TARTALOMBÓl:
A zeneiskola hírei 10. oldal

Domokos László levele 8. oldal

Kitüntették a Galaktika Kört 16. oldal

A sportcsarnokból jelentik 8. oldal

A testületi ülés anyagából 4. oldal

Közmeghallgatás volt 6. oldal

A választás helyi eredménye o 5. oldal

SUZUKI

---,.'11,1-

HA SUZUKI
AKKOR GYOMAENDRŐD

I

+ 1 meglepetés,

amiért minket
érdemes választani!

--
Április 14-től Uj Új Uj

SZUMMA
DI8ZKONTBETÉT,

a
kiszámítható biztonság!

Ir'
~ Endrőd és Vidéke.tU 1 Takarékszövetkezet

* Alapítva 1957. május]8. *

-~ Itt atavasz} atermészettel mi is megújulunk.
Ismerje meg Ön is új modellünket}

az Ignist amájusi bemutatkozónkon!
ÉS EZ MÉG NEM MINDEN!
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• 10% kezdő befizetés
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• Használt auló beszámítás
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Telefon: 66/386-022; 66/386-089



2 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 2003. MÁJUS

Megkérdeztük ~

A POLGÁRME8TERT \Ji)
• Miért nem vágták le atélen anádat aholtágakon?
Azért, mert abefagyáskor rendkívül sok hó eselt, sapróbálkozások során

beszakadt ahó és ajég. Ez rendkívül nagy balesetveszélyt jelentett.
• Mit terveznek a MolormúzEummal kapcsolatban, mivel Sóczó úr a

bezárást tervezi aszezon végeztével (tásd cikkünket a8. olda/on!)?
Többléle ajánlattal szeretnénk élni Sóczó úr és acsaládja felé. Tárgyaltunk

vele már, de még az emelt összegű támogatás sem felelne meg Olyan ajánlatunk
is van, hogy fiál három-négy hónapra alkalmaznánk azért, hogy nyitva legyen a
múzeum. úgy érezzük, hogy másban gondolkodik, nem igazán sikerült egyelőre
megegyeznünk

• fvlez6berény felől avárosba érkezvén akörnyezet nem lesi sz~o, rendezetl
képel. Van-e arra mOd, hogy valamilyen, az ide érkező idegeneknek is lelsz6
környezet alakutjon ki ill?

Az úl rehabililaciója egypár éven belül esedékessé valik A felújítás ulan
végig kellene vinni akerékpárulat is aBajcsy úton, amihez nem nagyon van hely
Aváros egyébkénlloglalkozik euel ahelyzeltel.

• Mikor lesz aHősdk útján csatornázás?
2003-ban meglesz mindenütt abelterülelen.
• Pétdául a40 éven fe/üliek részére egy munkahelyi letmondás ulán kevés

lehelőség marad atovábbi álláslehelőséghez Gyomaendrődön. Változha/-e ez?
Ez nemcsak önkormányzaii, varosi probléma, hanem országos. ATiszanlúl

ra, sajnos. ilyen helyzel a jellemzö Ezen kormányzali segí lség vallozlalha1, mi
kérjük, hogy befektetőket ide irányítsanak, kedvezményeket ide adjanak a
Dunántúl helyeit. Úgy látjuk. hogy ez süket Iülekre talál.

• Vállalkozók a különléle helyi adókat soknak tartják, és könnyílést
szerelnének...

I~álunk az adók az átlag alatt vannak általában Avállalkozástlerhelik egyéb
belizelések is. Az önkormányzati adók lassan a kisebb lerhek közé tarloznak.
Ahhoz, hogy tudjunk csatornát, utat építeni, felújílani, bővíteni, hozzá kell min
denkinek járulnia az adóval.

• Mikor újít/3k lel aspor/csarnok burkolatát?
2005-körül várható.
• Miért lizetem a gépkocsim után a súlyadót, ha nem jók az ú/jaink?

- kérdezi egy gyomaendrődi polgár
Szeretném, ha eljönne az illető és ezt meg tudnánk beszélni Másrészt, vi

szont menjünk ki, például Romániába, s hasonlítsuk össze az utakal' Ekkor
rájövünk, hogy ehhez képest nagyon jól allunk. Az ú[koncepciól a város
elkészílelte, abesorolási is. Sajnos, agondunk az, hogya vállalkozók súlyadó
ja és a tulajdonosi hozzájárulások (az 011 takók utcai lársulása) az összes
kövesútnak csak miniegy 20-25% költségét tudja fedezni, atöbbit mashonnan
kell előteremteni Ez nagyon nagy gond, amikor semmi palyázati lehetőség

nincs. Én úgy gondolom. hogya befolyó súlyadó többszörösét lordítjuk az
úljainkra.

• Miért nem etlenőrzik jobban az útépítéseket a csatornázás után, például
a tömöríteseket?

Ez\ több alkalommal ellenőrzik. Tudomásul kell venni a természetes süly
Iyedést Ha már aszfaltos útlal van gond, akkor olt hároméves garanciával épül
nek az ulak, tehál a javítások kö/lségei addig nem avárostlerhelik. Szívesen
állunk arendelkezésre, mondja meg, hogy melyik ulcában, ki csinálta amunkál,
s akkor mindjárt könnyebben megoldhaló az ilyen probléma. Ebben az évben
éppen ilyen gondok miatt egy-kél vállalkozóval nem is kötöttünk alvállalkozói
szerződési, mert nem megfelelő színvonalú munkát végzett. Tehát ellenőrizzük

az építéseket.
• Kéri egy másik gyomaendrődi polgár. hogy például a súlyadójál ne a

pedagógusok lizelésére fordítsák, hanem arra, amire ez való..
Nyilvános ülésen viszont támadtak bennünket azért, hogy miért nem

emeljük jobban apedagógusok jövedelmét Asúlyadóból, sajnos, kerülhet ilyen
célra, de igyekszünk asúlyadót is arra fordítani, amire kell, és máshonnan pólol
ni abérekre eső összeget

• Mit tesz apotgármester azért, hogy 6t, tevékenységét nyilvánosan ne
piszkálgassák, ne kössenek bete, az esetleges jogos kritika mellell? Nem
/arlja-e lejáraló kampánynak néha az efféle eseteket? - kérdezi egy, a város
ügyeire figyelő szeméfy

Ebben az országban demokrácia van, úgy gondolom. Amásság sem Jelenl
hellragédiáL Úgy érzem, hogy engem ez egyállalán nem belolyásol. Néha az
újságok is mindent leirnak, néha össze-vissza, az igazságtól nagyon távoli dol
gokat, vagy éppen olyanokat. amelyeknek az igazsághoz semmi köze Úgy gon
dolom, hogy alelkiismeretével mindenki maga számol el. Van olyan ok is, hogy
egy újságol el kell adni.

Én valamit ezzel a poszttal elvállaltam, és ezt ígyeksz~m teljesiteni is
Feladat van bőven. Anagy beruházások után avárost kell széppé varazsolni, és
ezért fogok dolgozni. Az, hogy emberek engem támadnak, és egy újságiró saját
véleményét ebbe beleteszi, engem tülsagosan nem érdekel. Engem az izgal.
hogy mennyi az igazság-, valóságtarlalma. Én mindig azt mondom, hogy nem
olcsó népszerűségre, nem közmegelégedésre, hanem általános elrogadlatá
somra törekszem. Azt, hogya többség ellogad, most is nagy tiszteleltel
megköszönöm (amely eredményl a választás mutatott) Ezt veszem dönlően

figyelembe. Atöbbit, amegjegyzéseket úgy logadom, hogya "közligyelemben",
anyilvánosságban, közéletben szereplő ember, el kell, hogy viselje, és mindig
lesznek olyanok, akik egyes inlézkedésekel nem találnak jónak, mindig
szerelnének másképpen viselkedni, reagálni Én azt mondom, hogyamércél
mindenki akként állítsa lel, hogy azt Ő is leljesíteni tudja. Ha a kíegyezési
sajtótörvényt vennénk ligyelembe, hogy tudniillik mindig az igazat, mindig a
színtiszta igazat írd megi, akkor az újságok jó része nem jelenhetne meg. A
demokrácia aszabad gondolkodási, vállalkozási, tevékenységei jelenti és hozla,
mindenki azt csinállehál. amit akar. Én pedig úgy igyekszem, hogyamunkámal
jól végezzem

Döntés az önkormányzati alapokra beérkezett pályázatokról
A képviselő-testület a 30/2003. (II. 27) KT. számú határozatában pályázatot írt kí a 2003. évi Ifjúsági

Sport- és Civil szervezetek támogatási alap felhasználására,
Az alapok keretösszegét a képviselő-testület a 6/2003. (II. 28.) KT. számú rendelete Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának 2003. évi költségvetéséröl 6. §-ában határozta meg, és ugyanitt a fehaszná
lás jogát a Humánpolitikaí Bizottság hatáskörébe utalta,

A Humánpolitikai Bizottság 2003. április 14-í ülésén bírálta el a beérkezett pályázatokat
A három alapra összesen 107 pályázat érkezett.

Beérkezett Elutasított Támogatott
Pályázati alap pályázatok száma pályázatok számapályázatok száma

Összes
támogatás e Ft- ban

IQúsá.c.gl:....· 4:....4::....- --=2:...:::6 ....:1:...::8'-- --=-1:....:.1:...::3:...::0'--__
Sport 19 4 15 13.755
Civil szervezetek 44 4 40 6645
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NAGYENYEDI
Gyomaendrődés Nagyenyed testvárvárosi kapcsolatának tízéves évlor

dulója alkalmából Nagyenyed önkormányzata meghívolI egy gyomaendrő

di önkormányzali delegációl nagyenyedi látogatásra.
._-------------------,

LÁTOGATÁS
Adr. Dávid Imre polgármesler vezetésével úlra kell csopori képviselők

bői és intézményvezetőkből. hivatali vezelőkből álli Ahivatalos ceremónia
mellelllehetöség nyílott kirándulásokra és egyéb programokra is.

Az ünnepé/yes rész

Kirándulások. a Bethlen Kollégiumban és a Kolozsvári Mátyás-szobornal

Megrendezésre került 2003-ban is, immár
ölödik alkalommal a Nemzetközi Sajl- és
Túrófesz!ivál. Idöponlía május elsejére és
másodikára esell Azonban április 30-án este térzene a Szarvasi Rezesbanda
közreműködésével, valaminllárogalózene indította a programot. ez utóbbi a refor
mátus templomtorony erkélyéröl.

A hagyományos sajt- és borkülönlegességek kóstolójára és megvásárlására is

Kóstolás 16megkép

lehetöség nyílt a "saJI ulcában" , a Szabadság
téren Számos gyomaendrődi letlépöje is voll a
kétnapos rendezvénynek Például láthattuk és

hallhalluk aSzíníoll Mazsorettcsoportot, aSuttyomba zenekart, aKörösmenli tánco
sait, a Komédiás Kör műsorál, a Zene- és Művészeli Iskola növendékeit.
Különlegességnek ígérkezett az ökörsülés, és Szabó István pánsípon elöadoll
zeneszámai. Megnyiló beszédei Benedek Fülöp címzetes államtitkár mondoli

A bethlen iskola pékségi kínalata
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Képviselő-testületiüZés április 25-én

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl
./ Anapirend előiii polgármesieri beszámolóban dr David Imre polgármester

elmondla, hogy aválasztási eredmények Gyomaendrődön megleleIlek amegyei, az
országos átlagnak Aválasztás Ideje alall különös esemény nem történ!. ami zavarhat
ta volna az eseményI.

./ Egy német település, Schönek szeretne kapcsolatot lelvenni
Gyomaendrőddel. Atávolabbi cél akár atestvérvárosi kapcsolat is lehel. Egyelőre egy
megkeresés érkezell ezzel kapcsolatban. Anyár folyamán egy delegáció felkeresné az
ottaniakat, majd egy német küldöttséget hívnának hozzánk. A döntés ez után
következne a testvér'lárosi viszonyról.

./ Nagyenyedi meghívásra egy kisebb küldöttség utazik ki a napokban dr.
Kovács Béla képviselő vezetésével. A nagyenyedi kollégiumban most ünneplik a
lanilóképzés 175 évfordulójál.

./ Dezső Zollán képviselő hozzászólásában az ipari parkra vonalkozóan
elmondla, hogy a jelentkezők, befektelők, idelelepülők elmaradnak, annak ellenére,
hogya beruházás elkészült Összefüggést lal abban, hogya Európai Uniós szavazás
alkalmával sem törődtek a fiatalokkal, minek oka, hogy kevesen szavaztak a fiatalok
közül. Ajándékot, emléklapot kellell volna adni nekik, hogy aszavazásra elmenjenek,
illetve az első szavazásukat ekként keileIt volna emlékezelessé tenni, és nem aközöm
bösség felé terelni őkel. Továbbá felvetelte, hogya sportpálya kivilágitására
vonatkozóan nem volt előzetes leslületi információ, és milyen pénzből lett ez ledezve,
mert a.,faluban" ezt beszédléma és erre válaszl várnak.

Apolgármester válaszában kifejtelte, hogya fialaloknak EU-ügyben meg kellene
lennie a kellő érdeklődésnek, és tudniuk kellene legalább meglelelően kérdezni. Az
ipari parkra vonalkozóan lolmácsolla a Domokos László állal kilejle~ lényl, hogy
sajnos, sem Gyomaendrödön, sem Békés megye többi településén. nincs jelentkező

az ipari parkokra, hasonló gondokkal küszködnek Ez nem lelepülési probléma,
minthogy nem az a fialalok szavazása sem, meri ajándékot kaptak: amil adott az
ország, azt kapták ajandékba. Külön ajándékot aváros nem tudolI adni, de talán nem
is leli volna érdemes, annát is inkább, mivel sokan el sem menlek. sől azt sem Judták,
kapnak-e alándékot vagy sem ... Asporlpálya-világitásról pedig voll szó, döntés is
volt. természetesen ateslületi anyagban is benne volt. de aköltségvelés is tartalmaz
za úgy. hogy hilelkénl biztosítják a400 ezer forinlot.

NAPIRENDI PONTOKBÓl
./ EIIogadta a képviselő-teslület az önkormányzat 2002-es költségvetésének

végrehajlásáról szóló beszámolóI. A bevételi lerveben 3728849 E FI szerepell, a
módositolt bevéleli előirányzat 3863100 EFI volt, ateljesítés 3230019 EFI, vagyis
83.6%-os Az adóbevételek 2002-ben 184065 OOO FI-ot tellek ki, az előző évi hez
képesi 17311000 lorinltal többel Amezőőri járulékból befolyt ósszeg 4129 OOO Ft
voll

./ Az önkormányzat 2002-ben 37 pályázatot nyújlott be, ebből 28 részesült
eddig 473969612 Ft lámogalásban. A polgármesieri hivatal szakleladatán 2002.
november l-től müködő Liget-Iürdő bevél.ele astrandszolgáltatásnál 20907 EFt, a
gyógyászati ellátásnálll 644 EFt, akemping szolgáltatás bevétele 4162 EFI volt. A
látogatók száma az előző évihez képest csökkenl 2002-ben 68147 fő voll.

./ Vállozolt a gyermekek részére nyújtható pénzbeni és természetbeni eliatá
sokról és a személyes gondoskodásról szóló rendele!. illetve egységes keretbe
fogJallák azl. Az eljárási rendelkezésekben vállozás, hogy az éldemi döntéshez
környezeltanulmányt kell készileni, valamini a rendkívüli gyermekvédelmí támogatas
ósszegének lelső határa - az egész évben ki/izelhelő összeg - nem haladhat ja meg a
20 ezer lorinlot.

./ Az egyes pénzbeni és természelbeni szociális ellátások nyújlásának módjáról
és felléleleir61 szóló rendeletmódositásban szerepel, hogy az önkormányzaloknak a
rendszeres szociális segélyben részesülő munkanélküliek részére legalább 30 napos
foglalkoztalási lehe16ségel kell biztositani, amelynek egyik formaja aközcélú munka

./ Pályázatot nyújtanak be egy 1150 méleres, új hévizkúl lúrásának támo
gatására. ALiget-Iürdő jelenleg folyó bővilési beruházása után amegnöv6 kapacilás
növekvő lermálvizlogyasztást log eredményezni, amelyet a jelenlegi, hantoskerli ter
máikút nem tud biztonságosan kielégíteni majd Előzetes számítások szerint a
beruházás összköllsége több mint 37 millió forini lenne, az igényelllámogatás 20
millió lorinl

./ Pályázatok segilségével kivánja lervezell elképzeléseil a Városi Gondozási
Központ megvalósítani. Ezek: jelzőrendszeres házigondozás (1), támogató szolgálat
(2) és tanyagondnok szolgállatások (3). l. Aprogram célja aházi segitségnyujtásban
részesülő, esetenként már szociális intézményi elhelyezésre várakozó, a saját

ollhonában élő, de egészségi állapota miall segitségre szoruló idős, fogyatékos
személyek, lartósan betegek biztonságérzetél erősilse, valamint aszükséges segély
nyújlást minél gyorsabban biztosíjsa, asúlyosabb helyzetek megelőzése érdekében.

2. Új ellátási lorma, mellyel a logyalékos személy sajál lakhelyén, saját
lakókörnyezelében lörténő segítése, életvitelének megkönnyilése akitüzöll cél (szo
ciális gondozás, kisérés, ügyintézés, szállítás).

3. Kiépilésének célja a küllerülelen élő lakosság életkörülményeinek, élet
felléleleinek javitása, részükre szociális alapellátások biztosilása

./ A jármü(orgalom, a parkolóhely igények növekedése miatt a közterüleleken
lélesitendő várakozó hetyek lélrehozását helyi, parkolási rendeleiben célszerü szabá
lyozni. Arendelet célja, hogy elősegítse aparkolási igények kielégítését. az épitésü
gyi engedélyezési eljárások során lehetővé tegye agépjármű várakozóhely közterületi
megépítését vagy megváltásál. .. Arendelet hatálya kiterjed olyan épületre, melynek
telkén müszaki okokból nem megvalósiiható; minden épiflelőre és azokra, akik épités
során már meglévő várakozóhelyei szünlellek meg; a halóság az engedélyezlelés
során előírja amegvalósilandó gépjármű parkolók számát. vagy azok megvállási díját
meglizetík az épílletők ahasználatbavételi engedély kiadása érdekében.

./ A Rózsahegyi Kálmán Állalános Iskola és Diákollhon igazgatói állására
Farkas Zoltánné pályázalát ellogadta a képviselő-Iestülel. Megbizása az intézmény
igazgalására 2003 auguszlus 16-tóI2008. augusztus lS-ig szól.

./ Aképviselő-testület aliget-fürdő üzemeltetésére gazdálkodÓ szervezelet hoz
létre, amelynek formája kiZárólagos önkormányzati alapítású klt. lesz.

./ ASelyem út építésének II. ütemére ÚFCE-pályázatot nyújtanak be. Aminisz
térium által kiírt keretet aMagtárlaposi u.-Kulich Gy. utca közölli 250 méteres sza
kasz megvalósítására kívánja igénybe venni az önkormányzat. A pályázatol április
végéig kelIeIt beadni. Elkészilése ebben az évben belejeződne A beruházási köllség
löbb mint 26 millió forint lenne, ebből az igényelllámogalás 17 milliÓ forint lölötl

"Eros iskola" - "Gyenge iskola"
Izgalmas időszak az iskolák, a pedagógusok, a gyerekek és a szülők

életében az iskolai beiratkozások időszaka. Aszülőknek dönteníük 3<ell, hová
írassák gyermekeiket. a gyermek számára egy teljesen új élet kezdődik

szeptembertől, a pedagógus számára pedig valamíléle visszajelzés a beiratott
gyermeklétszám az eddíg elvégzell munkájáról Minek tagadnánk, harc folyik a
gyerekekéri, amely jó eselben egészséges rivalizálás, s alapja a befeklelell
munka minősége és mennyisége, rossz eselben tiszlességlelen és meg
alapozaflan propaganda, mely megkisérli a "konkurens" iskola eredményei!
lekicsinyellni, megkérdőjelezni Dönlsék el önök, tiszlelI olvasók, hogy az
állalunk elmeséli esel melyik kategóriába tariozik l

Helyszín: Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola. Időpont: 2003. április 1.
Szereplők: szülő, iskolatitkár, igazgató.
Szülő. Eljöttem már beíratni agyermekemet ebbe az iskolába, mert az óvó

néni azt mondla, hogya másik iskola túl erős az én gyermekemnek.
Igazgató, iskotatitkár (álla IeesefI)
Természetesen lulótűzként terjedt el a tanlestületben: akkor mi gyengék

vagyunk?
Mit jelenlhel vajon az erös iskola a fisztell óvónő értelmezésében?
Először arra gondoltunk, hogy lán lizikailag (ez volt az első asszociáció nk

az erős szóval kapcsolatban), de arra jutottunk, hogy kötélhúzásban még
sohasem mértük össze erönket egyetlen iskolával sem, tehát az állitás megala
pozatlan. Talán másról lehel szó

Második gondolatunk az volt. hogy az iskolák ösztönzö rendszeréből indulI
ki a minősítő. Vagyis abból a lényből, hogy nem a meglélemlílés, testi és lelki
bántalmazás eszközeivel tartunk legyeimet, hanem agyermek életkori sajátos
ságaihoz igazodva próbáljuk önfegyelemre szoktatni tanulóinkat. (Ez egyébként
nem ideológiai, hanem szakmai kérdés.) Ha erről van szó, akkor adolog vállal
ható, s ebben az értelemben valóban mi vagyunK a "gyengébb" iskola.

Ha akijelenlés az oktalás-nevelés színvonalára vonatkozolI, akkor azonban
alulírollak egyöntetűen kikérjük magunknak ezt a minősítést. Sajnálatos, hogy
miközben kiemeli közoktalás-politikai cél a gyermekek együllnevelése, éppen
egy óvó néni, akinek elhivalottságol kellene éreznie anevelés iránt, megkülön-

(fofytatás az 5 oldalon)
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bözteti a gyermekeket saját elképzelései, előítéletei alapján. Ső!. illetékesnek
érzi magál az iskolák minősítésében, ezzel befolyásolva a szülőket, a közvé
leményt, miközben mindezt szakemberek is csupán szigorú adatok, igazolI
lények birtokában merik megtenni

Nem kenyerünk adicsekvés, talán éppen ez abaj velünk. Ajelen helyzetben
ezért szükségét érezzük annak, hogy TÉNYEK is megjelenjenek a sajtó nyil
vánossága előtt, ne csak arágalmak. (Tényekről akkor beszélünk, ha dokumen
tumokkai alátámaszthatóak

Azok, akik érdeklödnek ez iráni, beszerezhetik nálunk, és bármikor
meglekinlhelik azokal)

Iskolánkban tíz évvel ezelőtt szakszerű önfejleszlő tevékenység kezdődött

el, s folyik amai napig
-Iskolánk Pedagógiai Programja igen magas színvonalú (Id. szakértői

vélemények)
- Helyi tanterveinkkel KOMA-pályázata! nyerIünk
- Tagjai vagyunk az Önfejlesztó Iskolák Egyesületének, ahonnan több ízben

felkérést kaptunk, hogy tartsunk előadást saját feileszléseinkről. (pl. Em
berismeret tantárgy tanítása).

- Eredményesen végezzük aminŐségfejlesztést.

- PHARE-pályázatot nyertünk, 5000000 Ft értékben, melynek programja
és lanterve az "erős iskolák" számára is hozzáférhető az Oktatási Minisztérium
Adalbázisában.

- Kiemelkedő versenyeredményekkel dicsekedhetnek nagyon tehetséges
lanulóink idegen nyelvekböl, színjátékból, vers-, mese- és prózamondásból,
törlénelemból, sportból stb.

- Tavaly elölt bevezettük aszöveges értékelést azoknak aszülőknek a ked
véért, akik nem érik be annyival, hogy gyermekük személyiségét, teljesítményét
egyetlen számmal minósítsük.

- Dolgozunk a "Ianulás lanílása"-program tejleszlésén, hogy az alsó
tagozat ból a felső tagozatba való álmenelet megkönnyítsük lanulóink számára

- Különléle típusú szabadidős elfoglaltságokkal, diákönkormányzati ren
dezvényekkel igyekszünk szinesíteni az iskolai életet, és elősegíteni az ide járó
gyerekek mindenoldalú fejlesztését

- Rendszeresen megkérdezzük aszülőkel és agyerekekel arról, hogy mivel
elégedellek, illelve milyen igényekellámaszlanak az iskolánkkal szemben.

- Rendszeres beválásvizsgálalokal végzünk, melyek azt bizonyítják, hogy
gyermekeink igen jól megállják helyüket a következő iskolafokon.

Ennyit atartalmi munkáróL
Minősítette már újságcikk sikertelennek az iskolavezetést anélkül, hogya

cikk írója az iskola év végi beszámolójanak olvasásakor túljulotl volna aprob
lémafelvetésen. Az okok feltárása természetesen ennél jóval nehezebb lela
dat Az, hogy ide hány gyermeket íratnak, lehet probléma. Amegalapozallan
állítások és demagóg kijelenlések, amelyek megjelennek a saltóban vagy el
hangzanak arra illetéktelen emberek szájából, belolyásolva ezzel a
közvéleményi, azok pedig a fenti probléma előidézői, okai.

Azt, hogy egy iskolának erősnek kel/-e tenni, s hogy mitőt erős, szakmaitag
nem mond semmit, aközvéleményt pedig télrevezeti. Azt kell tudni megmérni,
melyik iskota ad többel atanutó által hOlOtl értekekhez Egyedüt csak ez ahoz
záadati érték minösithet egy iskolát Amig ehhez nincs városi színten kidotgo
zotl mérési rendszer, addig tatán húzzunk kötelet!

Tisztelettel aRózsahegyi Kálmán Általános Iskola ~antest{jletei,;vr{
. lj. 'l"I..... ..

:)~c -Av'~"'-- l:;,.·W L.'ltű<\, (C''-
r-., r. ' _, I
Jo t '- li "-,.<', C/'VO< '-!- II r,.... /l

j';;;.~~ Athe~\u/ .' t- 171
'Jw~ '1IÁ.v..cll.. r---v r--+

CloU,";'J."~'"'~-"'v~ 1) V"J~,l, l .• ~\u.\

j';;p~~- éiL-:cfh 'i~ ':::J"-. ~~.k
.'Y" 1-:, /"'r·c:..t·.-v0>1"1 1d C-...;. . "''''C'l;\-:, I,)j'-"- .

.J -iiÁ..,.,·we' 'DlUV<L, r.S.. /-
VQ~ ~!l.w s, r" .. ". . I-flt ~~'-l ll.h.'1..:l.. h·(le:.....NJ \I.t '\ t 1('\
.~~ :W.,..t'~-' " 'o!.c-<-< .t'-o..~\.l~.

CIt"'v'-Ó./. J(i.,Ji.4-J~UÁ Y,j)~ .~.'. (,,_,) r
r ~-;J~ ....u.".....fr /r~ " / r~/f/--\

~~F ~1-r,,~l:t ~ "t_Lkl-
j .U.",'" ,:> ...." l f!0-/t' .rc,c:';;0_',.~" ~r~-+-' __

U; ,'o "Yw" .' , I ' , ~ I7"··· -i Ivöli,.: .J.o""-i-..-J

EU-s népszavazás eredménye
Gyomaendrödön az április 12·j Európai Uniós szavazáson

5027 fő (40,31 %) jelent meg voksát leadni - a csatlakozást elfo
gadó vagy ellenzo véleményét kifejezni. Az urnákban 5025
szavazólapot találtak, az érvényes szavazatok száma 4975 volt.

Igennel 4237 fö, nemmel 738 fo szavazott. Az igen szavaza
tok aránya 85,17%.

Vélemények areterandumról
Dr. Kovács Béla, az MSZP helyi elnöke
Gyomaendrőd részvétele se nem jobb, se nem rosszabb az országos

állagnál. ValÓSZínűleg az emberek azt gondOlták, hogy ez már eldöntött
ügy ... Hogya kampány jó volt-e vagy sem, azt én nem tudom megítélni. Ha
például Szent István megkérdezte volna kortársait az Európához való csal
lakozásról, biztos vagyok benne, hogy egy százalék szavazolt volna mellelle,
mert tudjuk, mil jelenIeIt nekik atizedtől kezdve, avallás, ahit, atöbbnejűség

feladása. közben mégis ez volt ajövő útja. Én nem érzem tragédiának ilyen I
szempontból, hogy kevesen mentek el - az eredmény számil.

Dezső Zoltán, aFidesz Magyar Polgári Pári helyi elnöke
Sajnálatos volt a kis létszámú megjelenés. Úgy itélem meg, hogy aki

megjelent, az tisztában van azzal, hogy a jövő szempontjából acsallakozás
mil jelenI. Mindenképpen pozitívnak ítélem meg az igenlő válaszokat. A liataI
ság egész kis létszámban vette ki részél aszavazásból Ez annak tudható be,
szerintem, hogy nem volt kellő tájékoztatás, nemcsak Gyomaendrődön,

hanem országos szinten sem. Ez az országos eredményt igazolla.

A Fogyatékossági Támogatásra vonatkozó
szabályozás változása

Április hónaptól változik a fogyatékossági támogalásra jogosullság sza
bálya. A MEOSZ több éves javaslatát ellagadva, megtörtént az esélyegyenlősé

gi törvény módosítása, amely megszüntette azt a feltételt, hogy fogyatékossági
támogatásban csak az részesülhet, aki valamely segédeszkÖZl használ.

Az új logi szabályozás megőrizte azt az alapfeltélel!. hogy fogyatékossági
támogatásban csak az asúlyosan fogyatékos személy részesülhet, akinek atár
sada�mi életben való részvétele olyan súlyos mértékben nehezitelt, hogy annak
leküzdéséhez rendszeresen külső segitő személyre van szüksége Tehát ebben a
lámogatásban az új szabályok szerint is csak asúlyosan logyalékos személyek
részesülhetnek.

Az új szabályozás szerint akorábbi jogosultak mellell igényt nyújthatnak be
azok is, akiknek állapotán segédeszköz alkalmazásával nem lehet eredményesen
változlatni Új igényt nyújthatnak be, akiknek mindkél végtagra. vagy egy vég
tagra és a lörzsre kiterjedő súlyos torzulásuk, bénulásuk, csont- vagy izületi
deformitásuk, izületi- vagy izommerevségük van, és ez számukra a hétköznapi
életvitellel kapcsolatos teendők elvégzését megnehezíli, vagy lehetetlenné leszi,
mivel asérülés az érinteIt testrészek használatát súlyos mértékben akadályozza.
Ugyancsak támogalási igényl nYÚjthatnak be azok, akiknek lúlmozgással együll
járó mozgáskoordinációs zavara aJárást vagy amotoros képességeket jelentős

mértékben akadályozza
Az új szabályozás szerint tehát támogatásban részesülhetnek például a

születési agykárosodások miatt részlegesen bénull állapotban lévők, ha a
bénulás mozgáskoordinációs zavart is eredményez, vagy a sclerosis multiplex
következtében mozgáskoordinációs. illelve egyensúlyzavarral rendelkezők, az
agyi törlénések miatt legalább két végtagra kiterjedő súlyos bénultsággal ren
delkezők, az izomsorvadás miatt több végtagra kiterjedően sérült emberek és
más, akorábbi szabályok szerint segédeszközzel való ellátás nélkül nem lámo
gathaló személyek.

Akik lehát az új szabályozás szerinI jogosullak lehetnek a fogyatékossági
lámogatásra, függetlenül attól, hogy korabban nyújtotlak-e be igényt vagy nem,
új igényl adhatnak be aterüleli államháztartási hivalalokhoz. Az igényléshez val
tozallanul csalolni kell aháziorvos allal kiállítolt igazolást, amely az önellálási
és az önkiszolgalási képességre vonatkozó adatokat tartalmazza.

A támogatásra jogosultság feltételeit tartalmazó jogszabály megjelent a
Magyar KÖZlöny 2003. évi 19. számában 21/2003 (1125.) Kormr. szám alatl.

Mozgáskorlátozotlak és Hadirokkantak Egyesülele Gyomaendrőd

Tel/tax' 386-677
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A TOURINFORM HíREI
Ez év március l-jétől Bencsik Máriát közalkalmazottként egy év időtartam

ra aTourinform Iroda működtetésével megbízta a képviselő-testület. Az iroda
vezetőt terveiről, elgondolásairól és a turizmusról való elképzeléseiről

kérdeztük.
- Másiéi éve kerültem aTourinlorm Iroda közelébe - kezdte Bencsik Mária

abeszélgetést -, mint gyakornok. Nagyon érdekelt adolog, ezért is pályáztam
Némiképp megismerjem azt aleladatkört, ami ezzel kapcsolatos. Ekkor kezdtem
el az ilyen jellegű iskolámat is. Gyomaendrődi viszonylatban nagyon sok
lehetőség lenne, csak olyan ember kell, aki ezzel folyamatosan foglalkozik.
Jelenleg teljesen a nulláról kell kezdenem mindent. Mindenképpen egyfajta
együttműködés szükséges az önkormányzattal, a szállásadó, valamint a
vendéglátó helyekkel. a fürdővel, múzeumokkal, a jó működés érdekében.

Ahol csak lehet. meg kell jelennie avárosnak kiállításokon, kiadványokban,
hirdelésekben. Ugyanakkor a környező városokkal, településekkel is együtt kell
működni. Amennyiben Gyomaendrődön nem fog történni idegenforgaimat
serkentő fejlődés, akkor nagyon lemarad unk, Szarvas példáját tekintve.
Ugyanakkor a Magyar Turizmus Rt.-vel, a Dél-Allöldi Regionális Marketing
Igazgatósággal is egyeztetni kell. Ha valaki egyébként az irodánkba betér, akkor
minden kérdésre, amely esetenként az egész országra vonatkozhat. választ kell
tudni adni, s természetesen Gyomaendrődről is. Nagyon sok minden hiányzik
még nálunk, például csónak- vagy kerékpárkölcsönzési lehetőség. Aprogramok
is szerények, kevés, ami igazán vonzaná avendégeket távolabbi tájakról is. A
fürdőben nagyon bízunk, de ha körülnézünk, akkor már nagyon sok helyen és
sűrű elhelyezkedésben találunk fürdőket környékünkön is. Csak a fürdőre

alapozni ezért nem szabad
Nagyon keresik mostanában a fizetővendég ellátást, a magán szálláshe

lyekel Ez sZinte nincs nálunk. A lakosságnak ebben az irányban aklívabbnak
kellene lennie, bekapcsolódni ebbe a szolgáltatásba, de nem feketén, hanem
hivatalosan

Városunknak rendkívüli adottsága a tizennégy holtág és élő folyóvize. Ez
nagyon kevés telelpülésnek adatik meg Ezért ahorgász- és víziturizmusra kel
lene avárosnak a lürdő mellett ráállnia. Ezt a lajta lehetőséget nagyon sokan
keresik is Erre viszonl, sajnos, nem vagyunk még felkészülve. A vizek "tisz
tasága", az utak hiánya a holtágak körül, a kiadó nyaralók elenyésző száma,
sajnos, hátráltatják ennek akincsnek akiaknázását.

Egyébként már két kiállításon részt vettünk a tavasz folyamán: Budapesten
és Misko!con. A nyáron a Balaton környékén, ősszel Kaposvárott és Kecs
keméten lesznek olyan kiállítások, rendezvények, amelyeken részt veszünk.
Kiadványok is tervben vannak, például a holtágakkal kapcsolatban, ami újdon
ság lenne. Az együttműködés az önkormányzattal bármilyen területen tehál
nagyon szükséges és kívánatos is, hiszen a kiadványokat, egyéb ismertetőket

jóváhagyásukkal lehel megjelente lni
A nyári szezonban a folyamatos nyitva tartásunk érdekében kapok egy

segítséget, hogy június lS-től szeptember lS-ig a hosszított nyitva tartás ide
jére problémamentes legyen ahozzánk fordulók kiszolgálása.

* * *
ATourinform Iroda ajánlatából:

• ingyenes információszolgáltatás belföldi szálláshelyekről, programokról,
rendezvényekről

• táborozási, oszlálykirándulási lehetőségek

• kedvezményes családi, iljúsági, senior ajánlatok
• gyógyfürdők, avilágörökség részei
• Balaton, Tisza-tó, Dél-Dunántúl, Nyugat-Magyarország, Észak-Ma-

gyarország ajánlatai
• Országos-, dél-alföldi-, Békés megyei rendezvénynaptár
• idegenforgalmi pályázati lehetőségek

Fizetővendéglátás Gyomaendrődön!

Kiadó szobákat, lakásokat, házakal, nyaralókat keresek Gyomaendrődön l

Mindezt hivatalosani

Bővebb információ.
Tourinform Gyomaendrőd, Fö út 173-179. [OTP mellett)
Telefon: 06-66/386-851,06-70/2942-971

Közlneghallgatás
Április elején tartotta aképviselő-testület az endrődi, majd agyomai város

rész művelődési házaiban aközmeghallgatást. Napirendi pontjai avárosi útkon
cepció, valamint tájékaztaló a városban lolyó beruházásokról, a pénzügyi
ledezetekről és aváros ellagadott, 2003-as költségvetésér61.

Természetesen a legtöbb hozzászóló Gyomaendrőd útkoncepciójához,
illetve a csatornázással kapcsolatos problémákhoz volt Kiderült, hogya
település összes útja szilárd burkolatúvá építéséhez 1,8 milliárd forintot tervez
az önkormányzat. Az öregszőlői Iskola utca burkolása most SAPHARD-támo
gatással minden bizonnyal megvalósul Zsilák Zoltán tervező elmondta még,
hogya koncepció két részre bomlik, két ötéves ciklusra. Természelesen 
mondta -, nem lehetséges minden eddig kimaradt utcát az első öt évben
burkolni, sorrendet kellelllelállítani. Az első öt évben sorra kerülne Endrődön a
Kilián, Micsurin, Könyves K., Juhász Gy, Szabó E, Szent Antal, Köztársaság,
Zrínyi L, Sugár, Bartók, József A. utcák.

Tervben van például, hogy némely utca egyirányú lorgalmat kap, főleg a
keskeny burkolatúak. Asebességkorlátozás is és asúlykorlátozás is jótékonyan
fogja alakítani atelepülés közlekedését Cél az, hogya meg nem engedelt súlyú
járművek ne rongálhassák tovább a nem megfelelő mellékutak érzékeny
állapotát A~6-os slop-nál új csomópont kialakítása szükséges. De tervben van
az is, hogyanagy súlyú kamionok ki legyenek liltva a település úljairól Aváros
forgaimát indokolt helyeken lelzőlámpa irányitaná A kerékpárutak fejlesztése
szintén tervezett Ez azt is jelenti, hogy bizonyos nehézségek árán aBajcsy úton
is megvalósulna talán egy osztott pályás kerékpárút. ..

Az utak építésében a lakók portánkénti részvétel i hozzájárulása 20%-os
lesz. Abollokhoz parkolókal kell kialakítani, de a zöldterületeket nem lehet
beépíteni Például a Kossuth utcával kapcsolatosan lelvetődöll az
egyírányúsítás, aparkolás megoldására, vagy az esetleges kiszélesítés ...

Ahozzászólók többsége ajelenlegi, rossz közlekedési lehetőségekre hívta
fel a lígyelmet a nem burkolt utakon, illetve a csatornázással összefüggő

munkálatok okozta problémákat vetette lel, különös tekintettel a hosszú, sok
havat adó tél és az esetleges bő csapadékot hozó tavaszi időjárás adta, Illetve
ezt követöen sáros, kátyús, járhatatlanná váló utak esetében. A város néhány
sarkallatos pontja ebben az ügyben aLévai utca és környéke például Szó esett
a kivitelezők néhol hanyag munkájáról, és arról is, hogya gondokat minél
hamarább jelezzék a lakók ahelyreállítás érdekében.

Megjelentek az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatai

Kis- és középvállalkozások részére:
OT<" Múkődő kisvállalkozások fejlesztését és megerősödését szolgáló program

(VF/2003)
Civil szervezetek, alapllványok és nonprolil vállalkozások részére:
s" Tartós loglalkozlatásl megvalósíló programok (NP-Vf2003)
1& "Új Esély" helyi loglalkoztatási programok(HF/2003)
Cc Munkaerőpiaci (re) integrációt elősegítő tranzilloglalkoztalási programok

(NP-T/03)
'"" A fiatalok munkaerőpiaci kirekesztődését megelőzö támogatási program

(KID/2003)
L8" Alternatív munkaerőpiaci-szolgáltatási programok (NP-N2003)
""" Újra Dolgozom Program (ÚDP/2003)
""'" Rátalál(l)ás (R/2003)
""" Komplex munkaközvelllő és tanácsadó szolgálatok támogalása program
lZ' TámogatolI foglalkoztatás @ Szolgáltatással program
e Helyi loglalkozlatási válságkezelést segítő program
~ Foglalkoztatási célú közalapitványok támogatása program (ÖKAL/2003)
tr.:r Nonprolit szervezetek EU-s támogatások fogadásra lelkészllő szakmai támo-

gató rendszerének fejleszlése (ESZATR/2003j
Lili" Konlerencia, kiadványok támogatása (NP-KJ2003)
Szociális partnerek részére:
<:zi" Aszociális partnerek munkaügyi, loglalkoztatási érdekegyeztetésben való

részvélelének segítése (SzP/2003)
Munkaügyi tárgyú kutatást végz1ík részére:
OT<" Munkaügyi tárgyú kutatások támogalása (KJ2003)

Információ atámogatási programokról: az DFA Mp//:W\WI.ofahu honlapján, ill:
az alábbi elmen: DFA 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. Tel: 388-1270, lax: 388-1271
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Rádió a Bethlen kollégiumban
ABethlen Gábor szakképző iskola egyik jelentős eseménye volt a közelmúltban,

pontosabban április 9-én, amikor a Rádió-C megkezdte ünnepélyes keretek között a
működését [Ez nem tévesztendő össze az országos roma Rádió-G-vel, amelyik jelen
leg (a cikk irásakor) nagy anyagi problémákkal és lélével küzdi

A Bajcsy úti kollégiumban létrehozott házi rádióstúdióra 2002 szeptemberében
adták be a pályázalot Jelenleg már csak egy számítógép hiányzik a slúdió lel
jességéhez.

Ungvölgyi János nevelő, aki nagy részi vállalt aszervezési munkában, elmondta
ünnepi beszédében, hogya tanév elején lelkérlék a diákokat, hogya kollégium vi
szonylag szerény programjait próbálják jó öllelekkel valamelyest színesíteni Takács
Zoltán és Gecser Józsel ólIeiéből aztán a nehéz ulai végigjárva kialakult ama átadás
ra került rádíóslúdió A szükséges dolgok lisláját szakemberek tanácsára állítollák
össze, majd köllségcsökkenlés szem előlt larlásával egyszerűsitették. . A Békés
Megyei Önkormányzattól 50 ezer lorínlot. a budapesti Vígadó Szabadművelődési

Alapítványtól 200 ezer loríntot kaptak, míg a további 50%-01 az iskola bíztosította.
Végeredményben a 10%-os vásárlási kedvezmény is mint támogatás logható fel. A
lélmílliós slúdiónak aztán az l-es teremben találtak helyeI. AzI atanulók, Rafael Tibor
és Takács Zoltán előbb kilesiették.

Gubucz Józsel igazgató előbb szabadkozott, hogy beszédél mikrofonba mondja,
ám mivel rádióról van szó, ezérl meg kellett szoknia mindenkinek a mikrolonba
beszélésl. Ama este ís azt bizonyítja - mondta -, hogy milyen eredményes tud tenni
ajó lanár-diák együttműködés. Nem az aIontos, hogya kollégisták az A, Gvagy Ejelű

épületben laknak, hanem, hogy azt a kollégiumot masodik otthonukká varazsoljak a
lelnöttek, atanárok segílségével. Csak közösen lehet díszíteni, óvn i és nem rongalni.
Felmerüll bizonyos tapasztalatok míatt, hogy érdemes-e a tanulók kezébe ilyen nagy
értékű berendezést adni. Mind atanárok, mínd adiákok azonban értelméllálták ennek.
Nagyon bizom benne, hogy belölli majd hivatásál ez a rádió. Mindent elkövetünk,
hogy lanulóinknak minél jobb körülményeket leremtsünk. Használjálok, becsüljétek
megl Úgy használjátok, hogy az ínlormáció áramoljék, egymás jobb megértését is
segitse ez arádió. Bíuunk benne. hogy sok ilyen szép eredményl érünk el ahátra lévő

hónapokban és a következő években.

A stab

Kiállítás az Apollóban
Az ApollÓ Mozi Pódium Kávézóban április 4-én nyitotta meg bevezelő, ajanl6

szavaival az Uhrín Pal aikaló képeiből ósszeallíloll kiállílást Dezső Zollán képviselő. Uhrin
Pál már szamos kiállíláson jelenlkezelt képeivel Ö, Uhrin Pál. Endrődön szüleieIt, s

Dezső Zoltán megnyitója. a hátrérben Uhrin Pal

Vargáné Varczába Éva kollégiumvezető arról szólt, hogya Gépületben nagyon
vegyes korosztály lakik. lit egy ídeje elkezdődött egy nagyon szép közösségépítő gon
dolkodás, együttdolgozás. Ez a15--22 év közötti korosztály olyan szintre jutott el az
utóbbi Iéi évben, ami megbecsülendő és kövelendö dolog. Megérdemlítek, hogy ide
került astúdió, lettetek érte már előz61eg is. Szerelném, ha érzékelnétek, amít mi akol
légiumban évek óla szerelr.énk megvalósilani: okosan szerelni és lisztelve követelni
Ez az összelogás köztetek példa értékű.

Takács Zoltán aHíradó kérdésére elmondta, hogya rádió gondolata közös voll
Gecser JózselIel Lényege, hogy tájékoztatási nyújlsanak löbb témában a tanulólár
saknak. Anevelők segítségét kérték, a támogatást meg is kapták. Arádió programjáröl
elmondla, hogy reggel ébreszlővel indul, majd délulán kél órától Iéi négyig "ad", majd
a szilencium ulán Iéi hélióliízig. Zenei kívánságok, helyi-országos hírek, idöjárás,
egyéb zenei műsorok, ískolai hírek váltakoznak a műsorban. A rádió működtetését a
diáktársak, akíválasztott munkatársak segítik.

Vargáné Varczába Éva nyilatkozataban hangsúlyozta évek óta arra törekednek,
hogy megvalósíthassanak egy új lajta szemléletet, amely agyerekekhez közelebb állna,
modernebb, de mégis hagyományos, ami azt jelenti, hogy tiszlelve kövelelni. Ehhez
kiegyensúlyozott kövelelményrendszer csallakozik, ami a \anulóknak bíztonságot lud
nYUjtani és demokráciál bizlosít. A Cépület lakói kialakítottak egy olyan közösséget,
amiben van értelme annak, hogy célokat tűuenek kí maguk elé Ezt nevelői segítséggel
véghez is vihetik.

Arra a kérdésre, hogya többí kollégiumi, iskolai épületben tervezik-e a rádíó
bevezelését, Vargáné azt válaszolta ezt az egész stúdiót osztó I nagy valószinűséggel

átköllözletjük a Fó uli közponli kollégiumba, hiszen úgy tOník, hogy itt tovább nem
maradunk A rádió bővítése olt majd jobban kivilelezhelő lesz. A liúk kérik, hogy ők

is oda köllözhessenek majd, és lovábbra is ők vihessék arádióslúdió munkáját. Ez iti
addig is jó ioöszak arra, hogy bizonyilsák be: ők alkalmasa~ aleladatra. arádióslúdió
vezetésére.

A Rádió-C munkatársai: Takács Zollán lelelős szerkesztő, műsorvezető, Juhász
Ferenc müsorvezetó, Kiss Lajos külsös, Szűcs László zenei leleiős, Rafael Tíbor
sajtórelerens, Derecskei Sándor lanácsadó

Akiknek a műsor szól

Póhalmon nevelkedett. ahol édesapja az állatokkal való bánásmÓd minden csinjara-bin
jára meglanította Ahalárban lehelösege voll megfigyelni az állatokat, ugyanis képein
elmaradhatatlan figurák az állatok, de legfőképpen is kedvence aló.

Minden évben jelentkezik anaiv lestő múveivel, de sikert aralot! már Budapesten is,
Orosházan, Devaványán, sőt országos eszencia kiállitásra is beválogatlák alkotásait. A
mostani képei amültat idézik elénk, színes gralikai rajzokon kereszlüt.

MEZEI FUTOVERSENY
Március 27-én Orosházan rendezték meg aNAP Diákolimpia megyei döntőjét, s

mivel akörzeti versenyen minden koroszlályban 1. helyen végeztünk 6csapallal, össze
sen 30 tanulóval vellünk részt ezen aversenyen. Tanulóink nagyon szép eredményeket
értek el: 3 csapatunk ezüslérmes lett, és ezzel bejutott az országos döntőbe. Többi
csapalunk értékes helyezéseket érlek el

Ezüstérmes csapataink:
II korcsoporllány: Szakálos Edina, Balog Hajnalka, Kurucz Éva, Balázs

Tímea, Barna Nikolett. Ebben akorcsoportban nem rendeztek országos dönlől.

III. korcsoport lány: Farkasinszki Zita, Tokai Gréta, Farkasinszki
Mariann, Keresztes Kitti, Nagv Beátrix. Gödöllön 21. hely - 36 csapatból

IV korcsoporlliú: Kiss Imre, Fekécs Zoltán, Dógi Richárd, Dági Jenő,

Tari Gábor. Gödbllán ll. hely - 37 csapatból.
VASZKÁN GÁBOR testnevelő tanár, allélika szakedzö
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UTOLSÓ ÉVAD...
Sóczó Elek elmondta a Híradónak, hogya Molormúzeumra vonatkozó

szerződés az önkormányzattal ez év októberében lejár A további működés
pedig egyáltalán nem biztosított. A Molormúzeum tizenharmadik éve még
mindig kísérleti működésnek tekinthető a lennmaradás érdekében.
Köszönetleltartozom az önkormányzatnak eddigi segítségéért. Ahelyzetért
senkil nem lehet okolni, ez már túlnőll avároson is. Az államra, az ország
ra tartozna - érzésem szerint -, de már odáig nem jut el ez aprobléma.

Tudomásom szerint a múzeumok vagy hasonló kiállítások országos
színten is nagy gonddal küzdenek, tehát nem egyedi amí problémánk. A
múzeum működése alatt pénzt nem takarítoltunk meg, hiszen mindent vis
szaforgattunk a kiállításba. Szerettem volna, ha a jövőnek megmarad a
Moiormúzeum és kiállítási darabjai De mivel a jövője nem biztosított, ezért
jutottunk a liammal arra az elhatározásra, hogy idén utoljára nyitunk ki.
Fájlalom azt is, hogy az alapítványra sem ajánlotta fel senki az adója egy
százalékát.

Egyelőre nincs tervben bérbeadás, vagy amotorok eladása - fejezte be
Sóczó Elek.

A gyomaendrődi Galaktika Baráti Kör a Magyar UFO-díj 2003. elis
merést érdemelte ki. A kuratórium szerint az országban legjobban
működő egyesület agyomaendrődi.

ASportcsarnok május havi programtervezete

Női konditorna: hetente hétrön és csütörtökön 18-19 óráig, vezeti
Varga Lajos tornászolimpikon.

Május 1. "Május 1." Kupa teremiabdarúgó torna 6 csapat
részvételével 9-től

3.,11. Bcsoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság fordulói 10
órálól

3. Kistérségi Olimpia - gyaloglúra 9.30 órától
4. Városi "Ping-pong"-nap

17. Kistérségi Olimpia - kerékpár 20 órától
GYENK SE - Sarkadkeresztúr bajnoki megyei I. női kézilabda

mérkőzés. Felnőtt 16.30 órától, ifi 18 órától
18. Grund-foci 10 órától négy korcsoportban
25. Májusi Kupa leány kézilabdatorna 10 órától
31. Kistérségi Olimpia - futás 10 órától

* * *
Az Acsoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság végeredménye
1. Favil19 g OO 27-727 p.
2. Körös Krokodil 21 p., 3. Alkotmány 18 p., 4. Bőrharisnya 18 p., 5.

Speed 11 p., 6. MÖS 10 p., 7. Schwalm 8 p., B. IFI-IlL 8 p., 9.
Önpusztílók 7 p., 10 Csavargó 3 p.

Legjobb góllövők Sebők Krisz\ián (Speed) 10 gól, Pataki Tibor
(MÖB) 10 gól, Farkas István (Faviii) 8 gól, Orovecz Tamás (Körös
Krokodil) 8 gól.

GóikirálySebők Krisztián és Pataki Tibor. Legjobb kapus: Katona
Imre (FaviII).

A B csoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság 9. forduló utáni
állása: 1. Fordulat, 2. Postás, 3. Aston Kanál, 4. Szártsa, 5. Béke, 6.
Saunier Duval, 7. "C" Vitamin, 8. Stella, 9. BFC, 10. Kner Nyomda, 11.
Fekete Ló, 12. Vadangyalok, 13. Redbulls.

Legjobb góllövők: Knap Tamás (Aston Kanál) 28 gól, Papp Károly
("C" Vitamin) 15 gól, Tóth Sándor (Szártsa) 14 gól, Látkóczki Csaba
(Szártsa) 13 gól, Szelei Csaba (Szártsa) 13 góL Megjegyzés: aFekete Ló
csapallói 3 büntelőponl levonva! A Mentők csapata a bajnokságból
kizárva.

Domokos László sajlókol.leménye

Kinek jó az egészségügyi törvény megváltoztatása?
Kinek jó a kórháztörvény?

Ez akérdés napok óta feszeget minden egészségügyben érintetlet. Nézzük,
mit is jeleni ma Magyarországon egészségügyben dolgoznil Először ís elhiva
totlságot. Nagylokú ember- és szakmaszeretet kell ahhoz, hogy valaki egész
éleiéi agyógyításnak szentelje, vállalva minden!. ami ezzel jár. Jelenti lovábbá
az ütközöpontot amindenkori kormányzat egészségügyi politikája és abetegek,
hozzálarlozók közölt. Mindennapi kemény mlJnkájlJkkal kell bizonyitaniuk, hogy
az egyre inkabb elleheletlenedö állapotok ellenére is biztos kezekbe kerülünk,
ha beteggé válunk.

Az egészségügy jelenleg eladósodotl. Akormányahelyetl, hogy javítaná,
mesterségesen rontja az egészségügy pénzügyi és gazdasági pozícióit. Emellett
az intézményienntartó on kormányzatok torkát is szorongalja azzal, hogy nem
finanszirozza leladalaík ellálását. Abankkonszolidációkon lelnövekedett magyar
társadalom már megszokhatta: ha valami csődbe ment, akkor azt vagy kon
SZOlidál]ák és eladják, vagy hagyják csődbe menni. Az egészségügyet úgy akar
ja akormány eladni, hogy nem teszi értékessé abefektetők számára. Kinek éri
meg megvenni egy leépüll, finanszírozási gondokkal küszködő intézményrend
szert? Természetesen olyanoknak, akik piacol kívánnak vásárolni Miérl ne érné
meg egy nagy gyógyszergyártónak vagy orvosi múszergyártönak megvenni
kórházakat, ahol később csak az ő berendezéseit, gyógyszereit engedi használ
ni, lermészelesen állami linanszírozás mellell

Atörvény végeredményben alakosság vagyonának áron aluli és leltételek
nélküli privatizációját szolgálja. Elmaradt abetegjogok megerősítése Elmaradt
az orvosok és egészségügyi dolgozók jogainak amegerősítése. Atörvényt meg
kellell volna, hogy előzze az OEP, finanszírozásának az átalakítása. Ez sem
történi meg. Medgyessy Péter miniszterelnök úr korábban a szakma támo
gatásához kötötte a törvényelfogadásál, ám azt sem az ágazali szakszervezet,
sem a kamara nem tamogatja Ki figyel oda az egészségügy véleményére? Ki
figyel oda az egészségügyi dolgozókat tömörilő legerősebb szakszervezet
liltakozására? A kormány kőszíve mindezek ellenére nem enyhül l Újra bebi
zonyosodik, hogya kormány szociálisan érzéketlen.

AFidesz Magyar Polgári Párt nevében kijelenlheljűk, hogyegyüttérzünk az
egészségügyi dolgozókkal, és mindeni megleszünk azért, hogy érdekeik ne
sérüljenek egy álgondolatlan törvény kapcsán.

Köszönet az Öregszölöi Alapítvány támogatóinak!
Az Öregszőlői Gyermekekéri Alapílvány sok sikert, jó egészséget és ered
ményekben gazdag 2003. évet kívánva mond köszönetet.
Támogal6k: dr. David Imle polgalmesler. Gyomaendr6d Varos DnkormanYlalanak KépviseI6-leslülele. a pol
garmeslui hivalal dolg01Ói. Jakus Imre Penl2l11enl Klt. dr. Komlovslki Ferenc és neje. dr. Slab6 tva. Hanyecz
laSlló és néje. Hanyecz KII .. Raczlmre és neje. JakuS ISIvan és nele. Bula Ernó és neje. dr. GiricI Karalin, Szabó
láslló és neje. Turul Cipó Hunya Islván. MAOIlOl Dinya Zollin és neje. Csikós Janos gyermekcipó. Eurollore KII.
Markovics Tibor.

Az öregszőlői gyermekrendezvények támogatói nak sok sikert, jó egészséget
és eredményekben gazdag 2003. évet kívánva mondanak köszönetet az
öregszőlői gyermekek.
TamogatOk: dr. Oavid Imre polgarmesler. Gyomaendród Varos Önkorm3nyzalanak Képviseló-Ieslülele. a pol
ga/mesleri hivalal dolg010i. földesi zollan Ors13ggyÜlési Mpvrsel6. Endrőd és Vidéke lakar~l<szövelkezel dr. Hunya
MikiOs. Vóröskelesll KurIlIa Jinosné. Jakus Imre Pen lamenl KII .. dr. Komlovslki Ferenc és nele. dr. Szab6 Éva
AglOdual KI!.. Hanyet1lásllÓ es neje Hanyecz KIr., R,c/lmre és neje. J.kus Islván és neje. Bula EmO és neje. or.
Giricl Kalalin. Szabó lás/16 és neje. Turul Crpó Hunya Islvan. MADIZOl Oinya Zoll3O és neje. Cslk6s János gyer·
mekcip6. Vilma Cipó Kovács lajosné. Edina Cipó Fekécsné Szakálos ESlle,. Carlos Nyúlcipö Szakálos Ernó es neje.
Sevro Cip6 HOmo' JÓlIel. Gellai Cipó Gellai laSl16 és Családia. Bela Cipó Bela Allila. Pelyva Imre gyermekcipó.
Eurollore KI!. Markovics Tibor. Körós Büloripari KII. MésZáros Vendel. Némelh KIr.. Németh Delsó és családja.
Balazs lambéria Baláls Oezsó. GyuriCla Faházak Gyuricza Sándor és neje. Gyomai Koe, Nyomda RI.. Papp lajos.
Oosszié KI!. lakatos Gyula. Szallóipari Slóvelkelel Nyak6 lajos. Sárosi BI. Sárosi JOlsei és neje. ZOld CukráSlda
löld Endre és neje. Pajer cukrás/oa Pajef Sanoor és neje. Kerl Kivi KII .. Kulik Imre. SCC1Ú Béla Szarvasi Kenyér BI.
Hunya Zollán. Si,ér KIr. Hornol< lásllO. Timár Imre. Slab6 Béla. Fülöp Islvan és neje. Clikkely Péler. POharelm
laSl16 és neje. Ujlaki Szabolcs. David Allilané. Dávid Imre és f'l:je. Timar Vince és neje. Fodor Tamás és neje. Slab6
laS116. Bollik Mihály és Giricz Judi!. Fülöp Zollánné. Farkas Málé. Varli András és neie. Rác/ Józsel és neje Altóld
Tours KIr.. R.Nagy Tibor _bUvész". Légvár Békési Mihály. "Kórhinla- Slrausl Árpád. lovaglás Farkasinslki Lásl16
és családja. lulipános Óvoda Giricz Ilona OvónŐ. Rumba Tarsastánc Megyeriné Csap6 Ildikó és Megye'i Lás116.
Kórös Nép/ánc lÓlnné Rojik Edil. len' Adam Gyöngyi. Hanyecl Tünde. lérzene Kozn13 Gabor. lene Timar Zsol!.
Molna, BorMIa. Slilagyi JOlseiné. Maganyosok Klubja. Nyugdíjasok Klubja. Gubuc/ Imre és neje. Va,i LáSllO és
neje. Szakalos ~Iván és neje. Papp Jenóné. Rácl Jánosné. GondOlási KOlpani Gellai JÓlSelné. Linárl lászl6né.
Mraucsik lajos és neje. Unrin laSliO és neje. laSliO Zollan. Kovács lajos. Pályi Sandor. Szücs Judil. Olah Malé.
Hajdu Pál. Oávid Zollan. Dávid Csaba. Papp Orina. Papp Melinda. Szujó OrSOlya. Vari tva. Czikkely Beála. Clikkely
Timea. Clikkely Pél er. Clikkely ViklÓria. Palyov Anell. Uhr," Éva. Meslerházi Agnes. Kalona lsanell. CSrk6s Vikior.
palink.is Islv.ln. ilj Pálinkás IsiVán. Pálinkas János. TŰIDI/óság TlmáI Vince. Rendőrség TÓlh BálinI. Kovásznainé
Mrk6 Klára. KovásInai Klára. Kovásznai N6ra. az 1%·01 adom3nyo/O'.
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~ Szendrei László bridzs-tanfolyamot szervez szerdánként, 17
órától.

A jelentkezést párosával kérjük, a játék szabályainak
megfelelően.

BÁNK BÁN. Színes, magyar film
Rendezte: Káel Csaba, szereplők: Kiss B. Attila, Marton Éva,

Rost Andrea, Kováts Kolos, Gulyás Dénes, Sólyom-Nagy Sándor.
Forgatókönyv: Mészöly Gábor, operatőr: Zsigmond Vilmos, zene:
Erkel Ferenc.

1213-ban járunk, II. Endre király távollétében Gertrúd királyné
és meráni honfitársai dorbézolnak akirályi várban. A békétlenkedő

magyar nemesek félrehúzódva szemlélik a dáridót, s Petúr bán
vezetésével összeesküvést szerveznek. Haragjukat csak fokozza,
hogy miközben a távolban csatázó király helytartója, Bánk bán az
országot járja, az udvarban hagyott leleségét, Melindát a királyné
léha öccse, Ottó ostromolja. Pelúr visszahívja Bánkot, aki azonban a
felkelőket felségárulással vádolja. Mikor tudomására jut, hogy Ottó
el akarja csábítani afeleségét, elhatározza, hogy kideríti az igazságot.
Ottó eközben akirályné biztatására döntő rohamra készül. Melinda
megvetően utasítja vissza, de mégis félreérthető helyzetbe kerül. Az
őket éppen megleső Bánk megrendül, mikor imádott feleségét
hűtlennek hiszi, a félreértésekből származó tragédia elkerül
hetetlen ...

Erkel Ferenc operájának első játékfilmes feldolgozásában a
szerepeket korunk legnagyobb európai és világhírű magyar opera
énekesei játsszák, jórészt eredeti helyszíneken.

Készült 2002-ben, hossza 116 perc. Forgalmazza a Budapest
Film.

M~us25.GYERMEKNAP

10.00 Szabad játék
11.00 Játsszunk színházat! Művészeti vezető Kónyáné Jakab Ida
1300 sóliszt, gyurma
14.00 Adzsungel könyve - kedvezményes jegyár
17.00 órától "Mutassuk meg magunkat!" Aváros iskolásainak

vegyes, bemutatkozó műsora.

Május 26., hétfő, színház Csak bejjebb, Jancsikám!
(Lásd külön cikkünket a9. oldalon!)

Felnőtt activity bajnokságot indítunk. Négyfős csapatok jelent-
kezését várjuk. A tervezett időpont péntek esténként,
19 órától.

* * *

APOLLÓ MOZI MÜSORA - 2003. MÁJUS HÓ

Május 1.
SZEVASZ, TERASZ!

Apolló Pódium Kávézó szabadtéri megnyitása

Május 23. Sinka Beáta szárazvirág kompozícióinak és
biokollázs képeinek kiállítása,. Megnyitja Tóth Ferencné.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Június 2.,3.,4., hétfő, kedd, szerda de. 10 óra, du. 14
órai kezdettel Adzsungel Könyve 2. Színes, amerikai rajzfilm

6., 7., 8., péntek, szombat, vasárnap 19 órai kezdettel,
szombaton 19 és 2.1 órai kezdettel Daredevil a fenegyerek.
Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm (Ben Afflec)

13.,14.,15., péntek, szombat, vasárnap 19 órai, szom
balon 19 és 21 órai kezdettel Taxi 3. Színes, szinkronizált, francia
akcióvígjáték.

Pénztárnyilás, jegyváltás az e/6adás kezdete e/61t té/drávai!

Május 2. péntek. 17 óra Simon Christopher Metcalfe
festömüvész kiállításának megnyitója.

Az angol származású tájképfestő művész két éve él
Magyarországon, s nagyon kötődik a magyar környezethez. Képeit
olajjal, vászonra festi. Eddig Dévaványán és Tiszacsegén volt nagy
sikerű kiálinása. Az eseményt megnyitja Molnár István tanár, a
művész barátja. (Mount-Marti hangulatkeltés.)

Május 4. Anyák napjla
Május 16. péntek Bánk Bán operafilm
Rózsahegyi Kálmán iskola-nap

Május 1. csütörtök 16, 19,21 óra, 2., 3., 4., 5. péntek,
szombat, vasárnap, hétfő EMINEM 8 mérföld. Színes,
amerikai zenés film

9.,10.,11.,12., péntek, szombat, vasárnap, hétfő19
órai kezdettel, szombaton 19 és 21 órakor Bazi nagy görög
lagzi. Színes, magyarul beszélő amerikai vígjáték

116., péntek 14 és 19 órai kezdettel Bánk Bán. Színes, ma
gyar operatilm (MarIon Éva, Rost Andrea, Gulyás Dénes)

17., 18., szombat, vasárnap 19 órai kezdettel Órák.
Színes Oscar-díjas, amerikai film (Nicole Kidman, Meryl Streep)

23.,24.,25., péntek, szombat, vasárnap 19 órai kezdet
tel, szombaton 19, és 21 órakor Chicago. Színes, hat Oscar-díjas
lilm (Richard Gere, Renée Zellweger)

25., vasárnap 14 órai kezdettel A dzsungel Könyve 2.
Színes, amerikai rajzfilm

30.,31. péntek, szombat, június 1., vasárnap 19 órai
kezdettel Johnny English .. Színes, szinkronizált angol film (Rowan
Atkinson - Mr. Bean-)

I
I
I
I
I
I
I
I

~ Sakkozók, figyelem! Kezdők, haladók jelentkezését várjuk I
~ induló sakk~k1U:~~~) I

~ ~~~~=~~
Felelős kiadó: Trendl KII. Felelős szerkesztő: Kovács Erika. Cim: ApollÓ Mozi Pódium Kávézó Gyomaendrőd, Szabadság tér 5. sz. Telelon: 661282-987. E-maii: lrendl@externet.hu

r~~~~~~~,

I APOLLO MOZI
I PÓDIUM KÁVÉZÓ

I
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MÉCS LÁSZLÓ

A lzirályfi hárolTI bánata

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
l<amatnal~ is I<evés, nagyon I<evés volna. .

Hogyha minden folyá lell~emen átfolyna
s ezer hála-malom csal;: zsoltárt mormolna,
az én I~öszönetem így is I~evés volna.

Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadil~ bánatom.

Az egyil~ bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sol~ ember, a sol~-soh lzirályfi
úgy, ahogy az anyjul~ tudja ől~et látni.

A másil~ bánatom: hogyha ő majd holtan
fel<szil< a föld alatt virággá foszoltan,
senlzi se tudja majd, hogy brályfi voltam.

RÓZSABIMBÓ

Haga adta nél~em édessége teljét,
úgy ajándélwzta anyasága tejét,
hogy egyszer a földnel~ bennem bedve teljél~.

Amerre én jártam, l~övel~ énel~eltek

mert az édesanyám üzent a I~övelmek

szíve ment előttem előre I~övetnel~.

Amíg ő van, vígan élném a világom
nem hiányzil~ nebem semmi a vJágon,
három bánat teszi boldogtalanságom.

Amit~or születtem, nem jeleztel~ nagyot,
messiás-mutatá l~ülönös csillagok
csal~ az anyám tudta, hogy brályfi vagyol~.

A többieb láttal< egy sírá porontyot,
de anyám úgy ral<ta rám apályarongyot,
mintha babusgatná a szép naplwrongot.

I
I
I
I
I
I
I

EmeIgetem szívem. Én biroh élni nélhüled, I
gyöngéden, gyöngéden, mert szeretlek
míg nem hervad el, /~::.~>, mint rózsa bimbó a lzertet.b b / ..,/f:./, // ~.

a rózsa im ó a réten. .::~.~~{.~,,/.l.:'"~~'.'.\ ~::~:~e:r~~11:
Szeretlek \_ '''~.:, .:/ . és réteIzen szágtJdj,
mert belőled születtem,~;/ ' mint a régi zászló.
mert te neveltél fel, ::
te gondoztál, Putnolú Vilztória

tm~~~~b~et~eg~~~~~~ •
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Felhívás baleset ügyében! .
2000. május Hén. este 8 órakor, GyomaendrŐd bel

területén, a Fő út és Zrínyi utca kereszteződésében. motoros
baleset történI. Kérem. ha valaki látta az esetet. szíveskedjen
jelentkezni a386-030-as telefonszámon!

AKATONA J. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT AJÁNLATA:
Május 8·áll az Őszidő Nyugdíjas Klub vacsorával egybekötött

műsoros Anyák napi rendezvénye Zenél: Kocsis Marci.
A Fogyasztóvédelmi Fólelügyelőség gyomai kirendeltsége minden

héten, csütörtökön tartja fogadó óráját 18 órától 20 óráig.
Május 24. (szombat), 15 órától Gyermek- és Ifjúsági Nap
Aprogrambdl- a lia lal ok helyzete az EU-ban - fórum;
- diákmeló lehetőségek. ifjúsági tanácsadás (egészséges életvezetés,

párválasztás. fogamzásgátlás); kamasz-panasz. pszichológiai tanácsadás,
drog-TOTÓ; nyári ifjúsági rendezvények, jegyvásárlási lehelőséggel (pl.
Sziget, EFOT); gördeszkások bemutatója, amatőrök müsora; TÁTIKA
verseny. Előzetes jelentkezés május 20-ig; graffiti verseny. Alalfestés iránt
érdeklődök M-es rajzterveit várjuk május 16-ig; játszóház, ügyességi
Jálékok, vetélkedők, frizura- és sminkötletek; kora este fáklyás [elvonulás a
béke Jegyében; este helyi rockzenekarok műsorai. koncert.

Siketek és Nagyolhallók Egyesüleiének programja
Május 14. (szerda), 17 órálól anyák napja
Május 28. (szerda), gyermeknap és apák napja aKörös-parton, sza

lonnasütéssel
Jún;us; előzetes:
Június 2-án (hétfőn) és június 10-én (kedden) a Magyar Vöröskereszt

szervezésében 8-12 óráig véradás lesz.

Hevesi Nagy Anikó Gyoma címerél készíli atárgyalóterem restaurálásakor

Voll egyszer egy Iéi
- Akiadós havaziis "prém" gallérral és kucsmávallálla el al endrődi szobrol

AfÁ~llvt-
Május 26-án (hétlőn) 20 órai kezdettel a Apolló Mozi Pódium

Kávézóban "Csak bejjebb. Jancsikám'" címmel Vajda Márta "Hol a világ
k6'zepe... " tanulmánya alapján Eredeti vallomások és történetek a bal
mazújvárosi paraszlság szerelmi életéM/.

Atöbb. mint slázszor játszolI produkció szereplői aSzolnoki Szigligeti
Színház rangos művészei:

Huszárik Kata és Molnár László.

Csak 76 éven fe/ü/ieknek, valamint a nem prűd, nem álszent felnót
leknek ajánloml

Hol tréfásan. hol szívszaggatóan elevenednek lel a magát évszázadok
óla leudálisan domináló paraszti, szerelmi kultúra(?} szűk mezsgyéjén a
valós vagy megálmodott örömök és a sokszor megélt kínok A NŐ az
alárendeli társ, az örök vesztes, az érzelmileg kiloszlolt és megtiport
cselédlány és a FÉRFI mindig nyertes(?) legény a vad, hencegő kan
emlékeit tárja elénk plasztikusan akét ragyogó szereplő előadása

A belépő mindössze csak 500 FL
A Kulturális Egyesület, Gyomaendrőd és aVárosi Kulturális Egyesület

nevében nagy liszte/eliel ajánlok Önöknek egy leleJthetetlen és tartalmas
estét. HAL

Judósaink eredményei
2003. április 12-én regionális bajnokságra került sor Szolnokon, ahol

adiák és aserdülő korosztályok mérték össze erejüket. Délelőtt 11 órától
Slalamin folyamatosan foly1ak aküzdelmek S6ran keresztüt. Ez igen nagy
igénybevételi jeleni még felnöttek számára is, de agyerekek álllák asarat.

Első helyezést értek el:
Gyuricza Adrienn, Szabó Emese, Tóth Dominika, Megyesi Zsolt.

Juhász Allila, Kiss Martin, Sóczó Gergely, Kovacs Endre, Megyesi
Hajnalka

Másodikok leltek'
Molnár Albert, Kovács Gergő, Zsombok Fanni, Rácz Alex, Földesi

Alex, Gellai Balázs, Dananaj Tünde.
Harmadik helyen végzell:
Pintér Béla, Palai Gergö, Kurilla Dóra, Kalona Ákos, Maródi Gábor.
Ötödikek:
Szabó Daniel, Kis Atlila. Nyúzó Viktor.
Hetedik.'
Nagy Ádám
A28 indulónkból 3 kiesőnk is volt. Kis Atlila és Pintér Béla remek

szereplésüilért magasabb övlokozalra vizsgázhatnak aközeljövőben.

Gratulálunk valamennyiőjüknek' Oláh János edzö
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Van-e kilábalás?
- interjú dr. Kulcsár Lászlóval, aMagyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének alelnökével,

aBékés Megyei Gazdakörök elnökével
Mint ismert, Békés megyében április közepén asertéstartók demonst

rációl szeivez\ek asiralmassá váll serléstarlási körülmények mialt A prob
lémáról dr. Kulcsár Lászlót kérdeztük:

• Hogyan érzékeli ajelenlegi piaci helyzelel, főleg aserléspiacon?
Aszövetségben súlyosnak értékeljük. Elsődleges okok asertéspiaci és a

hozzá társuló gabonapiaci zavarok. Tovább súlyosbítja a helyzetet acsaládi
gazdaságok külön támogatásának megszüntetése, amely a gazdaságok
versenyképességét lett volna hivatott növel ni. Azért is súlyos ahelyzet, mert
Hans Fischler úr, a csatlakozási lőbizlos nemrégen tartózkodott Magyar
országon, és megerősílelte azl atényt, hogy az EU-ban acsaládi gazdaságok,
amelyek terülele állagosan nem haladja meg a30 heklárl, a meghatározúk.
Egy év van arra, hogy ezek a gazdaságok megerősödjenek, ám most ez
érthetelten módon megtorpant Növeli agondokal, hogya népszavazás poz
itivuma ellenére akonkrét felkészítés még mindig nem folytatódik

Az is növeli a gondokat, hogya korábbi évek természeti csapásait alig
kiheverő gazdák az adósság-konszolldációs program különféle szűrői miatt
még nem nagyon érzik aJavulást, mert a régi aranykorona rendszer amérv
adó, és egyéb feltétell nem építettek be a szabályokba. Ez a Békés-Sárréti
részt érinti leginkább, annak ellenére, hogyamegye általános helyzelét az
eladósodottság, szegénység jellemzi.

• Már a közelmúltban egy Békés megyei gazda, Karsai öl/elél aklua
lizalva egy serlésél meggyújtotta tiltakozásul a lelvásárlási árak színvonala
mia//. Mil tudnak lenni agazdakörök?

Legulóbb az április eleji országos válaszimányunk érlékelle aserlés- és

gabonapiaci zavarokat. A minisztériumhoz [ordultunk, ahol intézkedéseket
indilotlak be, azonban amegoldás még nem következeit be.

Aválasztmány dönthet egy olyan súlyos kérdésben, hogy szervezetünk
demonslráljon-e? Amennyiben nem lesz megoldás, akkor nem zárjuk ki a
demonstráció lehetőségél.

• GyomaendrrJdön hozzávet61egesen hany gazdát érinthel ez ajetenlegi
sertésprobléma ?

Úgy gondolom, hogy jelentős réteget érint, hiszen ez egy általános prob
léma most az Alföldön. Gyomaendrőd ugyanazon a termékpályán mozog,
mint amegye más lelepülése A legnagyobb lelvevő aGyulai Húskombinát
Agond az, hogya termékpálya olyan sok kezel érint, hogy nehéz kedvező árat
elérnie atermelőnek. Emlílhelném például Dániát, ahol asertéstermelő részt
vesz a feldolgozásban és az értékesítésben is. Magyarországon még nem
alakult ez ki. Itt elviszi ahasznot aleldolgozó, akereskedő. Apiaci aIkuhely
zet sem alakult ki amagyar termelőnél, nem egységesen jelennek meg apia
con. Szükség lenne a megyéket is átlogó értékesítő-beszerző szervezetekre,
amelyek amai napig, sajnos, nem jelentek meg

Amíg az integráció Ilyen magas szintre nem emelkedik, addig akiszol
gállaloltság is belejátszik ebbe a krízishelyzeibe. Amíg a nyugati gazdák
ráadásul jelentősen nagyobb támogatást veheinek fel, addig mindez súlyos
piaci feszültséget gerjeszt (pl. olcsó húsimport). Bizunk abban, hogy
hamarosan eredményes elmozdulás lesz a jelenlegi problémában, amenny
iben nem, az országos választmányunk - egyetértésben a többi nagy
érdekképviseleliel - alegcélravezetőbb dönlésl meghozza.

?1t4~~ 2003, fflájeu 31, (~)
Lássa vendégül családját, barátait és ismerőseit az Ön által elkészített

paprikáskrumpli bármely változatával, metyet ahelyszínen főz meg. Aren
dezők a benevezeItek számára biztosilanak 8 személyes sátrat, asztali,
bográcstartót és lűziláL A benevezőknek kell gondoskodniuk sajáI bog
rácsról és alapanyagról, valamini evőeszközökről. Jelentkezni lehet 2003.
május 25-ig aKözösségi Házban személyesen vagy telefonon (386-917).
I~evezéseket magánszemélyektől és cégektől is ellogadunk.

Egész napos program
10 órakor ünnepélyes lüzgyújtás, kezdelét veszi apaprikáskrumpli főző

verseny.
10-12 órakor: lérzene

12-14 órakor: Jó ebédhez szól anótal (Timár Zs. és Mraucsik L.)
14-14.30 órakor: mazsorett-bemutató (Színfolt Mazsorettcsoport)
14.30-1440 órakor: eredményhirdetés, díjátadás
14.40-15.10 órakor: népláncbemulaló (Rózsahegyi általános iskola csoporlia)
1510-17 órakor: gyermeknapi műsorok, játékos vetélkedők, légvár
17 órakor tombolasorsolás
18 órakor aSutlyomba Népzenekar müsora, táncház
19 órakor Kiszely Zoltán és Merényi Nikoletl műsoros estje
Egész nap bürél

Töltsön egy kellemes napol Öregszőlőben (Idősek Klubja udvara)1

Mindenkil szereielIel varunk szabadtéri rendezvényünkrej Arendezőség

HELYESBíTÉS A Híradó áprilisi számának 8.
oldalán, A képz6múvészeli tagozairól címmel megje
lent irásban sajnálatos hiba lolytán az első mondalból
kimaradt, hogyaművészeli tagozaton Hevesi Nagy
Anikó mellett Oláh Gizella, Molnárné Pésó Irma és
Novodomszki Orsolya is loglalkozik agyermekekkel.
Az érintellek szíves elnézésél kéri ük! (Holubné Hunya
Anikó és Hevesi Nagy Anikó kérésére)

Megyei lalúvós versenyen, szaxolonon Czinzár Kitti
II. helyen végzetl.

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját aKépzőművészeli Tagozal vizs
gakiállílásának megnyitójára 2003. málus 9-én, 16 órai kezdettel a Kalona Józsel
Művelődési Központbal •••

AKözoktalási Minisztérium állal meghirdeletl országos tanulmányi versenyen,
a leslészeli szakon iskolánkból a döntőben eredményesen szerepelt: Mészáros

Annamária, Novak Hanga - asajál korcsoportjukban
1. helyezésl érelek el. Kondor Nóra pedig 3 lelt.

AVárosi Zene és Művészeti Iskola 2003 április 5-én aBoV/I ing Étlerem
Sörözőben rendezte hagyományos alapítványi vacsoráját, báljál. Ezúton is szeretnénk
megköszönni azoknak aszülóknek arészvé!elét, akik jelenlétükkel megtiszlellék ren
dezvényünkel. Külön köszönetet mondunk azoknak akedves szülőknek, vállalkozók
nak. akik tombolalárggyal, illetve lámoga!ójeggyel hozzájárutlak bálunk sikeréhez.

~~,~lIERENDEZÉSlk
BARTA : Split klímák már 79900 Ft-tól

ALBERT *~. r ' . .(

Tel.: 06/66/386-980 * szEiiEbEs 9 JÁ,_-rAS
l 06/30/96-35-154 * VILLANYSZERELÉS ~

llfT.OMOS BERENDIIt"
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APRÓHIRDETÉSEK

Gépelést vállalok. 06/30/4779-557

VEGYES

Erettségivel rendelkezó munkatársakat keresekIErd.:
06130/2454-252. -b-

KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Benga Ignácot
utolsó útjára elkísérték,

sírjára virágot vagy koszorút
helyeztek, ezzel fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek l

Afő úton üzlethelyiség és kerlészelnek udvar kiadó.
Alürdő mellett nyaraló eladó. Erd.: 65/284-356. -b
4x-

KIADO

Agyászol6 család

loluashaLó írással!}

l szobás lakötelepi lakás hosszú távra kiadói Erd.:
05/20/5421-455.

megkimélI állapoiban eladó. lár 100 E FI Érd.:
55/285-354 -b-4x-
Simson Schwalbe segédmotorkerékpar kitúnŐ.
kilogáslalan állapotban eladó. lár 50 E FL Erd.
05/3012457-320 -b-4x-
Kitúnö állapotban lévő Wartburg 353-as maslél év
müszakival eladó. Erd.. 06130/4949-895.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

ifj. Szurovecz Károly,
fiunk sírjára virágot,

koszorút helyeztek, ezzel fájdat
munkat enyhíteni igyekeztekl

Agyászoló család

JARMU

(Irányár: Ft.)

bővités/e. Vállalkozói hitelek vállalkozóknak, eszköz
linanszirozás. Erd.: 06/30/8541-999 Szántó Já
nosné -b-4x-

Megbizható hölgy munkát valIaina mosás, vasalás,
igény szerini bevásárlás. lavaszi munkák. Erd:
Körös sor 5 65/284-553.
Tao gazkonveklort es 1oolall. gazos vlzmelegllól
keresek megveleire Ertesités: 15 óra után. Telelon:
05/30/2130-783

-::::::.:::..------.:::::----==:::==:==--====.1

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

Anyakönyvi változások
Elhunytak:
Gurbán Miklósné Bula Anna 80, Baktai Sándor 65, Lehóczki Mihály 81,
Gyányi Gáborné Tóth Erzsébet 97 éves korában

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128, fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

Pihenien Szalafón, gyönyörködiön az Orség párat
lanul szép növényvilágábani Szobaár: 5000
FVszoba Erd.. 05/94/429-107. -b-

Rendszámos Simson S51/1, 1988 évj .. 32 Ekm-el.

Tisztelt Hirdetönk!
A HíRADÓBAI~ megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 744- apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelenletésre Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁR ban iS kérem l

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést l

,-----------------------------------------------------------------------------------*
INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) f

---" ..

TAXI
GYOMAENDRODON NON-STOP

()()/.l()/~(Hi.l-l()4-

_~ ~- ~~/~S-~S-~S

Ping-pong, asztalitenisz tanításI. trenirozast vállalok
(200 FVóral. Erd.: 55/282-258, az esti órákban. -b
Barna mazas, hófogós, régi lécezésü, új tetöcserép
eladó. lár 140 FVdb Erd.: 55/284-277. -b-4x
Egyelemistak, lőiskolasok, FIGYELEMI Diploma
munkák, esszék, jegyzetek gépelése, szerkeszlése,
nyomlalása, kötése. Rövid hataridől Hivj, ha szük
séged lesz ránki Tel.: 561285-141 (17-20 óra),
05/30/8553-218 E-maii: kess@freemail hu -b-4x
Csak egy telefon. s a todrász házhoz megyI Tel:
05/30/5219-859

Egy pár lószerszárn. és egy jó állapotban lévő

hútőszekrény eladó. Erd.: 55/285-905.

2 db nagy ablakra függöny tarló, csillár eladö. Ar: 5
és 3EFI trd Gye., IL ker. 477. -b-4x-

Használicikk-kereskedésben olcsón eladók:
kerékpa/ok, 5 E Ft-IÓI. lúnyiró 15 E. FI,
lagyaszlóládak, hútők, mikrók, gyermekülések. Erd.:
Gye., Kulich u 1311 Tel. 06/20/9857-259. -b-4x
Sajat geppellünyirasl vállalok. Ar 400 FVóra Erd.:
06120/3211-088. -b-4x-

Eladö egy diak iröaszal, 1 cenlriluga. 1mosógép, 1
gáztúzhely (palack/a), lau10mala olajégó. Erd.:
56/385-225 -b-

28 éves, leinlormálható nó, megbizható családoknál
vállal takáritásl. kisegitésI. Csak komoly ajánlatokat
varok. Erd.: 05/20/2425-053.

Elónevelt csirke, kacsa jegyezhető ISzeleiné, Fő út 4.
lel.: 65/385-077. -b-

Jó áttapotban lévő konyhabütor eladó. lár 35 EFI.
Erd.. 05130/4551-481. -b-4x-

800 db új, B-30-as legla, 500 db csabai, natúr,
hólogós, bontott cserép, 750 Qbúza eladó, Érd.:
06/30/9252-481

Erettségivel. középlokú számítástechnikai vég
zetlséggel, német nyelvvizsgaval, szakmákkal , fileg
bizható. adminisztrativ jellegú állást ke/esek. Erd ..
05/20/2425-053. -b-4x-

Egytengelyes, ralulólékes ulánluló (5 Q),
Zanussi-Lehellagyasztóláda (200 I), lerményda/áló
(24 kalapácsos). 3 lázisú: 50x50-as rozsdamentes
mosogató eladó. Erd.: 65/285-485. -b-

Elönevelt csibét vásároljon közvellenül az eló
nevelőtóli Több éves tapasztalal. kiváló minóség,
kedvező ár. Nemes Tiborné, Gye.. Sugár út 4. sz. tel..
55/284-392,06/20/4230-926 -b-

Kombi gyermekagy eladó. lar 11 E FL Erd.:
OS/20/5402-205

Pentium és AMO alapú szami.tógép-konligurációk t

egyéb alkalrészek eladók. Ar 1000 Ft-tól. Érd.:
Vincze Gábor Gye. Vásártéri Iip. 8 B/4 2 em. -b-4x
Arcam Alla 9CO jatszö (245 EFt). MU,sical Fidelity
ElO luningoli erősilő (110 EFt) eladó. Erd .. Czikkely
László Gye.. Fő út 179. 8/2122.

Ytong 37,5 (95 db) lalazóelem eladó. I.ár 50 EFL
Erd.: 56/284-198 -b-4 x-

Kömüvesmunkát és hidegburkolást vállalok majus
1-Iől Gyomaendrődön és környékén Erd,
05/20/5615-521.

Hazi izesilésú szalámi és vágogalamb van eladó
(pucolva is lehetségesi, Gye., Móra F u. 20. sz.
Erd.: 55/284-082. -b-

Textima bőrvarrógép és körüllüzőgép eladó. lár 50 E
és 100 EFL Erd.: 05n0/2275-945 -b-4x-

Jó állapo.lban lévó, nagy méretú rekamié eladó. lár
15 EFL Erd.: 55/285-95516 óra után. -b-4x-
Eladó 1 db 3 I betonkc'erő. 1 db 3 I. (3 kW) ter
ménydaráló, l db sertésmérésre alkalmas mérleg
mérórekesszel. Erd .. 55/285-354. -b-

Kockaházat vennék (léglából) Gyomán.
Besenyszegen, Erték: 4,5-5 MFL Erd.. 05n0/2027
117. -b-4x-

Endródön, a. Csurgó utcában telek. házzal eladó. I.
ár 700 EFL Erd.: 06/30/5155-811. -b-4x-

EndrOdön a vásártérnél, kövesút mellett. öreg ház
telephelynek. vagy gazdálkodasra is alkalmas. nagy
portával eladó. Ugyaniti beton kútgyúrúk is eladók.
lár 1,5 MFt és asoo FVdb. -b-4 x-

Gyomán, az Attila utcában régi lipusú ház teljes
közmúvel eladó. lár 3,2 MFL Erd.: 551285-594. -b
4x-

Bonloll lürdókád, mosogató, radiátor, ajtölap, viz
szerelési anyagok. csaptelep, gázpalack, parabola,
babakocsi, etetőszék Ár: 500 Ft-Iól .. Erd.:
Gárdonyi u. 15.. tel: 05/30/4549-370 -b-4x
Kedvezményes hiteleki Lakásvasárlasra, lakás-

, Kinött 4-5 éves lanyruhákra lenne szükségem
pénzért, vagy ingyen. Minden megoldás érdekel.
Erd.. 05/70/2987-398 -b-4x-

Gye.-n, aFő út mettetl egy 58 nr-es és amettette
fekvő, 190 m'-es, összkomlortos családi ház eladó.
La/ 6,5 MFt és 13 MFI. Érd.. 05/20/4380-550 -b
4x-

lIiüsági Itp.-en 2,5 szobaslakás garázzsal eladó.l.ár
4,8 MFI. Erd.: 05/30/3508-131. -b-4x-

Gyoman, aFö üt mellett emeletes ház. összkomlor
tos, 1093 ml, rendezett porlán, melléképülettel, ga
rázzsal eladóll.ár 10 MFI. Erd.. 551284-585 -b-4x
~ö áttapolban lévó 3 szobás ház eladö. I.ar l M FI.
Erd.: 05/30/4172-083. -b-4x-

Régi tipusü. letújitasra váró, 3 szobás családi ház
(Gye, Katona J u. 2. ) eladó. Csendes környezet
(város szélén). kicsi udvar (500 m'), lépcső nincs
mozgássérült részére könnyen alakithatól Teleionos
érd. ulan megtekinthelö adéli órakban. I.ár 3,8 MFI.
Erd.: 05/30/4051-055. -b-4x-

Gye., Bocskai u. 38 sz. alall közmúvesitett épitési
telek eladó. lar 2 M FI. Erd .. Kruchió Laszlóné
Október 5. Iip, 5, 0/11.

Gye.-n összkomlortos, gáz központi füléses, kertes
csaladi ház eladó. I.ár 3,8 MFI. Erd .. 05130/4730
945. -b-4x-

Endródön. aSugar u. 48. sz. alatti csaladi ház eladó
(garázs, telek, melléképület) bővithetó. atakitható
igény szerinI. (Kövesút melletl. jól megközelithelő)

lár 4,5 M FL Erd.: 66/284-155. 05/3012940-550
-b-4x-

~áz elado padlásteres, teljes közmúvel. I.ár 9 M FI.
Erd.: 551285-049 az esi i órákban. -b-4x-

Gyoman, Rácz L. 28. sz alatt 12 éves, nagyon szép,
összkomfortos csaladi ház, nagy. telekkel, garázzsal
igényesnek eladó. I.ár 9.8 MFI. Erd.: 66/283-005. 
b-4x-

Blaha út 23. sz. alatt 3szobás t anegyedik üzlelhe
Iyiségnek is jö. összkomlortos. régi lipusú családi
ház 1400 m' telekkel, gazdas<igi épülettel eladó. I.ar
45 MFI. Erd.: 551284-435. -b-4x-

Gye.. Ady Endre u 11. sz. alatti paraszthaz, ö?sz
komlorlos, sürgősen eladó, Lár 1,8 M FI. Erd.:
551283-944.05130/5709-057 -b-4x-

Gyomán aVI. ker. 540, 90 m'-es, 3szoba összkom
lortos ház, 2200 m' telekkel. garázzsal eladó. Víz,
vittany, gaz, leleion van Erd.: 55/285-508. -b
Kocsorhegyen 300 n.öl bekeritett kert, gyümölcs
lákkal'eladó, kúl. villany atelken. lar 250 EFL Érd.:
oinya Béláné Gye., Gárdonyi u. 49/1. -b-4x-
AFüzlás-zugban 300 n.ÖI gyümölcsös, kis laházzal
eladó. Erd.: 386-097. -b-

Gye-n 2 szobás, régi tipusú, összkomlortos ház,
garázzsal etadó.l.ár 2,7 MFI. Erd. 05/30/5255-511.
-b-4x-

Gye, Budai N. A. 15. sz. alaIti 2 szobas, összkom
lortos. gázlütéses, leleionos, szennyvizbeköléses
családi ház eladó I.ar 5MFI. Erd.: 55/284-817 este.
-b-4x-

5 szobas összkomlortos családi haz és Vasártéri
IIp-i löldszinti 1 szobás lakás eladö. Érd.: 55/284
710.

Gye., Dobó u. 40. sz. alaIti vizpart.i, épitési telek, lel
jes közmúlehetőséggel eladó. Erd.. 05/20/9251
457,55/325-042

Avoll AlkOlmány lsz központjaban, amezőberényi út
mellett 546 rri-es gazdasági épület eladó. lar 2,5 M
FI Erd.: 65/284-253 esle, vagy 06/20/5723-740 -b
4x-

AJ. IIjúsagi IIp.-en 4 lakásos larsashazban lakás van
eladó + garázs (Fő üt mellett, rendezett
környezetben) lár 5.5 M FL Erd.: 55/284-155,
05/30/2940-550 -b-4x.

INGATLAN

Gyomán aBercsényi u. 15/2. sz. alatt 45 m' hasznos
alapterületű, összkomlorlos parasztház, kis udvarral.
garazzsal eladó I.ár 2,2 M FI. Érd.. Gye., Sebes Gy
u. 54. -b-5x-

Révlaposon, lürdóhöz közel porta eladó, Gye,
Radnóti u. 7. Erd .. 05/30/4423-909: 0512015325
las. -b-

Gyoman aKulich Gy. 8. sz. alatti tetőlérbeépitésü,
összközmúvesilett, 4 szobás családi ház, mel
téképülettel, 1520 m' telekkel eladó. I.ár 9.3 M FI.
Erd.: 05/30/5811-723. -b-4x-
Gyomán, Ady E u. 212. alatti há/eladó 2,5 szoba,
nagy alsóépülel. I.ar 3,8 M FI. Erd. 05/30/4514
505,55/284-258 -4x-

Gyomán, aZrinyi Miklós - aszlallburkolalú. leljes
közművel elláloll - utcában épfiési telek eladó.
Ifanyár: 800 EFI. Érdeklődni: 66/283-489-es lele
lonon lehel.-b-6x .... .
Gyoman parasztház eladó. Fűtés: gáz, viz az udvar
Nn. csatorna alelekre bekötve. I.ar 3,3 MFI. Erd.:
05/30/4838-515. -b-4x-
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481,- Ft-tól 2790,· Ft-ig

BRMKK

FolyóI/lili lOS l/l/ I)()',· ii!ii Ú ru /, és::1eliel
várjuk kcd,'cs "ásárlúillk(Jl!

Nyitva tartás: Hétköznap 8.00-1200:13.00-17.00
Szombat 8.00-12.00

Telefon/Fax: 06-66/3S6-553

További relvilál;osiL:ls a IlRMKK
Tanu)m;Ínyi Os<l:ily:in kérhelő.

5600 Ilekéscsoba, Kétegyházi út 1.
Tel.: 66/~~5-0~O, Internel: wWIV.1Jrlllkk.hu
e·mJi[: inf()@lJ):lil.brmkl-:.JHl

~~:i~l~~~~~~~::~~É3~yW~:I~~~,~~,~li~~igg~~5iltÓ~I;j)js~bvallY
Inté:t.ml."nY-;IUrcuil;jo,;iu~:~j:'lCorn~"ci,n:0012

BRMKK - A HASZNOS TUDÁS

5500 Gyomaendrőd,Kossuth út 45.

• HŰTŐ- ES KLiMASZERELŐK RESZÉRE UNIÓS ZÖLDKÁRTY A
FELKÉSziTÖ KÉPZÉS ÉS VIZSGA

• MINŐSÍTETT HEGESZTÖ
• GIPSZKARTONSZERELŐ
• MEZŐGAZDASÁGf GÉPKEZELÖ
• ECDL-KÉPZÉSEK ÉS VIZSGÁK EGÉSZ ÉVBEN

6nkölrséges kepzéseillknél 5ZfA jó vá irás érw!nyesitheró.

A BEKESCSABAI REGIONÁLIS
MUNKAERŐFEJLESZTÖÉS -KÉpző
KÖZPONT 2003. MÁJUSI
ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSI
PROGRAMAJÁNLATA

A Békés Me ei Munkaü~ i Kö om által táma alOII ké zések:

* Papír, kasírozott. habositott, selyern. fürészporos
falburkoló tapéták

;I< liozzá Dordürök külónbözö szélességekben
... Öntapadós lapetak. öntapadós bordürök
;I< Poszterek falra. ajtóra
... Tapétarag'lsztók

*' fürdöszobaszönyegek 1590,- Ft/ln
... Viaszkosvászon 9 l 5,- Ft!nl
... Ajándéktárgyak: vázál,. \"lspól'\, faliképek.

egyéb tárgyak

Tapéták teljes választéka

"\ UTI ÁTMENETI és NyÁRI

@ ruhák, cipó'k, valamint.. " .
9' BORKABATOK vására.
; \ Géprongy folyamatosan kapható!

U~ Nyitva tartás:
GYOMAENDRŐD hét1ő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-íg,

Szabadság iér 4. SZ. szombaton: 8-12-ig

_.
Julica Vzletház

ballagási ajándékot a Julica Üzletházból
• aranV és ezüst ékszerek árusítósa, javítása

• tört aranvból ékszerkészítés.
Minták széles választékbanI

• Fénvképezőgepek mór 4100 Ft-tól

• filmek, elemek
• karórak 2300 Ft-tól (foli· és ébresztöórók)
• fotoolbumok. képkeretek mór 220 Ft-tól

• videokazettók SóS Ft-tól

• kerámia tárgVak
• hőmérők, borfokolók, szeszfokolók, keltetőhőmérők

• amatörfilm kidolgozás kedvező áron, kiváló minőségben.

papírkép készítés bármilyen digitális adathordozóróll

VÓrjuH vósórlóinHotl

Gvomaendrőd. Fő út 216. TeleFon: 06/66/284-81 S

Tavaszi ajánlatunk:
bozótvágók, fünyírók, szegélyvágók,

idomvasak, kerítésanyagok

DINYA IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.

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

• Fürdőszobáját fe/újítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, ötrétegű csövek, idomok,
boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok

kaphatók

r·-·-·---·_·_·_--·-·-·,
i PAPÍRDOBOZ i· .I St~colt és hagyományos I
· PAPIRDOBOZ gyártása .

! STANCfORMA KÉszíTÉS ~
, RÓZA KFT. I
,• 5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep U_ lll. '1

Tel./fax: 66/282-686,06/20/9142-122
· E-mail: vendel@bekesnet.hu .,j
~._._._._._._._._._._.
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YTONG

06/20/3107-532 • 06/30/4561-231
Gyomaendrőd, Kossuth u. 68. • HídtiJ út 12.
Nyitva: h-p.: 8-17 óráig, sz.: 8-12 óráig.

GELLAl IMRE
Gyomaendrőd,Zsák u. 7. sz.

Telefon: 06/66/285-265. 06/30/2284-728

Tüzép-te e
Gyomaendrődön, az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,

dunai sóder és import cement kedvezményes áron
készletbőL vagy rövid határidőremegrendeLhetök!

Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071, 66/284-812 este

TELEVíZiÓ, VIDEO készülékek javítása,
üzembe helyezése.

FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása, beszerzése.
PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása.

(Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.)

TERRANOVA-

FESTÉKCENTER - 2000 BT.
Tavaszi nemesvakolat akció, valamint

tetőfólia, szigetelő és gipszkarton
AKCiÓ!

LLA~~~ZGE m~'~E~o~ ~:J!Jm!m

enduline.

BETON ts !plrőAHYACCYAArO I<fl.

Frühwald

TÜZELŐUTALVÁNYOK
BEVÁLTÁSA!

·...........................................................

· .· .···

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az alábbi
időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2003. május 12-én 17 óra
Endrődön: 2003. május 12-én 17 óra

(Déryné Művelődési Otthon)

~"""''-<I'..... Személygépkocsi, p, •

motorkerékpár ~
segédmotoros kerékpár ~

Jelentkezni. Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Telefon 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások kedd, csütörtök 17-20 óráig
Ügyféllogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

O•• B'ZONYITVÁN~éb
~ , q~

Személyre szabott oktatas!
Korrepetálás, felzárkóztatás, magánórák kisiskolások

nak, illetve 5.,6. osztályosoknak történelemböl.
Nyári hónapokban'

• ismélló, gyakorló foglalkozások
előkészítő fogalkozások az új tanév könnyebbé, eredménye
sebbé télele érdekében

• pó/vizsgára való felkészJ1és
Cél aminél jobb iskolai eredmény elérése!

Minden diákol nagy szere/eliel várok'
Érdeklődni: 06/66/285-141 (17-20 óra) 06/30/8563-218

~===S::S:;;==<'=:>==~'='~-=""'1l

~ /I ./ f , ~
~ ~~ p

r-:;;=,$'==S:"""<'=S:"wS',=,-=S'«<;<,,s:s::s:==-=~ § AKCIÓT HIRDET ~i

~ &~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u 18 alatt ~.: i.. Minden méteráruból 20% engedmény! i
fu Varrodámban vállalom I I Gyermekruha beszerzési áron kapható, amíg akészlet tart! ~
~ női f Isőruh" za ~ ~ Gyomaendrőd,Apponyi u. 17/1. ~
í1 hozOl! anyagból, gyermek mérel!öl a női extra méretig egyedi méret szerint a M Nyitva tartás: M

~ Szoknyák, blúzok, n~~~~~~~~~~~~:~~~~~~,k~~~i;tJ~Ök, osztályOk részére ~'" 1=-.=.. ~~,.:~<:._.'._,1:-~~:;~~~:~~~.::~.~y,::?:~.y~~.: .....~.y._,~"J
~ ballagási kosz ümök, szalagavalóra alkalmi és táncruhéik készílésél is. :., ,;2:.... ~""'-"'._. .,.,~.... ._, '. .• " ~'" ,,-, . . ,.'=_~
~ ~e Nyi/va tar/ás ahét minden napjan8-17 óráig \.lI G'O" hal";dó, ked.~d ,,,k Te le100 66/386·'79123, 06130/9087'808. I.,,:

~ Fé~ fi I őruhá a ,l

tI ahelyszínen kiválaszlol! anyag- és szinminta alapjan egyedi mérei ;
fl és fazon szerint: férli nadrágok. zakók. öllönyök. ballagási öllönyök ~
~l kiválaszlását és rendelésél is végzem. M
1 ~

l==~~=~~~::~~:~~~:::~:~~~~~~=J
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A MÁGU8-COMP
Számitástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kel1ékek
• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, \onerek

töltése
• Internet-előfizetés ,::.
• Fénymásolás, faxolás <:.
• E-maii küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivilelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Részletfizetési lehetőség!

CímülIk' 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
(a gimnáziummal szemben)

E-maiI: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581·610
Nyitva tartás: hétfőtó1 péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig.

at .. Körösi Weekend Horgász-~~
~ hobbY-o kempingszaküzlet ~i'<b.

Horgászfelszerelések
- teljes márkakinálat

Ajándé ktárgyak

GVÜMÖLCSFÁK ÉS OíSZNÖUÉNVEK
UÁLOGASSON SZÉl.ES VÁl.ASZTÉKUNKB6u
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk alakosság és aközületek rendelkezésére az alábbiakkal:

&:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítö-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlel
- betonértékesílés, helyszínre történő kiszállítás
-teljes körű temetkezési szolgállalás

· .·: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás
:MAGTÁR FERTÖTLEN íTÉS
: csótány-, hangyairtás
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162
•· .

, , ..
LATSZERESZ UZLET

GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁCj TÉR 5. TElEfON: 284/255
INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

H./I<'/P.'Sw. dÉlElŐTT

\..~ SzTI('VÉNYEk bEVÁlTÁSA

C>C> SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk NAqy VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁsSAl vÁRjuk

kEdvES vÁsÁRlóiNkAT'

TiSZTElEnd: Szarfi.a Gilla L4TSZERÉSZMESTER

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumíabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhei.,

valamint targoncához. ..
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű =
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.

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

Telefon: 06/30/3932-162. 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.

"HERIfIl X 5500 Gyomaendröd,
• J Iparielep 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
• lnterspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel ... )
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Tavaszi AKCID! ~l

MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok és bútorok egyedi
megtervezése és kivitelezése,
díszkapuk, díszkerítések és lép
csők faragása

Megdöbbentöen kedvező árakkal ,
nagy választékkal ,

kényelmes vásárlási körülményekkel
várjuk vásárlóinkat

a HŐSÖK útjai COOP-ABC áruházban!
Akciós termékeinkböl

20-30% kedvezménnyel vásárolhat!

Figyelje a COOP szórólapokat
és a bolti plakátokat!

KERTMEGI MIHÁLY
általános asztalos

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111. sz.
Telefon: 06/30/3543-383

INTEQ, ,
NYELV8TUDIO
Folyamatosan indulnak 6-10 fős

angol és német
NYELVTAN FOLYAMOK

igénytől függően, minden hónap elején

Helyszín: Gyoma, Kossuth u_ 18.

Kezdő, újrakezdő és haladó
csoportokba várunk érdeklődőket.

(}
RÓZ~O;~~~EL (f
Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122 • 20/4684-876
E-maii: vendel@bekesnet.hu

Jelentkezés minden hónap 20-ig.

Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD.FŐ ÚT 181/l.

Tel./fax 66/284-559 • E-mai1: online@bekes.hungary.net

?~ ?1táű

Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

ONLINE

Ajánlatunk:
Viraghagymák, virágföld, -cserepek, műtrágyák, fűmag

Kukorica vetőmag, lucernamag, zöldségfélék
vetőmagjai, virágmagok

Kéziszerszamok, szögek, csavarok, elemek, fóliák
Szivattyúk, búvarszivattyúk, tömlők, gumicsizmák

Esőkabátok, védókesztyűk, keritésdr6tok
Létrák, műanyag kukák, F(lNyíRÓK

Nagy uálCLSztékkaL várjuk kedves uásárlóinkat!

AGRO ÁRUHÁZ
Fő út IS. sz. (volt Jóbarát bisztró)

ÁLLÁST A.JÁNL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, mázoló/festo és faipari

segédmunkást/asztalos segédet keres.
Jelenticezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet

Május 5-tó? az idei

legkedvezóöb akcióval

ko'ttetheti be családjának

akőzel140 csatornából

álló programcsomagot!

lIlC Direct
MŰHOLDAS TELEVíZiÓ MINDENKINEK!

További akciós müholdvevő szettek:
analóg: 19900 Ft

digitális szett: 33900 Ft

TELEMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853



16 GYOMAENDRŐDIHÍRA~Ó 2003. MÁJUS

[. Rendőrségihírek .]
2003. áprilisi eseményekról

Április 2·an, délután egy Juhász utcai lakos bejelenlésllell, hogy miközben akulyájál az
utcában sélállalla, egyik lakos meglámadia ól egy ballal. s minden elózmény nélkül elkezdle
verni, Kiderüll. azérl, meri sérelmezle, hogy 011 sélállatta az ebeL Gyorsítoli birósági eljárás során
50 ezer lorint büntetési kapolI az elkövető.

7-én, délelóll 11 órakor aMunkaügyi Felügyelőség egyik dolgozója bejelentelle, hogya
Tükón·malornál 4 román i1letékességű személy munkavállalási engedély nélkül dolgozik, A
békéscsabai Bevándoilási és Állampolgársági Hivalal egy évre kilillolla őket az országból.

Ahónap vége lelé pedig újabb kél személy ellen hozlak hasonló döntésI.
Akövelkező eselligyelemfelhivásnak is lekinlhet61 7-én 11 órakor az egyik helyi élelmiszer·

boiiba belért egy lérli "vásárlási" szandékkal. 100-110 ezer forintért szedeU össze ítalnemúkel és
dohanyarut többek közÖl! Azzal, hogy kiviszi az aulójába aholmit kiment, de már lizelni nem Iért
vissza. Az üzlel egyik alkalmazollja arra emlékszik, hogy sötét szinű gépkocsival hÚ101I el az illető

Ismerellen lelles ellen indulI az eljárás,
16-án, aleggeli órákban egy Bajcsy utcai kocsmában italozó ember, akinek korábban gand

Ia, nézelellérése akadl aszemélyzeUel, hirtelen lárni-zúzni kezdell az ilalmérésban. Akihívoll
rendőqárőr ellogla agaráZdálkodóL Abirósági ilélel szerint emberünk kél évi próbára bocsálás·
sal egyelőre megúszla adolgoi.

lB·an délutan 5óra lajban bejelentés érkezett, hogya Rózsási területen ismerellenek lelőt·

tek egy vadnyulal, és egy leher színű gápjárművel elindultak Gyoma felé Abejelentő gépkocsi já·
val kővelle őkel, kőzben érlesilelle az esel ről arendőrségel Végül aKondorosi úlon elloglák az
orvvadáslOka!. csomaglarlólukban az elejieIt nyu:al is meglalállak A3kg·os, 15 ezer Iarini érlékel
képviselő vad elejléséert várják eljárásuk belejezését az elkövetők.

:9·én éjszaka 2óra után bejelentették aPavilon diszkóból, hogy egy ittas személy abejárati
kapunál elhelyezetl, megvilágílott árjegyzéktáblát szétverte, seuellegalább 20 ezer lorint kárt
okozolL Akiérkező rendőr elfogla agarázdál, vérvételre elszállítolla agyanúsítottal

24-én esle az orvosi ügyelelról bejelenlelték, hogy az egyik belegnek, míg ő az orvosnal voll,
ellopták aváróban maradt kabáljából amobillelelonjál Akiérkező rendőrjárőr akörnyékről el6ál
!it011 két gyanúsilhaló személyI, akik, mini kiderül!, nem helybeliek vollak. Az egyik közeli kukában
meglalálták az eltulajdonílott készüléket is, bár nem vallollák be az elkövetés\, ellenük az eljárás
megindul!. alapos gyanú alapján.

Szintén egy,lelhivasnak is minősülő lörlénésl 19-én esle aTemplom-zugban várakozolI egy
gépkocsi, nyilait ajlóva!. Amíg atulajdonos elment akocsijáiól, egy ísmerellen elkövető elvette
pénzél aműszeriaion lelejletl pénzlárcából, s15 ezer lorintnyi készpénuel etlűnl Alkalom szűli a
lolvajt, illelve sokan megleremtik a kedvező lehetőséget az ílyen és hasonló esetekhez
nemlőrődőmségből vagy kőnnyelműségből ...

MEGHívó
GyomaendrődVáros Önkormányzata és az Endrődiek Baráti Köre

szeretettel meghívja és várja az elszármazott és itthon élő polgárokat
a Hősök Napi ünnepségre május 25-én, délelőtt 10 órára az endrődi

Szent Imre-templomba, és mise után a Hősök téri koszorúzási

ünnepségre. Ünnepeljünk egyült'
Az ünnepség után baráti lalálkozö és kázös ebéd aBowlin étteremben lesz.

ENILNO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214•• Telefon: 06/66/282·822

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
Tel./fax: 06-66-386-186. 06/30/3348-018

Építólpari szolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

EpiltSi rtJl,ljag{l!r: sor/er. !lOmo!r. cemmt. mtsz.
!r.özlizalé!r su;.tlitrtsa

'-~ Megnyílt aTurul Cipő Mintabolt
'-' I URUL acipögyár területén

Gyomaendröd, Szabadság tér 2. TeL: 66/386-251

Tavaszi, nyári, bébi-, gyerek-, lányka-,
női és férficipök széles választéka, termelöi áron!

KIÁRUsíTÁS!
Készletek, minlacipők, osztályos cipők rendkivül kedvező áron:

gyerekcipők már 900 Fl·tól • női cipíík már 1990 Ft·tól· női csizmák már 3000 Ft·tól
Nyitva larlás: H-P 9-17, Sz: 9-12

Vásároljon magyar börcipöt, garanciával!

Gyomaendrödi Híradó • Gyomaendröd Varos Onkormanyzatanak lapja • Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Kepviselö-testülete • 5500 Gyomaendröd. Szabadsag ter 1. • Tel.: 66/581-237 • Fax: 66/283-288

Felelös kiadó dr. David Imre polgarmester • Készült: Balu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
E-maii: polgarm.gye@bek.ahh.gov.hu • Terjesztik a gyomaendrödi kereskedök • Engedélyszám: lIl/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390



v. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál~
Fúvószenekarok és Mazsorettesoportok Gyomaendrödi Találkozója---=-

,
2003. MAJUS 1-2.

KÖSZÖNTŐ

Gyomaendrőd Város Önkormány
zata nevében tisztelettel köszöntök va
lamennyi vendéget, érdeklődőt, - min
denkit, aki az immár V. Gyomaendrődi
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválon e
két napban megjelenik. Külön megbe
csüléssel üdvözlöm a kiállítókat is.
Egyben megköszönöm nekik, hogy el
fogadták meghívásunkat, és ezzel se
gítik városunk szezonnyitó idegenfor
galmi rendezvényét színvonalasabbá,
élménydúsabbá tenni. Szezonnyitó 
mert a nyár folyamán több hasonló
rendezvény lesz városunkban. Például
a jelen rendezvényünkkel párhuzamo
san folyó BMW motoros találkozó,
birkapörköltfőző-verseny, VW bogárta
lálkozó, halfőző-verseny, motocross
verseny, stb.

Mindezek a saját szakmaiságukon
túl azt a célt is szolgálják, hogy telepü
lésünk és környéke minél ismertebb le
gyen, hogy az ide látogató vendég
sokfelé vigye el hírünket, térjen vissza 
és hozzon magával másokat is. Nem
csak belföldről, hanem ha az Uniós
tagsággal még jobban megnyílnak a
határok jusson el ide is a külföldi turis
ta is. Célunk továbbá a térség turiszti
kai adottságainak bemutatása, a falu
si- és agroturizmus fejlesztése, amely
magával hozhatja, hogy hosszú távon
bővülnek a piaci kapcsolatok, a térség
termelői, gazdálkodói számára, s be
következik az a szemléletváltás, amely
a piaci igények elsődlegességét hang
súlyozza. Önkormányzatunk e cél ér
dekében igyekszik mindent megtenni.

A korábbi években az idegenfor
galmi szezon augusztusban többnyire

véget ért. Most 2003. augusztusában
reméljük ez változni fog. A liget-fürdő

ben ekkorra elkészül a fedett rész,
ahol a 25 m-es medence, szauna,
szolárium, fiziko- és balneoterápia is
lesz. Ezzel mintegy felerősödik a ter
málfürdő gyógyfürdő jellege. Tovább
időzhet tehát a pihenni vágyó vendég
településünkön, sőt mivel sok jó szín
vonalas szálláshelyünk is van - szállo
dák, panziók, fizető vendéglátók - té
len, illetve az év bármely szakában visz
szatérhet a kikapcsolódni vágyó.

A jelenlegi fesztivál immár 5. alka
lommal vállalja, hogy megismerteti a
ma emberével a hagyományos táplál
kozás ízeit, bemutatja a mainál egész
ségesebb táplálkozás lehetőségeit.

Kevesebb zsír, hús - több tejtermék.
Felvillant már biotermékeket is - mint
például a csongrádi illetőségű Újfalusi
Mihály sajtjai. A szakmai fejlődéshez

pedig a Mezőgazda Kiadó könyveit
ajánlom a figyelmükbe. Mivel a majá
lissal egybe esik a rendezvény, az ak
kor szokásos programok sem marad
nak el. Már 30-án este térzene és táro
gatózene lesz a főtéren. Május i-én
este utcabál - 2-án délután 14.00 órá
tól a mazsorettek felvonulása is látvá
nyos lesz a főúton. Természetesen a
Jászdózsai huszárok felvezetésével 
mint ahogy az a korábbi években is
volt.

Legvégül mindenkinek megköszö
nöm a munkáját, aki a rendezvény si
keres lebonyolítása érdekében valamit
is tett. Elsősorban a Bethlen Gábor
Szakképző Iskola és Kollégium kollek
tívájának és a Bethlen Alapítványnak.

Várjuk Önöket. Érezzék jól magu
kat városunkban.

Dr. Dávid Imre
polgármester



Az V. Nemzetközi Sajt- és
~Túrófesztivál programja

2003. - Gyomaendrőd

Április 30. (szerda)

18.00 Térzene a Krisztián Pizzéria előtt a
Szarvasi Rezesbanda közreműködésével

21.30 Tárogató zene a református templom
torony-erkélyéről (Mátó Mátyás apátfalvi
művész előadása)

Május 1. (csütörtök)

7.30 Zenés ébresztő fúvószenekarokkal

9.00 A szakkiállítás megnyitja kapuit

A gyomaendrődi Színfolt mazsorettcso
port bemutatkozása

9.30 Gyomaendrődi Városi Zenei- és
Művészeti Iskola fúvósainak játéka

9.45 Komádi I. sz. Általános Iskola Szivárvány
mazsorettcsoportjának fellépése

10.15 A dévaványai Művészeti Iskola modern
tánc csoportjának műsora

10.30 Komádi 1. sz. Általános Iskola Hétszín
virág Moderntánc csoportjának bemu
tatója

11.00 Az V. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
megnyitása

Megnyitót mond: Benedek Fülöp
címzetes államtitkár, FVM

11.30 A gyomaendrődi Színfolt mazsorettcso
port műsora

12.00 A Körösmenti Művészeti Alapfokú Iskola
és a Komédiás Kör vidám műsora

12.30 Jó ebédhez szól a nóta

Játszik a Suttyomba zenekar

13.30 Mezőhegyesi József Attila ÁMK Alapfokú
Művészeti Iskola mazsorettcsoportjának
és fúvószenekarának fellépése

·14.45 Tótkomlós MOL-Rt Ifjúsági
Fúvószenekar játéka

15.30 Deák Mónika táncdalénekes miJsora

16.00 A gyomaendrődi Színfolt mazsorettcso
port fellépése

17.00 D.G Pantomim Színházi Társulat:
Emberek és Emberek c. műsora

18.00 A szakkiállítás napl zárása

19.00 Utcabál (24.00 óráig)

• Beraczka & Zsizsi Produkció
(Nosztalgia zene)

• Stage-Line együttes játéka (Lendületes
tánczenék, virtuóz hangszeres szólók)



Május 2. (péntek)

9.00 Gyomaendrődi Városi Zenei- és Művé

szeti Iskola műsora

9.30 A gyomaendrődi Színfolt mazsorettcso
port fellépése

10.00 A szakmai zsűrik megkezdik munkájukat

A kondorosi Szivárvány mazsorettcso
port bemutatkozása

10.30 Az Abonyi Fúvószenekari Egyesület
műsora

11.00 Tejes-boros vetélkedők a fesztivál szín
padán

12.00 A Szarvas-Band játszik

13.00 Szabó István pánsíp művész műsora

14.00 Fúvószenekarok és mazsorettcsopor- \
tok felvonulása a város főutcáján az
Evangélikus (német) templomtól lovas
huszárok vezetésével

14.30 A Jászdózsai huszárok bemutatója

14.45 A csorvási Ifjúsági Fúvószenekar és
Mazsorettcsoport műsora

15.30 Latin varázs (Mező Mihály és zenekara
játszik)

16.15 Az V. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és I
Túrófesztivál eredményhirdetése a szak- l

mai zsűri döntése alapján

Záróbeszédet mond dr. Dávid Imre pol- I
gármester

I

18.00 Operett dallamok Kóródi Anikó és Bozsó I
József előadásában

19.00 Szuperbuli I
Fellépnek: Lajcsi és zenekara, Szuperbuli
tánckar, Márió a harmónikás, Komonyi I
Zsuzsi és a SynD'or

A fesztivál müsorvezetője.· Bánki Ároád

Esős idő esetén a színpadi mljsorok
asportcsarnokban tekil1thetőkmeg

A rendezvényekre a belépés dljlalan.

Május 1-i különlegesség. ökörsütés

A programváltozás jogát a rendezok fenniartják.
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Fúvószenekarok és Mazsorettesoportok
Harmadik Gyomaendrődi Találkozója

Kiemeit médiatámogatók:

~BÉKÉS NIEGYEI HÜ["Ap

A Gyomaendrődi Színfolt Mazsorettcsoport 1994-ben alakult.
A nagycsoport létszáma jelenleg 12 táncos, az utánpótlás, a
mini mazsorettek létszáma pedíg 18 fő. A hét év alatt számos
fellépésen és versenyen szerepelt sikeresen az együttes a leg
nívósabb díjban a múlt évben részesült a csoport az Országos
Budavári Mazsorett Versenyen, ahol III. helyezést értek el.

A csoport vezetője: Hunya Jolán

Steve Taylor
Steve Taylor - Szabó Stockholmban élő magyar származású

művész. Fuvolista és szaxofonosként kezdte pályafutását, de
másfél évtizede érdeklődése a pánsíp felé fordult.

Mintegy három évtizede él Svédországban, hangszerével
azonban bejárta már a világ számos országát és nagy elisme
résben részesült.

Zeneí munkásságáról azt vall
ja: "Nem vagyunk túl sokan, akik
ezzel a hangszerrel koncerte
zünk, de azért nem is egyedülálló
eset. Én hangkazettáról szóló
nagyzenekari műveket kísérek
élőben. Ezzel az előadásmóddal

a világ számos országában arat
tam már sikert. A hangszer egy
szerűségéhez képest óriásiak a
lehetőségek. Csak a művész tu
dása, képzettsége a határ. Ez ins
pirál mindig jobb játékra. Nagyon
megszeettem a pánsípot és szí
vesen játszom rajta."

Gyomaendrődi Színfolt Mazsorettcsoport

Az Abonyi Fúvószenekari Egyesület

A csoport három és fél éwel ezelőtt alakult község ünkben
Tímár Krisztián vezetése alatt. Tagjai a helyi általános iskola
diákjai. A tanulók, a szülők és a vezető nagy lelkesedéssel
vetette magát a munkába. Eleinte csak helyben léptek fel, a
község és az iskola rendezvényein, majd beneveztek a
"Kultúrával a Nyugat Kapujában" címő rendezvénysorozatra. Itt
eljutottak egészen az orosházi zárófordulóig, ahol emlékplaket
tet kaptak.

Ezen felbátorodva a 2000 augusztusában Kömlődön

szervezett majorette versenyre is elküldték nevezésükel, ahol
szép sikert értek el.

Tavaly szeptemberben beindult egy utánpótlás csoport is,
amelynek jelentős része első és második osztályos tanulókból
tevődik össze.

Rengeteg munka és kitartás után 2001. szeptember 29-én
ízelítőt kaptunk a sikerből, a megérdemelt jutalomból. Ekkor került
megrendezésre a Fővárosi I\lagycirkuszban a Parádés majorettek
országos versenye, amelyen mindkét csoport részt vett.

A kezdők első ízben szerepeltek versenyen, ahol mindenki
örömére II. helyezést értek el. A haladók pedig saját
kategóriájukban L helyezettek lettek.

A csoport indulása óta eltel idő alatt egyre ismertebbé vált a
két csoport a környező településeken is.

Szivárvány Majorette Csoport - Kondoros

Abony város életében mindig kiemel t helyen szerepelt a zenei
élet és ezen belűl a színvonalas fúvószenekari munka. A jelen
legi fúvószenekar és mazsorettcsoport 1996. márciusában ala
kult a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és a Bihari János ze
neiskola növendékeiből.

Jelenleg a 217 fős tagságot számláló egyesület keretében
működő Ifjúsági Fúvószenekar (50 fő) tagjainak életkora 12 és
25 év közötti. A zenekar mellett működő 25 fős mazsorettcso
portot 12-17 éves lányok alkotják. Az utánpótlás nevelés is fon
tos feladataink között szerepel, ezért 1999-től utánpótlás cso
portokat is működtetünk.

A zenekar repertoárjában a hagyományos indulókon kívül
klasszikus és könnyűzenei művek is szerepelnek, kiemeit szere
pet szánva akortárszenének. Zenekarvezető: Csáki Kálmán
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Szarvas Band Szarvasi Rezesbanda

A SZARVAS BAND" 2000. tavaszán alakult Szarvas város válogalotI zené
szeiből, kik klasszikus előtanulmányokkal, valamint sokéves fúvószenekari és
szórakoztató zenei múlttal rendelkeznek. Repertoárunkkal igyekszünk minél
szélesebb igényt kielégíteni Célunk, hogy az adotl hangszer-összeállítással
megszólaltassuk a különböző műlajok örökzöld melódiáit Műsorunkban hallha
tó dixieland, ragtime, rock és szalonzene

Kitartó munkánk eredményeként szerepléseink színvonalasak és sikeresek, a
közönség és a szakemberek viszszajelzése megerősít bennünket abban, hogy
szükség van e levékenységünkre. Szarvason kivül Békés megye több városában
is felléptünk már, fesztiválokon, Linnepségeken, reprezentatív rendezvényeken.

Suttyomba zenekar
Együttesünk 1993 tavaszán alakult 4 fővel Az alapításban nagy szerepet

játszott a tradicionális magyar népzene iránti szeretet Úgy gondoltuk, hogy
a magyar népzenei hagyományokat érdemes megismerni, megtanulni és
nem utolsó sorban másokkal is megismertetni.

Zenekarunk tagjai korábban klasszikus zenével foglalkoztak, de ma már
inkább az eredeti, autentikus népzene kóti le figyelmünket. Sok évi gyakor
lás és rendszeres próbák révén törekszünk a hatalmas népzenei anyag el
sajátítására. Ma már a történelmi Magyarország (Erdély, Vajdaság, Felvi
dék) minden tájáról játszunk zenét. Kották hiányában csak az archív hang
felvételek (Bartók Béla, Kodály Zoltán, Martin György és Kallós Zoltán gyűj

tései) és saját gyűjtéseink alapján tudjuk ezeket a zenéket megtanulni.
A népzene szorosan egybelonódik a néptánccal. Zenekarunk is számos

gyerek és felnőtt táncegyüttes zenei kíséretét biztosítja. A legtöbb fellépést
lakóhelyünk környezetében (Békés Megyében) vállaljuk, ahol a gyomaen
drődi Körösmenti, a szarvasi Tessedik, a békécsabai Kistabán, a nyíregyhá
zi Szabolcs táncegyütteseknek és még számos kisebb csoportnak muzsi
káiunk. Egyre többen ismerik az országban a Suttyomba nevet. így egyre
több néptáncos rendezvényre kapunk meghívást

Zenénkkel nem csak Magyarországon, hanem küllöldön is sikereket ér
tünk el. Számos európai nemzetközi fesztiválon fordultunk már meg:
Aranykagyló Fesztivál (Magyarország), Festival Fregenal de la Sierra (Spa
nyolország), Ersteini Cukorfesztivál (Franciaország), XX Minden Magyarok
Fesztiválja (Kanada), de muzsikáltunk már Svédországban, Görögország
ban, Svájcban, Litvániában és még sok más helyen.

A SUTIYOMBA zenekar önálló népzenei koncertek adását is vállalja. 1
1,5 órás előadást tartunk a magyar népi hangszerek és a népzenei tájegy
ségek bemutatásával. 2-4 táncos együttműködésével azonban már lehető

ség nyílik kb. 2 órában, a magyar népi viseletek, táncok és dalok bemuta
tására is A közönség szórakoztatására továbbá 3-4 órás táncházat is tu
dunk tartani, ahol igény szerint magyar néptáncokat és népdalokat van le
hetőség megtanulni.

Nagy hangsúlyt fektetünk az eredeti hangszeres hangzás elérésére,
ezért számos jellegzetes magyar hangszert használunk PI.. hegedű, 4 hú
ros brácsa, 3 húros kontra, 3 húros bőgő, citera, tekerőiant. ütőgardon A
leggyakoribb hangszeres felállás a hegedű-brácsa-bőgő. Ez szokott kiegé
szülni egy negyedik, ötödik zenésszel, akik klarinéton, dudán, tárogatón, fu
rulyán, cimbalmon vagy harmonikán játszanak.

A zenekar megalakulásának pontos dátumát megadni nem lehet, mert
az a huszadik századot is végig muzsikálta. A zenekar elődjének tekinti
mind a városi önkéntes tűzoltó zenekart, mind a környék elsősorban szlo
vák lakosságát szórakoztató fúvós bandákat. A REZESBANDA mind a vá
ros és környéke hivatalos ünnepségein, mind a helyi szlovákság hagyo
mányőrző rendezvényein egykori vezetőinek emlékét őrizve, a hagyomá
nyokat megtartva, végzi a "szolgálatot". Az 1990-es évek első felében be
következett változások természetesen a zenekar helyzetét, lehetőségeit is
megválloztatták, de ma már, főként a 2000-ben létrehozott "Kozák LaJOS
Alapítvány" és Szarvas Város Szlovák Önkormányzata segítségével, Szaba
dos Tóth Gábor vezetésével lolytatja tevékenységél. A jelenlegi felállásban
a zenekar műsorában indulók, keringők, polkák, koncert fúvós-feldolgozá
sok, magyar és szlovák népi dallamok hallhatók.

Jó szórakozást kívánunk tisztelt hallgatóinknak.
Szabados Tóth Gábor tel. 06/20-452-69-62

Körösmenti Művészeti Alapfokú Iskola 
Gyomaendrőd

Résztvevők és közreműködők:

• Abonyi Fúvószenekari Egyesület
• Csorvási Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorettcsoporl
• Dévaványai Művészeti Iskola Mazsorettcsoportja
• Gyomaendrődi Színfolt Mazsorettcsoport
• Gyomaendrődi Zenei- és Művészeti Iskola Fúvószenekara
• Mező Mihály és Zenekara
• Kondorosi Szivárvány Mazsorettcsoport
• Komádi 1. sz. Általános Iskola Szivárvány Mazsorettcsoportja
• Komádi 1. sz. Általános Iskola Hétszín-virág Moderntánc csoportja
• Komédiás Kör
• Körösmenti Művészeti Alapfokú Iskola
• Mezőhegyesi József Attila ÁMK Fúvószenekara és

Mazsorettcsoportja
• Suttyomba Zenekar
• Szarvas Band
• Tótkomlós MOL Rt. Ifjúsági Fúvószenekar
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- Fejőgépek, komplett fejőházak

Az AGROMETAL Kft. bemutatkozik

- Tejhűtők, blokkhűtők, jégakkumulációs hűtőberende

zések

1116 Budapest, Hunyadi János u. 3.

AGROMETÁL
Műszaki Innovációs és

Kereskedelmi Kft.

A miniüzemek kialakítása lehetséges, épületbe telepített (sta
cionárius), valamint könnyen telepíthető hordozható-konté
neres kivitelben is.
Berendezéseink a hazai minősítő intézetek, valamint a nem
zetközi előírásoknak is megfelelő minősítéssel rendelkeznek.
Referencia üzemeink megtekinthetőkMagyarország, Albánia,
Oroszország, Ukrajna és Románia területén.

E-maii: agromet@mail.datanet.hu

- ASK típusú 250-3.000 műszak teljesítményű mini sor
üzemek, pilseni típusú sörök gyártására, pasztőrözé

sére, palackozására

Az AGROMETAL Kft. a mini élelmiszer feldolgozó gépek- és
berendezések tradicionális gyártója.
Legfőbb meghatározó ágazat a tejfeldolgozó- és sörüzemek
gyártása.
A cég fejlesztő munkájának, valamint nyugati gyártás-koope
rációjának köszönhetően kerültek kidolgozásra üzemeink,
melyekre a modul rendszerű kialakítás és a rugalmas gyárt
mányszerkezet a jellemző, így az

............._-~&....
~.. .- -.~.":.. .., ~....

- AMS, AMT, ALS, AFS, AMJ típusú 500-24.000 I/nap tel
jesítményű, tejfeldolgozó üzemek pasztőrözött tej, tú
ró, tejföl, vaj és különböző típusú joghurtok előállítá

sára alkalmas gépek- berendezések, csomagolótech
nológiával kiegészítve (tejcsomagoló, pohártöltő,

pasztőr és üvegtöltő berendezések)

Tel.: (36-1) 204-9090
206-7112
206-7111

Tel./Fax: (36-1) 204-9091
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Jászdózsai Huszárok

A Jászdózsai Huszártanyán iskolásoknak osztálykirándulás
keretében történelmi órák a honfoglalókról, huszárokról. Egyhetes
lovastábor gyerekeknek Családi kikapcsolódás hétvégére, akár
jurtában is lakhat. A Jászdózsai Huszárokat hívhatják helyi ren
dezvényekre is, ahol a következő programok közül választhatnak:
honfoglaláskori lovas-harcibemutató, huszár karusszel, csataje
lenettei, jurta felépitése, bemutatása,

, ,
BEKESCSABA, AULICH U. 16.
Tel.: 60/384-756; 66/440-387; 30/96-89-569

[P#\[P [P~jJg~

NaSl1ke...e5ke~é5

MEZŐGAZDASÁGI KUTATÓ-FEJLESZTŐ

KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG · 5540 Szarvas, Szabadság u. 30. 1I!"HUNG~

LEGELŐKÍSÉRLETITELEP

Vezető:

Dr. Vrbovszki Mihály

Telefon: 66/218-296

FELADATAINK:

Gyepnövény termesztés:
Legelőink nagy termőképességét, ízletességét, intézetünk fű- és pillangósvirágú takarmánynövény faj

tái biztosítják. Újabban az ökológiai Bio gazdálkodás gyeptakarmány termesztési technológiáinak kuta
tását, fejlesztését végezzük.

Gyephasznositás:
A tejelő kiskérődzők juh, kecske legelőn tartása a legolcsóbb termék előállítás alapja. Kísérleti telepün

kön az ökológiai gazdálkodás teljes - növény, állat, élelmiszer - vertikumának modellüzemi kialakítá
sát végezzük.

Tejjeldolgozás:
Legelőinken tartott állatok tejét különféle ízesítésű lágysajtokká dolgozzuk fel. Termékeink Körös-Völ

gyi Sajt néven kerülnek forgalomba. A sajtok 200 l-től megfelelnek a Bio termék minősítés feltételeinek.
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Sajtos,
túrós receptek

ENDRŐDI TÚRÓS DERELYE
Fél kilogramm lisztet egy tojással, pici sóval, vízzel jól nyújtható tésztává gyúrunk.
Nyújtás után képzeletben megfelezzük, és ahogy azt általában a derelyénél szoktuk,
kis szilvalekvár csomókat rakunk rá. A szabad felét ráhajtjuk, derelyemetszővel

négyzet alakúra szétvágjuk, s a szélét villahegyével körbenyom-
kodjuk. Így biztosan nem fő szét és még esztétikusabb is. For

ró vízben kifőzzük, hideg vízzel leöblítjük, vajjal meglo
csoljuk. Aztán egyenként abba a tálba rakjuk,
amelyikben asztalra adjuk. Egy sor tészta, egy sor
túró. A tetejét még meg lehet szórni mákkal, vagy
pirított kenyérmorzsával. A mákot ízlés szerint
cukrozni is lehet.

SAJTOS, SÓS CSIGA

ROÓSZNÉ MÓDRA

Hozzávalók: 1 Rama margarin, 50 dkg liszt, egy
kiskanál (egy csomag) sütőpor, egy pohár tejföl, két
tojás sárgája. Ezeket összegyúrjuk, és három cipóra

osztjuk.

Töltelék: 20 dkg vaj, 20 dkg reszelt sajt, egy
kiskanál só.

Jól kikeverjük és a vékonyra
nyújtott tésztára kenjük, és egy
éjszakára folpackba tekerve a
hűtőbe tesszük. Mint a kol
bászt, felszeleteljük. (1/2 cm
es vastagságra.) Tepsibe rakjuk
és forró sütőben világosra süt
jük.



Körösi Halértékesítő,
Halfeldolgozó és
Mezőgazdasági Termékértékesítő

Szövetkezet

KÖRÖSI SZÖVETKEZET
Székhelye: 5500 Gyomaendród, Kossuth u. 27.

Telefon: 66/386-437, 386-535
Fax: 66/386-437

Elnök: Dr. Csoma Antal
Halüzem: 5500 Gyomaendród, Körösladányi u. 2.

Tel./fax: 66/386-433

A Körösi Halértékesítő, Halfeldolgozó és Mezőgazdasági Termékértékesítő

Szövetkezet 2001. évben kezdte meg működését.

Az új típusú szövetkezetben a tagok által kistermelői tevékenység keretei között
megtermelt halat dolgozzuk fel és értékesítjük.

Ugyanúgy értékesítjük a Körösi Halász Szövetkezet halastavaiban megtermelt
halat. Az igények további kielégítésére társgazdaságokból is vásárolunk feldolgo
zásra pontyot, busát, keszeget, kárászt, stb.

Mélyhűtött, konyhakész termékeket gyártunk.

Jelentős a bérteldolgozási tevékenységünk, mely keretén belül konkrét halfel
dolgozás és fagyasztott tengeri halak kiskereskedelmi kiszerelése történik.

Az üzem kapacitása 1500 tonna/év élőhal feldolgozásra alkalmas.

Fontosabb feldolgozott termékeink:

- ponty (törzs, szelet, filé)
- pontybelsőség

- halászlé-sűrítmény, 2 személyes halászlé
(dobozos és tasakos)

- busa törzs (szelet, filé)
- keszeg és kárász tisztított, egyedi csomagolásban,

törpeharcsa tisztított.

Gyártási előkészítés alatti új termékek:

- pácolt busa (különböző ízesítésekkel)
- olajos hal busából, stb.
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Nyilván felkapta a fejét a kedves olvasó a cím
láttán. ~~n-e és mitől jó a gyomai bor? Van és jó is
- csak Joval kevesebb mint valamikor.

, Ma ~V1agyarországn~k, 22 borvidéke van nyil
vantartas szerint. A torteneimi Magyarországon
nyilv~n ~nnél jóvel több volt. Gondoljunk csak
testvervarosunk - Nagyenyed környékére, vagy a
ma Szlovákiához tartozó északi bortermő terüle
tekre. Hogya tájegységek száma ennyi - annak
egyik oka tragikus történelmünk, a másik az 1800
as évek második felében pusztító filoxéra, amely
hatalmas szőlőterületeket pusztított el. Az Alföld
nagy része szenvedett ettől. Már csak a földrajzi
nevek őrzik az emlékét, hogy valamikor az a határ
r~sz szőI6t~r';lő terü.let volt. Ilyen például: - hogy
tavolabbl vldekekre IS kitekIntsünk Kiskőrösön az
Oregszőlő név ugyanígy mint itthon,
Gyomaendrődön. Szarvason erről az Ezüstszőlők

Békésc~abán a Kastélyszőlő, Csaba és Gyula kö~
zött az Erparti szőlők, stb.

A gyomai szőlő és a gyomai bor emlékét több
adat is igazolja. Mindjárt az első a Gyomai Tanul
m,ányok című helytörténeti monográfia. E kiad
vany 520. oldalán lévő kimutatás szerint az
1858-60-ig terjedő időszakban 413 kh és 400
négyszögöl szőlője volt Gyomának. Az ide csatolt
térképeken a térképészek által használt szőlőjel

a~t I~ meg~utatJa, hol voltak ezek az ültetvények.
Peldaul: Banomkert, Csepüskert, Cifrakert, stb.

Oávidházi Bekes Sámuel hajdani református
lelkész is ír erről kéziratos egyháztörténetében. A
vonatkozó részt szó szerint idézem: "Szőllőji szá
mosan vagynak, úgy mint Hantos, Epres, ... ,
Mata, Bánom. Nadrágos, mely nevét onnan vette,
mivel egyedül nadrágos embereknek osztatott
először.

Csepüs 2 ~b, Poczos. Bora 2-ik Classisu, míg
nem consumaltatlk, mert esztendeig is eláll. To
vább is jó pinczébe.

Kevés el is adódik, vagy inkább nádért a
Ványaiaknak eltserélődik. Terem 2000 akó bor."

S~ép me~nyiség. Igazolja őt Arany János egy
korai zsengeje, amely egy hajdani ún. falucsúfolót
~olg,o~ fel. Címe: "A dévaványai juhbehajtás". Va
loszlnu, Arany ezt akkor Ilallhatta, amikor egy évig
Kisújszálláson volt.

"Sokáig tartott volt a tor,
Este a faluháznál.
Csúszott a jó gyomai bor,
Tele volt tyúkkal sok tál,
Melyeket a kis birákak
Ezer szitok s asszonyátok
Között szedtek rakásra."
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Láthatjuk tehát, hogya "bankettek" akkor sem
voltak ritkák és hogy az asszonynép akkor sem fo
gadta ezt jó szíwel.

Másnap - a még félájulásban lévő bírót - a me
zőőr é0esítette, ~ogy a keviek hatalmas birkanyá
Ja a vanyal hatarba bitangolt. Nosza - neki az
előljáróság és a falu népe - kimentek, hogy be
hajtsák a nyájat és nem is adják vissza majd csak
jó váltságdíj ellenében.

Ennek reményében már birkát is vágtak és elő

re megkezdték a tort. Közben a hajtók is körbezár
ták a "nyájat". Mekkora volt a megdöbbenés' ami
kor az nem a falu felé indult el, hanem a levegőbe

emelkedett. A mezőőr ugyanis - pedig ő ott sem
volt az előző esti toron - egy hatalmas darucsapa
totnézettjuhny~nak.

A költeménynek az erről szóló részében szere
pel még egyszer a "gyomai bor" kifejezés.

A következő anekdota ami a borral kapcsolatos
a Kner Izidor és Kálmán Farkas református lelki
pásztor személyéhez kötődik. Ez utóbbit mái na
pig is jelentős egyházzene-szerzőkén.t tartják szá
mon. (Meliesleg itt van eltemetve az Oreg temető

ben - a kályhagyár mögött.)
Kner Izidorról köztudott volt, hogy ha rosszked

vű volt, akkor vendégeinek savanyú bort adott.
Nos Izidor nap lévén - jó barátok voltak Kálmán
Farkassal - a lelkész úr elment köszönteni Szán
dékosan-e, vagy véletlenül - savanyú bort kapott.
A reakció: "Hiába adtál savanyú bort, akkor is el
húzom a kedvenc nótádat."

Kovács Károly



BERETTYÓ KECSKESAJT
zsíros, félkemény

A korszerű táplálkozásból nem maradhat ki a kecskesajt.
Összetételénél fogva egyik legegészségesebb tejtermék.

A Berettyó Kecskesajt egyenletesen csontfehér színű,

félkemény állagú, szájban könnyen omlik szét.
Kecsketermékre jellemző aromás, tiszta ízű, illatú sajt.

Választék: Kereskedelmi forgalomba 200-250 g-os darabokba kerül a termék.

BERE i iVÓ JUHGOMOLVA
A juhtermékre jellemző, rövid érési idejű, vékony kéregrésszel rendelkező,

enyhén savanykás, sós ízű termék. Önálló ételként zöldségféleségekkel fogyasztható.
Választék: 1-3 kg / db kiszerelésben.

Az INSTANTPACK KFT 1999. Június 01-én kezdte meg működését.

Fő tevékenységi köre instant tejporok gyártása, csomagolása,
instant kakaó italporok gyártása, termékek forgalmazása.

A meglévő infrastruktúrára építve megkezdtük a juhtej feldolgozását,
ezen belül a juhsajt, juhgomolya, juhtúró, kecskesajt gyártását.

BERETTYÓ JUHTÚRÓ, BRVNDZA
A juhtermékre jellemző ízű, enyhén sós, enyhén csípős, állományánál fogva könnyen kenhető, önálló

ételként (körözött töltött paprika) vagy főtt- sült ételek elkészítéséhez is felhasználható.
Választék: 5 kg, 1 kg, vödrös, 0,5 kg-os, 100 g-os müa. tégelyes kiszerelésben.

INS~ NTPACK
ÉLELMISZERGVÁRTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u 75.
Vállalkozás vezetője: Kun Imre· Tel/fax: 54/402-182, 400-793 • Email: ipackkft@axelerohu

C#'D +(~

BERETTYÓ JUHSAJTOK
Natúr juhsajt zsíros, félkemény: A juhtermékre jellemző íze és állománya mindenki számára élve

zetessé teszi fogyasztását, de kiválóan használható sós-sajtos sütemények és húsételek készítéséhez.

Magyaros, fűszeres ízesítésű juhsajt zsíros, félkemény: A natúr juhsajtot magyaros (paprika, bors),
vagy "zöld" fűszerkeverékkel (petrezselyem, bors)

megszórva és együtt érlelve még kedvezőbbé teszi a termék fogyasztását. Kiváló sör- és borkorcsolya.
Választék: Kereskedelmi forgalomba kb. 200 g-os kiszerelésben kerül a termék.

(/11.1/1,.

ISMERJE MEG TERMÉKÜNKET!

Saját gazdaságunkban biokörülmények és tartási módnak megfelelőenetetett,
legeltetett teheneink teljesértékű tejéből készül.

Hagyományos módon, kézi gyártással és csomagolással előállított, házilag füstölt sajt.

Kóstolja meg és rendeljen! Ár: 1600.- Ftjkg.
Gyártó: Mitlasóczki Imréné (6600 Szentes, Hétvezér u. 41.) Tel.: 30/2999-288

11



Az V. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál kiállítói
Név

Adamik József

Agro-Dual Kft.

Agrometal Kft.

Alföldi Garabonciás Kft.

Bakonszegi Awassi Rt. Sajtüzeme

Békéscsabai Hűtőipari Rt.

Bercsényi Miklós Élelmiszeripari

Szakképző Intézet, Gyakorló Iskola

Bethlen Gábor Szakképző Iskola és KalI.

Bojti János

Csirmaz István

Fitomark Kft.

Gorál Kft.

Gyomaendrődi Kertbarát Kör

HLBLA Franciscsa Josephinum

Instantpack Kft.

Jászol Bt. Jász-Anivet Szaküzlet

Kőrösi Szövetkezet

Mátra-Tan Kht.

Mezőgazda Kiadó

Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Kht.

Mitlasóczki Imréné

Pap-Sajt Nagykereskedés

S. C. Logos S. L. R.

S. C. Imex - Kim S.L. R.

Sikér Sütőipari és Kereskedelmi Kft.

Stredná Polnohospodarska Skola

Teleki Zsigmond Szakképző Iskola

Tóth András

lIjhelyi Imre Tejipari Középiskola

Újfalusi Mihály
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Cím

5082 Tiszatenyő, Dózsa Gy. u. 26/b.

5500 Gyomaendrőd, II. ker. 510/1.

1117 Budapest, Hunya u. 3.

6000 Kecskemét, PástYK. u. 2.

5440 Kunszentmárton, Kossuth u. 42.

5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 12-14.

1106 Budapest, Maglódi u. 4/b.

5500 Gyomaendrőd, Hősök IJtja 40.

5516 Körösladány, Simai u. 12.

2700 Cegléd, Öregszőlő 108.

3934 Tolcsva, Arany J. u. 16/a.

5065 Nagykőrös, Illés u. 7.

5500 Gyomaendrőd, Fő IJt 146.

Wieselburg (Ausztria)

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. U. 75.

5000 Szolnok, Arany J. u. 15.

5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 27.

3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.

1165 Budapest, Korona'fürt u. 44.

5540 Szarvas, Szabadság u. 30.

6600 Szentes, Hétvezér u. 41.

5600 Békéscsaba, Aulich u. 16.

Aiud - Nagyenyed (Románia)

Csombord (Románia)

5500 Gyomaendrőd, Tompa u. 4.

Vinicky - Szőlőske (Szlovákia)

7773 Villány, Mathiász J. u. 2.

5836 Dombegyház, Tanya 32.

9371 Vitnyéd-Csermajor

6640 Csongrád, Fő u. 34/b.

Telefonszám

56/335-133

66/280-004

1/204-9090

76/328-763

56/461-131

66/445-155

1-433-1203

66/386-028

66/477-282

53/500-379

47/384-275

56/543-026

66/285-412

54/402-482

56/371-474

66/386-437

37/518-330

06-1/407-1018

66/312-296

30/2999-288

66/440-387

66/581-070

96/242-022

68/433-240

96/242-022

63/482-059



A fesztivál kiemeit támogatói:

FVM Agrármarketing Centrum
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

FVM Békés Megyei Földművelésügyi Hivatal
Gyomai Kner Nyomda Rt.

Békés Megyei Agrárkamara
Endrőd- és Vidéke Takarékszövetkezet

Békés Megye Képviselő-testülete Mezőgazdasági Bizottsága

Kiemeit média támogatók:
Békés Megyei Hfrlap, Csaba Rádió, tv2 Faluvilág

Támogatók:

Agribrands Europe Hungary Rt. (Purina)
Agro-Dual Kft. Gyomaendrőd

Balázs Lambéria Gyomaendrőd

Békés Megyei Vadászkamara
Békés Megyei Vadászszövetség

BorsI Lajos vállalkozó, Dévaványa
Csárdaszállási Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet

Csíkász Imre, vállalkozó
Endrődi Cuti Sütőipari Kft., Gyomaendrőd

Euroflore Kft. Gyomaendrőd
Fish-Coop Bt. Gyomaendrőd

Gschwindt és Társa Bt., Gyomaendrőd
Gyomafa Kft. Gyomaendrőd

Gyomafarm Kft., Gyomaendrőd
Gyomaszolg. Kft. Gyomaendrőd

Hőtechnikai és Gépipari Kft Gyomaendrőd

Izsó Sándor vállalkozó, Gyomaendrőd
Juh Terméktanács

Keret Kft. Gyomaendrőd
Kilenc Farmer Kft. Halásztelek

Körös BIJtoripari Kft. Gyomaendrőd
Kőrösi Szövetkezet, Gyomaendrőd

Madizol Kft. Gyomaendrőd
Mammut tec Hungary Kft. Gyomaendrőd

Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok Rt. Mezőhegyes
Nagylaposi Birkacsárda Gyomaendrőd

Németh Kft. Gyomaendrőd
Oskó Sándor vállalkozó, Gyomaendrőd

OTP Bank Rt. Budapest
Raichle Sport Kft. Gyomaendrőd

Rekline Stúdió Gyomaendrőd

Roszik János vállalkozó, Gyomaendrőd
Sikér Kft. Gyomaendrőd
Szaci Kft., Gyomaendrőd

Sznyida János vállalkozó, Kondoros
Timár Andrásné, vállalkozó
Timár Jánosné, vállalkozó

Tópart Vendéglő Mezőberény

Turul Cipő Kft. Gyomaendrőd
Tütü-Ker Kft. Gyomaendrőd

Ungi István, halász
Vaszkó Imre vállalkozó, Gyomaendrőd

Worktrans Kft. Csabacsüd

Az ~ GyomaendrődiNemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szakmai zsűrije:

Elnök: Prohászka Béla executive chef, Erkel Hotel, Gyula
Titkár: Andó Tamás vezérigazgató, Fiume Hotel, Békéscsaba

Tagok: Dr. Békési Gyula igazgató, Juh Terméktanács
Dr. Kulcsár László alelnök, Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetsége

Dr. Kurucz Ferenc dandártábornok, Békés megye rendőrfőkapitánya

Dr. Pelcsinszki Boleszláv alelnök, Békés megye Képviselő-testülete

Nagy László osztályvezető, Békés Megyei FM Hivatal
András Emil igazgató, Nagyenyed (Románia)

Mészáros István vendéglős, Abony
Dr. Kovács Béla igazgató, Kner Gimnázium, Gyomaendrőd

Tímár János vendéglős, Gyomaendrőd
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• Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens
• Hulladékgazdálkodási technológus
• Vadgazdálkodási technológus

Jelentkezési lapik beadásának határideje:
2003. június 01.

Pótjelentkezés határideje: 2003. augusztus 01.

A felsőfokú szakképzés a magyar szakképzés
egyik legsajátosabb formája. Ugyanis a középis
kolák, az egyetemek és főiskolák együttműködve

végzik a képzést, a felsőoktatási intézmények je
lentős szakmai támogatásával, minőségbIztosítá

sával. A képzés specialitása, hogya négy féléves
képzés egyes tantárgyai - a képzési programban
pontosan meghatározottak szerint - a főiskolai

képzésbe beszámítanak, úgynevezett kredit érték
kel bírnak Ha tehát egy ilyen típusú képzésben
vesz részt valaki, egyszerre megszerezhető annak
a lehetősége, hogy akár középiskolai tanulóként
is krediteket kaphat későbbi felsőoktatási tanul
mányaihoz, vagy a gyakorlati ismeretek az adott
szakma részleteire is terjedő megismerése révén
a munkába álláshoz szerez felsőfokú szakképesí
tést. Sokszor mondjuk mi, akik elkötelezett hívei
vagyunk a felsőfokú szakképzésnek, hogy ez a
képzés hidat képez a benne résztvevők számára
a középiskola, a felsőoktatás és a munka Világa
között.

A következő tan évtől az alábbi felsőfokú képzé
seket indítjuk iskolánkban:

A fesztivál fő szervezőjea
BETHLEN GÁBOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Felsőfokú szakképzés

Élelmiszeripari szakmacsoport

- baromfifeldolgozó ipari szakmunkás (2+2 év)
- pék-cukrász (2+3 év)
- tejkezelő (2 + 1 év)
- tejtermékgyártó (2 +2 év)

Középfokú szakképzés
agrár szakterületen belül

Szakközépiskola:
Mezőgazdasági szakmacsoport

Szakiskola:
Mezőgazdasági szakmacsoport

- általános állattenyésztő (2+2 év)
- falusi vendéglátó (2+2 év)
- gazda (mezőgazdasági szakmunkás) (2 +3 év)

Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Telefon: 66/386-676 • Fax: 66/386-028

E-maii: bethlen@nap-szam.hu • Internet: www.bgmg.hu

A fesztivált segítő panziók, szállodák: (egész évben lehet szállást foglalni náluk)

• Harang Szálló
5500 Gyomaendrőd, Fő u 224 Tel 66/581-800: 20/93616-45
E-maii Igybl@freemail.hu: harangsz@mail.externethu

• Hotel Hárs
5500 Gyomaendrőd, Hősök u 52-54 Tel/fax 66/282-790
E-maii frigylada@harshotelhu.info@harshotelhu.
wwwharsholel.r.u

• Körös Étterem és Szálloda
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 8 lel: 66/386-055, 283-776
Email hollerl@freemailhu

• KPM Üdülő
5500 Gyomaendröd, KIss Lalos üdülötelep 36/41. Tel 66/283-504

• Szilvia Panzió

5500 Gyomaendrőd, Semmelweis u. 5 Tel/fax 66/386-741

• Termál Panzió

5500 Gyomaendrőd, Kiss LaJos üdülőtelep 53. Tel 66/282-139

• Tímár Panzió és Étterem

5500 Gyomaendrőd, Fő u. 174. Tel 66/285-451; 70/2110-744

E-maii dreher@nap-szam.hu.W\NviI.miwo.hu/timar

• Vadász Panzió

5502 Gyomaendrőd, Szarvasi út, II. ker. 515 Tel 66/280-002
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, I erületi Sporttalálkozó
Fővédnöke: Köpf Károly

Sportügyekért Felelős Helyettes Államtitkár GYIMS

Időpont: 2003. április 29-30. (kedd-szerda)

Helyszín:

Gyomaendrőd Városi sportpálya - Erzsébet-liget
Városi Sportcsarnok

Bethlen Gábor Szakképző Iskola tornaterme és tantermei

A verseny rendezője:

Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

Résztvevők:

A meghívott iskolák nappali tagozatos fiú tanulói:
• HLBLA Francisco-Josephinum Wieselburg Ausztria
• Móra Ferenc Szakközép Iskola, Szakiskola és Kollégium Szeged
• Kossuth Lajos Szakközép- és Szakiskola Kiskunfélegyháza
• Treffort Ágoston Szakközép- és Szakiskola Békéscsaba
• Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola
• Hódmezővásárhely

• Jelky András Szakképző Iskola Baja
• Wattai Középiskola és Szakiskola Kiskőrös

• Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd

Sportágak:

Atlétika, asztalitenisz, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, sakk

Megnyitó:

2003. április 29-én 9,30 órakor az Erzsébet-ligeti sportpályán

Ünnepélyes zárás:

2003. április 30-án 13,00 órakor a Bethlen Gábor Szakképző Iskola udvarán

9AJ' · él iíljF~9;il'Ál.
Gyomaendrőd

Csollány Szilveszter (balról) olimpiai bajnok, Gyomaendrőd díszpolgára a IV Sajt- és Túrófesztiválon
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Gyomaendrőd
www.gyomaendrod.hu

Gyomaendrődcsendes, nyugodt alföldi kisváros Magyarország délkeleti
részén. Az országban egyedülálló természeti és kulturális értékeinek köszön
hetően egyre több turista keresi fel nyaranta a 16 ezer lakosú Békés megyei
települést. A református Gyoma és a katolikus Endrőd 1982-ben
Gyomaendrőd néven egyesült. Az ország legtisztább vizű folyójaként ismert
Hármas-Körös partján fekvő Gyomaendrőd nemcsak a horgászok és a vízi
sportok kedvelőinek paradicsoma, hanem híres gyógyvizének köszön
hetően a gyógyulást keresők kedvelt úti célja is.

Gyomaendrőd nemcsak természeti szépségeivel, hanem az országban egyedülál
lóan gazdag kulturális értékeivel is büszkélkedhet. Itt található a Kner Nyomdaipari
Múzeum, az ország egyetlen ilyen jellegű ipartörténeti gyűjteménye. Európaszerte is
ismert a Soczó Elek tulajdonában lévő Motorkerékpár Múzeum, ahol mintegy 180
restaurált jármű láthatá. A művészetkedvelők látogassanak a városi képtárba és Honti
Antal grafikusművész galériájába is. Az Endrődi Tájház épületében a korabeli paraszt
bútorzattal és más tárgyi emlékekkel ismerkedhetnek meg.

A Hármas-Körös
Gyomaendrőd városa a Hármas-Körös bal partján találhatá. Az

1800-as évek második felében végzett folyamszabályozások,
valamint a Körös természetalakító tevékenysége során kialakult táj
forma Békés megye, s így Gyomaendrőd legszebb természeti
értéke. Az ország legtisztább vizű folyója, a Hármas-Körös több mint
2 ezer hektáros területű Békés megyei parti sávja, hujlámtere ter
mészetvédelmi terület, a Körös-Maros Nemzeti Park része. Az
országban, de Európában is egyre ritkábban talál a turista olyan
érintetlen, sajátos hangulatú alföldi tájat, festői folyószakaszokat, romantikus ártéri
erdőket, halakkal teli holtágakat, ahol országos, sőt nemzetközi jelentőségű növény- és állatvilág találhatá.

A Liget Fürdő
Az Erzsébet ligetben szépen parkosított

környezetben található a város termá/
fürdője, melynek értékes gyógyvize szá
mos betegség gyógyítására alkalmas. Az
199B-ban teljesen felújított Liget Fürdő 62
Celsius-fokos vizét 1960-ban gyógyvízzé
nyilvánította az Egészségügyi Minisztérium.
A gyógyvíz orvosilag igazoltan jó hatású az
idült reumatikus, köszvényes bántalmak,
az isiász, az izom- és idegfájdalmak ellen.
A strand mellett kemping és panziók várják
a vendégeket. (Liget Fürdő és Kemping
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Telefon/fax 66/386-039)
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Nem kell tovább várnia,
ismerje meg Ön is az új

..,;.~'w;·t
Tesztvezetéssel egybekötött
bemutató egész hónapban

ÉS EZ MÉG NEM MINDEN!
Egyes Swift és Wagon R+ bemutató modellek tipustól

függöen óriási kedvezménnyel a készlet erejéig'

• 10% kezdő belizelés
• 30% befizetéstől akár Casco-mentesség
• akár 72 hónap futamidő t... '(i~'

~ co~
• max. 6% közalkalmazotti kedvezmény X -::-...0'<

• Használt autó beszámítás coCiJ
• Mozgáskorlátozott utalvány beszámítás <$'
• Hitel biztosítása nemcsak nálunk vásárolt használt autóra is

KERESKEDÉSÜNKET MEGTALÁLJA:

GYOMAI AUTÓCENTRUM,
Gyomaendrőd, Fő út 140.

Telefon: 66/386-322; 66/386-089

ENII.NO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282-822

MEG,IELEr'lIIK HAVONTA • ÁRA 109 Ft

EBOLTÁS
Kötelezőveszettség elleni évi szervezett védőoltás
2003. június 10-én: 8-10 óráig VI. k. volt Győzelem Term. közp.: 8-10 óráig VI.

k. volt Alkotmány közpon!; 10.3G-11 óráig VII. k. Nagyállás; 11-1130 óráig VII. k.
Póhalom; 10.3G-11óráíg VII. k. volt Új Élei közponl: 11-12 óráig voll Körösi ÁG.
központ VII. k. 85.

2003, június 11-én: 8-11 és 15-17 óráig Hősök útja (inszemináló hely),
2003, június 12-én: 8-10 óráig Révlapos, Polgárvédelmi Központ; 15-17 óráig

Zrinyi M. utca elején (Pannon GSM adónál),
2003. június B-án: 8-10 óráig és 15-17 óráig Zrínyi M. utca elején.
PÓTOLTÁS
2003. június 17-én 8-10 óráig és 15-17 óráig Zrínyi M. utca elején,
Minden 3Mnaposnál idősebb ebet be kell oltani. Abe nem ollott ebel kártalanilás

nélkül le kell ölni. és tulajdonosa ellen szabálysértési eljárást kell folytatni. Avédöollás
elvégezhető az állatorvos rendelőiében. illetve az állallarlási helyén is, Aszervezett ollás
keretében végzett 011ás dfja 1000 fl, mely összegel ahelyszínen kell megfizetni, az ollást
végző orvosnál.

(Az endrődi városrészben korábban vollak - május folyamán - az ollások.)

A HŐSÖK NAPJA
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az Endrődiek Baráti Köre idén is
megrendezte a Hősök Napját. Al. engesztelő szent mise után a Hősök terén
ünnepséggel emlékeztek a hazájukért vérüket áldozott katonákra, Al. ünnepi
műsorban fellépett aGyomaendrődi Kamara Kórus, Polányi Éva, beszédet mon
dotl Túri-Kovács Béla. Latarczai János. A megemlékezés során amegjelentek
koszorúkat helyeztek alér emlékműveire,

~~\~AB~HENDElÉsr~
BARTA * Split klímák már 79 900 Ft-tól

*ALBERT * __ " ~ ,~ ::...
Tel.: 06/66/386·980 * S ZEHEbE S ~JAV I "f,A 5t 06/30/6190-570 * VILLANYSZERELES ~

lllr.OMOS BEREI'lltl'

+ VÉRADÁS +
A Magyar Vöröskereszt Területi

Szervezete városi véradást szervez
2003. június 2-án és 10-én 8-12 óra
között a Katona József Művelödési

Házban. Minden régi és új véradónkat
szeretettel várjuk!

Segítségükre szüksége van beteg tár-
sainknak! Kurilláné ter. vez,
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
• Aligeti (Haniaskerti) holtág állapota látványosan leromlol/, ahínáron kívül

aszaga is zavar6. Mikor próbálnak ezen javítani?
A holtág használója a Körösi Halászati Szövetkezet, tizenöt évre bérbe van

adva nekik Avíz állása amegengedett keretek közötl és az átlag fölött van még így
is. A hinárról azt mondják, hogya kifejlődése után leszakad és tönkre megy
Nyilván ahosszan tartó szárazság és aviszonylag korán jött nagy meleg befolyá
solja avíz állapotáLIgazán ez akkor fog megjavulni, amikor majd az egész holtágat
meg tudjuk kotorni, felújíljuk. Addig acsatornázás befejeződik, és úgy gondolom,
hogy 2005 elején kezdődhet meg a holtágak rehabilitációja. A város ezt ter
mészetesen saját erejéből nem bírja majd állni, hiszen a három belvárosi holtág
rendbetételemintegy egymilliárd forintba kerül majd.

• Aszúnyoggyérítés már beindult az idén. Hogyan zajlik majd ez anyáron?
Agyérítés menelét aszakértők határozzák meg. Elkezdődöt! avédekezés, már

abiológiai megvolt, földi és légi módon. Eddig még nem találkoztam szúnyoggal.
Igény és szükséglet szerint rolyjatódik, figyelve például a"csípési mutatókat" is.

• Miért csak akisebbség kap munkaügyi támogatást?
Nem az én reszortom, de nemcsak cigányok után adnak. A városban a

harmincnapos programok folyamatosan folyjatódnak, és nem kimondottan
cigányoknak - munkanélkülieknek. Volt egy olyan pályázat, amikor zömében a
cigányokról volt szó, ez houá tartozik és része az egész, országos politikának.

• Miért úgy takarítják az utat a géppet, hogyafelszívoll port fetül kifújja
magáb6t... ?

Csak valamennyit fújhal ki. Ez nem egy vadonatúj gép, kisebb hibái lehetnek
• Abuszforgalom miért csak egy szűk útvonalra korlátozódik, miért nem lesz

nagyobb kárt ajárműalakosság jobb kiszolgálása érdekében?
Amenetrend kialakilásánál minden szempontot figyelembe veszünk. Évente

egy-két javaslat mindig van. Ez az igény általában két-három hétig élt. Kevés utasa
volt az ilyen igények mellett is. Ajól beváll buszjáraiok, mint például ahalottak napi

Tűzoltósági hírek
Avezetőség és ellenőrző bizottság választást tartotl az Önkéntes Tüzolló

Egyesület május 26-án, 26 rő részvételével. A vezetőség lag jai letlek:
Farkasinszki Sándor elnök, dr. Kovács Béla, Dinya László, Gyuricza Lajos és
Tímár Vince, mini parancsnok.

Az ellenőrző bizottság lagjai lettek: Császárné Gyuricza Éva elnök, Jakus
Imre önkormányzati delegált, Mraucsik Lajos.

(Következő számunkban részletesebb beszámol6t koilünk a tűzolt6ság

munkájáról - aszerk.)

Rózsahegyi Napok
Az idén is megrendezte aRózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon

a Rózsahegyi Napokat május 16-17-én. Díszvendégek Rózsahegyi Kálmán
leszármazottai: Koltai Gábor és családja voltak. Meghívolt előadók tartollak
rendhagyó órákat, valamint bemutatkoztak az inlézmény diákjai is velélkedőkön,

gálaműsor keretében.

vagy apéntek délutáni. esetleg városi rendezvényekel kiszolgálók kivélelével soha
nem teltek meg a járművek utasokkal A felmerülő többletköllségek nincsenek
arányban az utasok lélszámával, alapos igény tehát nem volt, sőt az időszakos,

egyedi igények, sajnos, nem általánosak, ezért marad a jelenlegi rendszer.
• Abánomkerlí Losonczy utcában mikor lesz meg aszennyvízcsatorna és ami

még hiányzik?
Gyakorlatilag aváros egész belterülete, ahol igény van és kiépíthető arend

szer, olt ez év őszéig befejeződik minden, kivétel nélkül. Várhatóan, legkésőbb jövő

tavasszal rákötésre is kerülnek arendszerre.
• A Vízmúsoron ajárda nagyon rossz. Mikor javítják meg?
Ezeket az épitkezések során tönkre tették. Ismereteim szerint ott más problé

ma is van, az ottani beruházó is tönkre lelte, smég egyeztetések lolynak ahelyreál
lításról.

• AFürst Sándor utca járdájára is panaszkodik egy gyomaendrődi lakos..
Ajárdákra vonatkozóan aváros egész területére programot kellene kialakítani,

ami azt jelenti, hogy körülbelül 150 milliót kellene erre fordítanunk. A járdák
állapota ebben anagy télben tovább romloll. Sajnos, erre évente 10-15 milliónál
többet nem tudunk fordítani. csak alegszükségesebbeket tudjuk elvégezni Az idei
és ajövő év költségvetése is a további spórolások jegyében lesz kidolgozva, ez
országos szinten már kijelenteti kvázi tény, ilyenkor sokal ígérni nem tudunk a
legszükségesebbeken túl.

• A városháza Hol/-Körös menti fala lelújításra szorul, leromlott már. Mikor
végzik elarenoválást?

Ha majd lesz rá pénzünk Sajnos, ez is oda tartozik, hogya jogos elvárosok
nincsenek az anyagiakkal arányban, s ha így marad a költségvetési szűkösség,

akkor alig lesz erre egy-kél éven belül pénz.
• ASzabadság téren a szökőkút szórófeje mikor lesz látványosabbra kicse

rélve?
Ez valóban nem egy túl jól sikerült mű. Cserélni lehelne, de igazán az a

gondunk. hogy az ott elszállított vizmennyiséget kellene növelni. Ebben az évben,
sajnos, nem történik meg acseréje

Hírek afalugazdásztól
Agrártámogatások állattartási támogatások (szarvasmarha, juh, kecske

stb) 2003. évi támogatás igénylőlapjának leadási határideje: 2003. május 31.
Helye: Békés Megyei Földmúvelődésügyi Hivatal, Békéscsaba, Kétegyházi út 2.

Terűletalapú támogatás: a támogatás igénybevételénél a2002. évi regiszt
rációs számot kell megjelölni, amennyiben ilyennel nem rendelkezik, úgy azt
elóbb igényelnie kell (szintén ill) A 2003. évi terűleialapú támogatás
igénylőlapjának leadási határideje: 2003. június 30. Helye: aterületileg illetékes
talugazdász irodában. Nyomtatványok a falugazdász irodában beszerezhetők

További részleles információért a termelók forduljanak ügyfélfogadási
időben afalugazdászokhoz!

VÁRFI ANDRÁS, területi központ vezető falugazdásza

~uap
AVárosi Családsegítő Közponl2003. június 2B-án családi napol szervez,

délelőtt 10 órától délután 1B óráig. Széles programkínálat várja az érdek
lődőket az endrődi sportpályán, eső esetén a Bethlen Gábor Szakképző

Iskolában. ízelítő apregramból:
lovaglás; kézművesség; játszóház; színpadi müsor, melynek sztárvendége

aCRYSTAL 18 órakor meglepetés várja alátogatókat
Acsaládi nap szponzorai - kiemelI támogató: Madi-Zol, Bowling. Arany

fokozatú Gyomai Kner Nyomda Rt. Ezüst fokozatú: Sikér Kft., Gschwindt és
Társa Bt. Bronz fokozatú: Raichle, Hóterm, Nút Féderland, Sebók&Sebők,

Gyomalarm, Barna Ker.
Támogatók - kiemeit: Fogyatékos GyermekekérI Közalapílvány,

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, Gyomaendrőd

Önkormányzata Támogató: Békés Megyei Önkormányzat.



2003. JÚNIUS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 3

2003 a{ogyalékossággal él6k Európai Éve

Lassan eltűnnek a Hycomatok - marad a Uszta levegff
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tájékoztatása gépjármű annyi szennyező anyagot bocsát ki, mint négymillió modern autó.

szerint a Trabant-tulajdonosoknak pár éven belül meg kell A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ezért katalizátor felszerelésére
szabadulniuk jármüvüktól. Erre az Európai Unió levegötisztasági kötelezi a kétütemű autók tulajdonosai!, ez azonban nem lesz olcsó. Egy-egy
rendelkezései miatt van szükség, amely elöírja, nogy 2010 után a ilyen szerkezet, beszerelési költséggel együtt több tízezer forintba kerül, amelyet
tagországokban a légszennyezettség minden településen kivétel atulajdonosoknak kell állniuk. ATrabantosoknak már most fel kell készülniük:
nélkül az egészségügyi natárérték alatt maradjon. A nemrég elfo- 2005. után csak katalizátoros kétüteműekkel közlekedhetnek. A minisztérium
gadott levegőminőség-védelmi rendelet alapján a modern autók háromszázmillió forint keretet irányzott elő a felmerülő támogatásokhoz. Ebből

károsanyag-kibocsátásának százszoros értékét is elérő kétütemű az összegből adnak majd segítséget azok számára, akik ezt kérik. A:1.t azonban,
autók lassan kiszorulnak közútjainkról. Kórodi Mária környezet- hogy az imént említett összegből az álalak~ás teljes köllségére, vagy csak egy
védelmi és vízügyi miniszter a MEOSZ-ban tartott sajtótájékoz- részére nyújl-e támogatást atárca, az igényiések száma dönti el.
tatóján kijelentette: középutat kell találni a környezetvédelmi A minisztérium húszezer forintra becsüli az átalakí!ás költségének azon
elvárások és a mozgássérültek igényei között. részét, amely majd amozgáskorlátozottakat terheli. Akörnyezetvédelmi hatóság

Kórodi Mária környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint dr. Hegedűs ígérete szerint aszervizek pályázat útján csatlakozhatnak arendszerhez, és csak
Lajos, a MEOSZ elnöke a közelmúltban megállapodást írt alá. Eszerint a azok, amelyek megfelelnek a min6ség- és árbeli követelményeknek. A megál-
környezetvédelmi lárca anyagilag is támogatja a levegőminőség-védelmi ren- lapodást ugyan a két Iéi már aláírta, a megvalósítás részleteiről azonban még
delet által érzékenyen érintett mozgássérülteket, de csak aBelügyminisztérium nem döntöttek. Előzetes inlormációk szerint annak az autósnak, aki igénybe
által nyilvántartott Hycomat személygépkocsik tulajdonosait. Azok aTrabantok. kívánja venni akedvezményeket, igazolnia kell mozgássérültségét, valamint azt
amelyek műszaki állapota ezt még lehetövé teszi, katalizátort kapnak egy új is, hogy az általa használt autó hivatalosan is Hycomat.
program keretében (a minisztérium Környezetvédelmi Alap Célel6irányzat2003. Aminiszterasszony és aMEOSZ elnökének megbeszélésén szó esett arról
évi pályázata hirdeti meg). A program segítségével a minisztérium megoldást is, hogy 2004 januárjától aközlekedési támogatás mellett járműcsere-program
talált arra, hogya szigoritás ne sértse amozgáskorlátozottak élethez és szabad- is elindul: aKVM saját forrásából hozzá kíván járulni az új, korszerűbb járművek

sághoz fűződő jogait. vásárlásához azok számára, akik aTrabant Hycomatjukat cserélnék le.
Felmérések szerint ahazánkban nyilvántartott közel negyvenezer kétütemű Mozgáskorlátozollak és Hadirokkantak Egyesütete, Gyomaendrőd

PEDAGÓGIAI SZAKMAI NAP m A RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN, GYOMAEI~DRŐDÖI~
Iskolánk, mint az Önlellesztő Iskolák Egyesüleiének régi6központja 2003.

április 25-én pedagógiai szakmai napot rendezel!: A személyiséglejlesztés
lehetőségei az oktatás-nevelési intézményekben címmel.

Amegjelent vendégeket a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa s2Ínvo
nalas műsorral, Cserenyecz Dóra, iskolánk 6. aosztályos tanulója verssel köszön
lötte.

A tanácskozást Földesi Zollán országgyűlési képviselő, az Országgyűlés

Oktatási Bizoltságának tagja nyitotta meg.
A meghívott előadók az oktatás-nevelés korszerűsítése és a személyiség

lejlesztés összefüggéseit elemezték.
Dr. Báthory Zollán professzor úr, a SZTE tanára a tehetséglelismerés és

-fejlesztés sürgető leladalait hangsúlyozta Kiemelle, hogya diHerenciálás nem
vezethet szegregált tanulócsoportok és iskolák kialakulásához

Sipos János, az OM helyettes államtitkára a törvényi vállozások személyiség
fejlesztő hatásait taglalta.

Az iskolai minőségfejlesztő tevékenységnek a személyiség kibontakoztatását
kell szolgálnia, emelte ki előadásában Orosz Lajos, aKözoktatási Minőségfejlesztési

Programiroda igazgatója. Elmondla, hogy a jövőben is sok lehetőség ük lesz az
iskoláknak különféle pályázalokon .Az okfató-nevelő munka minőségének lej lesztése
fontossá teszi apedagógusok továbbképzését

Gál Ferenc, aSzakiskolai Fejlesztési Program iroda vezetője ami iskolánkban
már eddig is sokat segített a minőségfejlesztés terén. Ezen a napon szólt a szak
iskolák oktatási nehézségeiről, amagas bukási arányokról, aközismereti tárgyak túl
súlyával szemben a szakmai tárgyak lonlosságárót A korszerű szakmai tudáshoz
elengedhetetlen agyakorlali helyek modernizálása, ami komoly anyagi befektelést
igényel.

A délelőtti előadássorozatot dr. Kovács Géza, az Önfejlesztő Iskolák
Egyesületének elnöke zárta. Iskolánk is tagja az egyesületnek, és büszkék vollunk,
amikor az elnök úr elismerte eddigi munkánkat

Alinom ebéd után hét szekcióban lolyt tovább amunka. lit már kisebb csopor
tokban, köletlenebb formában tanácskoztunk.

Puskás Aurél, aBudapesti Közgazdasági Politechnikum pedagógiai vezetője a
szöveges értékeléshez nyújtott nagy segítséget. Mi bevezetlük iskolánkban a
készségtárgyak és amagatartás, szorgalom értékelésénél. Aszülők és agyermekek
egyaránt pozitívan jeleztek vissza kérdőíveinkre etémában.

Nagy Ilona és Korbai Katalin, a Független Pedagógiai Inlézel munkalársai a
kooperatív tanulás technikáit mulatják be, szemléleles loglalkozásbn Néhány hete a
tantestület harminc tagja bővebben (30 órában) is megismerhette ezt a tanítási
eljárásI, me ly lehetővé teszi a heterogén tanulócsoportok eredményes és
együtlműködésre szoktató oktalását.

Nyíri András, a Fúggetlen Pedagógiai Intézet szakmai vezetője a sajátos

nevelési igényű tanul6k integrált oktatási lehetőségeit mutatla be. Sok érdekes. új
információval halmozta el ahallgatóságot.

Csányi Istvánné Óvodavezető, közoktatási szakértő az Óvónőknek tartott
előadást a saját óvodájuk - a vésztői Négyszínvirág Övoda - fejlesztéseiről. Az
óvoda minöségfejlesztési munkájáért Közoktatási Minőségfejlesztési Díjat kapott az
elmúlt tanévben,

Erkölcstan, emberismeret címmel Brazda Zsolt, a Békés Megyei Humán
Fejlesztési és InformáciÓS Központ szaktanácsadója és iskolánk pedagógusa, Farkas
Zollánné tanlervfejlesztö tanár tartott előadást.

Kónyáné Jakab Ida adrámapedagógia hatékonyságát mutatla be. Agyakorla
tokat a ..saját bőrükön" érezhették a kollégák, mindnyájuk szórakoztatására és
örömére Asok ülés után jóiesetI egy kis mozgás, vidámság

Ladányi Gáborné, iskolánk igazgatónőIe és Paróczai Zollán, iskolánk tanára és
minőségfejlesztő koordinátora saját szakmai fejlesztései nkről beszéltek. Aszöveges
értékelésről, a tanulás tanításáról, valamint a pedagógusok értékeléséről.

Mindhárom fejlesztést kedvezően fogadták iskolánkban az érintettek.

Arendezvényen 220 pedagógus veli részt, Békés megyén kívül eljóltek Györből,

Ajkáról, Marcaliból, Szolnokról, Budapestről, .. KÖSZÖnjük mindenkinek az érdek
lődő részvételi, az előadóknak alartalmas bevezető gondolatokat, munkatársainknak
pedig aszervező munkát.

Kónyáné Jakab Ida, R. Nagyné 8arálh Éva

Az innovációra nyiiolI pedagógusok egy csoportja
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Képviselő-testületiülés május 29-én

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl - POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

y. A Liget-Iürdővel kapcsolatban aPHARE-pályázat aláírásra kerül!. Most azonnali,
ajánlati lelhívást kell összeállitani, mert nagyon sürgőssé vál! akivitelezése. Eredeti meg
egyezés alapián afelkérésre aminiszterelnök úr olyan ajánlatott tett, hogy szeptember ele
jén lejön afürdő átadására, de ezt úgy látom. Ie kell mondani, mert nem valószínű, hogy
elkészül addigra. Ennek több oka is van, például egy komplikáll pincerendszert kell
épíleni Okl6ber második felére kerülne átadásra.

XAgyomai rész illetékeseinek kezdeményezése nélkül. sajnos, nem voll a május
25-i Hősök napja közös, illetve bizonyos mértékig endrődi ünnepségnek tünl, holott
Gyomaendrödről van sz6. Kicsit jobboldali volt asz6nokok szavai alapján az ünnepség,
bár Földesi Zoltán MSZP-s országgyűlési képviselő is megtisztelte.

X Kitérnék a máius elsejei Sajt- és TÚr6fesztiválra. Azt hiszem. egyérlelmű, hogy
május elsején Gyomaendrőd voll az a település, ahol eléggé sűrű program várta az ide
lálogat6kat. Amegyében hasonló nagyságú rendezvény szinte nem is voll. Az idöjárás is
kedvező volL Aszervezőknek meg kell köszönni: Gubucz Józsefnek, aBethlen iskola igaz
gat6jának és rajta keresztül a segitő tanári karnak. Másrészt a következő program, a
Bowling étterem rendezvénye is rendkivül sok nézői vonzott. Ogy néZ ki, hogy kialakul az
aszokás, hogya május l-jei rendezvény agyomai oldalon, míg az augusztus huszadikai
az endrődi városrészben van.

X Visszmajor támogatásban megkaptuk a mintegy hat és lélmilli6 lorintol, a téli
h6gondok megoldására

XVárhat6an új dolgozók lesznek avárosházán: Máté Timea agrárközgazdász, aki a
Cigány Kisebbségi Önkormányzainál dolgozoit, és Paróczai Zoltán épílészmérnök. Ők

üres munkahelyekre jönnek, nem létszámbővHés lesz.
XAPEH-revizió lolyik avárosban. Az álát négy évre és amezőgazdasági támogatá

sokal, de emellett mindent ellenőriznek.

XA polgárőrségnek lecseréltük a gépjárművét. Az orvosi ügyelettől kapták meg a
Nivát, amely most már aváros tulajdonában van.

y. Lezárult anagy közmunka. Az elszámolás lolyik. Két további közmunka-pályázat
ra is beadtuk igényünket. Remélem, hogyanyertesek közölt leszünk ezzeL Sok közmun
ka pályázato! kell még nekünk nyerni ahhoz, hogy ulolérjük példáulOrosházát ebben ale
kintelben, az ottani foglalkoztalasi szintet, hiszen az utóbbi időben ők nagyon sokat
nyertek.

XAjúnius 26-j képviselő-Iestületi ülésre aLiget-fürdőben kerül sor, 13 6rai kezdel
tel. Akkor a beruházást tekintjük meg, remélhetőleg akkorra a készülő arculatterv
megtekinthető lesz. Erre azért van szükség, mert nagyon kemény harcol kell majd lolytat
ni avendégekért, hiszen akörnyéken több fürdő várja alátogatókat. Tehát nekünk is vál
lalni kell akonkurrenciál, mert gond lehel nálunk ajövőbeni, teljes üzemeltetés során a
megfelelő vendégkör megszerzésével és megtartásával.

y. Dezső Zoltán képviselő kél problémát 'letelt fel. aHantoskerti-Iigeli holtág jelen
legi állapotál, amikor is a hínár ellepte a vizet, és mocsaras jellegűvé vált az állaga,
valamint a nád is elSZaporodott, mivel alacsony a viz állása... Hogyan várjuk az idegen
lorgalmal, aturislákat ilyen viml? Aholtág karbantartását meg kellene oldani, hiszen ez
olcsóbbá teheli a rehabílitációs lolyamatot is, ha az. mondjuk, 2004-ben elindul.

y. Másik kérdése, lelvetése az utak, járdák építésére vonatkozott, miszerint olyan
híreket hailotI, hogy lehetőség van hasonlóan megoldani ezt akérdést is, mint acsator
naépitésl, vagyis előlakarékossággal és havi lörlesztő részlelekkel azoknak az érintett
lakosoknak. akiknek általában szerény az anyagi lehelősége .. Válaszában dr. Csorba
Csaba jegyző elmondla, hogya holtág vízszinljél rendelet szabályozza Ajelenlegi állapol
ennek alaposan megfelel, hiszen avízszint amaximumol közelHi. Ahínár beérése ulán egy
minimális vízbeengedéssel leszakad és megsemmisül. Másrészt halasitással lehel ezl
mérsékelní, amit a Halászati Szövetkezet már el is 'légzell, ugyanis hasonl6 problémáI
más hollágakon is kezellek így. Valamint vizesere is történI, ami szintén javilja ahelyzetet.
Viszani az üzemi szinthatár fölé nem lehel avizet emelni. AHantoskerti holtágat ahivatal
eddig is kiemelten kezette, s ez nem változik a jövőben sem. Csányi István képviselő is
megerősítette a jegyző úr által elmondottakat. Hozzáfűzte, hogy a nád a viz tisztaságát
növeli, mint egyféle szürŐ. Egyébként avíz minősége tisztuló képet mutat. sennek jele a
hinárasadás is. A szivornya vizbeeresztő képessége sokkal nagyobb jelenleg akiszivást
végző szivaltyúnál. Ennek kicserélése megoldaná avizesere gondját, ám ez pénz kérdése.
Amásodik kérdésre pedig elmondta, hogy az utakkal foglalkozó kérdést nem lehel leven
ni a napirendről - Dezső képviselő javaslata szerint -, hiszen a tervezési lolyamat része
aberuházásnak és ez ekkor megtorpanna. Meg kell határozni asorrendiséget. viszont a
pénzintézeti megoldásoknak akadálya nincs.

NAPIRENDI PONTOKBÓl
y. A Liget-fürdő működtetésére gazdasági társaságot alapítanak. Ennek neve

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató KorjátolI Felelősségű Társaság. Törzstőkéje 3 M
Ft, a pénzbeli betét összege 1 M Ft, a nem pénzbeli betét értéke 2 M Fl. Az ügyvezetői

leladalok ellátására Vass Ignácol javasolták br. 242600 FVhó összegü bérrel. A

könyvvizsgátói feladatok ellátására megbízzák Cséffay János okleveles könyvvizsgálót A
feiügyelO bizottság, mely az alapítói érdekek érvényesülésél hivatol! fokozol!an figyelni:
Katona Lajosb61, Csikné Tímár ÉvábÓl és Jakus Imréból ált.

J< Ahárom nagy beruházás, amelyek folyamatban vannak: szennyvíz, kommunális
hulladéklerakó és a Liget-Iürdő. Ezek a kiadások a költségvetés részét képezik. A
beruházások finanszírozása saját forrásból és pályázati pénzekből biztositott A pályázali
pénzek egy részél és avisszaigényelhető ála összegét aPolgármesteri Hivalalnak meg kell
előlegeznie. Akövetkező h6napokban havonta ezért nagy összegű számlákat kell kiegyen
líIeni. Ennek megoldására. a likviditási nehézségek elkerülésére. rövid lejáratú hitel
felvétele szükséges. A helyi bankokhoz fordultak ajánlattélel ügyében Ezek közül az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet ajánlatát fogadták el.

y. A Dobó utcai ingatlanok, üdülők szennyvízhál6zatra val6 csatlakozását a
képviselő-testület támogatja. Az ingatlanonkénti hozzájárulás mértékét 132 sao Ft-ban
határozlák meg Ez tartalmazza a gerincvezetéktől a kerítésen való beállásig húz6dó
csalorna költségeit is, de nem tar1almazza az ingatianrákötés költségeit AkivetetI díjat az
ingatlantulajdonosok 2003. december 31-ig kötelesek megfizetni.

J< Az öregszőlői ivóvlzhálózatra töt1énő ingatlanrákötésekkel kapcsolatban, az
átlúrások és költségei egy ingatlanra vonatkozóan 6771 Ft lenne. AVizmű Vállalat hoz
zájárul!, hogy két ingatlan egy közös aknába kölne, ezzel akóltségek ennyire lecsökken
heltek. Az ingailan tulajdonosa az önkormányzali támogatás és a váltalati kedvezmény
elnyerésére csak abban az eselben jogosult, ha ameghalározolt feltételeknek eleget lesz,
tehát elkészíti a betonaknál. és kiépíti a belső rendszert. Az eddigi számítások szerint a
vízrákötés lakossági hozzájárutása 30-35 ezer forinlfingatlan lenne, plusz a földmunkák.
Meg kell jegyezni, hogy a Vízművek Vállalat kedvezményes lehelőséget bizlosit az
öregsz61ói lakosoknak. A jelenlegi állás szerint meg lehet kezdeni a tényleges
szervezéseket az ulcákban.

X Gyomaendrőd város útkoncepciójában atervező véglegesl1ett változala alapján a
következő utcák szerepelnek: I. ütem, 2003-2008. között (43 utca): Kölcsey, Újkert sor,
Besenyszeg K-i, Selyem, Gárdonyi G., Kisréti, Mátyás király, Berzsenyi D., Juhász Gy.,
Sugár, Kílián-Micsurin, Bartók B., Dózsa Gy., Könyves K., Ipari, Altila, Sallai, Vörösmarty,
Losonczy, Deák F., Köztársaság, Zrinyi 1., Csurgó, Józsel A., Szent A., Szabó E., Toronyi,
Hunyadi, Bocskai, Rácz, Bolond, Álmos, Nagy S, Széchenyi, MiksZáIh, Körgát, Somogyi,
Fáy A., Kató J. Népliget, Alkotmány, Rózsahegyi K., Hámán K.

IL ütem 2008·tól valamennyi földúl.
2003·ban új út: Mikszáth, Alli/a, Hunyadi (Rákóczi-MirMháli u. között), Kölcsey,

Micsurin. Széchenyi, t Iskola, Selyem (Rácz L-Kulich Gy. között)
Aszlaltozás: Hősök útja, Pósa, Fegyvernek, Selyem (további 200-300 fm felújítás),

Sugár, Szabadság tér. Semmelweis U.-Fürdő parkol6. Katona J. u. + a szenny
vizberuházás állal érintett lelújítások (Lévai. Bajcsy, Fegyvernek u. stb.).

2004. új út: Kilián lér, Bocskai u., Sallai, Vörösmarty, Álmos, Somogyi, Kaló J,
Juhász Gy., Hunyadi (MirMháti-Vörösmarty u. közölt), + Nagylapos Csejti u. +Selyem
(Kulich Gy.-Ipartelepi u. közölt).

Az utak kátyúzásával és ajárdák javilásával kapcsolatban aterületi képviselők jelzé
sei alapján aGyomaszolg KI!. és aVárosüzemeltetési Osztály közösen lelméri aszükséges
munkákat, és a Városfenntar16 és Környezetvédelmi Bi20ltság elé terjeszti azok üte
mezését.

X Pályázatat nyújtanak be aGyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium felhívására a
Vásártéri lakótelep új játszólerének megvalósitása érdekében.

X A L1DL Magyarország Élelmiszer Üzletiánc kérelemmel fordult a képviselő

teslülethez, hogy a3409/9 hrsz. közterületből - az Okt6ber 6. IIp. az egyházi iskola és a
volt ipari iskola között -1 hektár területei vásárolna áruház lélesilése céljából. Ehhez 150
térőhelyes parkoló csatlakozna. Az értékesítési ár 550 FVm2.

XAszarvasi Gastro-Trink KU. kérelmezte, hogya tulajdonában lévő, az Erzsébet
ligetben helyet foglaló (1293/5 hrsz.) Sport büfét ál akarja alakítani, magas lető

ráépitésével, amelyben nyolc vendégszobát képeznének ki. Ehhez területcserére lenne
szüksége, egy esztétikus lépcsőház megépítésére. 15,73 m2 területet elcserélne az önko
rmányzattaltervei megvalósitásához. Arendelkezésre bocsátandó terülel a1243/4 hrsz.
on fekszik.

X Az áprilisi testületi ülésen úgy határoztak, hogy Öregszőlőben összesen 3,5 mil
lió forint összegértlakóingatlanokat vásárolnak aszociális bérlakás átlomány bővitése ér
dekében. AbeérkezelI ajánlatok közül eddig négy lakóingatlan lett felmérve. Atárgyalások
még folynak. Az önkormányzat eddig összesen 2,4 milli6 forint vételárat ajánlolt fel. Mó
dosítotlák az előterjesztést azonban azzal, hogya szociális bérlakások eladásakor 50%·
os árengedményt adnak, amásik részt 10 éves kamatmentes hitellel biztasitják. és tízéves
elidegenitési feltétellel. Kérdés. hogy az érdeklődők hogyan viszonyulnak efellételekhez?

X Az endrődi Közösségi Háznál egy fó szak-alkalmazolti létszámleépítést hajtanak
végre. Ádám Gyöngyi elfogadta az alkalmazásának megszünlét június l. napjával.

y. A Kossuth utca 20. szám ingatlant, az épltmény lebontása után, az Endr6d és
Vidéke Takarékszövelkezet megvásárolja. Az ingallan vételára 3 millió forint, plusz továb
bi 1millió forintollelajánl avevő ajövőben szervezendő városi rendezvényekre.
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A Rózsahegyi Könytár hírei

A hagyományos népmesemondó versenyünkel idén március 24-27. közötl rendeztük
meg. Több mint százharmincan jelentkeztek és meséltek különböző korcsoponokban.
Nagy örömOnkre szép számban meséltek afels6lagozatos lanul6k is. Dicséret illet min
denkil, hiszen nagyon felkészülten, ügyesen mondták el ameséket agyerekek. Az egyéni
lelkészítésen túl nagyon sok munkát fektettek be a felkészítő pedagógusok és szülők is,
amit ezúton is tisztelettel megköszönünk. Arészt vevő gyerekek könyv és oklevél jutalom
ban részesüllek, s amig azsúri döntésére vártak, üdítövei és édességgel kinálluk őkel,

amelyet a Kner Nyomda RI., Madi-Zol Ktt., a Mamut tec KII., Ken-Kivi Kft" Sikér Klt.,
Thermix tpítőipari Szövetkezet, Kalamáris papfrbolt, valamint az Ifjúsági Alaplól elnyen
pályázati összeg segllségével tudlunk megvalósltani. A "legeslegek": Tari Zsolt (Szent
Gelléri Á. I. 1. osz!.). Szentpéteri Balázs, Pintér Nikolett (Rózsahegyi Á. I. 2. oszt.)
Gyuricza Tamás (Kis Bálint Á. I. 2. oszt. ), Vaszkó András (Rózsahegyi Á. I. 3. oszl.), Alt
Beáta (Rózsahegyi Á. I. 4. oszt.) Majoros Ramóna (Rózsahegyi A. I. 5. oszl.), Dobó
Bellina, Kruchió tva (Szent Gelfért Á. I. 7, 80SZI.) mesélők voltak. Amindig népszerű
torla különdijakal a könyvlárosok ajánlották lel, s a következ6 tanulók kapták: Baráth
Bernát (Rózsahegyi Á. I. 1. osz!.), Gyuricza Tamás (Kis Bálint A. I. 2. oszl.], Alt Beáta
(Rózsahegyi Á. I. 5. oszt.), Kruchió Éva (SzenI Gelléri Á. I. 8. oszl.).

EURÓPA-NAP
Április 7-én, délelőtt a Városi Könyvtárral közösen szerveztünk Európai Uniós

vetélkedőt 7-8. osztályos tanulÓk részvételével. Agyerekeknek nehéz dolguk volt. hiszen
nem könnyű dologra vállalkoziak, amikor felkészültek az Eur6pai UniÓ történeiéMI, s a
napjainkban zajló bóvllési folyamatokról szerzett ismereteikről számot kellett adniuk.
Őszinte örömünkre, remekül sikerült alelkészülés Aképzeli, leendő uniós, ifjú polgárok
3-3 fős csapalai birkózlak meg a leladatlapokkal. s mérlék össze ludásukal. Averseny
eredménye is tükrözle asikeres felkészülésI. hiszen kevés pontkülönbséggel akövetkező

eredmények szOlettek:
1. "Az Unió Csemetéi" (Rózsahegyi, 8. oszt.); .Euroman" (Kis Bálini, 7. oszl.)
2. "Jövő 4" (Szeni Gellért, 7., 8. oszt.) .
3. "Ügyifogyik" (Rózsahegyi, 7. oszl.)
4. .,Turbócicak" (RÓzsahegyi, 7. aszI.)
Arésztvevők az Európai Unió jelképével dísznett ajándékokat kaptak (a Békés Megyei

Könyvtár lámogalásával), Hajdú László, aVárosi Könyvtár vezetője könyvjutalmakat adoll
ál. s a Rózsahegyi Könyvtáriói is különböző ajándéklárgyakal vehellek át. Köszönjük,
hogy felkészültek, sköszönjük alelkészílést segítö pedagógusoknak is asegitségefl

Tűzoltóság felhívása
ASzarvasi TűzoltÓSág lájékoztatója alapján megállapíthatjuk, hogya száraz időszak

beálllával megnő atOzesetek száma, amelyetleglöbbször emberi gondatlanság okoz. Az.
alapvető túzvédelmi ismeretek felelevenitéséhez kívánunk segítséget nyújtani az alábbiak
ban:

t Szabadban tüzelőberendezési használni. csak úgy lehet. hogy aza környezetére
lüz- és robbanásveslélyt ne jelentsen.

o A szabadban Ozemeltetett tüzelőberendezésl őrizetlenül hagyni nem szabad,
veszélyesetén, vagy ha arra szükség nincs, atOzet el kell ollani.

t Tilos égő dohánynemút, gyufát olyan helyen eldobni, ahol az tüzet okozhat (utak
mellett, száraz gmat avarral borrtott területen).

o Szérűk területén, szérúkt61 és kazlaktól számftott 30 méteren belűl dohányozni
tilos.

t Erdőben - az arra a célra kijelölt hely kivételével - dohányozni, égő gyulál,
dohánynemút eldobni nem szabad.

o Szilárd, éghető anyag szabadban való lárolásánál a tárolási egység és akerítés
között legalább 1méler lávolságo!, mIg az éghelőtetőhéjazatú épülell61 (pl. nádtetős háZ)
15 méter, egyéb épOlettől legalább 8méter távolságot kell megtartani.

Alűzvédelmi előírások megszegése esetén ahelyszínen bírság szabhaló ki, súlyo
sabb esetben lűzvédelmi szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

Alevegő védelméről szóló 21/2001, (11.14.) Korm rendelet szabályozza ahulladék,
tarló és anövénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetésé!. Arendelet
11. §-a értelmében hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási Iüzelőberendezésben történő

égetése, valamint alábon álló növényzet, tarló és anövénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladékok égetése tilos, kivéve, ha ajogszabály másként nem rendelkezik.

Ahulladék, tarló és növénytermeszlésSel összefüggésben keletkezelt égetési tilalmat
megszegőkkel szemben az illetékes környezetvédelmi hatóság levegőtisztasági-védelmi

bírságot szab ki.
Aki tüzel, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve tudomást szerez arról, köte

les késedelem nélkül jelenteni az illetékes túzoltó-parancsnokságnak a l05-ös telefon-I
számon. Segélykérésre használható még a112-es telefonszám, amelynek hívása esetén-,
~i~den megyé~e~ - a~egyei rend6rkapitányság ügyelete jelentkezik, ahonnan tOVáb-I
blllák asegélykerest atuzolt6ság felé. . Városüzemellelési Osztály

AVáros Közbizlonságáért Egyesület beszámolója

APolgárör Egyesület 2001. április 3·án alakult 23 fővel

Gyomaendrőd Város Kiizbiztonságáért Egyesület néven
Amegalakulás óla a2002 év volt számunkra olyan, melynek során egész évben

folyamatosan tudtuk végezni munkánkat. A munkavégzés során foganalosítoll
intézkedéseink. jelzéseink alapján úgy a Polgármesteri Hivatal illetékesei, mint a
rendőrség, aszükséges intézkedéseket megtették. Apolgárörök az értékelt idöszak
ban önállóan 116 esetben 944 órát, míg rendörrel 110 alkalommalteljesíleltek 842
6ra szolgálatot- mondla Szűcs Ferenc vezelő.

Aszolgálati órák során két eselben ittas járművezetö elfogásában, két esetben
parkoló gépjárműböl történi üzemanyag eltulajdonító személy elfogásában
működlünk közre úgy, hogy jelzésünk alapján rendőri intézkedés foganatosítására
került sor Egy alkalommal a szolgálatban lévő polgárőr falopáson éri tetten 8
személyt, akiket ahelyszínen visszatarlotlak az intézkedö rendör megérkezéséig, saz
intézkedést átadták. Az eset során több mint8D qilletéktelenül kitermelt akácia kerűlt

lefoglalásra. Négy esetben információink alapján szabálysérlési eljárás
kezdeményezésére került sor Rendzavarás miatt három alkalommal foganatositot
tunk intézkedést ittas személlyel ~apcsolatosan. Kél esetben vellünk résZ1 ellúntként
körözölI személy felkutatásában, amely eredményre vezeteit. 12 alkalommal biztosí
tottunk közlekedés-baleseti helyszínt, valamint részt vettünk a helyszíni lorgalom
irányításában. Aváros terűletén történő, különböző civil szervezetek által rendezett
rendezvények biztosítását végeztük el, amelyén a Polgármesteri Hivatallól az
egyesűletünk dicséretben részesült

Anyagi támogatási az önkormányzat1ól ~aplunk, ennek összege 700 ezer lorin!.
Egyesületünk működési területe aváros közigazgatási terülelére lerjed ki. Feladata:
a működési lerűlelen található közösségi és személyi tulajdon védelme, ezeket
veszélyeztető jogsérlések megelőzése, aközbiztonság szilárditása

Az egyesületünk tagjai állagosan és havonta 16 órát töltenek szolgálatban. Az.
alakulás 61a minden nagyobb rendezvény biztosításában részi ve~ünk, s a lövőben

is így teszünk Acivil szervezetek kérésére őrzési feladatokat láttunk el. (Avatás elöt
ti szobrok felügyelete.) A rendörséggel együttműködve járörtársként látunk el
közterületi szolgálatot, tekinteltel a járőrállomány létszámára. A szolgálat ellátása
általában hétvégeken IÖrténik.

Minden hónap végén a kövelkező hónapra vonalkozó feladatokat eligazítás lor
májában beszéljük meg. Ekkor értékeljük a hónapban történteket, ezekről írásbeli
jelentést készítünk. Az együllmúködési szerződések kötése a különböző

szervezetekkel folyamatban van. A technikai eszközök beszerzése (pl. elemlámpa,
lormaruha, rádió adó-vevö) szintén folyamatos.

Szeretnénk az egyesületünk létszámát bővíteni, hogy minél intenzivebben
tudjuk feladatainkat ellátni. Az. egyesület lag ja lehel minden 18 életév leleIIi, bün
tetlen elöéletü állampolgár. Sajnos, a lagtoborzás nagyon nehézkes. A fiatalabb
koroszlály larl a saját koroszlálya megvelésélől, gúnyolódásától. Iv.. idösebbekel
elsősorban az anyagiak érdekelnék. A nehézségek ellenére a toborzást a helyi
sajt6ban és egyéb módon tovább folytat juk.

Terveink szerint bövíleni kell az együltmüködési szerződések körél apostával, a
MÁV Rt.-vel, valamint kiteqeszteni a tevékenységet olyan alkalmakra, mint például
Mindenszentekkor a temetök fokozott ligyelemmel kísérése, a parkolókban elhe
Iyezell személygépkocsik figyelése és a rendőrséggel az együttműködés

kiszélesílése (körözési listák, körözési fényképek bemutatása stb.).

, BEHAJTANI TILOS!
Számlalan esetben tapasztaltam már, de a nagyobb temetölátogatások

esetén (Anyák napja, Halottak napja) szinte eluralkodik az a "szokás", hogya
gépkocsival behajtanak a temetöbe, a sirok közé is Tisztában vagyok vele és
tisztelel a kivélelnek, hogy idős vagy beteg emberek esetén ez természetes. Ez
el is fogadható magyarázat. De egészséges, fiatal, középkorú vagy egészséges,
idősebb embereknél nem Atemetőbe az ember megemlékezni, tiszteletet adni,
egy kicsit együl! lenni lelkiekben szerelleikkel mennek.

A teme lő egy kegyeleti hely kell, hogy legyen, ahol nyugalom és csend az
úr A behajtani tilos tábla ellenére sokan szinte a sir végénél állnak meg. Még
arra is látIam példát, hogyamolort sem állítolták le ("minek, hiszen megyünk
úgyis továb!)I"), csak letették a koszorút.

Els20moríló l Néha az az érzésem, hogy mintha kölelező protokoll-Iálo
galássá lesüllyedl dolog lenne az egész, üljünk be az aulóba, és hajts!

Csak bizakodni tudok abban, hogy egyre több autóvallalálkozom a temelő

előtti parkolóban, és nem asírok közöiti LÁG
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Örömmel értesítelek benneteket, hogya "Szakmai képzésen keresztül az
egységes Európáért" címú pályázatunkat, amit a Leonardo Da Vinchi-Mobilitás
Európai Uniós pályázati fordulóban készítettem, siker koronázta. A bíráló
bizottság a programot támogatásra elfogadta.

A kétéves futamidejű program során 20 Békés megyei diák (szakmunkás
tanulók, érettségizők, érettségi utáni képzésben részt vevők stb.) tölti szakmai
gyakorlatát az unió mezőgazdasági szempontból legfejlettebb országában 
Franciaországban.

Aprogramban részt vevő partnerek a következők:

Magyarországr6/: Békés Megyei Agrárkamara, Bethlen Gábor Szakképző

Iskola és Kollégium (koordináló intézmény).
FranciaországM/: Deux-Sevres-i Agrárkamara, Bressuir-i képző és átképző

központ.
Még egyszer köszönöm aprogram elkészítése során nyújtott hasznos taná

csokat és alkotó észrevételeket. Remélem, hogy együttműködésünk továbbra is
gyümölcsöző lesz, és az európaiság szellemében neveljük aránk bízott fiatalokat.

Szívélyes üdvözlettel Davidovics László, Leonardo programkoordinátor,
tanár. Tel./fax: 66/283-860, mobil: 06/30/9742-608.

Szeptembertól pályázatot hirdetünk a fentiek csoportjába tar·
tozó tanulóknak, szakembereknek a 2004-es évben a szakmai
gyakorlatra. Részletes útmutatás a szerkesztőségben és a projekt
koordinátornál.

Kollégiumi délután a Bethlenben
Ebben atanévben, május 7-én, szerdán rendeztük meg amár hagyományos,

játékos, kollégiumi délutánunkat. Hogy mitől hagyományos? Mint azt Vargáné
Varczába Éva kollégiumvezetőtől megtudtuk, a Kollégiumi Szakmai és
Érdekvédelmi Szövetség 1999-ben hirdette meg a Millenniumi Napot. A!.
országban egy adott napon és időben az összes kollégiumban különböző for
mában rendezvényeket tartottak. így vették ki részüket a millenniumi ünnep
ségekb61 adiákok, s ezzel egyben akollégiumokra is ráirányítva a figyelmet. Mi
a javasolt formák közül avetélkedőket választottuk. Olyan jól sikerült adélután,
hogy az akkori kollégisták megszavazták az évenkénti megismétlését.

A!. idén négy helyszínen mérték össze tudásukat, ügyességüket a diákok.
Tanulócsoportonként 4-5 fős csapatokat állítoltunk ki akövetkező feladatokra.

A szellemi vetélkedőn öt kérdéscsoportra kellett válaszolní. Ezek
érdekessége volt, hogy az 1550 éve meghalt Attila hun király tevékenységéről

kellett írni.
A!. étel készítési versenyen idén a csapatok előre elkészített tortaalapokat

kaptak, ezekből varázsoltak saját lantáziájuk és az odakészített krémek,
kiegészítők segítségével csodálatosan finom és szép tortákat.

A tornateremben zajló rajzverseny témája most igen aktuális: hogyan
képzeljük el jövőnket az Európai Unión belül.

Végül a sportpályán mérték össze ügyességüket a csapatok futásban, lab
davezetésben, kosár ra dobásban, ugrókötelezésben.

Az eredményhirdetésen az idén is értékes ajándékokat kaptak anyertesek,
szinte minden résztvevő örülhetett valamilyen nyereménynek. Persze legna
gyobb sikere a tortáknak volt, melyeket zsűrizés után díjkénl kiosztottak a
versenyzők között.

A késő délutánig elhúzódó program a végzős kollégistáknak ünnepélyes
búcsúztató vacsorával folytatódott. Évek óta az is hagyomány kollégiumunkban,
hogya ballagó kollégisták, kollégiumi nevelőik, osztályfőnökeik, az iskola és a
kollégium vezetője közös vacsora mellett értékelik az együtt löltött éveket.
Emlékeztetőül minden búcsúzó kollégista díszes, névre szóló Emléklapot
vehetett ál. A kiemelkedő teljesítményt nyújtók pedig még értékes könyv
ajándékot is kaptak. A!. estet végül diszkó zárta.

Az azóta eltelt napokban megkérdeztem néhány kollégista társamat, mi a
véleményük a rendezvényről? Többségük szívesen vett részt a játékokban,
ölletesnek találták a díjakat, ajándékokal. A tortakészílés telitalálat volt, a többi
programot nem találták elég színesnek, bár más, jobb ötlettel nem tudtak előáll

ni. Mivel jövőre is meg szeretnénk rendezni akollégiumi délutáni, van egy egész
évünk közösen új ötleteket kitalálni. Általánosan elmondható, hogy jó hangulat
ban, tanár és diák együtt, oldott légkörben tölthette el ezt adélulánt és estét.

TAKÁCS ZOLTÁN 10. Dosztályos tanuló, akollégiumi "Rádió C" lőszerkesztője

NAP DIÁKOLIMPIA
Tavaszi többpróba bajnokság, körzeti döntő

Gyomaendrődön 4 iskola részvételével rendezték meg ezt a
versenyt, ahol iskolánk teljes csapattal, 48 fövel vett részt. 8 csapa·
tunkból 6 arany- és 2 ezüstérmet szereztünk, egyéniben 5 aranyo, 3
ezüst- és 4 bronzérmet értünk el.

I. korcsoport fiú: I. hely 821 pont. Csapattagok: Palercsík Dávid, Szilágyi
József. Demeter József, Balázs Gergő, Bukovszky Péter, Szabó Zoltán.

I. kcs. lány: II. hely 691 pont. Csapat: Pintér Nikolett, Pinkovics Dóra, Horváth
Krisztina, Havasi Alexandra, Tokai Kinga, Benkó Alexandra.

II. kcs. fiú: II. hely 1510 pont. Csapat: Farkasinszki Gergő (2.), Dávid Imre (3.),
Iványi Dániel, Szerető Zoltán, Füleki Tamás, Liziczai Csaba.

II. kcs. lány: I. hely 1625 ponl. Csapat: Balog Hajnalka (1.), Kurucz Eva (3.),
Szakálas Edina, Balázs Tímea, Barna Nikolett, Vári Katalin.

III. kcs. fiú: I. hely 2503 ponl. Csapal: Csorba Máté (1.), Haveida Róbert (3.),
Bukva Tamás, Kurucz Zsoll, Mészáros Dávid.

III. kcs. lány: I. hely 2798 pont. Csapat: Farkasinszki Zita (1. 625 p. iJ.)
Farkasinszkí Mariann (2.) Keresztes Kitti, Tokai Gréta, Gesztí Bettina, Cserenyecz
Dóra.

IV. kcs. fiú: I. hely 3648 pont. Csapat: Kiss Imre (1. 840 p. íJ.) Fekécs Zollán
(2.), Dógi Richárd (3.), Filippovits Lajos, Tari Gábor, Dógi Jenő.

IV. kcs. lány I. hely 2625 ponl. Csapat: Szakál os Judit (1.), Szabó Zita, Lakatos
Melinda, Mészáros Renáta, Oláh Szandra, Takács Ágnes.

Győztes csapalaink bejutollak amegyei dönlőbe, Gyulára.

STRANG Kupa Országos minősítő atlétikai verseny
Békéscsabán, április 29-én Kelet-Magyarország legeredménye

sebb atlétika szakosztályainak részvételével rendezték meg ezt a ran
gos versenyt, ahol összesen 35 érmet szereztünk: 7 arany, 19 ezüst és
9 bronz elosztásban. Ezzel a legeredményesebb szakosztályok között
végeztünk!

Eredményeink:
Aranyérmeseink: 1993. (szül. év) Balázs Tímea, 600 m, 2:05.4 p.; 1993. Dávid

Imre távolugrás, 400 m; 1991. Kurucz Zsoll, kislabdahajítás 52 m; 1989. Dógi
Richárd, 100 m, 13,0 mp; 1989. Fekécs Zoltán, 1500 m, 5:08,2 p; 1989. Kovács
Tibor, 600 m, 1:40.9 p; 1988. Lakatos Melinda, 200 m, 30.7 mp.

Ezüstérmeseink: NAP-válló l-IV kcs., 8 fő: Pintér Nikolett, Palercsik Dávid,
Balog Hajnalka, Kurucz Zsolt, Farkasinszki Zita, Haveida Róbert, Szabó Zila, Kiss
Imre.

1993. Balázs Tímea, 60 m, 1993. Barna Nikolett, 600 m, 1992. Balog Hajnalka,
60 m, 1992. Balog Hajnalka, távol, 1991. Farkasinszki Mariann, távol, 1991.
Farkasinszki Zila, 600 m, 1991. Bukva Tamás, kislabda, 1990. Cserenyecz Dóra, 200
m, 1990. Csorba Máté, 200 m, 1989. Dógi Jenő, 1500 m, 1989. Dógi Jenő, 600 m,
1989. Dági Richárd, 200 m, 1989. Szabó Zita, 200 m, 1989. Tímár Emese, súly,
1988. Szakálas Judit, 600 m, 1988 Kiss Imre, 200 m, 1988 Kiss Imre, 600 m.

Bronzérmesek: 1993. Balázs Timea, kislabda, 1993, Barna Níkolett, távol, 1992.
Szakálas Edina, távol, 1992. Szakálas Edina, 600 m, Farkasinszki Mariann, 60 m,
Bukva Tamás, 600 m, 1989. Takács Ágnes, tavol, 1989. Dógi Richárd, 600 m, 1988.
Szakálas Judit, 1500 m.

VASZKÁN GÁBOR testnevelő, allétikai szakedző

A torta nagy siker vo/t...
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Gubucz József, aBethlen iskola igazgatója arendezvény tapasztalatairól

Az ötödik alkalommal megrendezett Sajl- és Túrófesztivál gasztronómiai iellegű

szakkiállítás. Kísérő rendezvények is színesrtik, mint például mazsorellek találkozó
ja, fúvószenekarok parádéja, utcabál, zenei programok. Elsősorban atejtermékeken
van afő hangsúly, de az idén is megtalálható voll afesztiválon aborkészílés képvise
letében mintegy nyolc bort kínáló sátor, vagy savanyúságot ajánlottak, valamint pék
süteményeket, pácolt halakat. Az összesen huszonnyolc kiállítóból tizenhárom a
tejtermékeket mutatta be, ami tulajdonképpen, mintegy megismerteti ama emberév
el ahagyományos táplálkozás ízeit, bemutatja amainál egészségesebb táplálkozás
lehetőségeit. Villanásnyira bemutatkozott abiotermékeI képviselő sajtkészilés is. A
termékek tulajdonképpen a készrtési technológiát is prezentállák, gondoljunk itt
intézményünk esetében abudapesti Agro-Metál cég készílményeire, mivel atangaz
daságunkban asajtüzemünk fel van szerelve.

Tapasztalatunk szerint egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a fesztiválunkra.
Nem vált egysíkúvá arendezvény, amil igazol az, illetve az érdeklődést mutatja, hogy
az ország minden tájáról érkeznek érdeklődők és ez ajövőben sem látszik lankadni.
Talán nem hangzik dicsekvésnek, hogy a Zott német cég is érdeklődött.

Agasztronómiai jellegű rendezvények egyébként is az emberek érdeklődését, akti
vitását, eléggé megmozgatják, hiszen ez mindenkit érint.

Arendezvényünk egyre több anyagi feltételt, pénzt követel. Ezt egyre nehezebb
összehozni. Ez non-profit tevékenység, és inkább aváros javát szolgálja azzal, hogy
a turizmus fejlesztését is magával hozza A vidéki érdeklődő k száma igényelte az
elszállásolásokat például. Aszervezés tulajdonképpen aBethlen Alaprtvány nevében
történik, ám az iskolánk biztosítja az anyagi hátteret. Afolytatás Gyomaendrőd turiz
musfeilesztésének érdekében mindenképpen indokolt, azonban gondolati szinten
felmerüit, hogy esetleg kétévenként rendeznénk meg afesztivált.

ATourinform Iroda ajánlata
Június 9-15. Pünkösdölő Megye Fesztivál - Szeged
21-22. I. Nemzetközi Fazekas Találkozó és Vásár - Mezőtúr

20.-július 10. Városházi Esték - Békéscsaba
(Június) 27-29. Debreceni Dzsessz (jazz)-napok
28. V. Karcagi Birkafőző Verseny
28.-augusztus 10. Gyulai Várszínházi Esték

Tourinform Iroda Gyomaendrőd, Fő út 173-179. (OTP mellett)
Te I.: 66/386-851.

Nyitva tartás: héllő-péntek 9-12,13-16. június 15.-szeptember 15. között
hétfő-péntek 9-17, szombat, vasárnap 10-16 óráig

Kulák Golgota
AVárosháza nagytermében szép számú érdeklődő részvételével bemutallák május

9-én aKulák Golgota címu albumot. Sághy Gyula filmrendező afilm után hasonló
eimmel megjelentette a történelmünk egyik szégyenfolljának emléket állltó albumo!.
Megtalálhatók benne korhű híradásokból ábrázolások, fotók, szatirikus lapokból
karikalúrák, amindennapi életet bemutató korabeli képek, írások. Az Endrődi Tájházról is,
mint az egykori körülményeket tároló, megörzö helyet megtaláljuk benne.

Amásodik világháborút követő, megaiázó, kulák megbélyegzést kiagyaló politikai
halaiom, saz általa kialakított helyzetet könyvbemutatójában dr. Erdmann Gyula, aBékés
Megyedi Levéltár vezetöje jellemezte ahallgalóságnak. Arendezvényt dr. Dávid Imre pol
gármesler nyito lia meg. Amű kiadója, f6 szponzora Hunyad Simon Péter is jelen volt, és
hozzászólt. Akésőbbiekben aközönség sorai ból is elhangzottak vélemények, érzelmektől

átitatott hozzászólások, ajelen politikai életünket blráló szavak is ..

100 éves a TEVAN
Meghill ünnepségen emlékeztek meg a Tevan család, kiadó cenlenáriumáról a

Gyomai Kner Nyomda Nyomdaipari Múzeumában május 14-én. Kiállítást is rendeztek a
Tevan kiadóban, nyomdában készült korabeli könyvekből, csomagolóanyagokból. Akiadó
aNyugat köré csoportosuló Irók munkáit is megjelenielte. Jelentős sikereket éri el a
Tevan könyvsorozataival: a magyar és külföldi irodalomhoz tarlozó művek olcsó, tehát
mindenki által elérhető könyvekkel, illetve az igényes megjelenésű Amatőr Tevan Könyvek
kiadásával. Acsomagolóanyagok gyártásával amagyar gyógyszertárak részére dolgoztak.
Akésőbbi Békési Nyomda, majd hozzácsatolás után aGyomai Kner Nyomda nevét fel
használva folytatta az intézmény atradicíóknak megfelelően tevékenységét.

Megnyiló beszédei dr. Szabó Ferenc történész mondott. Ebből az alkalomból ajánló
bibliográliát jelentetett meg aKner Nyomdaipari Múzeum, Füzesné Hudák Julianna gon
dozásában, aGyomai Kner Nyomda Rt. készilésében, alapllásának 121. esztendejében.

Diák szemmel - Interjú Domokos László
~rszággymési képviselővel

Domokos László országgyűlési képviselő 2003. április 24-én a
Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal Disztermében fogadóórát tartott. Ebből az
alkalomból a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium "Rádió C" stúdiójá
nak munkatársaként - mint ahelyi események tudósrtója - interjút készítettem.

Abeszélgetést rövidített változatban, írott formában is elkészítettem atisztelt
Olvasók számára.

• Tisz/eit Képvisel6 úr! A fogadó óráján milyen problémákkal szoklák fel
keresni Önl az érdekl6d6k?

Afogadóóra egy olyan tevékenység, amely igen intim. Néhány vagy egy-egy
ember jön be különféle ügyekben. A közéletnek ez az a területe, ami nem anyil
vánosság előtt zajlik.

Sokszor személyes jellegű ügyek, ahol közügyek is megjelennek.
A fogadóórák nagyon fontos része, hogy bizalommal forduljanak a

képviselőhöz azokkal akérdésekkel, amelyek foglalkoztatják apolgárokat. Olyan
alkalom, ahol próbálunk segíteni az embereken.

Általában a fogadóórák a problémák színtere, amelyekb ől feljegyzések
készülnek, melyek végeredménye lehet egy miniszteri levél, lehet aparlamentben
egy lel tett kérdés.

• Miavéleménye az EU-s népszavazásról, az alacsony részvélelr6l és az igen
szavazatok magas számáról?

Az életünk egy nagyon széles körét fogja meghatározní. Valóban alacsony
részvétel volt, amely sok aggodalomra adott tényleges választ. Nagyon sok bizal
matlanság, bizonytalanság, információhiány tapasztalható ebben akérdésben. Ezt
fejezi ki aszavazás végeredménye is. Akik nyertesei lehetnek: azok legfőképpen a
mai diákok és a leendő kezdő munkavállalók. Nem elég a tájékozottság, az
embereket nem az igen szavazatokra kell rábeszélni, hanem tájékoztatni kell őket,

illetve segíteni kell, hogy sikeresen tudjon mind a10 millió magyar állampolgár
csatlakozni. Most már talán akormány is partner lesz, hiszen figyelmeztető jel ez
arendkívül alacsony részvétel.

• Nekünk, végzős középiskolásoknak, akik mosllépünk aNagyvilágba, rend
kívül sok nyi/Oli kérdés maradi, amire nem kap/unk válaszl. Mi lesz számunkra
ennek az el6nye, esel/eg hálránya?

Alegnagyobb kihfvás az, hogy aki eddig nem érezte azt, hogy miért kell nyel
vet tanulnia, az most megértse, hogy ez ajövő záloga. Ha végzős diák vagy, akkor
ulána se hagyd abba a tanulást. A saját szakmádban szükséges legalább egy
alapvető nyelvtudás, ez alapfeltétel.

Bizlos kulcs ajövő sikeréhez, ha megvan az a tudás, amivel az ember önma
ga is elbír, és iól érzi magát abban, amit csinál. Itt az alkalom, hogy minél több
ismeretet, gyakorlatot, tapasztalalot gyűjtsetek össze

• Mi egy országgyűlési képvisel6 feladala aparlamen/ben? Hogy lelik egy
napja?

Nagyon sok embernek, intézményeknek, városoknak problémáit kell
megérteni, és oly módon képviselni, lelordítani, hogy az sikeres legyen. Segítem
az embereket, illetve azokal, akik a térségben élnek. Napi gondjaikkal is kell
foglalkozni egy egyéni képviselőnek, és ezért személyesen is felelősséget kell vál
lalni értük.

Minden képviselőnek egyedileg, magának kell eldöntenie, hogy mil tekint
feladatának. Azt tartom feladatomnak, hogy az elkövetkező időkben a polgárok
előrehaladását tudjam segrteni.

• Van-e családja? Mivel foglalkoznak?
30 éves koromban házasodtam meg. Feleségem jogász, és egy banknál dol

gozik Egy kislányunk van, aki most óvodás. Egy képviselőnek az élete nem egy
szerű, lőleg ha családi életet is szeretne élni, de azért minél több időt igyekszik az
ember acsaládjával tölteni.

• Városunkban megépü!l az ipari park és ennek el/enére nem jönnek a vál
lalkozók, nem jönnek lé/re új munkahelyek. Mi a véleménye erről?

Amagyar gazdaság nehéz helyzetbe került azáltal, hogy az európai gazdaság
is stagnál. Gyomaendrődön sem az az időszak van, amikor a vállalkozók a
bővülést, új munkahelyek létrehozását tekintik fő céljuknak. Nekem, képviselőnek

feladatom, hogy ebben éri is segítsek Az ipari park egy lehetőség, de önmagában
nem elég. Kell hozzá egy olyan belektetési ajánlat, hogy oda avállalkozók szívesen
jöhessenek, és munkahelyet teremtsenek. Ez így jó Gyomaendrődnek és a
lakosságnak, akistérségnek is.

RAFAEL TIBOR 11. F
akollégiumi rádió tudósítója
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ÜNNEPI KÖNYVHÉT Judo
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•A Városi Könyvtárban 2003. július 12-16-án, öt napon
keresztül könyvárusítás lesz a megjelent könyvekból!

Június 13-án 17 órakor író-olvasó találkozót rendeznek dr. Martinkó
Károly íróval, a Magyar Rádió munkatársával. Bemutatja Justicia zokog
című kötelét. (Ebben többek között anemi erőszakkal vádolt Tímár György
esete is olvasható.) A szerző az eléggé el nem ítélhető bírói tévedésekre
hívja fel az olvasó figyelmél, amelyek miatt sok elítélt éveken át rabságban
szenvedett, mire kiderült az igazságtalanság ... (A kötet a könyvtárban is
megvásárolható!)

Gimi és kosárlabda
A Magyar Diákszövetség levele a Kner Imre Gimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának:

Tisztelt Igazgató úr!
A Magyar Diáksport Szövetség első alkalommal rendezte meg

Budapesten, 2003. május 3-4. között az Amatőr Kosárlabda Diákolimpia
v.-VI. korcsoportos országos dönWjét. A Magyar DiáksportSzövetség
nevében elismerésemet fejezem ki, hogy az Ön által irányított oktatási
intézmény fiúcsapata akilencedik helyen végzett.

Giriczné Darázsi Anna tanárnő lelkészítésével a Farkas Gergő, Sági
Roland, Szabó Gábor, Tímár Tamás, Csaba Zoltán, Rovnik Szergej, Szabó
Viktor, Binges István, Stranszki Mihály, Erdős Zoltán, Bercsényi Róbert,
Kurilla Zoltán felállású iskolacsapat a mérkőzéseken mutatott példamu
tató játékával bebizonyítotla, hogy az iskolában szakmáját kiválóan
művelő testnevelő, utánpótlás szakember munkája nyomán a fiatalok
magas szintű testi-szellemi nevelésben részesülnek.

Külön gratulálok Farkas Gergőnek, aki a testnevelő kollégák
szavazatai alapján a torna legképzettebb játékosa címet érdemelte ki,
illetve az övé letl92 ponttal agólkirályi cím is.

Tisztelt Igazgató úr! Engedje meg, hogy ezúton kívánjak a további
diákolimpiai versenyeken újabb kiváló eredményeket Önnek, adiákoknak
és tantestülete valamennyi tagjának pedig sikeres tanévzárást.

Budapest, 2003. május 16.

Sportbaráti üdvözlettel Szlatényi György (sk.) főtitkár

• Júliusban (jelen számban helyhiány miatt nem) további írás jelenik
meg aHíradóban akosárlabdásokról. - Aszerk.

At .. Körösi Weekend HOn!ász-~~
~ hobby-o kempinllszaküzlet ~~

Horgászfelszerelések
- teljes márkakínálat

Ajándéktárgyak

GYÜMÖLCSfÁK ÉS OíSZNÖUÉNYEK
UÁLOGASSON SZÉLES UÁLASZTÉKUNKBÓLl
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/30/2993-047
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig.

Tisztelt gyomaendrődi sportszerető közönség!

Gondolom, nem kerülik el figyelmüket helyi, illetve Békés megyei lapok
sportrovatát olvasva aGyomaendrődi Judo Club versenyeredményei. Ezeket a
teljesítményeket figyelve látható, hogy aclub eredményesen végzi munkáját,
bár erről az idén még nem adtunk közre összefoglaló értékelést. Ezt a
mulasztásunkat szeretnénk most pótolni jelen beszámolónkkal.

A mellékelten közölt értékelést a Magyar Judo Szövetség 2002-es
évkönyve (amely egyben aszövetség reprezentatív értékelése) alapján állílot
tuk össze Tesszük ezt egyrészt azért, mert szeretnénk minden sport iránt
érdeklődő lokálpatriótának örömet szerezni sikerünk ismertetésével, másrészt
pedig azért, hogy elejét vegyük annak a pletykának, kósza hírnek, melynek
csíráival anapokban szembesülni kényszerüllünk. A legfájóbb, ha atámadás
onnan érkezik, ahonnan legkevésbé számítottunk rá, és az sportszerűllen,

mondhatni "övön aluli".
Afiatal sportolónak képzése legelején meg kell tanulnia afizikai fájdalom

mellett avereség, akudarc elviselését. Asport fegyelemre, önuralomra tanít.
Sportemberek lévén ezzel afigyelemmel viselnénk el, ha mecénásaink (kiknek
nevét reklámozzuk szerte az országban Miskolctól Szombathelyig) sajnálattal,
de nyiltan közölnék velünk, hogy atovábbiakban nem áll módjukban támogat
ni clubunkat. Ez korrekt és megfellebbezhetetlen lenne. De ha ezt komformiz
musból egy olyan köntösbe bújtatják, melyben az amúgy, alant láthatóan ered
ményes közösség hirtelen "elvesztetle nevelő levékenységél, nem ered
ményes, nincs megtartó ereje, támogatásra érdemtelen", akkor tőlünk,

sportolókt61 milyen magatartás várható el? Lehelünk-e indulatosak? Mindenki
válaszolja meg magának a kérdést! Mi a magunk részéről sportszerüen, de
haragszunk...

Tehát az eredmények.
Az évkönyv 2002-ben 90 egyesületet regisztrált és az országos

versenyeken elért eredmények alapján rangsorolt. Ebben arangsorban 2002
ben clubunk a34. helyen állt. Ez ahelyezés aclub fennállása óta a legjobb.
Visszatekintve: 20Q1-ben a 43. helyen, 2000-ben a 46-on álltunk. A club
versenyző i minden korosztályban jelen voltak aversenyeken.

Két felnőtt I. o. minősítésü versenyzőnk van: Tóth Tamara és Oláh János.
Tóth Tamara, junior női magyar bajnokság 48 kg-ban II. helyezett; II. o.

magyar bajnokság I. helyezett; I. o. lelnőtl magyar bajnokság III. helyezett.
Kölcsönversenyzőként UTE felnőtt csapatbajnok.

Diák Ckorcsoport lány egyéni magyar bajnokság 30 kg Gyuricza Adrienn
II. helyezett.

Diák B kcs. lány egyéni magyar bajnokság 49 kg Megyeri Hajnalka V.
helyezett.

Diák Bkcs. fiú egyéni magyar bajnokság 45 kg Kovács Endre V. helyezetl.
Serdülő lány egyéni magyar bajnokság 48 kg Dananaj Tünde VI. helyezetl.
Senior 30-39 éves kcs. egyéni magyar bajnokság 90 kg Juhász Attila V.

helyezett.
Diákolimpián elért eredményeink.
Diák Bkcs. lány országos diákolimpia 48 kg Megyeri Hajnalka IV. hely.
Diák Ckcs. lány országos diákolimpia 30 kg Gyuricza Adrienn III. hely.
Diák Ckcs. fiú országos diákolimpia 49 kg Megyeri Zsolt III. hely.
Mindezeken az országos versenyeken túl a Közép-Magyarországi

Regionális Judo Szövetség versenyrendszerében is részt veszünk, úgy is, mint
vendégek és úgy is, mint versenyt rendezők. Ezeken aversenyeken részt vevő
sportol6ink mindig érmekkel gazdagon térnek haza, ezeket felsorolni hely
hiánya miatl most nem lehetséges, de minden egyes verseny után alapokban
megjelentetjük az eredményeket.

Ezen értékelés főleg az országos eredmények alapján történt. Ki-ki amaga
módján eldöntheti, hogy aclub mennyire eredményes. Mi, aclub tagjai úgy
értékeljük, hogy fennállásunk óta a 2002-es év volt eddig a legeredménye
sebb. Ezt az eredményességet tudatos, fegyelmezett edzésmunkával tudtuk
elérni, amit jelenleg is és az elkövetkezőkben is folytatni fogunk. Ehhez várjuk
ajövőben is támogatóinkat.

Gyomaendrődi Judo Club, Garai János
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KÖZALAPíTVÁNY GYOMAENDRÖD VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYEIÉRT
KÖZHASZN ÚSÁG I JELENTÉSE 2002. ÉVRŐL

Statisztikai számjel: 19058733-9199-331-04
1. Számviteli beszámoló - a Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Fenntartási, működés célú
Előző év Előző év(ek) Tárgyév

helyesbítései

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

A) Befektetett eszközök (2-5. sorok)
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékbecslése
B) Forgóeszközök (7-10. sorok)
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C) Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZ.(1. + 6. + 11. sor)
D) Saját tőke (14-17. sorok)
I. Induló tőke

II. Tőkeváltozás
- ebből tárgyévi eredmény

III. Értékelési tartalék
E) Céltartalék
F) Kötelezettségek (20-21. sarok)
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
G) Passzívák - időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASszíVÁK) ÖSSZ. (13. 18. + 19. + 22. sor)

538

538

151

151
34

723
647
700
-53

18

76

76

723

635

635

411

4

407

1047
1047
700
347
400

1047

Közalapítvány egyszerűsítettéves beszámolójának eredmény-kimutatása

adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése

1. A) Összes bevétel (2-6. sarok)
2. 1. Alapítótól kapott támogatás
3. 2. Államháztartás alrendszerétől kapott támogatás
4. 3. Pályázati úton elnyert támogatás
5. 4. Egyéb adományozóktól kapott támogatások
6. 5. Egyéb bevételek
7. B) Összes költség, ráfordítás (8-14. sorok)
8. 1. Anyagi jellegű ráfordítások
9. 2. Személyi jellegű ráfordítások

10. 3. Társadalombiztosítási járulék
11. 4. Értékcsökkenési leírás
12. 5. Egyéb költségek
13. 6. Egyéb ráfordítások
14. 7. Pályázati úton nyújtott támogatások
15. C) Adózás előtti eredmény
16. D) Adófizetési kötelezettség
17. E) Tárgyévi eredmény (15-16. sor)

1276
1100

10

146
20

1258
213
387
103
24

531

18

18

Alapítási tevékenység szerint
Előző évElőző év(ek) Tárgyév

helyesbítései

2696
1900
482
200

72
42

2296
295
776
241

43
941

400

400
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Kner Múzeum és Könyv Alapítvány 2002. évi tevékenységéröl

AKner Múzeum és Könyv Alapítvány az 1997. évi közhasznú szervezetekről szóló ClVI. Tv. értelmében aBékés Megyei Bíróság Pk.60.260/1998/2.
számú végzése alapján közhasznú szervezet minősítést kapott.

Az alapítvány tevékenysége:
• aKner Nyomdaipari Múzeum fenntartása, gyarapítása és a Kner-hagyományok ápolása, kiadványok megjelentetése
• aKner és amagyar nyomdák történetének kutatása, publikálása, feldolgozása
• magyar könyvművészeti és tipográfiai hagyományok ápolása, tipográfiához kapcsolódó rendezvények, kiállítások szervezése, támogatása
• neves nyomdászok, könyvművészek munkásságának feldolgozása, évfordulók megünneplése.
Akuratórium tagjai az alapító okirat értelmében döntöltek apénzeszközök felhasználásáról. Akuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek az alapítvány

székhelyén lettek elhelyezve, azokba aközhasznú szervezetek nyilvánosságára vonatkozó rendelkezések szerint bárki betekinthet.

Az alapítvány 2002. évi számviteli beszámolója

MÉRLEG IE Ft-ban) EREDMÉNYKIMUTATÁS IE Ft-ban)

Tárgyév
6220
1 919
1180

739
3396

905

6220
4167

6167 4138

-96 2082

-96 2082

Felhasználás
2396

600
400

3396

6071
6167

Előző év
6071

719
855
240

3950
307

2421

2421

2421
3319
2421

100
1137
2082

Tárgyév Atétel megnevezése
1. A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (2-7.sorok)
2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
3. a. alapítótól
4. b. államháztartás más alrendszerétől

5. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
6. 3. Közhasznú tevékenység ből származó bevétel
7. 4. Egyéb bevételek
8. .B) Vállalkozási tevékenység bevétele (9-10. sorok)
9. 5. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétele
10. 6. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele
11. C. Összes bevétel (1 +8. sor)
12. D) Közhasznú tevékenység költségei
13. E) Vállalkozási tevékenység költségei
14. 1. Nem cél szerinti (vállalkozási) tev. költségei
15. 2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei
16. F) Összes tevékenység költségei (12+13. sorok)
17. G) Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó költséghely.
18. H) Adózás előtti eredmény
19. I) Adónzetési kötelezettség
20. J) Tárgyévi eredmény (18-19. sor)

Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról IE Ft-ban)
Jogcíme Összege
Kner Múzeum 2002. évi működéséhez 2396
Eszközvásárlás 600
Gyűj teménygyarapítás 400

3396

1237

Előző év
898

1237

1237
1237
1237

100
1233

-96

Támogatást nyújtó neve
NKÖM
NKÖM
NKÖM
Összesen:

Tétel megnevezése
A) Befektetett eszközök
B) Forgóeszközök
B/I. Készletek
Bili. Követelések
B/III. Értékpapirok
B/IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen
C) Saját tőke

C/I. Induló tőke

CIII. Tőkeváltozás

CIIII. Tárgyévi eredmény
D) Tartalék
E) Céltartalék
F) Kötelezettségek
Források összesen

Támogató megnevezése
Békés Megyei Munkaügyi Kp.
Jogi személyiségű társaságok
SZJA 1% APEH

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról ( EFt-ban)
Támogatott cél
Polgári szolgálatosok díjazása
Működési költségre
Alapítványi célra

Támogatás iisszege
325

1180
354

Kimutatás a vezető tisztségviselOknek nyújtott támogatásokról
AKner Múzeum és Könyv Alapítvány vezető tisztségviselői díjazás nélkül végzik tevékenységüket

Beszámoló a 2002. évi közhasznú tevékenységről

Az alapítvány valamennyi kiadása az alapító okiratban roglalt célok megvalósítására irányul\. Ennek keretében a NKÖM pályázalain elnyert
összegeket egyrészt aműködési költségek fedezésére, műtárgyvásárlásra, és amúzeum korszerű számítógépes nyilvántartáshoz szükséges eszközök vásár
lására fordítottuk.

AKner Nyomdaipari Múzeum munkáját polgári szolgálatosok segítik, akiknek díjazását az alapítvány fedezte. Ehhez visszatérítési támogatást adott
a Békés Megyei Munkaügyi Központ. A 2001. évi 1%-os SZJA felajánlásokból befolyt összeget akuratórium döntése értelmében a NKÖM támogatási
összege mellett eszközvásárlásra fordítottuk.

Az alapítvány kuratóriuma háromszor ülésezett, ahol a kurátorok jóváhagyták az éves beszámolót, megvilatták és elfogadták az alapítvány és a
múzeum 2002. évi munkatervét és költségvetését. Az alapítvány működése során lehetőség szerint mindent megtett annak érdekében, hogya vállalt fel
adatait minél teljesebben ellássa.

Gyomaendr6d, 2003. április 24. GYERGYÁK GYÖRGY, akuratórium elnöke
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BRMKK - A HASZNOS TUDÁS

~~~~:~~~:: ~~~S~;i~~~I~~1~~~i~~il~~d'{iSi Sllbvány
Int~:Lmény-akkrc.di(jcióslaJslroms,z.ám: 0012

BIZTosíTÁS

~A Magyar Posta további, új, igénybe vehető szolgáttatásai:

PostaTestÖI' - anyagi támasz baleset esetére
Po taHozamÖ,. - biztos befekletés, garantált hozamok

PosfaÉl'ték --,. - folyamatos megtakarítás, kedvező hozamok
Post FészekŐ - megbízható védelem az otthonának

HITEL

1& Személyi kölcsön telszöleges célra, gyorsan, minden eddiginél
rugalmasabb és kedvezőbb fellélelekkel igényelhető - amikor aleg
nagyobb szükség van rá.

A Postabank személyi kölcso'nét most már az Önhöz tegközelebbi
postán - agyomaendrődi 1. postán is igényethefil

~
Magyar Posta

~

További rel világosítás a BRMKK
Tanulmányi Osztályán kérhetö.
5600 Békéscsaba, Kélegyházi úll.
Tel.: 66/445-040, InIemel: www.brmkk.hu
e-maii: info@mJil.brmkk.hu

ÖnköUséges képzéseinknél SZJA j6váírás érvényesíthető.

,',w..

Önköltsé es ké zési ro ramok:

• GIPSZKARTONSZERELŐ
• MIN6sÍTETT HEGESZTŐ

A BEKESCSABAI REGIONALIS
MUNKAERŐFEJLESZTŐÉS -KÉpzö
KÖZPONT
IPARI SZEKTOR.\.NAK

8 RMKK KÉPZÉSI PROGRAMAJÁNLATA
A Békés Me ei Munkaü i Kö ont által támo alatt ké zések:

• HEGESZTÖ, LAKATOS
• KlSTELJESÍTMENYŰ KAZÁNFŰTÖ
• Ne, eNe GÉPKEZELÖ
.FÉMFORGÁCSOLÓ

MAGYAR POSTA RT. SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Nyári intenzív, 8 napos
elméleti képzés!

Jelentkezés: Gyomán és Endrődön

június 7-én 8 órakor
(Gyomán, Kossuth u. 18. sz. Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Endrődön, Déryné Művelődési Otthon)

Tanfolyam és a foglalkozások 13-án 17 órakor
az endrődi Dérynében kezdődnek!

Személygépkocsi, ,~•
motorkerékpár ~ .~

segédmotoros kerékpár

Ügy1élfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

CSABAKŐ

"1~ Rigips
d

AUSTR RM

~~.~~.~ .s ver

YTONG

TEAAAIIOVA"

endultne.

DINYA IMRE

06/20/3107-532 • 06/30/4561-231
Gyomaendrőd, Kossuth u. 68. • Hídfő út 12.
Nyitva: h-p.: 8-17 óráig, sz.: 8-12 óráig.

BETON es EPfTÓAHYAGGvJ.!nO 101'.

l'

FESTEKCENTER - 2000 BT.
Tavaszi nemesvakolat akció, valamint
tetőfólia, szigetelő és gipszkarton

AKCiÓ!

LLA~~':zGE m;.:;tRO~ E»l!II!mI

5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.
Telefon: 06-66/282-802, 06-60/484-690, 06-60/388-953

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, radiátorok, ötrétegű csövek,
idomok,

boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok
kaphatók.

Ajánlatunk:
bozótvágók, fűnyírók, szegélyvágók,

idomvasak, kerítésanyagok

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,
du~ai sóder és import cement kedvezményes áron

készletböl vagy rövid határidőremegrend.elhetők!

TÜZELŐUTALVÁNYOK
BEVÁLTÁSA!

Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071,66/284-812 este
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KERTMEGI MIHÁLY
általános asztalos

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 111 . sz.
Telefon: 06/30/3543-383

MEGRENDELHETŐK:

ajtók, ablakok és bútorok egyedi
megtervezése és kivitelezése,
díszkapuk, díszkerítések és lép

i~~~~~~1 esők faragása

r---------------_·_---,
PAPÍRDOBOZ i.

St~colt és hagyományos I
PAPIRDOBOZ gyártása "

STANCfORMA KÉszíTÉS !
RÓZA KFT. I

5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. 1/1. "I

Tel./fax: 661282-686,06120/9142-122
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

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

__t--------------,

INTEQ, ,
NYELV~TUDIO

Nyári INTENZív
nyelvtanfoIyamok JÚliUSBAN

gyerekeknek
haladó és felzárkóztató 20 óra, -I hét

nyelvvizsga elő1<észítő

alapfok 40 óra, 2hét
tréning

újrakezdők, haladók számára 20 óra, 1hét.

(}

Részle~ekről:282-686 este, 6utá~n

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

tel.: 06/20/9142-122" 20/4684-876
E-maii: vendel@bekesnet.hu

PATyoLAT GYOMÁN
AKOSSUTH u. 18. sz. AlAn (AZ UdVARbAN)

VEqYTisZTíTÁS, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TisZTÍTÁSA

kEdVElő ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyiTVA: HÉTfőTől pÉNTEkie; 9-15 óRÁie;
KözülETEkNEk HÁzról HÁZiq szÁllíTÁsi

Gyermek szandál
400 Ft-tól

Lányka topok 200 Ft-tól
Női szandál 1200 Ft-tól
Női halásznadrágok

500 Ft-tól
Női blúzok 500 Ft-tól

Nőifiirdőruhák

3000 Ft-tól

Kínai üzlet
Gyomaendrőd

Hősök útja 46.

"H'~RM ... 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 értékesités, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
" Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. .. )

TisZTElETTEl: Szarka Ci/la lfi.rsZERÉSZMESTER

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
CYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5. TElEfON: 284~255

INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

H.~K/P/SlO. dÉlElőn

SzTI<~vÉNYEk bEVÁITÁSA

\.., SZEMÜVEqEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

~OpTikAi cikkEk NAqy VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁsSAl VÁRjU

kEdvES vÁsÁRlóiNkAT!

AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
Virághagymák, virágföld, -cserepek, műtrágyák, fűmag

Kéziszerszámok, szögek, csavarok, elemek, fóliák
Szivattyúk, búvárszivattyúk, tömlők, gumicsizmák

Esőkabátok, védőkesztyűk, kerítésdrótok
Létrák, műanyag kukák - 5990 Ft, fűnyírók, permetezők

Rovar-, gombaölők, grillsütők, bogrács, nyársak, faszén

Nagy váZasztékkal várJuk kedves vásárZóinkat!

7~ 1Itdté
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274
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Vórjuk vósórlóinkot!

Gvomoendr6d. F6 út 216_ Telef.on: 06/66/284-81 S

.-
Julica Vzletház

Ballagósi ajándékot a Julica Üzlethózból
• aronv és ezüst ékszerek Órusítósa. javítósa

• tört oranvból ékszerkészítés

• Minták széles választékban!
• Fénvképezőgépek már 4100 Ft-tól

• filmek. elemek

• korórók 2300 Ft-tól (fali - és ébresztőórók)

• fotoalbumok. képkeretek mór 220 Ft·tól

• videokozetták SóS Ft-tól

, • kerómiotárgvok

! • hŐmérŐk. borfokolók. szeszfokolók. keltet6hőmérők

l, . amatőrfilm kidolgozás kedvező óron. kivóló minőségben
Papírkép készítés bármilyen digitális adathordozóróll

I
L====================,

~éta~ festék és ajándék szalon
5500 Gyomaendrőd. Kossuth u. 45,

Tapéták tejes választéka már 481 Ft-tól
• Papír, kasírozott. habosHot!, selyem, tűrészporos,

üvegszálas falburkoló tapéták
~ Hozzá bordürök különböző szélességben
• Öntapadós tapéták
• Poszterek falra, ajtóra
• Tapétaragasztók

Festékek
• Kül- és beltéri festékek
• Alapozó és zománcfestékek, lazúrok
• Lakkok, hígítók. hézagkitöltők

• Szinezők, pácok
FESTÉKEKRE FOLYAMATOS AKCiÓ!

Festő és tapétázó szerszámok
o Ecsetek, spaklik, teddyhengerek

Egyéb ajánlatunk
• Fürdőszoba szőnyegek

• Viaszkosvászon
• Ajándéktárgyak

Újdonság: műanyag kerti bútorok
Nyitva tarrás:

Hétköznap 8-12, 13-18 óráig, szombat: 8-12 óráig
Telefon/fax: 06/66/386-553

NyÁRI

@ ruhák, cipóK,
# •

9" fürdőruhákvására.
T \ Géprongy folyamatosan kapható!

U~ Nyitva tartás:
GYOMAENDRÖO hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig.

Szabadság tér 4, sz. szombaton: B-12-ig

&~ varroda Gyomaendrőd, Kossulh u 18 alalt

Varrodámban vállal om:

női felsőruházat
hozott anyagból, gyermek méretlól anói exlra méretig egyedí mérei szerint

felsoruházali termékek készítését.
Szoknyák, blúzok, nadrágok. alkalmi ruhák, koszlümök. osztályok részére

ballagási kosztümök. alkalmi és táncruhák készítését is,
Nyitva tartás: ahél minden napján 8-17 óráig.

Gyors határidő, kedvező árak, Telefon 66/386-479/23. 06/30/9087-808.

Férfi felsőruházat
ahelyszínen kiválasztott anyag- és színminta alapján egyedi mérei
és fazon szerint: férfi nadrágok, zakók, öltönyök, ballagási öltönyök

kiválasztását és rendelését is végzem,

Érdeklődni: 661282-059,06/30/4340-503
1>..,...,.., ~~"":2')l(~;"'';2l1$!l:?~_===

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

.. " .. ,," " " .. ..
TELEVíZiÓ, VIDEO készülékek javítása, •

üzembe helyezése.
FÖLDI ANTENNÁK lelszerelése, javítása, beszerzése.

PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása.
(Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.)

GELLAl IMRE
Gyomaendrőd,Zsák u. 7, sz,

Telefon: 06/66/285-265, 06/30/2284-728

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

Telefon: 06/30/3932-162, 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.
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,

Tavaszi AKCID!
Ismét akciós fettételekkel
köttetheti be családjának
aközel 140 csatornából
álló programcsomagot

Bekötési dij:

csak 8390 Ft*
lile Direct,

MŰHOLDAS TELEVíZIÓ MINDENKINEK!
• AUPC Direcl által meghatározolt akciós feltélelek szerint. ha az űgy1él aszerelési díjat

részletekben lizeli.

További akciós múl10ldvevö szettek:
analóg szett: 18 900 Ft
digitális szett: 31 900 Ft

TELEMAX TÁVKÖZLÉS'rECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

A MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés <::
• Fénymásolás, faxolás c.::
• E-mail küldés-fogadás ':.
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Részletfizetési lehetőség!

Címüllk: 5500 Gyomaendrőd,Fő út 230.
(a gimnáziummal szemben)

E-maiI: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610
Nyitva tartás: hétfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig.

ONLINE
Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/ l.

Tel./fax: 66/284-559 • E-maU: online@bekes.hungary.net

~ l ICaJpl
Jegyezzen CÉLRÉSZJEGYET

aGyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ-nél!

Rendikívül kl~dvezff kamatfeltétele~k!

Lekötési idő nélkül akamat mértéke 6,825%!

Legalább 1 éves lekötés esetén
a kamat mértéke g%!

Ügyintézés:
Gyomaendrőd, Kossuth u. 33. ÁFÉSZ Központi Iroda.

Tel.: 66/386-874

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

ÁUunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

&:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítö-ipari kivitelezés és szolgáltatás

. - szemétszáilitás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történö kiszállílás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belűl:

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

valamint targoncához. ff
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű lEO<

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.

~=====,

~ ,tInihó- ,.~ i

~ AKCiÓT HIRDET
~ Minden méteráruból 20% engedmény!I Gyermekruha beszerzési áron kapható, amíg akészlet tartJ

~ Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.
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[. Rendőrségihírek .]
2003. májusi eseményekról

Május l-én, aSzabadság téren, amajális színpadán műsor közben egy .kellemesen" ittas
helyi lakos avilágol jelenlő deszkákra küzdötte lel magá!, satáncosokai kezdie el zaklalni. Enel
- magánszámával-Ierrnészelesen megzavarta aműsort. Arendórök arendőrőrsre szállilották
amagáról megleledkezett személy!.

3-án 23 óra körül arendőrjárör ellenőrizte aBowling étterem környékét, ahol rendezvény
zajlott. Ekkor figyeltek fel egy illelőre, aki az egyik rendezének ugrott, és anyakát kezdie el
szorongatni, egy korábbi affér miatt. Arendőrök megbilincsellék, és előálIfiották garáldaság
miatt.

9-én 23 óra ulán egy Ady ulcai lakos bejelenlelle, hogy lakásának ablakail és leiőzeiéi a
vasúli töl!ésről ismerellenek dobálják. Akiérkező járőr egy, a helyszínről éppen elszaladó
személyi igazollalott, rövid kergetés után, aki bevallotta, hogy öl másik lársával dobál!ák, csak
úgy brahiból, ahálal. Hamarosan megkerült atöbbi fiatalkorú dobáló is. Ellenük csoportosan
eiköveielI garázdaság mialtlolyik az eljárás.

1O-én 6.15-kor bejelenlették, hogy az endrődi Közösségi Házba ismereIten elkövetők

betörtek az éjszaka folyamán, és egy mini Hi-Fi-lornyol vittek el. Értéke kb. 70 E ft.
Forrónyomos nyomozás után meglalállák az elkövelól, még adélelőtt folyamán Agyanúsnott
beismerte lettél, lakásán az el!ulajdoníloll Hi-Fi-Iornyol meg is találták.

13-án 21 óra után egy helyi lakos bejelentette, hogy kéf kislánya reggel iskolába indult,
de még nem Iért haza. Kiderűl!, hogy az iskolában sem vallak, viszonl arendőrségi kulalás
során, az éjszaka folyamán, rábukkanlak alányokra aBokréla Gyermek Intézel udvarában.

26-án aplébános úr bejelenlelle. hogyaszarvasvégi lemelőben, az endrődi városrészben,
14 síremlékei meggyaláztak. Ahelyszíni szemle során megállapílották, hogy 11 síremléket
múhó-szenG sprayvel megcsúlilotlak, horogkeresztlel, Hiller és egyéb leliralokkal. Egy keresztel
megdönlöllek. három síron pedig múanyag koszorúkal gyújlollak lel. Ahelyszínen széles körú
adalgyújlésl végeztek, de még az elkövelók lellelésére konkrét adalok nem érkellek.

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

.;. ZALAKERÁMlA burkolók

.;. KEROS spanyol burkolólapok

.:. ISOLA leló- és vizszigelel6 rendszerek

.:. LB-KNA UF vOMlali- és nőszigeleliirendszerek

.:. iakásvi/ágiláslfelszerelések

Minden héten új akcióI

" 25x40-es Zalakerámüís lapok bevezetőáron!I
~n~~& ~#~~
./ Padlólapok JJxJJ-IJS 899.-fl/ml-tliL
./ KaltM lapok JOx.JO-as J.590.-fl/m2-r{j/.
./ Kómintús ttrastlapok 1.990.-fl/m2-1ó1.
./ 1.0 10x2Sfol/csemp& már I.J90.-fl/ml-rlil.
./ Mo-sdó csopltlep 2990.-jt-róL
./ Akril s.rakkád 41. 91S.-{l-lóL
./ Zuhanykabin bitlonsági QveggeJ 28.500.-jr•
./ VcnfÜláloro-s csillór 8.026.-jI-lóL
./ Kültéri lúmpa Slett 4db-os S.990.-fI-
./ Laminált pork<tra 1.49o.-fl-ldL
./ Pol/korbonállO mm-es 4.JSO.-jl/m2.

./ Kerti bútorok óriási válasz/ékbanl !

DfJralon IIdzhouullJllás 40km..n be/O/ JO.OOO.-flfeleW vásárlás eselén!

1Vj'Ú\'d tartds:
IItJib-.n'l' 4.OII-<dll&0D-Jg Td/fox, 0(,46-18-1·528
SW1tLbo!Ofl I.OO-l6l 12.00-1: R4: 06-10-966-76/1
JSOO. GY0mJUndr5d. TDldJ kl/n. A ma5butftJ'/ "&DO cr JtdYáII'6bldltll00n"'G

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola
és Kollégium. Gyomaendrőd, Hősök útja 40.

a 2003 j2004-es tanévben beindítja az

ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ,
LEVELEZŐ TAGOZATOS,

3 ÉVES KÉPZÉST,
amely önköltséges !

Érdeklődni lehet aJenti cún a1.o.tt
Pelyva Imréné igazgatóhelyettesnél és

Szi1ágyiné Katona EditJeLnöttképzésiJeleLősnél

Vizsgakiállítás
Május 9-én nyitották meg a Városi Zene- és Művészeti Iskola

képzőművész tagozata növendékeinek vizsgakiállítását aKatona József
Művelődési Központban. Atárlaton látható volt afalakat és vitrineket
meglöltő, agyerekek által sok ügyességgel és tehetséggel készített kis
műremekek gazdag választéka. Megnyitó beszédet Honti Judit mondott.
Akiállítás, sajnos, csak máíus 22-ig volt látható.

Gyomaendrödi Híradó • Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja. Felelés szerkeszté: Bíró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képviselö-testülete • 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel.: 66/581-237 • Fax: 66/283-288

Felelös kiadó dr. Dávid Imre polgármester· Készült: Balu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
E-mail: polgarm.gye@bek.ahh.gov.hu • TeIjesztik a gyomaendrödi kereskedék. Engedélyszám: III/PHF/I08/BE ISSN 1417-7390
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~~\.ABEHEND[ztSE~
BARTA : Split klímák már 79900 Ft-tól

ALBERT * ~_ ~ ' "
Tel.: 06/66/386-980 * SlEHEbf,S~ JÁV~YAS

l 06/30/6190-570 * VILLANYSZERELÉS ~

""10MOS BERENDIIt"

ALiget-fürdő beruházás állásáról - interjú Vass Ignáccal 3. oldal

ALeonardo-program folytatódik. . o o • o o o • o •• o •• o •••••••••••• o o o 5. oldal

Atűzoltó egyesület egy éve o 6. oldal

Bajnokok aférfi kézisek 8. oldal

Kosárlabda agimiben .. o •• o ••••••• o •••••• o ••••• o •• o •• o o ••••• o •• 9. oldal

Ladányiné igazgatónő kitüntetése o 10. oldal

BÓL:A TARTALO

Tájékoztató a szennyvízberuházás állásáról
Agyomaendrődi szennyvízberuházás II-III. ütem kivitelezési munkálatai

akövetkezők szerint alakul.
2002. december 4-én megtörtént a ,J'-,K'-,G' jelű átemelő körzetek

műszaki átadás-átvételi eljárása, valamint a,J'-, K' átemelő körzetek üzem
be helyezési eljárása

Atavaly késő ősszel bekövetkezetl kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt
akivitelezési munkálatokat 2002. november 28-án le kelleti állí/ani, és csak
2003. március 1O-én lehetett ismét elkezdeni az építést. Akivitelezési munka
a,Z', ,D', ,O', ,L', ,E' jelű öblözetekben kezdődött meg.

Április hó elején a ,G' átemel ő körzet víztelenítését és "belső" üzembe
helyezését követően elkezdődtek az érintett ingatlanok rákötési munkálatai.
Az ,S' átemel ő körzet április 10-ig kompletten elkészült, az átemelő

kivitelezési munkáinak befejezése a közeljövőben várható. Új szennyvíz
álemelő ezen kívül még a ,D' és ,r öblözetben készül, a további négy
öblözetben csak acsatornahálózat bővítésére kerül sor.

Akivitelezési munkák szervezésének és megvalósílásának egyik fontos
eleme, hogy az elvégzett munka átvételét követően mielőbb megkezdőd

hessenek az érintell ingatlanok közvetlen rákötési munkái is. Amintegy 90
napos időtartamú kamerázás, illetve az azok eredményei alapján elvégzett
javítási munkák befejezése után lehet az ingatlanokat rákötni az elkészült
csatornarendszerre, tehát legkorábban a kivitelezési munkákat követő 3
hónap elteltével.

Ezen szempontok figyelembevételével az ingatlanbekötések várható
kezdési időpont ja akövetkező:

- az ,S' átemelíí körzet (a Fegyvernek és
a Bajcsy-Zsilinszki utcák kivételével) éS a ,Z'
öblözetbÍll aPásztor János utca július második
fele

- a ,ZJ és az ,S' öblözet lovábbi részei.
illetve az ,E' és a ,D' átemelö körzet komp
lelten július hó vége

- A,T' és ,L' átemelö körzet kompletten
október-november hó

- Az ,O' átemelö körzet két szakaszra
bontva október-november hó

(fo/ytatás a2. olda/on)

GYOMAI AUTÓCENTRUM,
Gyomaendrőd, Fő út 140.

Telefon: 66/386-322

mindent elolvashat

SUZUKI

--II/J--

ENILNO BT.
Gyomaendrőd,Főút 214. • Telefon: 06/66/282·822

egy új Suzuki vásárlásáról

Viszont van +1
ajándék meglepetés, amiért

MINKET érdemes választani!
Ugye, Önnek sem mindegy,

mennyibe kerül leendő új autója,
és mindez, akár kamatmentesen!

~ CD .~
~ HíVHATÓ SZÁM:~
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT

2003. JÚLIUS

• A megye több települését. illetve annak valamilyen ipan: szolgáltató
tevékenységél végző céget vittek el aközelmúltban moszkvai bemutatkozásra.
üzlet reményében. Gyomaendródöt egyetlen cég sem képviselte. ..

A lehetőség megvolt, mi adtunk erről tájékoztatót részükre, de a városi
cégek, úgy látszik, nem éltek alehetőséggel.

• A tűzoltóság milyen önkormányzati együttmúktjdésre. támogatásra
számíthat?

Ebben az évben 1 millió forint lámogatást kap a városlól, ezl a
Humánpolitikai Bizottság megítélle.

• A LlDL áruház letelepedése k6rűlbelűl hány munkahelyet teremt,
ugyanakkor akiskereskedőket mennyiben veszélyezteti?

Körülbelül húsz-harminc főnek munkahelyet teremt majd kiépülése után
Bizonyos mértékig biztosan hatással lesz majd akisvállalkozókra. Úgy gondo
lom. hogya családi vállalkozások a következő időszakban is megmaradnak a
város különböző részein, de afélelmek jogosak is. Amikor egy magánboltban a
cukrot 206 forintért lehet megvenni. ugyanakkor az ilyen üzletekben 160 Ft
körül, akkor nem zárkózhatunk el ez ellen, mert úgyis elmennek az emberek
Mezőtúrra, Mezőberénybe, Békéscsabára vásárolni hasonló vásárló helyekre
Tehát. bizonyos üzleti kínálat bővítése szempontjából én úgy gondolom, hogy
egy ilyen áruházat ide kell hozni. Ez aPenny területének aduplája lesz, áruel
látása kettő és félszerese. Érzem ezzel szemben ezt az aggály!, de azt is figyelem
be kell venni, hogy Gyomaendrődön tizenhatezren laknak, és az ők szolgáltatás
és alacsonyabb ár iránti igényüket mintegy kötelességünk kielégíteni.

• Sokan panaszolják. hogy a csatorna- és útépftések minősége nem
meglelelá, viszont elvárhat6lenne ajobb kivitelezés...

Olyan jellegű dolgok adódnak, hogy nem megfelelően tömöritik például,
vagy nem megfelelően állitják helyre az utaka!. De azért látni kell, hogy avégső

helyreállitás, például aLévai úton is, acsatorna kialakítása után több, mint fél
évvel történik. Ezzel várni kell. Tudomásul kell venni, hOgy különböző minőség

ben dolgoznak a csatornázók Azt is el kell mondani, hogy nem minden

folytatás az 1. oldalról
Folyamatban van a ,C', ,N', ,H', .F'. ,A' jelű öblözelek garanciális

lelülvizsgálata, melynek alapját a helyszíni bejárás során észrevételezett
hiányosságok, esetleges üzemeltetési problémák rendezése és az
ellenőrző kamerázás i vizsgálatok jegyzőkönyveinek megállapításai
képezik

A2003. május első he!éig elkészült csatornázás; munkák műszaki tar
talma a következőképpen alakult: a gravitációs csatornahálózat eddig
elkészült hossza 34200 m, ami az ütemezés műszaki teljesítésében
82,07%-os készüilségi loknak lelei meg.

A II-III. ütemmel párhuzamosan 2003.
május 12-én aközbeszerzési el
járás győztese, az
AI t erra
Kfl.

hozzákezdeIt a szennyvízberuházás IV üteméhez és a 19-20-21.
öblözelekhez (Hanloskerti-Somogyi-Árpád-Fő ulak által határolt terülel).
A megközelítőleg 390 millió forinlos beruházás szintén céltámogatásból,
KAC. TEKI és várhalóan VICE támogatásokból log megvalósulni. A
kivitelezési munkálatok a szennyvízberuházás II-Ill-IV üteme és a

kivitelezővel vagyunk megelégedve, s ezeket az alvállalkozói kivitelezéseket az
Alterrának fel is vetettük több alkalommal. Ezért most csökkent az alvállalkozók
száma, sajnos, majdnem minden gyomaendrődi kivitelező kieset!. EI keIllogad
niuk, hogy amennyiben nem rendelkeznek megfelelő eszközei és lelkiismereles
munkavégzéssel sem, akkor ez bekövetkezik.

Egy kis türelemre is inteném aváros lakosait. mert. ugye, megéltük azt az
időszakot, amikor nagyon vártuk acsatornázás!. Ebben az aszályos időben min
denki afelfordulástól tart, de ha egyszer bejön egy esős időszak, akkor ennek a
pozitívumát is megtapasztaljuk majd. A vizet "elvisszük" ezáltal a város
területéről, és a belvíz nem fogja sújtani olyan mértékben a városi, mint az
elmúlt, csapadékos időszakban Természetesen a helyreáll~ási munkák folya
matosan zajlanak, ehhez nagyon sok pénz kell. Avárosnak megvan az úlkon
cepciója, amihez mintegy kétmilliárd forini szükséges. Sajnos, úgy tűnik, hogy
a jelenlegi költségvetés túl sok út építésére nem ad lehetőséget, tartalékainkal.
sajnos, fel kell élni, s nyolc-líz utca, amit megépílünk az idén, ugyanennyi
meglévőt le is aszfaltozunk, ennyire fulja az anyagiakból. Azonban, ha jövőre

nem kapunk állami forrásokat, akkor csak kályúzásokra lesz erőnk. Ezt még biz
tosan nem tudjuk, de előfordulhat az ilyen megszorítások időszakában. ki.
önkormányzatok esetében az intézmények működését fenn kell tartani, de to
vábbi fejlesztésekre, beruházásokra csak állami juttatások útján tudunk szert
tenni.

• AMikszáth és aFazekasi utcák benne lesznek-e afelújításban?
AMikszáth, aBajcsy és aGárdonyi utcák 2003-ban igen, aFazekasi utca

nem.
• A vi/lanyoszlopokon sok településen díszítik aközterülelet virágokkal.

Várhat6-e ez nálunk iSJ
Ebben az évben nem tervezzük, hanem ajövö esz1endőben, ha anyagi for

rásaink megengedik. Főleg afő tereken és főbb utcákon. Gyomaendrőd fő terén
szükség lesz bizonyos felújílásokra, és az ulak mentén majd megpróbájuk a
további szépítést is.

19-20-21 öblözetek kapcsán mindegyik esetben 2003 évben befejeződ

nek. A tényleges ingatlanrákötések az ütemezésektől és a 90 napos
kamerázási időtől [üggöen idén, illetve 2004 tavaszán valósulhatnak meg.

AIV ütem és a19-20-21. öblözetek kivitelezési munkálatainak üte
mezése a következő:

IV ütem (úgynevezet! "elmaradt szakaszok')
kivitelezési munkáinak befejezése öblözetek

szerint:
- ,L' öblezet július vége ,B' öblözel

augusztus eleje
- ,A' öblözet augusztus

eleje, ,J' öblözet au
gusztus eleje

- ,K' öblözet július vége
-.F' öblözet szeptember

eleje
- ,E' öblözet július vége

-19-20-21. öblözetek: 19-es
öblözet augusztus vége

20-as öblözet Július vége
21-es öblözet szeptember vége

Ennek megfelelően ezen területek házi
bekötéseit az időJaras függvényében

várhatóan csak 2004 tavaszán lehet meg
valósítani.

Szujó Zsolt, városüzemelletési osztályvezeló
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A Liget.fürdö beruházásáról
• beszélgetés Vass Ignáccal, a fürdő vezetőjével •

3

Mint ismert, a liget-fürdíí nagy fába vágta fejszéjét
- az iinkormányzattal közösen -, amikor elhatározta,
hogy engedve az idő szavának és a szorító konkurrencia
szabta körülményeknek felújítja, kibiivíti, szépíti Gyo
maendrőd egyik gyöngyszemét, a város kiemelkedő, tu
ristákat és kirándulókat vonzó létesítményét. A mun·
kálatok már igen látványos szakaszban vannak, mert
látható és jól kivehető az épülö gyógyászati rész, a
fedett fürdö jellegzetessé váló épülete. Mindenképpen
dicsérendő, hogyakivitelezésből helyi cég is kiveszi a
részét.

• Mikor indult aberuházás?
- A munkaterületet 2002 augusztus 21-én

vette át az Alterra Ktt, augusztus 22-én apincetér
födémmunkájávat kezdődött meg a tényleges
kivitelezés. December 13-ig avártnál jobb ütem
ben haiadi amunka, ekkorra elkészült apincetér
födémlezárásához az épület vasbeton tartópillére
és az első szint koszorú betonozása, valamint a
kél vasbeton medence. Al üzemviteli épület
épitése kicsit csúszott, de 2003. március 15-re
elkészüll. Január 13-án kezdhetie a kivitelező a
gyógyászati épület felújitását, b6vilésél. Ennél
csak azokat a munkálatokat lehetett elkezdeni és jelenleg is folytatni, amelyek a
Széchenyi Terv-pályázatban szerepeltek, Elkészült az épület külső homlokzata, a
belső válaszfalak, a ragasztott falartókból készült íves letőszerkezet - a gyoma
endrődi GYEFA Kft. munkája - már áll. Jelenleg aszigetelés, lécelés van lolyamat
ban, Jó ütemben halad azépület viz-, gáz-, szennyvíz- és avillanyszerelési munkála
ta is. Rövidesen megkezdődhet amedencék vizgépészeti szerelése.

A gyógyászati épülelen akülsó nyilászárók cseréje, a lépcsóházon a lödém és
az íves tet6 építése zajlik. Sajnálatos, hogya Phare-tender elhúzódása miatt az épület
további munkálataivalle kell állni, s csak júfius végén folytatódhat. ha sikeres lesz a
tenderezés. Március 20-án az üzemviteli épület részleges műszaki átadására került
sor, valamit aporta, a műhely és a raktár épületére.

A lermálkútnál megépült gáztalanító üzempróbája jelenleg folyik, várhatóan
még júniusban átadasra kerül. Módositásra került akemény tél miatt a ledett uszo
da átadási határideje - augusztus 31-re. A gyógyászati épületnél a Phare-tender
elhúzódása miall (kél és fél éve tart) a2003. augusztus 31-i határidőt nem lehet tar
tani, ennek határideje október vége, november eleje Talán a Széchenyi Tervben
szereplő balneo- és fizioterápiás részt hamarabb üzembe lehet helyezni, A strand
ennek ellenére minden nap 9-20 óráig, a kemping pedig csökkentell területen má
jus 1. óta üzemel.

APhare-pályázat problémái miatt módositani kellett több alkalommal is amár
meglévó engedélyes terveket Végül is megépülhel Phare-Iámogalással a gyó
gyászali részből277,65 ml alapterületű aula, iérfi-, női öllözők medencetér gépház
zal, két gyógyvizes medence vizgépészelIel, padlólűtéssel, légtechnikával, szauná-
val. .

2002 végéig a lürdő fejlesztésére elszámolt költség 201596328 Ft, 2003.
június 1Q-ig 142734314 FI. Június 26-ig be kell fizetni további 147600000 Fl-ot
kivitelezói és műszaki ellenőri munkára. Teljes tervszállítás esetén még 900 ezer
lor ini + ÁFA tervezői dijjal számolunk A jelenleg benyújloll szamliik alapján a
beruházás készültségi szint je 61 ,18%-os.

• Egyéb átalakítás. kialakítás stb. mikorra Várható?
- Ezek a további fejlesztések a fürdő arculattervében szerepelnek, Két bejárat

tervezett, és ilt lenne elhelyezve a postahivatal
liókja, tourinlorm iroda, valamini butikok. Aké
sóbbiekben különböző vendéglátó egységek is
kapcsolódnának ide. Al arculattervben szerepel
még, hogy új járdák készülnek például, további
parkosítás történik, valamint a lérburkolat
kialakítása az új, épülö részen ezután valósul
meg.

Avendégek nem nagyon éreznek különösebb
hátrányt a beruházás miatt. A kempingezőket

zavarhat ja a feltordulás, mivel annak területét
foglalja el. Állagasan azonban eddig úgyalakull

akemping forgalma, mint az elmúli időszakban. Eberuházás befejeztével épülnek a
kempingben 2--4 személyes, téliesitell apartmanok, 40--45 lóre tervezetten, akkor
ezek pótolják maid az elveszett területet

A távoli célok közölI szerepel, hogya volt Lizák-kertészet helyén bóvülne a
strand csúszdákkal, élménymedencével, pancsolóval, gyógymedencével, jáIszótér
rel. Al is tervezel. hogy avendéglátó egységeket kitelepít jük asirand belső részéről

Ezek asirand kél szélén, peremén foglalnának helyet.
Az idén továbbra is loly1alódnak astrand-bálok július elejétől, ami a lel üdülés

melletl az .alaposabb" kikapcsolódást, szórakozást is biztosítja. Úgy tervezzük, hogy
az elklészüll beruházás próbaűzeme után decembertól vagy januártól lesznek új
áraink Jelenleg 400 FI egy egész napos felnőtt, 250 Ft akedvezményes, délután 16
órától pedig egyöntetűen 200 Ft-osak abelépők.

KÖZFELHívÁs
amerikai fehér szövőlepke és aranka elleni védekezésre

Felhívom mindazon íöldlulajdonos, terülelhasználó figyeimét, akinek tulaj- virágos élősködő kultúrnövényeinket sanyargatja, terméskiesést okoz, magvai fer-
donában, kezelésében olyan földterület, iIletve olyan gazdanövényként számba lözik abetakarítolt termést, és ez sok esetben exportkizáró ok lehet.
jöhetö kultúra, vagy más növényzet (haszoníák, bokrok stb) van, hogy az említeIt Ezért lontos, hogy a védekezést még magkölés előll végezzük el oly módon,
károsítók fert6zésének felszámot2sal a jelen lelhívás kézhezvételétől azonnaf kezdje hogy az arankávallertózött foltok 1-2 m-es szegélyét is kezeljük le, az olt megbúvó
meg és 2003 július 25-ig lejelle Ile! fonalak megsemmisitése mialt Védekezhetünk mechanikai úlon (kikapálással,

Avédekezési kölelezeltségel a2000. évi XXXV Iv, valamint az 512001. (t.16) leégetéssel), vagy nagyadag mútrágyával történő leperzseléssel, illetve gyomirtó-
FVM rendelet írja eló szerek felhasználásával (pl. Finale 14 SL vagy Reglone stb)

Az amerikai lehér szövőlepke esetében igyekeZZünk a védekezést mielőbb Ajánlalos a területek föbbszöri ellenőrzése, az elmaradt foltok felszámolása
végrehajtani, mert fiatalabb hernyók ellen - azok szétszéledése elöli - avédekezés miaN.
hatékonyabb, A kisebb hernyóíészkeket, amennyiben lehetséges, távolítsuk el, és Felhívom a figyelmet mindkét károsító esetében amunka- és egészségvéd,dmi
semmisítsük meg. ha ez nem megoldható, használjunk rovaröló készitményeket. rendszabályok betartásárai

Avédekezés kivitelezésénél ügyeljünk arra, hogy az akörnyezetre ne ]elenlsen Amerikai fehér szövőlepke esetében ne leled jük, hogya várakozási idők az
veszélyt Közterületeken, vizek mellett, virágzó növények közelségében más-más aljnövényzeire is vonatkoznak,
technológia alkalmazása szükséges. Közlerületen veszélyes készítményt ne Avédekezések végrehajtását aBékés Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
használjunkl felügyelői ellenórizni fogják, és a végrehajtás elmulasztása eselén szankciókat

Jelen védekezési felhivásom az aranka minden fajára (Cuscuta spp,) vonatkozik, kezdeményeznek. PI. 20 ezer lorintt61 1 millió forintig terjedhető növényvédelmi
Amegye területén a fertőzés megtalálhat6 utak mentén, községek, városok bel- bírság iS kiszabható.

területén, művelés alól kivont területeken és kutlúrnövényeinken. Az aranka, mint Molnár Ferenc mb. igazgató
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I
Maison-Laffittei-i versenyekre. Amikor bejelentettem I
neki, hogy megelégeltem Párizst és hazautazok
Budapestre, megveregette vállamat, megszorította a

Új pincér hozta ma a feketel~ávémat a l~ávéházban. I~ezemet és azt mondta: I
- Mi van alajossal? Szabadnapos? - Viszontlátásra!
A főpincér szomorl~ásan mondja: Csakugyan viszontláttuk egymást. Sol~szor.

- Az. Szabadnapos. Örökre. Meghalt. Valahányszor kimentem Párizsba, mindig fölkerestem.

A fekete nem izlett ma. A I~ávéház sem. Nem helyes, És tíz-tizenkét év múlva sem tiltakoztam sem a

hogya pincér előbb hal meg, mint a vendég; a vendég fel~etel~ávé, sem a tinta-toll-papiros ellen, ami vala- I
nehezebben szol~ja meg az új pincért, mint az új pincér hogyan szimbóluma volt egy folytatólagosságnak, az
a régi vendégeLTudja ezt a I~ávés is. Nem szívesen válil~ idők változatlanságának, egymáshoz való viszonyunl~
meg llűséges, régi pincéreitől. De a halál angyala nem öröl~l~évalóságának.Amikor utoljára találkoztam vele,
törődik a földi kávés lúcsinyes üzleti gondjaival. A nagy nagyon öreg volt már, lassan csoszogott asztalomhoz a

nemzetközi ezüst-I~ávéháznak, amely néll~ül a menny- feketel~ávéval meg az írószerszámmal. Óvatosan l~ö- I
országot ell~épzelni sem tudom, újabban kétségtelenül rülnézett, azután odahajolt hozzám, és egy jó tippet
megnövel~edetta forgalma. Szaporítani I~ell a személy- SLIgott a fülembe. Átadtam neki egy 11úszfrankos
zetet. Ezért rendeltél~ föl Lajost, behívtál~ mennyei 52101- aranyat, megl~értem, fogadja meg számomra a lovat, és
gálatra. a nyereséget küldje el nekem Budapestre. Meghatottan

Jól ismerem ezt a nagy ezüst-l~ávéházaL Sok millió búcsúztunk el egymástól, az öreg pincérnel~ könny volt I
asztala van és minden asztalnal~ külön pincére. Ha a szemében. Megölelt és megcsókolt. Én is meg
egyszer benyitol~ majd ebbe a I~ávéházba, válogathatok, csólwltam, ahogy l~edves, jó barátot csólwl meg az
melyiknel~ az asztalához üljek. Sol~ ismerős pincér ember. Négy nap múlva táviratot I~aptam tőle; az
figyelmeztet majd: újságból tudtam már, hogya ló fejhosszal második

- Ide tesséld lett a nagy versenyben, de ő nem sajnálta a pénzt, tá- I
Az egyil~ asztalnál az öreg Fernand vár rám. viratozott, ahogy úriemberhez illil~. Mire a háború

l~óbl~épű, borotvált, 7.ömöl~ öreg, inkább vidélú ripacs, után megint Párizsba I~erültem, nem is I~érdezősköd-

mint pincér. Heg se szólít, olyan biztos a dolgában. tem a kávéházban róla. Nem volt ott, ennélfogva

Tudja, hogy nem is ülhetek másnal~ az asztalához. meghalt.
Kérdezés néll~ül hozza a fel~etét, a nagy vizespalaclwt, Hogyan szövődnel~ezel~ az érthetetlen, furcsa barát- I
amelyben hatalmas jégdarab úszl~ál. A tintát, a tollat ságol~ vendég és pincér között? Hány pincér barátom

meg a levélpapirost, amin valamilwr régen az volt a volt a párizsi Fernandtól a Fiume kávéház és az Otthon
fölírás: "Café de la Paix". Azóta egy szóval bővült ez a bölcs Gyulájáig, a New York és a rilagyar irodalom hal
fölírás, Fernand a bél~e I~ávéházából elszegődött az öröl~ hatatlan Gyulájáig, az éjjeli mulató ravasz és furcsa kis

béb I~ávéházába.Az emeletre vezető lépcső brfájához Ödönéig! Mennyi obsságot, I~edvességet,gyöngédséget I
támaszlwdva nézte, hogyan írom cikkeimet, érthetetlen kaptam tőlük, mint édes habot és dupla adag cukrot
nyelven, kimondhatatlan nevű távoli újságok számára. ingyen ráadásnal~ a feketekávéhoz! Ha az ember vissza
Mire befejeztem, hozta is már a bélyeget. Mindennap tudna emlél~e'':l1i mindenre! Irigylem azol~at az írókat,
megtanácslwzta velem a párizsi életet, meg azt, hogy alúl~ megírjál~ önéletrajzukat. És csodálkozom amilyen 10",1<0,1,==:;;;~==n;J

r~~~~~~~,
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júliusi prograllltervezete

APOLLÓ MOZI MŰSORA - 2003. JÚLIUS HÓ

• Előzetes! • Előzetes! • Előzetes! • Előzetes! •

Augusztus 8-án, pénteken 19 órától. Ajánlott: 4X felett!
Táncoscipő jól jöhet. ..

ALEXEBBEK a Teraszon! Alex Tamás - vidám, zenés nyári
est!

Augusztus 15. Akantisz együttes a Teraszon!
Ismert, kedvelt slágerek, bluesok, nosztalgia ...
(Akantisz Sándor - gitár, ének; Biró Károly - ének, szaxofon,
basszusgitár; Szarka Zsolt - dob, Szmola Csaba - billentyű.)

APOLLÓ MOZI PÓDIUM KÁVÉZÓ
júliusi programtervezete

2003. július 12. 21 órától aTERASZON!
S.V.K. zenekar Gyöngyi és Tündi kedvenc dalai:
Csak nekünk!

rám:
- Félek, n'agyságos uram, félek ...
A félelem órája cgyfonnán üt pincémek, ven

dégnek. De a mennyei nagy ezüst I~ávéházbanmegint
úgy talállwzunk már, mintha nem történt volna
semmi. Hozzál~ a fel~etel~ávét meg az Írószerszámot.

Hindegy, melyik asztalhoz ülöl~. Jól fognak kiszol
gálni.

és nem több? Nem beszélnel~ azokról az asszonyok
ról, alúk végigmentek az életükön. És nem emIítik
meg azobt a pincéreket, akil~ tanúi voltal~ vergőclé

seilmel~ és blandjaJmak, verseik megszületésének
szerelmeiknek nyomoruknal~ és dicsőségülmek! És
sajnálom azobt, alúl~ sohasem ízleltél~ ezelmel~ a
rejtélyes barátlwzásolmal~ a zamatát, és a borravaló
tövében nem vették észre az emberi kezet, amelyet
megszorítani is lehet. Én halálos betegségében meg
látogattam az éjjeli mulató kis Ödönjét. Ültem az
ágya mellett. Könnyes szemmel, rémülten nézett

I
I
I

4-5-6-7. (péntek, szombat, vasárnap, hétfól I
19 órától A KÖR (The Ring) színes, amerikai film. Rend.:
Gore Verbinski. Fősz.: Naomi Watts, Martin Henderson
11-12-13-14. (péntek, szombat, vasárnap, hétfól
19 órától HOGYAN VEszíTSÜNK EL EGY PASIT 10 NAP
ALATT? (How to lose a guy in 10 days) színes, magyarul I
beszélő amerikai vígjáték. Rend.: Donald Petrie. Fősz.: Kate
Hudson, Matthew McConaughey
18-19-20-21. (péntek, szombat, vasárnap. hétfól
19 órától TÖKÖS CSAJ (The hot chick) színes, amerikai film.
Rend.: Tom Brady. Fősz.: Rob Schneider, Anna Faris I
25-26-27-v28. (péntek, szombat, vasárnap, hétfól
19 órától X-MEN 2 Színes, magyarul beszélő amerikai film.

Július 25. a TERASZON! Rend.: Brian Singer. Fősz.: Patrick Stewart, Hugh Jackman

ANépzenei Fesztivál programjaként Augusztus 1-2-3-4. (péntek, szombat, vasárnap, I
17 órától Meder-csoport - a Budapesti Kép- hétfól FEMME FATALE színes, francia film. Rend.: Brian
zőművészeti Egyetem festő és szobrász nö- De Palma. Fősz.: Antonio Banderas, Rebecca Romijn-
vendékeinek kiállítása Stamos.
21 órától aBALATON zenekar @ 5-6. (kedd, szerda) 19 órától. EMIL ÉS ADETEKTíVEK
Budapestről. (Emil und die Det) színes, magyarul beszélő német film. I

Rend.: Franziska Buch. Fősz.: Tobias Retzlaff, Anja
A80-as évek undergrand Sommavilla
zenéjével
(A Balatonegyüttes tagjai: Pénztámyitás, jegyváltás az előadás kezdete előtt 1/2 órával!
Víg Mihály - ének, gitár; Dönci - szólógitár (Dénes I
J, f) M P' d b H 'h G'b Az Apolló Mozi Pódium Kávézó kérésére próbajáratot indít a
ozse; agyar eter - o; orvat a or - helyi autóbuszt közlekedtető cég július 4-től két hétre: pén-

basszusgitár.) ~e/épő: 500 Ft teki na.pon, 2~.25-~or Déryné-Szabadság tér, 23.00
Előzenekarok: Ujhold (Gyomaendrőd); 95,.2FM/--'" Szabadsag t:r-Deryne " ..
MU k" H·b (B d t) l' Raldiön J' Szombaton es vasarnap 20.10 Deryne-Szabadsag ter, 2:J3"00usza I I a u apes 1...__ ~ Szabadság tér-Déryné

ij.,p.?i,;Ji_-·r ··-

l!. ~~~~~~ ~
Felelős kiadó: Trendl Klt. Felelős szerkesztő: Kovács Erika. Cím: Apolló Mozi Pódium Kávézó Gyomaendrőd, Szabadság tér 5. sz. Telefon: 66/282-987. E-maii: trendl@exlernel.hu



2003. JÚLIUS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ

A. Liget.fürdö beruházásáról
• beszélgetés Vass Jgnáccal, a fürdő vezetőjével •

3

Mint ismert, a Liget-fürdő nagy fába vágta fejszéjét
- az önkormányzattal közösen -, amikor elhatározta,
hogy engedve az idő szavának és a szorító konkurrencia
szabta körülményeknek felújítja, kibővíti, szépíti Gyo
maendrőd egyik gyöngyszemét, a város kiemelkedő, tu
ristákat és kirándulókat vonzó létesítményét. A mun
kálatok már igen látványos szakaszban vannak, mert
látható és jól kivehetö az épülö gyógyászati rész, a
fedett fürdö jellegzetessé váló épülete. Mindenképpen
dicsérendö, hogyakivitelezésből helyi cég is kiveszi a
részét.

• Mikor indult aberuházás?
- A munkaterületet 2002. augusztus 21-én

vette át az Alterra Klt, augusztus 22-én apincetér
lödémmunkájával kezdődött meg a tényleges
kivitelezés December 13-ig avártnál jobb ütem
ben haladt amunka, ekkorra elkészült a pincetér
lödémle'zárásához az épület vasbeton tartópillére
és az első szint koszorú betonozása, valamint a
két vasbeton medence. Az üzemviteli épület
építése kicsit csúszott, de 2003. március lS-re
elkészült. Január 13-án kezdhette a kivitelező a
gyógyászati épület felújítását. bővítésél. Ennél
csak azokat a munkálatokat lehetett elkezdeni és jelenleg is folytatni, amelyek a
Széchenyi Terv-pályázatban szerepeltek. Elkészült az épület külső homlokzata, a
belső válaszfalak, a ragasztott fatartókból készült íves tetőszerkezet - a gyoma
endrődi GYEFA Kft. munkája - már áll. Jelenleg aszigetelés, lécelés van folyamat
ban. Jó ütemben halad az épület víz-, gáz-, szennyvíz- és avillanyszerelési munkála
la is. Rövidesen megkezdődhet amedencék vízgépészeti szerelése

Agyógyászati épületen akülső nyílászárók cseréje, a lépcsőházon a födém és
az íves telő építése zajlik. Sajnálatos, hogya Phare-lender elhúzódása miatt az épület
további munkálataivalle kell állni, scsak július végén folytatódhat, ha sikeres lesz a
tenderezés. Március 20-án az üzemviteli épület részleges műszaki átadására került
sor, valamit aporta, aműhely és araktár épületére.

A termálkútnál megépült gáztalanító üzempróbája jelenleg lolyik, várhatóan
még júniusban átadásra kerül. Módosításra került akemény Iéi miatt a fedell uszo
da átadási határideje - augusztus 31-re. A gyógyászati épületnél a Phare-tender
elhúzódása miaU (két és fél éve tart) a2003. augusztus 31-i határidőt nem lehet tar
tani, ennek határideje október vége, november eleje. Talán a Széchenyi Tervben
szereplő balneo- és fizioterápiás részt hamarabb üzembe lehet helyezni. A strand
ennek ellenére minden nap 9-20 óráig, akemping pedig csökkenteIt területen má
jus 1. óta üzemel.

APhare-pályázat problémái miatt módosítani kelleU több alkalommal is amár
meg lévő engedélyes terveket. Végül is megépülhet Phare-támogatással a gyó
gyászati részből 277,65 m2 alapterülelű aula, férfi-, női öltözők, medencetér gépház
zal, két gyógyvizes medence vízgépészettel, padlófűtéssel, légtechnikával, szauná-
~I. .

2002 végéig a lürdő lejlesztésére elszámolt költség 201 596328 Ft. 2003.
június 10-ig 142734314 Ft. Június 26-ig be kell fizetni további 147600 OOO Fl,ot
kivilelezői és műszaki ellenőri munkára. Teljes tervszállítás esetén még 900 ezer
forint + ÁFA tervezői díjjal számolunk. A jelenleg benyújtott számlák alapján a
beruházás készültségi szint je 61 ,18%-os.

•Egyéb átalakí/ás, kia/akítás s/b. mikorra várhat6?
- Ezek a további fejlesztések a fürdő arculattervében szerepelnek. Két bejárat

tervezett, és itt lenne elhelyezve a postahivatal
fiókja, tourinform iroda, valamint butikok. Aké
sőbbiekben különböző vendéglátó egységek is
kapcsolódnának ide. Az arculattervben szerepel
még. hogy új járdák készülnek például, további
parkosítás történik, valamint a térburkolat
kialakítása az új, épütő részen ezután valósul
meg.

Avendégek nem nagyon éreznek különösebb
hátrányt a beruházás miatt. A kempingezőket

zavarhat ja a felfordulás, mivel annak területél
foglalja el. Átlagosan azonban eddig úgy alakult

akemping forgalma, mint az elmúlt időszakban. Eberuházás befejeztével épülnek a
kempingben 2-4 személyes, téliesített apartmanok, 40-45 főre tervezetten, akkor
ezek pótolják majd az elveszett területet.

A távoli célok között szerepel, hogya volt Lizák-kertészet helyén bővülne a
strand csúszdákkal, élménymedencével, pancsolóval, gyógymedencével, játszótér
rel. Az is tervezet. hogy avendéglátó egységeket kitelepítjük astrand belső részéről.

Ezek astrand két szélén, peremén foglalnának helyet.
Az idén továbbra is lolytatódnak aslrand-bálok július elejétől, ami afelüdülés

mellett az "alaposabb" kikapcsolódás\, szórakozást is biztosítja Úgy tervezzük, hogy
az elklészült beruházás próbaüzeme után decembertől vagy januártól lesznek új
áraink Jelenleg 400 Ft egy egész napos felnőtt, 250 Ft akedvezményes, délután 16
órától pedig egyöntetűen 200 Ft-osak a belépők.

KÖZFELHívÁs
amerikai fehér szövőlepkeés aranka elleni védekezésre

Felhívom mindazon földtulajdonos, terülelhasználó figyeiméI, akinek tulaj
donában, kezelésében olyan földterület, illelve olyan gazdanövényként számba
jöhető kultúra, vagy más növényzet (haszonfák. bokrok stb.) van, hogy az említett
károsílók fertőzésének felszámolását a jelen felhívás kézhezvételétől azonnal kezdje
meg és 2003. jú lius 25-ig lejeue bel

Avédekezési kötelezellséget a2000. évi XXXV. tv, valamint az 5/2001 (1.16)
FVM rendelet írja elő.

Az amerikai fehér szövőlepke esetében igyekezzünk a védekezést mielőbb

végrehajlani, mert fiatalabb hernyók ellen - azok szélszéledése előtt - avédekezés
hatékonyabb. A kisebb hernyófészkeke\, amennyiben lehetséges, távolítsuk el, és
semmisítsük meg. ha ez nem megoldható, használjunk rovarölő készítményeket.

Avédekezés kivitelezésénél ügyeljünk arra, hogy az akörnyezetre ne jelentsen
veszélyt. Közterületeken, vizek mellett, virágzó növények közelségében más-más
technológia alkalmazása szükséges. Közterületen veszélyes készítményt ne
használjunkl

Jelen védekezési felhívásom az aranka minden fajára (Cuscuta spp.) vonatkozik.
Amegye területén afertőzés meglalálható utak mentén, községek, városok bel

lerületén, művelés alól kivont területeken és kultúrnövényeinken. Az aranka, mint

virágos élősködő kultúrnövényeinket sanyargatja, terméskiesést okoz, magvai fer
tőzik abetakarilott lermést, és ez sok esetben exportkizáró ok lehet.

Ezért fontos, hogy a védekezést még mag kötés előtt végezzük el oly módon,
hogy az arankával fertőzött foltok 1-2 m-es szegélyét is kezeljük le, az ott megbúvó
lonalak megsemmisílése miatt. Védekezhetünk mechanikai úton (kikapálással,
leégetéssel), vagy nagyadag műtrágyávallörténő leperzseléssel, illetve gyomirtó
szerek felhasználásával (pl. Finale 14 SI. vagy Reglone stb).

Ajánlatos a területek többszöri ellenőrzése, az elmaradt foltok felszámolása
miatt.

Felhívom afigyelmet mindkét kárositó esetében amunka- és egészségvédélmi
rendszabályok betartásárai

Amerikai fehér szövőlepke esetében ne leledjük, hogy a várakozási idők az
aljnövényzetre is vonatkoznak.

Avédekezések végrehajtását aBékés Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
felügyelői ellenőrizni fogják, és a végrehajtás elmulasztása esetén szankciókat
kezdeményeznek. PI. 20 ezer íorinttól 1 millió forintig terjedhető növényvédelmi
bírság is kiszabható.

Molnár Ferenc mb. igazgató
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Képviselő-testületiülés június 27-én

Aképviselő-testület a Liget-fürdőben folyó beruházás megtekintésével kezdte
atestületi ülést enapon. Abemutatást Vass Ignác, afürdő igazgatója és Gere Miklós
főépítésvezető végezte.

Napirend eJöttiekböl

Megyeri László, rendszergazda, aljegyző beszámolt a városházi inlormatikai
változásokról. Július Hétől az Internelen is elérhető lesz avárosháza hálózatán az
internetes hírösszeálmás. Most már egy új rendszer szerint állítható össze ahonlap,
folyamatosan bővíthető, arculatát. szolgáltatásait annak felelőse határozhatja meg.
Frissítése egyszerű és helyből végezhető ...

Polgármesteri beszámolóból

x A tanévzáró alkalmából a diákok ajándékot kaptak a képviselő-testülettől.

Mindenki egy jó minőségű tollat kapott az alsó tagozatos diákok közül, afelsősök és
aközépískolások pedig egy tollat és egy ceruzát is.

x Sóczó Elek levélben értesítette az önkormányzatot elhatározásáról, amely
végleges. Eszerint aMotormúzeumot nem kívánja az őszi szezonzárás után tovább
működtetni. Sérelmezi, hogy az önkormányzaton kivül senki sem támogatta, ezért
reménytelennek tartja ahelyzetét. ..

x Igyekszünk augusztus 20-án kellően megrendezni a nemzetközi hal főző
versenyt, akenyérszentelőt és egyéb műsorokat az ünnepen.

x Az APEH vizsgálat tovább folytatódik, főleg az áfa területén. A képviselők, a
város vezetése nyugodtan alszik emiatt. Olyan sejtéseink vannak, hogy bizonyos
adatok a városból kikerülnek, kiszivárognak, amelyeknek nem kellene. Valószínű,

hogy előbb vagy utóbb megtudjuk azt, ki volt az informátor, hiszen Gyomaendrőd

kisváros ... Amit ilyen ellenőrzések során elvisznek, ilyen információkra támaszkod
va, azt avárostól viszik el.

x A foci kérdésében arról van szó, hogy valÓSZínűleg felajánlják Gyomának,
hogy feljusson az NB III-ba, ezt avariációi felajánlják Endrődnek is, hogy maradjon
bent. mert valaki visszalépett. Aváros a focit a többi sportággal ellentétben nagyon
támogatta. Én azt mondom, hogy a saját jogukon szerzett támogalási alapot meg
log ják kapni. Vagyis amegyei I. osztálynak megfelelő támogatást. Ez aváros kétlab
darúgó csapalot ezután sem tud eltartani. Mert, ha lenne egy jó NB III-as csapat,
akkor atöbbi sportág ra is további pénzt lehelne adni. Mindenki jobban járna.

Napirendi pontokból

x Módosítolták a2003-as költségvetési rendeletet, annak néhány számadatát.
Például 4763434 OOO forintra módosul abevételek főösszege, akülönbség közel 73
millíó forint. Továbbá aműködési kiadások ís növekszenek, afelújítások előirányza

ta ís, mintegy 7 millió forinttal. Valamelyest növekszenek még az önkormányzati
fejlesztési és egyéb kiadások, afelhalmozások egyéb összegei is.

x Egységes szerkezeibe foglalták és módosították is aszemélyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló rendeletet. Például változott: agondozási idő 10 éven belüli, jelenleg
5 éven belüli, megszűnése esetén vissza kell fizetni az egyszeri hozzájárulásnak a
fennmaradó évekre jutó időarányos részét. Szabályozták a hat napot meg nem ha
ladó távollét idejére fizetendő térítési díjat. ami akorábbi 20%-ról 60%-ra módosult.

x Pályázatot nyújtanak be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a
Liget-fürdő biztonságos hévízellátásának biztosítására, egy új, 1150 méteres, 500
I/perc hozamú hévízkút fúrására. A beruházás költsége mintegy 37 millió forint,
igényelt támogatás közel 30 millió lorint, saját rendelkezésre álló erő 7,4 millió
lorint. A helyszíne a volt Lizák-kertészet területén lenne, tehát a fürdő közvetlen
szomszédságában.

x Ugyancsak pályáznak a DARFT térség- és település-felzárkoztatási
célelőirányzat keret terhére meghirdetett pályázati felhívásra, Gyomaendrőd város
informatikai fejlesztése érdekében. Egy részről jelenti a település Internet betáp
lálását Békéscsaba-Gyomaendrőd között, másrészről a helyi intézmények
összekapcsolását rádióhullámos hálózattal és telefonkábellel.

x Az ülésen megjelent Domokos László országgyűlési képviselő is, aki tájékoz
tatta a testülelet a legfrissebb információkról, ami az önkormányzatokat érintő gaz
dasági, támogatási lehetőségekre vonatkozik. Sok jóval nem kecsegtette a
képviselőket, hiszen a jövő év is amegszorítások jegyében fog eltelni, a kormány
jövendölése és ténykedése alapján ...

x Adósságkezelési szolgáltatás bevezetését lontolgatja a képviselő-testület.

Felmérést készítettek, miszerint atelepülésen vannak olyan lakosok, akik valamilyen
(gáz, villany stb.) tartozással bírnak. Ennek mértéke jelentős. Például agázszolgál
tatónak 45 ügyfél összesen több, mint 1millió forinttal, aVízművek Vállalatnak 525
ügyfele 5,6 millió forinttal, az áramszolgáltatónak 81 lakos hátralékos fogyasztó
közel 4 és fél millió forinttal tartozik. Az adóságkezelési szolgáltatás törvényi elvek
alapján történik. Például: az eladósodott háztartásoknak nyújtott olyan számszerűsít

hető kedvezmények - mentességek és szolgáltatások összessége -, amelynek
igénybevélelével az adós háztartás kötelezettséget vállal fennmaradó tartozásának
visszafizetésére, tehát akedvezmények és szolgáltatások nyújtása afizetési képesség
helyreállítását szolgálja. A fizetési készséget nem mutató adós háztartások támo
gatása nem célja a szolgáltatásnak. A szolgáltatás két elemből áll: az adóság
csökkentési támogatásból; és az adós háztartás gazdálkodását, kiadásszerkezetének
javítását segrrő adósságkezelési tanácsadásból.

x Az evangélikus egyház támogatására 100 ezer forintot ad a testület. a
harangjáték és atoronyóra javítására.

x Hunya és Örménykút községek a lakossági folyékony hulladék elhelyezését
kérte a gyomaendrődi önkormányzattól. Havi, maximális 1000-1000 ml szennyvíz
fogadására megvan akapacitás. Ahulladékkezelési szolgáltatást aGyomaszolg Ipari
Park Klt. végzi majd.

x Bozóki László levelében aHantoskerti holtág állapotára hívta fel afigyelmet,
és a képviselő-testület fokozottabb felelősségét hiányolta az ügyben. A tájékoz
tatóban elhangzott, hogy aholtág ügyében az eddigi munkák sikerrel jártak, viszont
a vízszint további emelése nem lehetséges. Az Erzsébet-liget látványos állagrom
lásához nagyban hozzájárulhat, szakértői vélemények szerint, a túlzottan magasan
tartott vízszint. Avíz forgatása pedig, sajnos, egyelőre nem kellően megoldott.

x Bemutatkozott a testület előtt Oltyán Sándor rendőr őrnagy, a szarvasi
rendőrkapitány. akit július Hétől neveztek ki.

Nagyenyedi - testvérvárosi - küldöttség fordult meg Gyomaendrődön, vi
szonozván a gyomaendrődiek áprilisi látogatását a testvérvárosi kapcsolal
10 éves évfordulója kapcsán.

Idegenforgalmi fórum
A helyi Tourinform Iroda vezetője, Bencsik Mária fórumra invitálta a

település így vagy úgy érintett vállalkozóif, intézményvezetőit. Sajnos, a
témához mérten kevesen jöttek el. Szó volt a múltban történt hiányos
tevékenységről, tulajdonképpen az elvesztegetett időről, és a jövő ten
nivalóiról a helység turisztikai életének feliendítése érdekében.
Leszögezték ajelen lévők, hogy acél érdekében csak összefogással lehet
tenni.

(B6vebben akövetkez6 számunkban - aszerk.)
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A Leonardo-program folytatódik...

(június 17.) -BK-

Baráth Kitti, Oláh Lili, Sóczó Anikó a francia fiúkkal a Bethlen
sajtüzemében

HELYIJÁRAT • AUTÓBUSZ MENETREND

Érvényes 2003. június 14·től

Öregsz.
6.05

16.30

14.40

Ezek a francia fiatalok a majd leírandó beszámolójukban mindezekről beszá
molnak hazájukban. Ittlétükből egyébként amagyar fiatalok is prolitálhatnak anyelv
tanulás, gyakorlás, szakszavak elsajátítása terén. De ez kölcsönös. Kiérkező fiatal
jainkat pedig ehárom liatalember fogadja, kalauzolja, mint régi ismerősöket.

Anyelvtanulás természetesen nemcsak atanulókat érinti, hanem atanáraikat is.
A kölcsönös megismerésnek, a más kultúra megismerésének egyik alappillére a
nyelvtudás. Mindez eredményezheti aztán a közvetlen kapcsolatfelvételt tanulók,
tanárok, országok és országrészek között, s ez bizony a további eredményes
együttműködés alapja. A kapcsolatok spontán erősítését, finomítását egyébként a
közös focizások, strandolások, egyéb programok csak fokozhatják, amelyben máris,
egy-két nap után részük volt afrancia fiatalembereknek ...

A híreket elmondta és a tolmácsolást elvállalta Davidovics László, a Bethlen
iskola tanára, aLeonardo-program koordinátora.

Öregsz6l6 Déryné MÁV-áll. Szab. tér MÁV-áll. Szab. tér Déryné
505 510 5.20 5.40 5.50 6.00
6.05 6.10 6.20 6.40 6.50 7.00

7.05 7.15 7.20 7.40 7.45 7.55
8.10 8.20 8.25 8.40 8.45 8.55
9.45 9.55 10.00 10.55 11.00 11.05

11.40 11.50 11.55 12.45 12.50 13.00
13.40 13.50 13.55 14.25 14.35

14.45 14.50 15.00 15.05 15.15 15.20 15.30
15.35 15.45 16.10 16.15 16.25

16.35 16.40 16.50 16.55 17.50 17.55 18.05
18.15 18.25 18.30 18.50 18.55 19.05
19.05 19.15 19.20 19.45 19.50 20.00
20.10 20.20 20.25 + 21.00 21.05 21.15

+ 21.15 21.25 21.30 22.05 22.10 22.20

+Munkaszüneti napokon nem közlekedik

Temetői járat vasárnaponként: MÁV-áll. 7.15, Szabadság tér 7.20.

Temetőből vissza 8.30

Az Apolló Mozi Pódium Kávézó kérésére próbajáratot indít a
helyi autóbuszt közlekedtetff cég július 4·tól két hétre: pénteki
napon 22.25-kor Déryné-Szabadság tér, 23.00 Szabadság
tér-Déryné
Szombaton és vasárnap 20.10 Déryné-Szabadság tér, 23.00
Szabadság tér-Déryné

Korszerű, számítógépes vezérlésű mágnesterápiás
készülékünk segítségével hatékonyan kezelhetők:

}- reumatikus, csonto, ízületi betegségek
}- sportsérülések
}- vérkeringési betegségek
}- egyes bőrbetegségek

A kezelés orvosi ellenőrzés mellett történik:
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. sz. alatt. Telefonos
előjegyzés: 66/282-937

Mágnesterápia

Két megye - Békés és Deux-Sevres, Franciaországban - együttműködési

szerződést kötött 2000-ben. Ez arra irányul, hogy szakemberek, liatalok, munkások,
diákok kultúr-, oktatási, egyéb programokban együttműködve vegyenek részt,
csereutaztalás lormájában is. Ennek egyik mérföldköve volt idén, májusban, hogy
hozzánk látogatott Deux-Sevres megye delegációja, élén az ottani megyei közgyűlés

alelnökével. Fogadta őket a Békés Megyei Közgyűlés elnöke, Varga Zoltán is,
valamint amegyei agrárkamara. Meglátogattak számos élelmiszeripari és mezőgaz

dasági vállalkozást, de néhány oktatási intézményt is, mint a Bethlen Gábor
Szakképző Iskolát, amely éppen egy Leonardo mobilitás projektet vezet akét megye
diákjainak cseréjével kapcsolatban. Ezek a diákok, akik jelenleg nálunk,
Gyomaendrődön tartózkodnak, már érettségi után vannak. Ők posztszekunderi
képzési végeznek otthon, Franciaországban, Bressuire-ban. Ez a három diák
elhatározta tehát, hogy szakmai gyakorlatukat nem máshol, hanem Magyarországon
tölti el. ABethlen iskolában, mint bázison, tanulmányozzák amagyar mezőgazdaság
szerkezetét, aváltozásokat, amelyek jelenleg is folyamatban vannak, sennek alapján
megírják majd tapasztalataikat. Ezt követően, mintegy birálatképpen megteszik aján
lataikat, javaslataikat azzal kapcsolatban, hogy szerintük hogyan kellene jobban
vezetni ezt afarmot, mit kellene módos~ani.

Szakmai gyakorlaluk után bizonyítványt kapnak, ezt náluk is elrogadják. Ezzel is
érvényesül az, hogy amil akoppenhágai tanácskozás lelektetel!, megvalósulhasson.
Ez arra irányul, hogy az egyes országokban a szakmai gyakorlatok és a képzés
valamilyen módon közelebb kerüljenek egymáshoz. Ehhez a folyamathoz olyan
képzést, olyan tananyagfejlesztéseket, módszereket kell alkalmazni, amelyek
átjárhatók, s ezzel is érvényesüljön az unió egysége, a munkavállalás szabad
lehetősége, többek között.

Hasonló szakmai gyakorlatra ulaznak majd hamarosan magyar diákok
Franciaországba.

Vasárnap, június 15-én érkezeit meg Gyomaendrődre tehát Joachim
Berthonneau, Damien Brelandeau, Fabrice Gouffié. Ők mondják el röviden utazásuk
céljál.

- Fel akarjuk tulajdonképpen fedezni magunknak Magyarországot, ezt amiénk
től eltérő kultúrát. Megismerjük, hogy milyen más munkamódszereket alkalmaznak
itt. Ismerjük meg továbbá a különbségeket úgy szakmailag, mint egyéb téren.
Reméljük, hogy jó szakmai tapasztalatszerzésre nyílik alkalmunk.

- Nyitni akarunk a kelet-európai országok lelé. Érdekel bennünket, hogy
Magyarország hogyan alkalmazkodik az EU-ba kerülés, belépés folyamatához.
Szeretnénk ugyanakkor jó kapcsolalokat is kialakítani, amagunk módján elősegíleni

akét ország ilyen irányú együttműködését.

- Milyen lávolabbi céljaik vannak?
- Mezőgazdasággal szeretnék foglalkozni - felelte Joachim. - Szüleim farm ját

továbbvinni.
- Önálló mezőgazdasági vállalkozást kívánok kezdeni én is, persze szülői

együttműködéssel, segítséggel - mondta Damien.
- Mezőgazdasági technikus szeretnék lenni egy szövetkezetnél - válaszolta

Fabrice.
Ilteni programjukhoz tartozik még, hogya környező városokat és Budapestet

megtekinthessék. Továbbá felkeresnek néhány, különféle mezőgazdasági üzemet,
kisebbet-nagyobbat. Megtapasztalhassák, milyen fő termesztési, tenyésztési ágaza
tok vannak itt, és ezeknél milyen módszereket alkalmaznak, milyenek aminősítési

kritériumok. Nem utolsósorban, hogyan tartják be a környezetvédelmi előírásokat.

Mindezek egyébként a magyar mezőgazdaság tulajdonképpeni sarkallatos problé
máit is jelentik a csatlakozással kapcsolatosan. Ezen problémák tudatos kezelése
szinle létkérdése lesz amagyar mezőgazdaság nak most és a közeljövőben.
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A TŰZOLTÓSÁG E
r

y EVE
Farkasinszki Sándor, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke beszámolt

arról, hogya 90-es évek egyik, országosan is elismert, kiemelkedően jól
működő egyesülete mára egy stagnáló, éppen csak működő szervezetté
fejlődött vissza. Okairól elmondta, hogya2002-es mélypontot a befolyt
támogatások elégtelensége jelentette, például az önkormányzat is csak 300
ezer forinttal támogatta atűzoltó egyesületet. Ahíradó-ügyelet 24 órás biz
tosításához, agépjárművek üzemanyagának biztosításához. a kötelező biz
tosítások befizetéséhez, a műszaki vizsgák előkészítéséhez, a balesetbiz
tosításhoz, a lelefonköltségekhez, a gázdíjhoz, a villamos áram, a
nyomtatványok költségeihez. valamint az ügyeieleI ellátó polgári szol
gálatos személyek étkezési és ruhahasználati díjának kifizetésére éves szin
ten 2.3 millió forintra lenne szükség. Év végére egyebek mellett az áram
számla is 200 ezer lorintra szaporodott fel.

Tűzesethez az év július 1-jén vonultak utoljára személygépkocsival.
Jelenlétük a szarvasi lüzoltók megérkezéséig segített akáresemény
helyszínén. Ez volt 2002-ben a 23. bevetésük A civil adakozók is "visz
szafogattabbakká" váltak. A munkaügyi központ rendszeresen átutalja vi
szont a szolgálatot teljesítőkre eső kiadások egy részét. A 24 órás híradó
szolgálatot megszüntették, és heti 40 órás beosztással őr- és karbantartó
feladatokat ellátva szervezték át a polgári szolgálatosok munkáját. A2002.
év elején bekapcsolt gázfűtés értékél nem tudták kifizelni, csak egy fél év
múlva, apótlékokkal együtt. Az áramellátásban is gondok voltak, hiszen a
íagy ellen elektromos melegítővel, illetve keringtető szivattyúval védekeztek
egy ideig, mikor is valaki kikapcsolta az áramot. Ennek következiében a
fűtés i rendszer, avízvezeték sZé~agyott. ..

2002-ben, összesen 660 ezer forintnyi támogatást a Szabó Ipari
Szövetkezet, Szarvasi Autócentrum, Cuti Krt., Lénia Kft, Németh Kft., Bottlik
Judit, Lizák Istvánné, Varga Mihály, Rausch Edit, Madarász Zsigmond és
Kovács Ferenc nyúJtott.

Szeretné az egyesület, ha az önkormányzat lényegesen több támogatást
tudna biztosítani számukra, hasonlóan a legtöbb megyei egyesülethez.
További panasz, hogy "a mi városunkban aváros vezetése, vezető testülete
nem lari igényt munkánkra. Jelentkezésünk ellenére sem kérlek tőlünk

tájékoztatást aváros túzvédelmi helyzetéről, az egyesütet tevékenységéről,

az elmúlt négy évben egy alkalommal sem. Nem kérték segílségünkel a
belvíz elleni védekezésben, holott erre beruháztunk nagy teljesítményü szi
vattyúkat. Nem igénylik munkánkat a város védelmi bizotlságában, pedig
tagjaink között szakmérnöki diplomával, parancsnoki tanrolyammal,

tűzvédelmi, munkavédelmi képesítéssel és 240 órás tűzoltói alaptanfolyam
mai rendelkező személyek is vannak, akik ilyen jellegű felkérés alapján az
önkéntesség elvét magukénak vallják."

Továbbá próbálkoztak amegkezdett beruházás, az új garázs építésének
folytatásával. Négy év alatt 3 ezer óra társadalmi munkát végeztek ezen,
miközben kiképzést, az ismeretek felújítását is folytatták. Az elmúlt négy
évben 127 esetben vonultak ki káreseményhez, a riasztást követő 7-15
percen belül a helyszínen voltak, ami komoly eredmény. A szarvasi,
mezőtúri, szeghalmi túzoltókkal a munkakapcsolatuk jónak voll értékel
hető

Keresték a kapcsolatot a település oktatási intézményeivel, s amelyik
igényelte (Bethlen Gábor Szakképző Iskola, Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola), diákjainak bemutatót tartottak.

A továbbiakban bíznak abban, hogy az Európai Unióhoz közeledve az
európai normák betartását állami segítséggel és a város vezetésével
karöltve az Önkéntes Túzoltö Egyesület biztosítja.

2003. évre legfőbb céljuk alúz elleni védekezés, felvilágositás, oktatás,
akeletkezett tüzek oltásában való részvétel, akatasztrófahelyzetek megszün
tetésében való közremúködés és egyéb műszaki mentés, kármegelőzés és
kárelhárítás, valamint a technikai eszközök megóvása, karbantartása és
hatékony működletése Azért tömörültek az egyesületbe, hogy ápOl hassák
tüzoltó elődeik közel 100 éves hagyományai!. Ahhoz, hogy céljaikat tel
jesíteni tudják, szükség van az egyesület tagjainak tevékenységére, atech
nikai eszközök müködő és vonulóképességének biztositására, és nem utol
sósorban működési feltételeik meglétére, mely feltételek biztosítása nem
egyesületi, nem szponzori, nem lakossági, hanem állami, önkormányzati
feladat. Ezúton is kérik Gyomaendrőd város vezető tisztségviselőit, hogy ezt
az áldozatos munkával járó feladatot, veszélyének és súlyának megfelelő

mértékben anyagilag támogassák

A2003. évre lervezettekből néhány adaI:
Önkormányzati támogatás 1NI Ft, Munkaügyi Központ támogatása 350

EFl, szponzori támogatás sao EFt. .. , összes bevétel 2312557 Ft.
A kiadási oldalon szerepel a polgári szolgálalosak zsoldja, étkezése,

ruhahasználata 1232 OOO forint, gépjármű vizsga (2 gépkocsi) 350 EFt,
kötelező biztosítások 140 E Ft, üzemanyagköltség 70 E Ft stb.
légzőkészülékek vizsgálata 40 EFt.." összesen 3049 OOO FI Ahiány tehát
700 ezer forint fölötti. amil pótolni kell a folyamatos működés érdekében.

Emléktábla avatás
Vidovszky Béla festőmüvész születésének 120,

évfordulója alkalmából. a Vidovszky Béla
Helytörténeti Gyűjtemény. a Városi Képtár megem
lékező ünnepséget rendezett, Emléktáblát avattak az
épület utcai falán. majd akiegészitett képkiallitast
tekinthették meg a jelenlévők. Az emléktábla
avatásán beszédet mondott és méltatta Vidovszky
munkásságát Láng Miklós, a Vidovszky Emlék
biZottság elnöke.

A kiállítást megnyitotta Banner Zoltán, a tőle

megszokott hevülettel és szakmai hozzáértéssel.
Üdvözlő szavakat mondott dr. Dávid Imre pol
gármester. és átnyújtotta Lang Miklósnak a
Gyomaendrőd Városért Emlékplakettet. a városért
eddig kifejtett tevékenységéért. Láng Miklós a
Képtárnak adományozott hagyatékilag több képet.
és a jelen kiállításon is láthatók voltak a
gyűjteményéből kölcsönzött művek. Láng Miklós
évekkel ezelőtt elkészitette az eddig egyetlen
Vidovszky-bibliográfiát is.

Új kistérség, kölcsönös előnyökkel
Békés város polgármestere kezdeményezésére új kistérség kialakítását

kezdeményezték Békés, Gyomaendrőd, Mez6berény és vonzáskörzetükbe tar
tozó települések részvételével. Akistérségnek Békés lesz aszékhelye.
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ASelyem úti Óvodában az idén is megrendezték a IV. Ovi Olimpiát. Ezen
részt vettek aSelyem, Blaha, Kossuth, Jókai utcai és aNapsugár Óvoda Fő úti
óvadájának gyermekcsapatai .

Futásban és ügyességi számokban acsapatverseny eredménye:
1. Selyem úti, 2. Blaha úli, 3. Jókai utcai óvoda.
4-5 éves lány, kózépsősók:
1. Bíró Adrienn - Blaha U., 2. Ágoston Dorottya - Selyem u., 3. Szabó Éva

- Selyem u.
Fiú: 1. Nagy Bence - Blaha U., 2. Rólusz Roland - Selyem U., 3. Ungvölgyi

Péter - Selyem u.
5-6 éves, nagy csoportos: 1. Sóczó Franciska - Selyem U., 2. Gyurcsán

Nikolett - Jókai u, 3. Sztankó Nanett - Selyem u.
Fiú 1. Fekécs Martin - Selyem U., 2. Szőke Patrik - Selyem U., 3. Szőke

Valentin - Selyem u.
A jó hangulatú, izgalmas vetélkedés az egészséges életmódra történő

nevelés érdekeit szolgálta Ennek megfelelően a résztvevők étlapján a
megvendégeléskor olyan élelmiszerek szerepeltek, mint: répa, karalábé, papri
ka, paradicsom, korpás kifli, light margarin.

Támogatók voltak: Önkormányzal, Kert Kivi Klt, Zöld Cukrászda, Fülöp Imréné,
Barják Lászlóné, Szonda Istvánné Barna Zsuzsanna.

Ballagás - Gyermeknap a Vásártél'j Óvodában
AVásártéri Óvodában 4. alkalommal került megrendezésre június 6-án, az

immár hagyománnyá váló egész napos ünnepség. A gyermekek és szülők

várakozását és kikapcsalódását az alábbi programok szolgálták:
- csoportok közötti bográcsos !6zőverseny - játszóház
- sportvetélkedők - légvár
A nap lénypontját Molnár Imre bűvész produkciÓja jelentette, aki szinvo

nalas előadása után hajtogatott lufifigurákkal kedveskedett agyermekeknek.
A rendezvényünk sikerét növelte a Városi Családsegítő Központ által biz

tositott fejlesztő- és szórakoztató játékok, amelyek használata még élmény
szerúbbé tette agyermekek számára ezt anapot

Kedves Gyerekek és Fiatalok!
2003. június 13. péntek. Ez a nap a Ti szemponto

tokból mindenképpen szerencsés és ünnepi nap volt:
kitört a VAKÁCIÓ! Vége a feleléseknek. a dolgozatírá
soknak, jöhet a nyári szünet! Kivánok Nektek szép.
családi élményeket, aktív kikapcsolódást. érdek
lődéseteknek megfelelő elfoglaltságot és sok játékot!

Érezzétek jól magatokat, üdvözlettel:
Domokos László. az 5. sz. választókerület.

Gyomaendrőd országgyülési képviselője.

Tisztelt Pedagógusok! Kedves Anyukák
és Apukák! Kedves Nagyszülők!

Az Önök számára is kitört a nyári szünet! Ez kinek
kinek örömet, egyeztetést. kikapcsolódást és boldog
együttlétet jelent. Kívánom Önöknek, hogy pihenjék ki
magukat. [elejtsék el - hacsak rövid időre is - a zsúfolt
napokat! Töltsenek sok boldog órát családjukkal , gyer
mekeikkel! Remélem. hogy kipihent. élményekkel
feltöltődött, csillogó gyermekszemekkel találkoznak
szeptemberben!

Tisztelettel:
DOMOKOS LÁSZLÓ. az 5. sz. választókerület. Gyoma

endrőd országgyűléSiképviselője.

ATourinform Iroda ajánlata
: • Ingyenes információszolgáltatás belföldi szálláshelyekről, programokról, :

rendezvényekről

: • kedvezményes családi, ifjúsági, senior ajánlatok
: • gyógyfúrdők, világörökség részei, lovaglási lehetőségek, nemzeti parkok, :
• falusi turizmus
: • Balaton, Tisza-tó, Dél-Dunántúl, Nyugat-Magyarország, Közép-Dunántúl, :
: Budapest és Közép-Dunavidék, Észak-AIröld, Dél-Alföld, Észak-Magyar- :

ország ajánlatai
: • országos-o dél-alföldi-, Békés megyei rendezvénynaptár

KÉPESLAPOK, TÉRKÉPEK, VIDEOKAZETIÁK, TURISZTIKAI KÖNYVEK
ÁRusíTÁSA

Bővebb információ:

Tourinform Iroda Gyomaendrőd, Fö út 173-179. (OTP mellett)
Tel.: 66/386-851. .

: I~yitva tartás: hétfő-péntek 9-12,13-16. június i5.-szeptember 15. között :
: hétf6-péntek 9-17, szombat, vasárnap 10-16 óráig :.. ...............................................................
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Bajnokok a férfi kézilabdázók!
Az NB II.-es szerepléstől visszalépett GYEFKC amegyei bajnokságban

kapott lehetőséget aszereplésre. Az ifi korú játékosokkal kiegészülő csapat
egyre javuló formát mutatva, meggyőző fölénnyel megnyerte a pont
vadászatot az Every Day II. és az üMTK csapatai előtt. Ezzel megszerezte a
jogot az NB II.-ben való indulásra. Különböző okok miatt azonban, sajnos,
jövőre is a megyei bajnokság résztvevői lesznek. Az ifjúsági csapat a 3.
helyen zárta asorozatot l

Köszönjük szurkolóink támogatását l Reméljük, jövőre is kitartanak
mellettünk!

álló sor: Kalina Ferenc, Friedrich Ferenc, Icsa Gyula, Horváth László,
Forján Lajos

guggolnak: Kruchió Attila, Szabó Tamás, Kovács Viktor, Juhász Roland,
Kelemen Péter, Csőke Szabolcs, Gschwindt Mihály

elől: Sóczó Attila, Laskai Zoltán
nincs a képen: Dian László, Domokos Dusán, Somogyi Tibor, Csúvár

Csaba

A Művelt Cigányifjúságért Alapítvány rendezésében június 6-7-én
került sorra a IV. Nemzetközi Cigányzenész és Tánctalálkozó és Gaszt
ronómiai nap az endrődi ligetben.

Az ország minden részéből ellátogattak vendégek ide. A találkozó
célja megismerni egymás kultúráját és legyőzni az előítéleteket. Arendez
vényt megtisztelte Lévai Katalin esélyegyenlőségi miniszter, Teleki László,
aMiniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára is.

Avendéglátók megtáncoltatták aminiszterasszonyt, miután az étele
ket megkóstolta. Az amatőr zenekarok és táncosok fellépését Bódi Guszti
és zenekarának koncertje koronázta meg.

Május 18-án, Békéscsabán, megyénk 9NAP iskolájának részvételével ren
dezlék meg aNAP Iskolák Utcai Váltóversenyél, ahol atáv 12X400 méter volt.
Iskolánk (Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola) csapata hatalmas fölénnyel az I.
helyen végzett, zsinórban harmadszor győzött.

Csapattagok: Balázs Tímea, Dávid Imre, Keresztes Kitti, Kurucz Zsolt, Tokai
Gréta, Bukva Tamás, Farkasinszki Mariann, Haveida Róbert, Farkasinszki Zita,
Dógi Richárd, Szakál os Judit és Kiss Imre.

Ezen anapon "Mozdulj velünk" néven egy ügyességi verseny1 is rendeztek,
ahol 6 versenyszám ban 5 db I. és 1 db II. helyezéssel, nagy fölénnyel az I.
helyen végeztünk. Csapattagok: Dávid Imre, Keresztes Kitti, Kurucz Zsolt,
Farkasinszki Zita, Dógi Richárd és Kiss Imre.

Május 20-án, Gyulán, aNAP Diákolimpia Kétpróba Megyei Döntőjén aII.
korcsoportos fiú csapatunk ezüstérmes lett - 1089 ponttal. Csapattagok:
Palercsik Dávid (215 pont, egyéni 4. hely), Dávid Imre (214 p., 5.), Balázs
Gergő (184 p.), Demeter József (175 p.), Bakavszky Péter (166 p.), Szabó
Zoltán (154 p.). Ugyanezen a napon a IV korcsoportos 4X1000 m-es váltó
csapatunk megyei diákolimpiai bajnoki érmet szerzett. Időeredmény: 12:24.2 p.
Csapattagok: Fekécs Zoltán, Tari Gábor;- Dógi Richárd és Kiss Imre. Ezek afiúk
június 6-án, Veszprémben, az Országos Diákolimpiai Döntőben 12:01.43 p.-es
időeredménnyel az V helyen végeztek (22 csapat közül). Az egyéni döntőben

Kiss Imre 300 m-en 40.8 mp.-cel a II. helyen végzett.
Május 26-án Gyulán a NAP Diákolimpia Ötpróba Megyei Döntőjét ren

dezték meg, ahol a IVkorcsoportos fiú csapatunk 3907 ponttal megyei
diákolimpiai bajnoki címet szerzett. Csapa/tagok: Kiss Imre (898 pont, egyéni
11.), Dógi Richárd (785 p.), Fekécs Zoltán (757 p.), Tari Gábor (747 p.) és
Filippovits Lajos (720 p.).

VASZKÁN GÁBOR testnevelő tanár, atlétikai szakedző

IV. korcsoportos fiú csapat

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete

Gyomaendrődi Csoportjának vezetősége tisztelettel
meghívja sorstársaít 2003. augusztus 30-án 19 órai
kezdettel megrendezésre kerülő évadzáró vacso
ránkra a Katona József MűvelődésiKözpontba.

A menü: Májgaluska leves. rántott szelet. petrezselymes
burgonya, kenyér, savanyúság.

B menü: Májgaluska leves, marhapörkölt. sós bur
gonya, kenyér. savanyúság.

A vacsora ára 900 Ft.
Jelentkezni lehet Csöke János csoportvezetönél a

285-842-es telefonon és Kovács Balázsné pénztárosnál
a 283-553-as telefonon. vagy minden kedden és szerdán
délután a klubfoglalkozáson a Napköziben.

Minden kedves sorstársunknak nagyon jó
szórakozást kívánunk! A vezetöség

Zene • Tánc • Tombola
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KOSÁRLABDA A
~ItA
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WI
Mi, kívülállók nem tudhat juk, milyen érzés amegyei szinten kosárlab-

dázók között, amegyei 1. és az országos 9. helyezett csapat tagjának lenni,
hiszen nem mi járunk hetente háromszor kosáredzésre, nem mi vagyunk
azok, akik kemény munkájuknak, szorgalmuknak és tehetségüknek köszön
hetöen bekerüllek asuli kosárcsapatába, s azok sem, akik a mérkőzéseken

való eredményes játékukkal máig is öregbítik iskolánk hírnevét, és folytatják
az elődeink által már megkezdett sikeres szereplésI Szabó Gábor, a csa
patkapitány mérkőzésről mérkőzésre "cipelte" hátán a csapatol. A remek
szereplés mellett Farkas Gergő megkapta 12 csapalvezető szavazata
alapján a legtechnikásabb jálékosnak és 98 dobott ponttal agólkirálynak
kijáró díjat.

A csapat eredményei az országos dönlőn (9-12. helyért):
Kner-Debrecen 51:30 Kner-Kiskunhalas 73:29

Felső sor Fekécs Gergő, Stranszki Mihály, Farkas Gergő, Giriczné Darázsi
Anna (edzö), Szabó Gábor, Rovnik Szergej, Erdős Zoltán, Szabó Viktor
Alsó sor: Kurilla Zoltán, Tímár Tamás, Binges István, Csaba Zoltán,
Bercsényi Róbert

Aliúk viszont nemcsak ezzel akiváló eredménnyel büszkélkedhetnek az
idén. Van még egy megyei 3 helyezésük is, ami azért nagy dolog, mert
egyesületben játszó csapatok, sportiskolák között sikerült megszerezniük.
így ír erről aversenyről acsapat egyik tagja, Bercsényi Róbert:

IMIBEN
Agimi az 5. és 6. korcsoportban indított csapataI.
A6. korcsoport tagjai: Farkas Gergő, Szabó Gábor, Tímár Tamás, Rov

nik Szergej, Palkós Gábor, Binges István, Stranszki Mihály, Erdős Zoltán.
Az 5. korcsoport tagjai: Bercsényi Róbert, Kovács László, Szabó Viktor,

Tímár Richárd, Patkós Gábor, Kurilla Zoltán, Sági Roland, Erdős Zoltán.
Az első mérkőzése mindkét csapatunknak 1:1 békéscsabai iskola ellen

zajlott. A"nagyok" igen nagy tapasztalattal és nagyon összeszokoltan léptek
pályára, és hozlák is a kölelező győzelmet. Az 5. korcsoport kb. 1 hónap
együtt edzés után játszotta az első mérkőzését és 55: 33-ra megnyerte.
Eközben a6. korcsoport minél hamarabb próbálta bebiztosílani a helyét a
négyes döntőben, ami sikerült is, hiszen csak Mezőberény és Gyula
ellenében maradtak alul. A "kicsiknél" már nehezebb volt ezt acéll elérni,
ugyanis csapatunk négy ellenféltől szenvedett vereséget, így az 5. helyen
végzett.

Adöntös csapat tagjai: Farkas Gergő, Sági Roland, Szabó Gábor, Tímár
Tamás, Bercsényi Róbert, Rovnlk Szergej, Patkós Gábor, Binges István,
Stranszki Mihály, Erdős Zoltán.

Amikor megérkeztünk Mezőberénybe, a döntő helyszínére, már tudtuk,
hogy azzal aBerénnyel kell játszanunk adöntőbe jutásért, akitől azelőtt 2-3
héttel kikaptunk Az első mérkőzés amásik elődöntő volt, ahol Gyula simán
megverte Békéscsabát. Ezután jött ami mérkőzésünk. Az első 3 negyedben
olyan jól tartoltuk ellenfelünket, hogya 3. negyed végén 58: 58 volt az állás.
A 4. negyed viszonl maga voll a pokol. Hogy a fizikai [áradtság, vagy az
óriási lelki teher volt az oka, azt nem tudjuk, de Berény megnyerte a
mérkőzést. Most már, sajnos, a döntőről le kellett mondanunk, de a 3.
helyért még meg kellett küzdenünk Békéscsabával. Kemény és gyors
játékkal simán hoztuk a mérkőzést. Végre nyugodtan kimondhattuk, hogy
"meg van a bronzl" Amikor az eredményhirdetésen a nyakunkba akasztoI
tak az érmet, mindenki arcán látszott az öröm, és hogy végre itt a kemény
munka gyümölcse.

Atanév során dobott és kapott pontjaink mérlege: 1250-1129. Egyéni
teljesnmények: 1. Farkas Gergő 272 pont, 2. Szabó Gábor 271 pont, 3.
Patk6s Gábor 193 pont, 4. Rovnik Szergej legjobb védőnk és lepattanó
szerzőnk

Köszönjük a Kner Imre Gimnázium iskolavezetésének és Kovács
Atti Iának az önzetlen támogatást l

Kiss Hajnalka, Csordás Edit, Bercsényi Róbert

Új pszichológiai módszer
A relaxáció és a képi segítö foglalkozások módszere a Családsegítő Központban

Amikor pszichológusi munkám során felkeresnek valamilyen problémával,
gyakran kérdések merülnek fel bennem, hogy milyen módszer eszközeivel segrrsem
az egyén életbeli boldogulását. Természetesen amegértő, empatikus beszélgelési
(orma elengedhetetlen, de esetenként kevés, vagy nem elég gyors. A módszer
kiválasztásánál alkalmazkodnom kell akliens személyiségéhez, intelligenciájához,
hiszen minden ember más.

Apszichológus számos módszert használhat az emberek segítésében, gyó
gyitásában Afonlosabbak közé tartozik agondolkodásI pozitív irányba megváltoz
taló lerápia, amegértésen alapuló kliensközponlú terápia, aviselkedési megváltoz
tató terápia, hogy csak alegfontosabbakat emlitsem.

Akezdetek kezdetén apszichológusok segítö módszere ahipnózis volt, amely
során megvállozolt tudalállapotban történik a segítő folyamat. A hipnózis során
átélt élmények újraélése felszabadító hatással bírhat, ami könnyebbé teheti az
ember mindennapjait.

Ahipnózisból indultak ki azok amodern segí16, gyógyító mÓdszerek is, ame
lyek relaxált állapotban érik el hatásukal. (A relaxáció még nem jelent módosul t
tudatállapotot, amibe ahipnózis során jut el az egyén.) Segítségével könnyebbé,
stresszmentesebbé, ezáltal gondolkodásában szabadabbá válik az ember, de nem
vesziti el az önkontrolljál, és nem irányítható. Afeniebb emlitell módszer ellazuliis
sal kezdődik, ami elsajáHtása után olthon is gyakorolható, anap bármely órájában,
ha akliens úgy gondolja.

Miutan megtörténik az ellazulás. különbözo képeket kell elképzelni, és ezekről

való beszélgetések segítségével történik az önismeret, agyógyítás, vagyis asegrrő

folyamat. Aképeken, szimbólumokon keresztül elfojtolI energiák szabadulnak fel,
és így válnak tudatossá a tudatlan tartalmak. Az elképzelt képek közé tartozik: a
virág, a rét, az erdő, a folyó stb ... A képek elképzelése után következik azok
megbeszélése

Ezen módszert ahozzám forduló gyomaendrődi kliensekkel is gyakorlom, vi
szonylag jó hatáslokkal. Állalában pozilív élményekről számolnak be afoglalkozá
sok végén, és aproblémájukra is könnyebben lalálnak megoldási amódszer segít
ségével. Klinikai szakpszichológusi képzésen belül sikerült alapfokon elsajálílanom
(saját élmény + elmélet) ezen módszert, mig a szakmai felügyelet továbbra is
igénybe vehető aképzés oklalójától.

A relaxáció és szimbolikus képek segitségével gyógyító, segitő módszer
vezelésemmel a gyomaendrődi Családsegítő Központ keretein belül működö

Pszichológiai Szolgáltatáson is igénybe vehelő.

Emódszer tehát önismeretre, gyógyításra egyarántlelhasználható, ami egyben
azt jelenti, hogy bárkinek hasznos lehet, aki érdeklődik és meg akarja ismerni a
módszert vagy önmagát amódszer segítségével.

Minden érdeklődőt vagy segítségre szorulót várok a gyomaendrődi Városi
Családsegítő Központ Pszichológiai Tanácsadásán, ami aFő út 2. sz. alatllalálható,
vagy lelhívhaló (bejelentkezés) a282-560-as lelelonszámon

Kozma Zoltán pszichológus
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Kitüntetések apropóján
ARózsahegyi Napok alkalmából két Rózsahegyi Kálmán-díjat osztottak

ki. Al egyiket az intézmény vezetője javaslatára Szmola Sándorné gazdasá
gi vezető kapta, amásikat - az alkalmazotti közösség szavazatai alapján 
Ladányi Gáborné igazgatónő vehette át. Ugyancsak Ő vehette át az idei Szent
Imre-díjat is.

Ladányi Gáborné 35 éves tanári múlttal rendelkezik, ebből 12 éven
keresztül intézményvezetőként tevékenykedett. Irányító, szervező, oktató
nevelő munkájával rászolgált akitüntetésre. Néhány jelentösebb állomása
ennek aszép életútnak:

1996-ban aGyomaendrődi 3. Sz. Általános Iskola felvette Endrőd szü
löttének, az országos hírü színésznek, néhai Rózsahegyi Kálmánnak anevét.
Felejthetetlen, szép ünnepség volt ez anévadó. Ajelenlegi nyolcadik osztá
lyosok akkor vollak iskolakezdők. Ebben amunkában elévülhetetlen érde
mei voltak az igazgalónönek. Érvelt, lobbizott az indokoltság érdekében: az
intézmény karakteres lehet, lesz profilja, humán beállítottságúvá, j6 iskolává
válhat.

Igaza lett Ladányi Gábornénak és az őt támogató alkalmazotti közös
ségnek. Ekkor elindult egy folyamai, de amenetelésnek voltak nehézségei
is, nem mindig volt konfliktusmentes, de ha a vezető nem csügged, nem
adja fel, asikerek többnyire garantáltak. Ma tartjuk anévadóval együtt a8.
Rózsahegyi Kálmán Napokat, ma osz1juk ki harmadik alkalommal a
Rózsahegyi-díjat

Igazunk lett, intézményünk túlnőtte határát, bekapcsolódott az országos
hálózatú Onfejlesztő Iskolák Egyesületébe, annak alapító tagja. Részt vesz a
Comenius 2000 programban, az IMSYS Kh.-vel a II. modell építésén dol
gozik. Van az iskolának címere, névadójáról szép emlékhelyisége, ren
delkezik névadójár61 megfelelő kultusszal, pedagógiai programja megfelelt
az idők szavának. IrIunk helyi tanterveket pályázali sikerekkel, rendeztünk
számtalan nívós, esztétikus városi, iskolai, diákönkormányzati ünnepséget,
gálákat Al utóbbi években nagyon eredményes iskolai sportélettel is
büszkélkedhetünk. Tartalmas művészeti, szabadidős foglalkozásaink van
nak, mindezeket Ladányi Gáborné igazgatónö irányításával, kezdeményezé
sévelláttuk és látjuk el amai napig is.

Ennek érdekében egy évtizeden át lőiskolákon, egyetemeken tanult,
képezte magát, atanári diplomán kívüliöbb másoddiplomával rendelkezik,
köztük pedagógiai értékelési szakértőivel. Mindezenközben igazgatott, taní
tott, nagyon eredményesen pályázatokat írt, következetesen feladatokat,
célokat fogalmazott meg atantestülettel, és anna\< teljesítését megkövetelte.

Ezérl szolgált rá a kitünletésre. Kérem, fogadja az intézmény alkalma
zotti közössége akaratának megfelelően a Rózsahegyi Kálmán-díjat. (A
kitüntetést dr. Dávid Imre polgármester nyújtotla át Ladányi Gábornénak.)

VARJÚ JÓZSEF -2003. május 15.

Múzeumok, kiállítóhelyek, strandok
Kner Nyomdaipari Múzeum
Kossuth u. 16. Nyitva tartás' kedd-vasárnap 9-15 óráig. Tel.: 661386-172
Vidoyszky Béla Helytörténeti Gyúltemény - Városi Képtár
Kussuth u. 11. Nyitva tartás: kedd. csütörtök 10-14, szerda. péntek 14-16

óráig. Szombat (aug. 31-ig) 14-16 óráig. Tel.. 66/282-067
Endrödi Tájház és Helytörténeti Múzeum
Sugár u. 20. Nyitva tartás: elözeles bejelenlkezés alapján bármikor (1 nappal

előtte). Tel.: 66/282-472 (üz. rögz.), 66/284-318 Szonda Islván (állandó),
06/30/4939-311

Motormúzeum - Hősök útja 58. Nyitva tartás' minden szombat. vasár- és
ünnepnap 9-18 óráig. Tel.: 661284-914

Honti Galéria - Kisréli u. 19. Bejelentkezés: Tel.: 66/386-161. 282-205

Liget-fürdö és Kemping - Erzsébet-liget 2. Nyítva tartás. minden nap
9-20 óráig, pénZ1ár 19 óráig Tel: 66/386-039

Pájer-kemping - Templom-zug. Tel: 06/30/4750-852
Hármas-Körös Szabadstrand - Hősök úlja végén

FELHívÁs
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázati fel·

hívása a mozgássérüItek által használt kétütemű járművek

katalizátorral történo felszerelésére, illetve cseréjére

Atámogatás célja
A kétütemű gépjárművek mára már elavultak, környezetvédelmi szem

pontból alegrosszabb járműkategóriát képviselik. Alegnagyobb problémáI
az általuk kibocsátott nagy mennyiségű szénhidrogén-szennyezés jelenti.
2001. szeptember 1-jével életbe lépett aKöViM-BM-KöM rendelet agép
kocsik környezetvédelmi lelülvizsgálatár61 és ellenőrzéséről: a kétütemű

gépkocsikra szénhidrogén-kibocsálási halárértékel ír elő, amelyet csak át
alakílással tudnak teljesíteni. Atámogatás célja, hogya jogszabály végre
hajtása ne jelentsen aránytalanul nagy anyagi terhet amozgáskorlátozottak
nak.

Támogatható fejlesztések
Mozgáskorlátozott személy birtokában lévő, a Belügyminisztérium

Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal Közlekedési
Igazgatási és NYilvántartó Föosztálya nyilvántartásában szereplő Trabant
Hycomat katalizátorral történő felszerelése, cseréje

Atámogatás egyedi feltételei
- ABM nyilvántartásba vétel igazolását apályázathoz csatolni \<ell;
- akatalizátorok beszerelését aKVVM által- pályázat útján - kiválasz-

tott szervezet végezheti;
Katalizátor lelszereiés:
- A beéprrendő katalizátornak "környezetbarát termék" minősítéssel

kell rendelkeznie, vagy rendelkeznie kell agépjármű emisszió-vizsgálatokra
akkreditált méröhely által készített hivatalos vizsgálattal, és üzemi kísérletról
szóló jegyzőkönywel, amely igazolja a berendezés környezetvédelmi
hatékonyságát;

- A támogatással beépített emisszió-csökkentő berendezés az előírt

élettartamon belüli pótlása nem támogatható.
Gépjármücsere:
- Kizárólag Trabant Hycomat tulajdonos mozgáskorlátozottak pá

lyázhatnak.
Atámogatás mértéke
- Katalizátor beépítése esetén darabonként 20 ezer Ft vissza nem téri

tendő támogatás:
- Gépjármúcsere esetén 100 ezer Ft, vagy - banki hitellel fedezett 

300 ezer Ft utáni kamatlámogalás.
Apályázóknak pályázati díjat nem kell fizetniük.
Apályázalot3 példányban kell benyújtani. Aszükséges adatlapot ("Zöld

Forrás" pályázati adatlap környezet- és természetvédelmi programok meg
valósitásához) az 5-ös számú melléklet tartalmazza. Pályázati lap be
szerezhető személyesen aMEOSZ-központban, a lagegyesüleleknél, vagy
levélben válaszborílék csatolásával, illetve letölthető a wvM.kwm.hu mi
nisztériumi, illetve aWVIW.meosz.hu honlapokrúl.

Mozgáskorlátozotlak és Hadirokkantak Egyesülete Gyomaendröd,
Hősök útja 48/1. Tel.: 66/386-577

Értesítés!
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy Egyesüjetünk az

üdülési támogatás ügyintézését 2003. június 15-tőJ

megkezdte. melynek részleteiről személyesen kér
hetnek bövebb információt ügyfélszolgálati iro
dánkban. Ügyfélfogadás: hétfő, szerda. péntek 8-12
óra között.

Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesü
lete. Kiemelten Közhasznú Szervezet - Hősök útja
48/1. Tel.: 386-677

Tisztelettel a vezetőség nevében TiMÁRNÉ KOZMA
ÁGNE:S elnök
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APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN

&Jaman, a2rlnyi MiklóS - aSílaltburkolalú.
teljes közmGvel elláloll- utcában épftési teleJe
eladó. Iiányár: 800 EFl Érdeklődni: 661'263-'
489-es telefonon lehel-b-5x, ,
Endrődön, közel aFő ulhoz, 74 mLes családi
ház, 1467 m'·es telken eladó, I.ár 3,5 M Ft.
trd.: 66/327-320, -b-4x-
Zalka M, u, 23. sz. alatti épitési lelek eladó,
Erd. 06/30/2321-114, vagy 06/30/4168-802.
Gyomán, a Fő úton kis nal, 490 m'-en eladó.
Víz az udvarban, q;alorna lo.lyamalban, gáz
bent. I.ár 2,8 MFt. Erd.: előzetes egyezteléssel
66/283-902 -b·4x-
Vizparlan lévő, 12 mLes ~saládl háí eladó
Endrődön. I.ár 5.5 M FI. Erd., 66/284-156,
06/20/3375'949 -b-4x-
Gyoman, a Vásártéri ltp. 4 lakásas háZban
I. em, 2,5 szobás, erkélyes lakás. kis kerttel ,
alsó épülettel - .2 garáZsos eladó. Cserélhető

családi házra. Erd.: 66/284-190 esli órák
ban.
1410 m' közmúvesllett, éplléSl lelek eladó
Gyom~endrödön, aMagtárlaposi úton. I.ár 2,4
MFt. Erd,: 06/30/5932·841, 06/30/3265-941.
-b-4x-
AHarcsas-zugban (Málnás u,) 1000 n.ölt,elek
eladó, vagy bérbe kiadó. I.ár 120 EFt. Erd.
Salamon IsNánné, 5502 Gye., Zrinyi u. 11. ·b·
4x-
Gye. Sóczó-zugban telek, kis háZZal el~do.
Köves út, villany van. I.ár 1,5 M Fl. Erd.:
esténkénI66/284-154. -b-4x-
Harcsás-zugban 57dOO""n"'.Q"'II'iiö1dr , -=-gy?:üm""'öT::lc~slámkk=al
eladó. I.ár 50 E Ft. Erd.: 661285-009. -b
4x-
Endrődön, Blaha u. 23. alatt 3 szobás (t a
nei]yedik műhelynek/üzlelnek is jó), összkom
lorlos, régi tipusú családj ház, 1400 m' telek
kel eladó. I.ár 4.5 MFt. Erd,: 66/284-435. -b
4x-
A volt Alkolmány lsz központjában, a
mezőberényi úl mellett 546 m'-es gazdasági
épülel eladó szerszál]lgépekkel, kéziszer
számokkaI. I.ár 3MFI. Erd,: 66/284-253 este,
vagy 06/20/4851-675. -b-4x-

FelújílandÓ családi ház qlcsón. sürg6sen eladó
Gyoma, Kalona J u. 2. Erd.: 06/30/4051-066
Gyomán. aRácz L. 28. sz alall nagyon szép, 12
éves, összkomlortos családi ház, bekerllell
lelekkel, garámal igényesnek eladó .Kél
családnak is alkalmas. I.ár 9,3 M FI Erd.:
661283-005 -b-4x-
Gyomán, az AlIIla utcában légi Iipusú ház, lel
jes közművel eladÓ, I.ár 3MFI. Erd.: 66/285·
694. -b-4x-
Az Okló~er 6. IIp.-en 3szobás lak.ls eladó. I.ár
4MFI. Erd.: 661284-142. -b-4x-
Endrádón aKislok úlon, közel aKörös lolyóhoz
1213 ml beépilheló lelek eladó. I.ár 200 EFI.
Eid.: 66/386-045 17 óra után. -b-4x-
Gyoman. aCsokonai u. 8, sz. alall jó állapot
ban Iévá 2 generációs, közművesileU családi
ház gypgyfürdöhöz, Hármas-Köröshöz közel
eladó. Erd.: 66/386-473
Gyomán, a Fáy u, 7. sz. alall 3 szobás,
közművesiteU családi ház. gyógylürdőhö? és
Hármas-Köröshöz közel eladó, I.ár 7MFI. Erd.:
661285·466. -b-4x-
Vásárléri Itp.-en 2. emelell, középsó, JÓ
állapolú lakás eladó. I.ár 4,5 M FI. Erd.:
06/30/9979-540: 06/30/3262-199. -b-4x
Kecsegés kúlsö ágán 1012 m' telek, lolyolól
50 m·r.e, csatornaparlon, olcsón eladó. lár 150
EFI EId.. 66/284-163; 06/30/5414-271. -b
4x·
Gyomán, aFö út 126. sz. alall egy paraszlház,
nagy garázzsal, alsóépűle.lekkel, 700 n.öllöld
del eladó. Lár 3,8 MFI. Erd.: 66/283-528. -b
4x-
Vásárléli IIp. ·en löldszinli, 1 szobás lakás

eladó, I.ár 3,5 MFI. Érd.: Fasola Adeola, Gye.,
Sugár u. 95. -b-4x-

VEGYES
Jó minőségű házi zslr eladó. Erd.: Tompa u.
8/1; lel. 386·145.

Kertészt keresek (heli 2alkalomra), aki rendben
t,arlaná akertemeI. Fizetés megegyezés szeIini
Erd.. 06/20/4937-078. -b-
Szippantó, új kompresszor, "R0210A" tip~sú,
nagy teljesílményű eladó. I.ár 235 EFI. Erd ..
06/2013775-520. -b-5x-
Elónevelt csibét vásároljon közvetlenül az elő
nevelötóli Több éves tapasztalat. kiválÓ
minöség, kedvező ár. Nemes Tiborné, Gye.,
Sugár u. 4. Tel. 66/284-392: 06/20/4230-926.
-b-
Atalakitas miaU eladó nagyon jó állapotú
szekrénysor, heverök. rekamié, üvegasltal.
Érd.: 06/20/4935-450, Gye., Orgona u. 21. -b
U~nlutó (3 Q). magasitóval, ponyvával, újszerű
állapotban eladó. I.ár 135 EFl. Erd.: 66/284
506, 06130/6554-599. -b-4x-

Kereskedelmi végzeltséggel és gyakorl?ttal
rendelkezö hölgy munkál keres. Erd.:
06/30/4037·802.
Nagy teljesltményu darálo és beJár6ra 6
méteres hosszú cső eladó. trd.: Akác u. 11,
Anyári hónapokban isméllö, előkészit6, gya
korló foglalkozások indulnak kisiskolásoknak
(H OSZI.), illelve 5.. 6 oszlályosoknak
lórténelemből. Pótvizsgára, iavrtóvizsgára való
inlenziv lelkészilés! Erd.: 284·141;
06/30/8563-218
Gyermek és felnátt ágynemúlartós rekamié,
valamini űvegasztal, garzon szekrénysor eladó.
Erd.: 284-142.
Előnevelt csirke. kacsa jegyezhelő' Szeleiné, Fő
ú14, lel.: 66/386-077 -b-
3 db i~lke kecske, 1 db kerekes szobakccsi
eladó. Erd.: 66/284-194.
Hordoz!1ató csempekályha és 2 db leakályha
eladó, Eid, 66/285-466: 386-473.
Nyugali hasznáII cikkek olcsón eladók: hulö,
lagyaszlóláda, kerékpárok, tévék, Hi-Fi-k, sok
más.. Gyomaendröd, Kulich 13/1. Tel.:
06/20/9857-259
Régi demizsonok. rokka. cukula, 100 l-es
műanyag. hordók. üslház üsttel, m.armonkannák
eladÓk. Ar 500-20000 Fl-ig Erd. 66/284
718 este. -b-4x-
Eladó: gáztűzhely, mikro, üstház, üsl, !rancia
ágy, kissze1<rény, heverö, aszlal , székek. var
rógép' Iévé, video, lakarilógép, lükör, fogas, új
ajló. Erd. 06/30/4997·705-b-

Eladó 4 db. jó állapolú lali konveklor és.egy
félig üveges la ajtó (210xIOD). Erd.
06/30/5867-325. -b-

JARMU
Uzemképes, rendszál]l nélküli Trabant 60f-es
eladó, tár 30 EFl. Erd.: 661285-587 17 ór2
után -b-4x-
2 ütemű Trabanl 62 ezer km-rel, márciusig
érvényes műszakival, Gyomán eladó, I.ar 110 E
Fl. Erd .. 06/20/3376-819 -b-4x·

TARSKERESO
28 éves, 175 cm magas, molett lány vagyok,
Keresem larsamal 30--35 év közötti férti sze
mélyében, VálaSlOkai a szelkeszlöségbe ké
rem!-b-

Tisztelt Hirdetönk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjelle~f~~irdetését ké~ésére ingyenesen
továbbít juk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 7_ apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelenielésre. A beküldendó
hirdetése mellé csak annyit írjon. hogyaBAZÁRban is kéreml

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárál) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelenék azl is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenésU

Gyomaendrődi Híradó szerkesztösége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

Bekilldési határidő minden hó 25-e.
,~- oo _ •••••• _ •••• , __ ••••••••_.,. _oo - - - - - - - - _ .. _ oo_ - - - oo ._. _oo _. • ~'*

INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) !
Feladó neve: ; , i
Címe: : : ..
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max:. 20szö): ..
• ~ o : ~ ~ •••• " ..

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

. ......................................................................................
, ....................................................................................
, (Irányár. : Ft.) (olüasható irássaU) :L .:. ~ ', .:. .:. J

A Körös Menti Alapfokú Művészeti Iskola szín
játékos növendékeinek évzáró vizsgaelőadásáttar
totta június 19-én a Katona József Művelődési

Központban Romhányi József: Bubó doktor vissza
tér című mesejátékával, majd az Apolló Mozi
Pódium Kávézó teraszán Goldoni: Terecske című

komédiájával, Hajdú László rendezésében. Az
előadásokmegérdemelt sikert arattak.

FELHívÁs!
Kérjük a tisztelt Lakosságot. hogy a gyalogjárdák

mentén úgy nyakazzák le a fákat. hogy azok gallyai 2
méter magasságban legyenek, a biztonságos közlekedés
érdekében.

Vendéglátó egységek figyelmébe!
Ahol reklámtáblát használnak és nincs rá engedély

kérve, azt még ebben a hónapban kérjük, pótolják!
Amennyiben nem tesznek eleget. szabálysértési eljárást
indítunk.

Megkérjük a tisztelt Lakosságot. hogy élő fára hirde
tést ne gombostűzzenek.rajzszögezzenek ki!

Közterületjelügyelő

Anyakönyvi változások
Házasságkötés:

Hegedűs Csaba és Muzsnyai Éva, Novák András és Pápai Éva Edit,
Csík András és Fazekas Andrea Mária, Kézi Zoltán és Kovács Anikó
Franciska, Tari Zoltán és Somogyi Andrea, Szabó Ferenc Csaba és Tóth
Angelika, Gellai Zollán és Tóth Bernadett, Mészáros Viktor és Szántó
Éva.
Elhunytak:

Kéri Sándor 75, Bucsi Sándor 76, Nemes Lajos Lászlóné Katona
Margit Moni 53. Varjú Máté Vendel 68, Dinya Katalin 90, Bogya Lajos
52, Lipcsei Lászlóné Goda Etelka 85 éves karában.
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KONFEKCIÓ,MÉTERÁRU
MEGBíZHATÓ 'MINŐSÉG

ELÉRHETŐ ÁRON
\

Gyomaendrőd, Apponyi u 17/1.
Nyitva tartás:

9-12-ig, 14-17-ig, szombaton: 9-12-ig

Tapéta. festék és ajándék szalon
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 45.

Tapéták teljes választéka már 481 Ft-tól
• Papír, kasírozott. habosított. selyem', fúrészporos,

üvegszálas falburkoló tapéták
• Hozzá bordűrök, különböző szélességben
• Öntapadós tapéták
• Poszterek falra, ajtóra
• Tapétaragasztók

Festékek
• Kül- és beltéri festékek
• Alapozó és zománcfestékek, lazúrok
• Lakkok, hígítók, hézagkitöltók
• Színezök, pácok
FESTÉKEKRE FOLYAMATOS AKCiÓ!

Festő és tapétázó szerszámok
• Ecsetek, spaklik, teddyhengerek

Egyéb ajánlatunk
• Fürdőszoba szőnyegek

• Viaszkosvászon
• Ajándéktárgyak

Újdonság: müanyag kerti bútorok
Nyitva tartás.'

Hétköznap 8-12, 13-18 óráig, szombat 8-12 óráig
Telefon/fax: 06/66/386-553

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

8:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
-teljes körű temetkezési szolgáltatás

~
'Körösi Weeke~d HOr~~Sz-~:~.

~:' hObbY-, kemPIn!!szakuzlet ~<&
,y., ."......

.' .~

HOROÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472

Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához. ~
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű Trof

és !a.rgonca 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, SZD.: 8-12-ig.

DINYA IMRE
5500 Gyomaendröd, Bajcsy-Zs. út 98.

Telefon: 06/66/282-802, 06/30/6384-690, 06/30/6388-953

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁf\ILOM:

csaptelepek, radiátorok, ötrétegű csövek,
idomok,

boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok
kaphatók.

Ajánlatunk:
bozótvágók, fűnyírók, szegélyvágók,

idomvasak, kerítésanyagok

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
CYOMAENdRŐd, SlAbAdsÁq TÉR 5. TElEfON: 284/255

INCjYENES kOM pUTERES SlEMVizsCjÁlAT

\..~ H..-K./P./Szo. dÉlElőTT
~ SzTK/vÉNYEk bEVÁlTÁSA

SZEMÜVEC;Ek kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi CikkEk NAC;Y VÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolC;ÁlÁsSAl vÁRjuk

kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElEml: Szarfi-a Ci/la ~TSZERÉS2MESTER
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RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.
Te~fon:06/30/3932-162,06/30/9533-594

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.

AGRO ÁRUHÁZ
Fö út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
Virághagymák, virágföld, -cserepek, műtrágyák, fűmag

Kéziszerszámok, szögek, csavarok, elemek, fóliák
Szivattyúk, búvárszivattyúk, tömlők, gumicsizmák

Esőkabátok, védőkesztyűk, kerítésdrótok
Létrák, műanyag kukák - 5990 Ft, fűnyírók, permetezők

Rovar-, gombaölők, grillsütők, bogrács, nyársak, faszén

Nagy választékkal váljuk kedves vásárlóinkat!

7~ 1It4té
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt

Varrodámban vállalom:

női felsőruházat
hozott anyagból, gyermek mérettől a női extra méretig
egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését.

Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök,
osztályok részére ballagási kosztümök, alkalmi és táncruhák

készítését is.
Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.

Gyors határidő, kedvező árak.
Telefon 66/386-479/23, 06/30/5648-740

r·_·-·-·_·_·_·_·_·~·~·'

PAPÍRDOBOZ i
St~colt és hagyományos I

PAPIRDOBOZ gyártása "

STANCfDRMA KÉszíTÉS !
RÓZA KFT. I

"I 5500 GYOMAENDR6D, Ipartelep u. lll. I"

Tel./fax: 661282-686, 06/20/9142-122
. E-maiI: vendel@bekesnet.hu "
L.=._._._"_"_._._._._.~

~
Magyar Posta

~

HITEL

1& Személyi kölcsön tetszőleges célra, gyorsan, minden eddiginél
rugalmasabb és kedvezőbb feltételekkel igényelhető - amikor aleg
nagyobb szükség van rá.

A Postabank személyi kölcsönét most már az Önhoi legközelebbi
postán - agyomaendrődi 1. postán is igényelhetil

BIZTosíTÁS

I&A Magyar Posta további, új, igénybe vehető szolgáltatásai:

Pos iSJTestŐI' - anyagi támasz baleset esetére
PostaHozam6, - biztos befektetés, garantált hozamok

o taÉrtékŐr - folyamatos megtakarítás, kedvező hozamok
PostaFészekÓI' - megbízható védelem az otthonának

MAGYAR POSTA RT. SZEGEDI IGAZGATÓsAGA

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,

dunai sóder és import cement kedvezményes áron
készletből uagy rőuid határidőre megrendelhető/c!

TÜZELOUTALVÁIYOK BEVÁLIÁSA!
Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071, 66/284-812 este

INTE
NYELV8TÚOIÓ

Nyári INTENZív
nyelvtanfolyamok JÚLIUSBAN

gyerekeknek
haladó és felzárkóztató 20 óra, 1hét

nyelvvizsga elŐKészítő

alapfok 40 óra, 2hét
tréning

újrakezdők, haladók számára 20 óra, 1hét.
Részletekről: 282-686 este, 6után

rJ G~o~~n~ő~~t:~~~. \)
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

teL: 06120/9142-122· 20/4684-876
E-mai!: vendel@bekesnet.hu
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•

Tanfolyam és a foglalkozások július B-án 17 órakor
az endrődi Dérynében kezdődnek!

Személygépkocsi,
motorkerékpár

segédmotoros kerékpár

Ügylélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth' u. 18.

~k_======._=_.=_.=._=_=..=.=_=====~

Folyamatos AGFA AKCIÓKI
• Aképek tórolásához Fotoalbumok. képkeretek

• Amatőrfilm kidolgozás okór 1 nap alatt,
ajóndék Fotoalbummal. klvóló minőségben

Papírkép készítés bármilyen digitális
adathordozóróli

• aran\,) és ezüst ékszerek árusítása. javítása

• tört oranl,Jból ékszerkészítés.

egVre bővülő mintakollekcióval

FANTASZTIKUS EZÜSTÉKSZER
VÁLASZTEK!

• A nvári emlékek megörökítéséhez mindent egy helven:

• Fénl,Jképezőgépek, Filmek. elemek

VÓrjUH vósórlóinHotl

Gvomoendr6d, F6 út 216. TeleFon: 06/66/284-815

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Nyári intenzív, 8 napos
elméleti képzés!

(Gyomán, Kossuth u. 18. sz.
Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878
Endrődön, Déryné MűvelődésiOtthon)

....
Julica Vzletház

...........................................................
~ TELEVíZiÓ, VIDEO készülékek javítása, :
: üzembe helyezése.
: FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása, beszerzése
: PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása.
: (Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.)..
: GELLAl IMRE
: Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz.
: Telefon: 06/66/285-265 1 06/30/2284-728

NYÁRI

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)

E-mai!: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint

• Számítógép-alkatrészek,

peri fériák, kellékek

• Gépbővítés

• 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

Számitástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

Nyitva tarrás:
hétfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig.

~ ruhák, cipők,

~ fürdőruhákvására.
, \ Géprongy folyamatosan kapható!

U~_ Nyitva tartás:
GYOM~ENDROD hétfő: 8-17-ig, keddtöl péntekig: 83D-17-ig,

Szabadsag ter 4. SZ. szombaton: 8-12-ig

A MÁGUS-COMP

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

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

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJlIK
• 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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[~l ICaJP)
Ugye, Ön is tudja,
hogya Hosök ú~i

COOP ABC-ben érdemes vásárolni?
Kristálycukor 169 Ftlkg
Vénusz étolaj 265 Ftlkg

Ásványvizek rendkívül nagy választékban
már 55 Ft-tól!

Hűtött sörök, üdítólcl

Akciós áruk 10-30% kedvezménnyel!

ONLINE
Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/1.

Tel./fax: 66/284-559 • E-maiI: online@bekes.hungary.nel

Su/l ),
expressz

y·-'A·.X .GYOMAENDROnöN NON-STOP
()f)/.J()/~()~:J-lf)4..L---==-,

-281 66/~S-~S-~S

~......URUl Megnyílt a Tl!rul C~pö Mintabolt
'-' I aclpogyar lerulelén

Gyomaendrőd. Szabadság lér 2 Tel 66J3B6-251

Tavaszi, nyári, bébi·, gyerek-, lányka-,
női és férfi cipál< széles választéka, termelóI áron!

NYÁRI ÁRLESZÁLLíTÁS,
KIÁRUsíTÁS!

Készletek, mintacipők, osztályos cipők rendkívül kedvező áron
gyerekcipííl< már 900 Ft-tól' nöi cipííl< már 1990 Ft·tól • női csizmák már 3000 Ft-tól

Nyitva tartás: H-P: 9-17, Sz: 9-12
Vásároljon magyar börcipöt, garanciával!

Nyári akciós műholdvevőszettek:
analóg szett: 18 900 Ft
digitális szett: 29900 Ft
Földi parabola antennák

Analóg és digitális műholdvevők

Kiegészítők

lIJC Direct,

MŰHOLDAS TELEVíZiÓ MINDENKINEK!
TELEMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA

Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

~S~u"kluiz_ ~ PONT

Csemege ~al~RUHÁZLÁNC
Ct.: TímÁr Vince:

Hűtött üdítök, sörök
Mizo tejföl 20% 54 Ft

Fagyasztott kacsamáj 449 Ft
Lantos sör 99 Ft
Reggeli ital, 1 I 99 Ft
Merido mokka kávé, 250 g 299 Ft
Balfi ásványvíz, 1,5 I 49 Ft
Befőző fólia, 4 íves 45 Ft
Ap ró savanyúság tartós ító 89 Ft

Blaha u. 27. Tel.: 386-691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-19 óráig,

szombaton: 6-14 óráig, vasárnap: 7-12 óráig

..........................................
•

Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
, ", ,.,..

MAGTARFERTOTLENITES:
csótány-, hangyairtás :

Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
•....... ..................................

Tisrtelt "Gyomaendrődi lakos"! . . .
Kérem, hogya megjelentetni kívánt cikke érdekében (Mikor menjünk
nyugdíjba?) közölje a szerkesztőségge~ közelebbi adatait is, különben
nem áll módunkban megjelentetni azt. Udvöz/ette/ Biró Károly fel. szerk.
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[. Rendőrségihírek .]
2003. júniusi eseményekról

Anapokban leZárt arendőrség egy nyomozást, egy több tagú helyi társaság ellen, akik az utóbbi
hónapokban GyomaendrŐdön. Mez6lúron, Mez6berényben több. mint szál alkalommal köve"ek el
kerékpár-, gépkocsi lopást, garázs-, tárolófellörést. i"as vezelésen is rajtakaplák Gkel, és egyéb cselek
mények is sWnlájukra írhalÓk. AJ ügyet az ügyészségnek adták ál.

Június 4-én, déluláll14 órakor érkeze" egy bejelenlés, miszerini aKrisZ1ián pizzériában kél sze
mély megjelent pénzvállás ügyében. AIranzakció során - eurót forinfra vállollak - 300 euróval keveseb
bet adlak oda alelszolgáló vevőnek, mllal mintegy 63 ezer lorint kárt okoztak. Avállók ezen lelbuzdul
va Szarvas felé vellék útjukat, hogy további pénzváltást Végezzenek. AJonban atörténethez fartozik az.
hogy Békéscsabán már jártak hasonló bűncselekmény! elkövetvén. Alelgyülemlell adafok birtokában
aztán aSzarvasra érkezőket szinte lárt karokkal fogadla arendórség. ahol agyózelC11€S pénzvállási sorozat
végei ért. Korábban is történt eset aMal-kútnál. amikor avállást kezdeményezó trükkös megoldáshoz
nyúli saját előnyé/e. Minden esetben legyenek résen apénzt ilyen módon váltani óhajló polgároki
(Biztonságosabt apénzintézeti vállás!)

8-án éjfél körül bejelentés érkeze" az órsre, hogy az Öregszólóben lévó Diófa sórözőben éppen
betörés van folyamaiban. Ajárór ahelys2inre érkezvén te"en érle ahelyi illetóségű betörót, aki azonban
lul~snak eredt aföldeken keresztűl. Amenekűlni próbálót eróleljes sprinteléssel utolérte arendőr, majd
az órsre elóá@o"ák az elkövelói. aki dohányárul, kávél. készpénzt kívánt magához venni akciója so~n.

Ellene az eljárás folyamaiban van.
H-én délulán be~lenlelle egy helyi lakos, hogy elóző éjszaka aNémet-zugi hollágon lelakalolt.

leZ3rtlemezcs6nakjál valaki elvi"e. AJ ismerellen elköve!ö ellen az eljárás megindul!.
inas vezeléSek: ll-én kiv"ágilallan kerékpáros. erósen itlasan haIadi aPásztor J. ulcában, arendór

inlézkedése elől elzárkÓla", ezért véf'lételre vi"ék. H-én aBajcsy és aFő úl keresztez6désében egy
vezető gépkocsijával nem ludta bevenni akanyart. AJ útpadkán felborul!, amenfó kórházba szállito"a 8
napon beluli séfÜléseivel. 19-en egy maloros borulI az árokba szintén iNas vezelés mia" aBlaha és az
Endródi utcák kereszteződésében. 21-én Nagylapos vasúti áljáróban egy aulós nekihaitalI ajelz6beren
dezéSnek. 22-én éiszaka egy motoros aOévaványa felé vezelő úton veze"e ~rmúvél. Ajárör megállnot
ta. mert sisak nélkül vezelett. ~m kiderűlt hogy alkoholt is logyaszto" .. Ellenük az eliárás folyamaiban
van.

12-én, éjléllájban az egyik endrődi söröző elólt kél vendég szólaikozolI össze. majd aszavakaltell
köve"e. Ennek so/án az egyik vendég arcul ütötte avilapartnerél. aki nyolc napon túli sérülést szenvede".
AJ elkövetö személyél eljárás alá vonlák.

l6-án a tv',ft.V-állom~sról jelenlellék, hogy egy ismerellen személyelvill egy motorkerékpárt a
tárolóból. Ahelyszinre érkezó rendőrök elloglak egy dobozi lakos!, aki az esti gyomaendrődi ilaloZás utan
amolorral kívánl Oobozra hazajulni. Anyilvántartásból kiderült. hogy egy rutinos elkövetóvel van dolguk,
mivel aszemély már korábban bünletve voll különbözö bűncselekmények elkövelése miatt.

19-én egy békéscsabai személy bejeienieIle, hogy nyilollan(?) hagyott Mercedeséböl, aJókai utcai
parkolóban, ellulajdonilo"ák pénztárcá~1 és iratait. FOIrónyamos inlorm~ciók ulán az elkövelók meglel
Iek. Érdekes, hogy életkoruk a14. életév ala" voll...

23-án, 10 óra körül ielenlellék be aMÁV-állomásról, miszerini 20 és 23 óra közötti időben

ismerellen személy atároló lakaljállevágva, onnan kél kerékpárt, egy aluminium lélrál, kél székel viii el.
AJ eljárás megindult az ügyben.

59.900~fl-t61!! !
J9.9t}(1.-ft-t61!! !

1.400.-.ft/7n2-t5l
1_390.-ft/ml--trJl

1.990. -ft-t4/
5.920--fi
3.520.-fi
J_840.-{1

28.50o..-ft!!!
2.39D.-jt-I6J
8. MO.-jt!!!
1.164.-jt-t6/
2. 99o..-jHól

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

FELHívÁs

.:. ZALA.K.ERÁMIA burkolók

.;. KEROS spanyol burkolólapok

.;. ISOLA /e/6- és vízszigele/ó rendszerek

.;. LB-KNA UF va""'oli- és höszigele{ö rendszerek

.;. LaHásvi/ágílásifelszerelések

(Vyli\.. fgnú.·

lUtU:;Igp a.00-46115JJQ-.lg TiV/u: 06-6~2U.jl'
S"'........ U~",IIl.!)o-tg Bd: O~lM6~7647
noll CYIJrrrMJIdr6d. TotrI' iti/fl. A mr:.5b<fÚtyl fil/jn a hdyWrt4b/6.ttN 10tJ"...,e.

Értesftjük Gyomaendrőd Tisztelt Lakosságát, hogya Békés
Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat a túzelhalás-fertőzés

elhárítására kötelező védekezést rendelt el, valamint a kórokozó
szélterjedésének megelőzése érdekében biztonsági sávot jelölt ki
Békés megye egész területére.

Az Erwinia amylovora baktérium által okozott tűzelhalás az
almatermésú gyümölcsfajoka!, díszfákat és díszcserjéket támadja
meg (birsalma. almafajták. galagonya, 1űztövis stb.). Kérjük az
jngatlantulajdonosokat, hogyahajtáscsúcs elszáradásának
tüneteit mutató. fertőzött gyümölcsfák, díszfák és díszcserjék
mentesítő metszését azonnali hatállyal. de legkésőbb 2003. június
30-ig végezzék el. Erősen fertőzött fák esetében ala teljes kivágása
szükséges. Alemetszett növényi részeket amunka befejeztével el
kell égetnil

Amennyiben a kötelező védekezést elmulasztják. a nö
vényvédelemről szóló 2000. évi XXXv. tv. 7.§ (2) bek. alapján
közérdekű védekezés elrendelésével a Polgármesteri Hivatal
elvégezteti amunkát, melynek költségét ugyanezen törvény 7. § (3)
bek. értelmében ..az erre a célra létrehozott járványelhárítási
kerelből kell biztosítani. és amelyet aföldhasználó, ill. atermelő a
közérdekű védekezést elrendelő hatóság részére köteles
megtérfteni". Polgármesteri Hivatal (Bővebb információ a
Polgármesteri Hivalal hirdetőtábláján olvasható.) .

Minden héten új akció!
.t' Fllrd5swbllSukriny tiJIW"et már
.t' Áll6Prd.Gsr.ohasuluinyd m./r
." KlUtéri iDpok 30rlO-as
." Za/a J.I). falú:s~nrpék nufr
ol' Kdmlntás ~asVapok
ol' wc cshz,e alsós. mi!yóbliJéses
." 36 cm-a rru>:stM
." 016 CnH:r mosdó
ol' z"lranyluzhin birtDIISdgi Dveggd
ol' Diszpcnj<Js fa/festik Ul
v' VenttJltúor()S crillár 9.900.-fI he/yeU
v' Ha/ogin szPot1lÍnlpálc SOW Irz6val 2201/
." KDIJhi lámpák, antJk-fe/rir-fd<et", 4 íJL6 ~os

v' Kerti bútorok óriási válaszlékban!!
DOla/an hdtlrozs:.4/l/ids 40/an-cn be/al SO.OOO.-JlJe/w/ vúscír/Os estitn!

•". ..
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FELHívÁs!
Felhívjuk a lakosság figyelmét a tűzel

halás elleni fokozott védekezésre! A Békés
Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
kötelező védekezést rendelt el. A Híradó
előző számának 16. oldalán megjelent fel
hívás a továbbiakban is érvényes. Kérjük
a fokozott védekezés folytatását!

Az Erwinia amylowora baktéIium gaz
danövényei az alma, körte. birs, galagonya.
berkenye, madárbirs. japánbirs, Stran
vaesia. A csonthéjasokat nem fertözi meg.
Jellegzetessége a meghajlott. elszáradt,
megbarnult levelek és gallyvég. melyen a
levelek megmaradnak. A megfeketedett,
mumifikálódott terméskezdemények nem
hullanak le.

(Bővebb információ a polgármesteri hiva
tal hirdetőtáblájánolvasható.)

A TARTALOMBÓl:
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat működésében az egyik leg
fontosabb szerv. Jelentősége gyakorlatilag folyamatosan növekszik.
A képviselő-testület újjáalakulása, aválasztás ulán megváltozott. ter
mészetesen, abizottság tagjainak összetétele, és avezetője is új sze
mély Csíkné Tímár Éva, aKner Nyomda Rt. gazdasági igazgatója lett.
Vele készült inlerjúnk a 3. oldalon

A Szarvasi Rendőrkapitányság eddigi megbizott
vezetője július 16-ával kinevezett kapitány lett.
ezzel egyidejüleg rendöralezredessé léptették elő.

Bemutatkozó interjú Oltyán Sándorral. az új
szarvasi kapitánnyal a 6. oldalon
Remélhetőleg előrelépés következik be ahelyi kábeltévé életében. Az
eddigi események szerint megindul egyfajta fejlődés és bővítés aszol
gállalás terén. Aváros egyik területét a Fő út, Pásztor János utca, a
Hantoskerti utca által határolt részt bekábelezik, és lehetőség lesz a
rácsatlakozásra minden ott lakónak. A többi területen egyelőre még
várni kell ahasonló lehetőségre 8. oldal

Új kinálat az autótulajdonosoknak: kézi autómosó
épül. Automata segíti majd a gépjárművek csillogó
tisztaságát elérni a jövőben. Helye a MOL kút mel-
lett 7. oldal

Nagyothallók napja, metve találkozója volt
Gyom.aendrődön július elején. A sérült emberek
egyik legfontosabb vágya a közösségbe való tar-
tozás 10. oldal

Családi Nap az ép és sérült gyermekeknek. Kruchió Ilona elemzi aren-
dezvény tapasztalatait 10. oldal

ép ú /4-994(~~ HOIf<W~ •••••••••••••• s. tJUat

AKulturális Egyesület iskolakezdési támogatás pályázata 7. oldal

Il~~~q~ 7.rJdaL

Üröm az örömben. AKéplárról szóló írás a 8. oldalon

Uhrin Benedek énekes panaszkodik, hogy
változotl avilág Haza kíván költözni fiá-
val 9. oldal

Múzeumok, kiáJlítóhelyek, strandok 5.
oldal

Rendőrségi hírek a júliusban történt ese
ményekről. Sorozatos besurranások.
hétvégi házak feltörése, balesetek és halál-
hír 16. oldal

Képviselő-testületi ülés júliusban. Az olt
elfogadolIakról a 4. oldalon
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Megkérdeztük

A POLGÁRME8TERT
.,I Mi a véleménye arr61, hogy az egyik helyi lapban megjelent, nagyenyedi

"bateset" atMéntek után j6 néhány hdnappat új életre kelt?
Egy ember magából induljon ki. Ha önmagát szembe állítaná ezzel, akkor ilyen

dolgokkal nem loglalkozna. Olyan ember ne hirdesse az igazságot. ne rágalmazzon
meg másokat. akivel ez és hasonló dolgok sűrűn megesnek. Tény az, hogy ez egy
kirándulás, szórakozás volt, az is tény, hogy ivott az illető előzőleg. Bemenve egy
lülledl, zárt helyiségbe, rosszul lelt. Bárkivel megeshet. Például egy tanévzárón
rosszul lesz, elesik valaki, akkor ezt is meg kellene írni? .. Olyan ember osztja ebben
az esetben az igazságol, aki nem úgy él, mint ahogy azt másoktól szerelné elvárni,
olyan valaki, akivel gyakorlatilag ez rendszeresen megesik különböző szórakozóhe
lyeken. Erről ez avéleményem.

.,I Miért nem nevesílik meg ezl ap6rul járt embert, akivel az eset megt6rténl, az
általánosílás elkerülése érdekében? - kérdezi egy városlak6.

Úgy gondolom, azért nem kell nevesíteni, mert valaki altól még lehel nagyon
értékes ember, hogy vele ilyesmi megesett. Ha rosszul lelt, az még nem jelenti, hogy
meg kell irni, ki kell pellengérezni. Nem volt agressziv sem, cirkuszt sem csinált. Nem
kivánom megnevesíteni éppen ezért.

A másik, ami megjelenI a lapban és amire reagálnék, hogy problémánk volt a
vendéglálással Nagyenyeden. Aschönecki látogatással kapcsolatos kérdésre, ami az
elláiásra vonatkozolt. azt lelellem az újságírónak, hogya németországi magasabb
szinvonalú voll, mini az enyedi. Erről, a tesivérvárosi kapcsolalleremlő lépésről vi
szont nem azt a hírt jelenteti meg, illetve hangsúlyozza ki, ami igazán a hir - a
testvérvárosi kapcsolal kialakítása, elinditása -, hanem összehasonlítja a vendég
látást.. A romániai vendéglátással tulajdonképpen nem voll baj, mert mindent
megtellek ellátásunk érdekében, hanem az volt aprobléma, hogy az ulolsó napi bú
csúebéd körülményei nem voltak olyanok, mini, amit elvárhal1unk volna.

.,I Az ut6bbi időszakban az országos ,.nagypotilika" mindenféle csatározásokkal,
személyeskedésekkel, oktalannak tűn6 vitatkozásokkal teli/úzdelt, ami nem sok jót
hoz, sől, adolt esetben, érintik közvetve-közvetlenül avidéki lelepüléseket is Mi erről
avéleménye?

Rendkívül kellemetlennek tartom ezt ahelyzelel. meri úgy lá lom. hogy vidéken a
megélhetőség nehezedik, a munkahely-Iehetőségekkel nem igazán foglalkoznak,
azaz, hogya Tiszán innen is legyenek munkahelyek, és olt sem csak az autópályák
környékén. Nincs igazán befektető, ráadásul jelenleg az aszály is nagy gondot jelent
aGyomaendrődön és környékén élőknek is, mert sokan a mezőgazdaságból élnek.
vagy julnak némi plusz keresethez. Ugyanilyen plusz bevélelljelenl például az állat
tartás, atojástermelés, ami gyakorlatilag mosI dugába dőll. és kimondollan ráfizeté
ses termelni. Anagypolilikában ezzel szemben olyannnalfoglalkoznak, hogy ki mil
mondotl. mit ígért, és egyébek.

Úgy érzem, hogy aki egy országban bizonyos felelősségel érez anemzet iránt,
az -legyen ellenzék vagy kormánypárt -, annak inkább ezeket aproblémákat kellene
felvelnie és ezekkel foglalkoznia. Ugyanis nagy dolog, hogy belépünk az unióba, de
addig hogyan lesz, milyen szegények leszünk?. Változatlanul nagy gond, hogya
közszlérában a fizetéseket próbálják rendezni - amit még így sem sokallok, mert a
különböző összehasonlításokat nézve, még mindig kevés Csakhogy, egyidejúleg
más területeken dolgozók jövedelmél is emelni kellene. Ugyanakkor aversenyszléra,
amely valójában előállítja atöbbiek fogyasztási igényeit, kezd visszaszorulni. Alény
az, hogya terhek nem csökkennek, inkább nőnek, amelyek a vállalkozókal. val
lalkozásokat tovább terhelik. Atélvégi áremelések, amostani, emelések, avárhaló ala
emelések stb. egyértelmú, hogya lakossági terheket log ják emelni. Azért érzem mind
ezt összességében problémának, meri nem kellene elterelni a figyelmel azokról a
tényleges megélhetési problémákról, gondokról, amelyek az országol sújtják,
legalábbis ezen a részen nagyon megvannak. Úgy érzem, hogy olyan irányba moz
dulunk el, amelyből nem előre vagy lellelé, hanem csak lelelé vezet az út Nem ludjuk,
sajnos, hogy mindennek mi lesz avége.

Abudapesti hivatalok, minisztériumok száma és az ot! dolgozók száma egyre nő,

duzzad. Egy ügyet lassan nem lehet elintézni, mert nem tudni, kihez kell lordulni.
Most, talán azok az önkormányzatok teszík lól. akik semmit sem csinálnak, csak ve
getálnak. Nem lejlesz/enek semmit, maximum kifizetik abéreket Az orszagnak ez nem
váfik előnyére. Aki mindezek ellenére valamil is csinálni próbál, 011 minden irányból
jönnek a leljelentések, az ellenőrzések, ebben, sajnos, parlner a kormány is Az
ellenőrzéseknél az a lő cél, hogy hol lehel hibát találni ... Pedig vagyonilag nemcsak
atelepülés, hanem az ország is gyarapodik. Nem azt látom, hogy ezt segílenék vagy
akarnák, hanem, hogyan ludják meggátolni. Ez, sajnos, érvényes bizonyos mértékig
apártokra, és ezeken keresztül, bizonyos mértékig, akormányra is. Az irigység, mini

emberi tulajdonság, sokkal nagyobb és erősebb, minthogy ezt leküzdve, közösen ha
ladjunk előre, fejlődjünk, szépüljünk, épílsünk.

.,I Afűzfás-zugban problémának {arlják, hogy épí{ési tilalom van, viszont ater
vezell sportcentrum megval6sítása igencsak húzódik...

Ebben az ügyben, akit érint, be kellfáradnia houánk, ál kell tekintenie aterveket
Atény az, hogy az olllervezelt sportcentrum akövetkező egy-kél évtizedben nem log
megvalósulni. Egyébként még akkor is, ha megvalósulna, az ott lévő, megmaradó,
szabad területeken van hely, ami szánlónak van pillanatnyilag nyilvánítva. Ebben a
kérdésben partnerek leszünk, ha valaki euel fordul hozzánk.

.,I Az ártéren miérl nem iriják aparlagfüve/?
Ez a lerület a Körös-Maros Nemzeti Parké. Őket kell megkérdezni. Ebbe nem

tudok beleszólni. Különben is, jegyzói haláskörbe tartozik.
.,I Atúra útvonal ál/agát kritizálja egyik olvas6nk. Rendben van azlartva kellően?

- érdeklődik.

Ismereteim szerint most, kél ember végig rendbe teile, és járható.
.,lAz ártérbe számos helyen baleselveszélyes limlomot, szemetel, hul/adékol

leraknak egyesek. Mit lehet el/ene lenni?
Mivel aKörös-Maros Nemzeti Park kezeli, ügyeli az árteret - egyébként semmit

nem engedélyeznek az ár/érben - hiú ábránd volna az, hogy mi lartsuk tisztán és
kezeljük azt AKörös-Maros Nemzeti Parknak vannak lelügyelői, nyilván ezekben az
esetekben eljárnak. Alakosságról az avéleményem - azokról, akik oda helyezik ahul
ladékot -, ha valaki állali hullákat helyez oda, azt lehet, hogy anyagi meggondolás
ból teszi. Azonban tudni kell, hogya város az állati tetemeket is etszállítja ingyen
(kutyál. macskát, kisállatol. .. l, és ha valaki ilyet tesz ki, azt nem tudom megérteni.

Egyéb hulladékok esetében pedig évente kétszer is lomtalanítási akciónk van, ha
valaki ilyenkor kihelyezi az utcára ezeket, azt elszálliljuk, tehát nem értem meg az
olyan embereket sem, akik az árleret személlelepnek nézik.. Szeretnénk őkel

bizonyos mértékig befolyásolni aszépre, atisztaságra, arendre, akörnyezelük rend
ben tartására, de aki igy gondolkodik, azzal nagyon nehezen tudunk bánni, szól érleni.

.,I A Tourinlorm Iroda mosl többet lesz-e a város érdekében mint eddig? 
kérdezi egy fejlődéspárli polgár

Én úgy gondolom, hogy ill a váltás későn ugyan, de megtörtént, egyéb okok
miatt. Amit az elmúli években az irodában végeziek, az valóban kevés voll, de ez az
év az újrakezdésé. lehát türelmet kérünk. Most már nyilva larl, elérhető az iroda, s
tevékenysége máris érzékelhető. Igyekszik aprogramokba bekapcsolódni, megfelelő

információkkal szolgálni. Jövőre valószínűleg még intenzívebb lesz a működése.

Mikor anyári programokkészülnek majd, akkor ezeket megfelelően koordinálni tudja.
Hiszen élő példa ennek hiányára például amúlt heti vagy akövetkező, augusztus első

hétvégéjének koordinálallan, egymást időben ütő szervezései, rendezvényei. Ajövő

évben nem kivánunk támogatni egymást elfedő rendezvényeket, ami azt jelenti, hogy
egy hétvégére csak egy rendezvény jusson. Ajövóben egyébként a fürdőben is lesz
majd egy marketingmenedzser. ajobb kiszolgálás érdekében. Mindenképpen jobban
igyekszünk ezúton is avárost, úgymond, "eladni". .

.,I AMikszáth ulca megépitése mikorra várható? - kérdezi egy érintell.
AMikszáth utca erre az évre be van tervezve. Ha valamí komolyabb pénzügyi

zavar nem következik be, akkor szeptember közepére készen lesz.
.,I AHŐSOK ú/ján, az ABC előll, aKossulh útig meglesz-e adíszburkolat ajárdán az idén?
Amennyiben az ÁFÉSZ ebben a díszburkolat-kérdésben partner lesz, akkor

megépül, csak azt nem tudni, hogy még az idén vagy csak jövőre. Úgy tudjuk, az
ÁFÉSZ-bolt felújítása napirenden van. Amennyiben ez így lesz, akkor alelújílás ulán
lehet csak ajárdát rendbe tenni ott is.

.,I A Ligel-fürdő beruházása közben adódtak bizonyos problémák a tervekkel és az
épitéssel, amelyek valamelyest akadályozták az épitkezést. Elhárultak már ezen problémák?

Bizonyos problémák felmerültek, meri aterve! készítő arészleles kivitelezési ter
vei nem mindig rendben bocsátoita rendelkezésre Ez átmeneli gondol jelentett, de
valójában azt jelentette, hogy még a mai nap sincs meghirdelve a Phare-pályázal
győztese, pedig már egy hónapja ez eldöll hivatalosan is. Gyakorlatilag október
végére szeretnénk megépíteni. Sajnos, elképzelhetetlen, hogy az uszoda esetleg majd
üzemel, ugyanakkor a gyógyászali rész nem. mert a kettő összekapcsolásra kerül.
Viszont a gyógyászali rész október végéig nem lesz kész, mert abban mintegy
ötvenötmillió forint Phare-pénz van. Ez csak úgy áll rendelkezésre, ha aPhare dönt,
ki lesz akivitelező. Ez még ategnapi napig sem dőlt el. Az igazi gond az, hogya gyó
gyászati rész lemarad, és addig az uszoda sem üzemel. Az uszoda elkészül szeptem
ber közepére, mig agyógyászali rész október végére, november elejére.

-bk- (2003 7. 29)
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Addig nyújtózzunk, ameddig a takarónk ér!. ..
• Pénzügyi áttekintés Csíkné TImár Éva bizottsági elnökkel •

CSÍKNÉ TÍMÁR ÉVA (Körösök
Vidékéért Egyesület) a kompenzációs
listáról került a képviselő-testületbe

132 szavazattal. A Pénzügyi és Gaz
dasági Bizottság elnökeként tevé
kenykedik a képviselő-testületben. (Ez
a bizottság az önkormányzat mun
kájában egyértelműen vezető helyet
foglal el. hiszen az önkormányzat,
mint költségvetési szerv, sajnos, egyre
inkább feszített gazdálkodásra ítél
tetett a jövő-menő kormányzatok
kénye-kedve szerint. Folyamatos pa
nasz, hogy a feladatokat kiosztják
ugyan az önkormányzatokra. de a
hozzá való forrást általában diszkrét
módon elfelejtik leutalni. Ebben a helyzetben termé
szetesen megnő a pénzügy'. az átgondolt gazdálkodás
szerepe.)

Munkahelye a Gyomai Kner Nyomda Rt.. ahol
gazdasági igazgató. A nyomda teljes pénzügyi veze
tését látja el, az összes beszámoló rendszer. a szám
viteti rendszer felügyelete is hozzá tartozik. A vezér
igazgató távollétében esetleges helyettesítése is rá
hárul. A választás és az új testület működése óta
eltelt közel kilenc hónap áttekintésére kértük a
képviselő asszonyt.

• Mennyire volt ismeretlen feladat az önkormányzati
munka és a pénzügyi bizottság tevékenysége?

Mindenképpen új területet jelentett. Az önkor
manyzat müködésével alapjaiban voltam tisztában,
részleteiben nem. Az önkormányzati költségvetés eléggé
eltér a vállalkozások gazdálkodásától. Azért nyilván bi
zonyos közgazdasági alapelvekben egyezöek. De a költ
ségvetés szerkezete. maga az államháztartás szerve
zetéhez való Viszonya nekem kicsit új volt.

o Milyen képet kapott az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről, és milyen sarkallatos szempontokat keLlett
.figyelembe venni?

Mivel én új vagyok a testületben. néhány képviselö
társammal együtt. ezért belecsöppentem a dolgok köze
pébe az elózó év végén, kiemelten a költségvetés tervezé
sébe. Nyilvánvalóvá vált. amit az elözö testületben mü
ködö képviselök is elmondtak, hogy egy nehéz év elé né
zett az önkormányzat. amikor a 2üü3-as költségvetési
tervet állítottuk össze, az elözö évekhez képest. Úgy a
közalkalmazotti béremelés mint a kúlönbözö normatí
vák változásai azt hozták. hogy bizonyos megszorí
tásokat kellett alkalmazni. tehát. ha úgy tetszik. nem
volt egy népszeru feladat az elsö költségvetésbe belekez
deni. Gyakorlatilag mindenhol faragni kellett az inté
zetek költségvetéséböI.Tudomásul kellett azt is venni,
hogy az önkormányzatn<i.l rengeteg beruházás volt
2üü2-ben. és korábbról áthúzódóan is. Az állami
normativán felül biztositani kellett ezeknek a fejlesztési
forrásoknak a saját erejét, továbbá biztosÍtar:1i kellett az
intézmények müködóképességét, és azokat az elkép
zeléseket is figyelembe kellett venni. amikkel mindenki
(a képviselök) belevetette magát a testületi munkába.
Azonban mindenki ráeszmélt. hogy csak addig nyújtóz
kodhatunk. ameddig a takaró ér. ..

Adottak voltak a lehetöségek, illetve az volt a cél.

hogy ahol csak lehet, ott böviteni kell.
ezekre a pályázatokat megírni. beadni.
további források gyüjtése érdekében.
• Mindent összevetve milyen évet (és az
elmúlt fél évet) hagyott maga mögött az
önkormányzat?
2002-röl sokat nem mondhatok, mivel az
év végén kapcsolódtunk be a munkába. A
2002-es évhez még az elözö testület adta
jóváhagyását. illetve az áthúzódó beru
házások nagy része is az ö döntésük
nyomán folyik. Ezek forrását mindenkép
pen biztosítani kellett 2003-ban. Idén
viszont a normativ támogatások relatíve
kevesebbek lettek. mint amennyi az
intézményi kiadások növekedése volt.

tehát itt nehezebbé vált ez az év.
Az elmúlt félév végére azt lehet mondani. hogy egy

ötvenmilliós hiány körül áll az önkormányzat költ
ségvetése. Az év végére. úgy néz ki - a folyamatban lévö
pályázatok megnyerésétöl is függ -, hogy a szoros költ
ségvetést tartva ebböI még lefaragásra kerül.

• Mit várhatWlk ajövöre vonatkozóan?
Nehéz ma még pontosan választ adni. Részben elin

dulnak a képviseIö-testület döntése alapján új pályáza
tok. melyekhez a saját eröt szintén biztositani kell. Nem
látjuk még. hogy a 2004-es normativák milyenek
lesznek. Várható. mivel az ország helyzete nem rózsás.
hogy a normatívák emelkedésére nem számithatunk. Én
abban bízom. hogy az európai uniós. részben egyéb
alapokból még nagyobb lehetöségek lesznek pénz
lehívására. Abban kevésbé. hogy az állami költségvetés
böl több pénz jut ide. A nagy beruházások befejezésre
kerülnek. A város 2003-ban is nagyot lép elöre.
Elképzelések most iS vannak a fejlesztésekre. Új pá
lyázatokat iS készítünk. ebból lehet további bövitéseket
eszközölni.

• A választásoktól eddig eltelt hónapok során ez a
feladatsor a bizottságban. testületben megfelel-e az
elképzeléseinek, és tetszik-e a munka Önnek, vagy
másra számított?

Amig személyesen az ember nincs benne ezekben a
dolgokban. addig nem lát bele, nem látja a részleteket.
Nagyon sok terület nagyon szabályozott és nagyon kicsi
az az ösvény. ami mellett választani és haladni tudunk.
Gyakorlatilag az ember nagy tervekkel indul. gondolom
a többi képviselö is. csak amikor szembesül a valóság
gal. akkor látja azt. hogy sok dolog elöbbre való. mint a
saját elképzelése. és ezt be keU látni. Az biztos. hogy ez
a település az infrastrukturális területeken elmaradott
volt. amiben most nagy lépések folynak, de rendkivú I
sok még a felada t.

Ezt a képviselők választási ígéreteikben le is írták, és
úgy gondolom. hogy jól is látták az elvégzendö. még
hiányzó dolgokat. Viszont az anyagi lehetöség a
meghatározó. Összességében tetszik a feladat. nagy
kihívás emberileg és szakmailag is. Elég sok idöt igényel.
úgy érzem sokszor. hogy föállásban is elegendö munkát
adna. Szinte minden ügy a bízottságunk elé is bekerül.
hiszen majdnem minden terület átmegy a pénzügyi, gaz
dasági megfontoláson is.

-bk-



4 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 2003. AUGUSZTUS

Képviselő-testületiülés július 3 ~ -én

NAPrREND ELŐTTIEKBOL

polgármesteri beszámoló
,/ Az endrődi városrészben volt ahónap elején a fogyatékosok megyei napja.

Nagyon jó, hasznosan eltöltött és sok örömei adó nap volt ez asérülteknek. Mindez
. a szervezők munkáját dicséri. Úgy érezzük, hogy ezt a következő időkben is támo

gatni kell.
,/ A Liget-Iürdő alapíló okirata elkészült, Vass Ignác fürdővezető munkaszer·

ződése megkötésre került. A dolgozók közül kettő tő nem fogadta el a tovább
foglalkozlatasI. ők avégkielégilésl megkapták.

,/ Tarsulati ülés volt ahélen akommunális hulladék kezelő mű építésével és .
majdani használatával érintett kilenc település részvételével. Megtekintettük az
épülő beruházást. Jelenlegi állapotában, hatvanöt-hetven százalékban van készen.
Szeptemberben aképviselő-Ieslület is megtekinli majd az épílkezést. Bizonyos. nem
tíszlázolt dolgokat igyekeztünk lezárni, mini például az elszámolás rendje, a
jövőbeni üzemeltetés.. Várhalóan november elejére elkészül, és január elsejével
elkezdi az üzemelést a kezelő mű. Amennyiben nem tudunk teljes egészében meg
egyezni, akkor a Gyomaszolg Ipari Park Kft. fogja az üzemeltetést végezni addig,
amíg valamilyen más megoldás nem alakul ki.

,/ A L1DL Klt-vel, az új áruház megépilésével kapcsolatos előkészületi tár
gyalások beleJeződtek, a szerződés hamarosan megkötésre kerül. A tervek
benyújtása után, amegépítést kövelöen, a jövő év első lelében átadásra is kerül az
új, kereskedelmi közponl.

,/ A Bethlen iskolában elkezdődött és működik a hagyományos, nemzetközi
művésztábor. Aromániai művészekkel együtt itt van alestvérváros polgármestere is.
A művészek együttlétét augusztus 3-án egy közös kiállítás reprezenlálja a Városí
Képtárban. A Katona Józsel Művelődési Központban az egyik romániai
művésznőnek'kiállítását már megtekinlhettük.

A tábor színvonala évről évre emelkedik. Most. a tizedik évfordulóján kellően

megemlékeznek a lábor eddigi sikereiről, és egyre hatékonyabb tevékenységéről, .
eredményeirőL Ennek egyik szép memenlóla arelormálus lemplomban gyomaend
rődi és elszármazolI művészek fellépésével rendezett hangverseny volt július 31-én.

,/ A Liget-fürdő részletes arculatterve elkészült Ennek csak azt arészét tudjuk
megvalósítani ebben az évben, ami a fürdő költségvetésének része.

,/ Július 4-6-án Németországban voltunk - tajékozlalott dr. Dávid Imre 
Schöneck városában, a tesivárvárosi kapcsolat lelvétele céljából. Szívélyes, baráti
fogadtatásban volt részünk Az ottani polgármester az ősz folyamán látogat el
Gyomaendrődre, ahivatalos kapcsolal véglegesítésére.

,/ ASaphard-program keretében az Iskola utca építésére vonatkozó szerződés

megkötésre került. Október 30. az ahatáridő, amikor aberuházást meg kell kezdeni
2004. Június 30 aberejezési határídő.

,/ Voltunk Budapesten, az 1996 óla húzódó földper ügyben, a Nemzeti
Földalapnál Próbálluk azt amegállapodásf elérni, hogy ötven százalékos arányban
legyen a löldtulajdon, de sajnos különböző bürokráciai okok miall nem születelf
most egyezség. Arra hivatkoziak, hogy készül az új löldtörvény, és várhalóan az ősz

folyamán születik meg aNemzeti Földalappal az együlfes döntés.
,/ Avízügyi alap támogatása hivatalosan is megérkezett. Tíz százalékot adott,

így aszennyvízberuházás IV. üteme folytatódhat
,/ Az elmúlt hétvégén volt aSullyomba népzenei találkozója és abesenyszegi

gyermeknap. Ezek jó rendezvények voltak, de jövőre vigyázni kell, hogy egy napra
ne essen több rendezvény, mert érezhetően kevesebben vannak ilyenkor egy-egy
rendezvényen, az egybeesés mialt. .

,/ Dezső Zoltán Fideszes képviselő szól kérve elmondta (ismételten)
véleményét hogy szerinte a polgármester esetében. mikor a takszöv. és az OTP
között kellett választani az önkormányzat számlájanak kezelése ügyében, össze
férhetetlenség áll fenn. Ugyanis dr. Dávid Imre a takszöv. elnökekénl lobbyzott a
bankja érdekében. Dezső Zoltán a hilelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló törvényre hivatkozott allásponlja kilejtésekor Másik témája az ipari parkkal
volt kapcsolatos, miszerint, olyan inlormációi vannak, hogya kormány döntött
abban, hogy nem működő, vagy nem kellően működ ő ipari parkoktól megvonlák a
címeke! Aggodalma agyomaendrődi, mar elkészült, ám nem igazán működő parkra
vonatkozott. Ennek anyag i hálletere is lenne, amely érintené az önkormányzat
gazdálkodását

Válaszában dr Csorba Csaba jegyző elmondta, hogya hivatkozott lörvény a

pénzintézetekre, s nem az önkormányzalokra vonatkozik. Ennek megfelelően, a
Közigazgatási Hivatal állal kiadot! állásfoglalás szerint ebben az ügyben nem merült
fel összeférhetetlenség sem a polgármester, sem más képviselők esetében. Dr.
Dávid Imre javasolta Dezső képvíselő úrnak, hogy forduljon bírósághoz ebben az
ügyben, hiszen elég sűrűn lelveti ezt a dolgol... Amennyiben veszítene a perben,
akkor lermészetesen feláll az egyik pozíciójából - jelentette ki a polgármester úr.
Erre Dezső Zoltán azt fejtette ki, hogy ő nem személyes ellentétel, csupán egy prob
lémát velell lel és nem személyeskedésnek szánla.

Az ipari parkról szóló lelvelésre a polgármesler úr reagál!, és elmondta, hogy
erről nincs információ. Fábián Lajos, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. vezetöje pedíg
hangsúlyozla, hogy aszerződések miatt egyéb intézkedések a gyomendrődi parkot
2006. december 31-ig nem érinlik.

,/ Vass Ignác, a Ligel-fürdő igazgatója, mivel munkájával most már össze
férhetetlen, lemondott képviselői mandátumáróL Vass Ignác már az előző képviselő

testü letnek is lagja volt, így közel ötéves tevékenységet tudhat ahála mögölI, mini
képviselő. Kiválása miatt a választási kerületében új választást kell kiírni. Az erre
vonatkozó tájékoztatást következő számunkban közöljük.

NAPIRENDI PONTOKBÓl

,/ fv1ódosításra került atelepülési folyékony hulladékkaf kapcsolatos közszol
gállalás igénybe véleiéről szóló rendelet. Ez arendelt szorosan összefügg aszenny
víz csatorna beruházássat. Fontos, hogya lakosság vegye igénybe acsatorna-szol
gáltatást, minél nagyobb számban. Ezt követi aszennyvízszippantás igénybe vétele,
majd aszikkasztó aknák használata. Azonban ez utóbbinál szigorú szabályokat kell
betartani akörnyezetvédelem előírásai szerínt

Egyik szigorílás: a folyékony hulladék a környezet szennyezését megelőző,

károsílását kizáró módon, meghatározott műszak í és közegészségügyi előírásoknak

megfelelő gyüjtéséről és szakszerű elhelyezéséről az ingallan tulajdonosa köteles
gondoskodni l

,/ A Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség javasiaiára szigorodott a
lelepülési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi rendelet is. Ebben megjelenik az a
szankció, hogy lehetőség lesz ezenlúl eljárni atulajdonosok ellen. "Az ingallantulaj
donos az ingatlanán kelelkező vagy birtokába került, onnan származó települési
szilárd hulladékot a környezet szennyezésél megelőző, károsllását kizáró módon
köteles gyűjteni." Lényeges szempont, hogy a polgárok a szelektíven gyűjtött,

különböző hulladékokat az erre kijelölt hulladékszigeteken helyezhetik et.
(Városi hulladéklerakó;
Hősök útja 48. sz. elMi lerületen;
aVásárléri lakótelepen - az Üvegház bisztró-Mammut üzem irodája közelében;
Apponyi utca-Endrődi utca sarkán kihelyezett konlénerekbe)
,/ Az állattartási rendelettervezet elsőlordulós vitája során az állalános ren·

delkezések, az általános szabályok mellett szó volt az állatok tartásáról, elhe
Iyezéséről, az ebtartás szabályairól, az állati hulladékok ártalmallanításáról. A
határozat a kövelkező, szeptemberi képviselő-teslületi ülésen várható.

,/ Határozat született az önkormányzat gázközmű vagyonának ér1ékesíléséről.

Az Államadóság Kezelő Központ AI. felé kijelölik a 6605 db 10 ezer forint cím
letérlékű államkötvény t, az Rt. ajánlati felhívásában közzétett értéken, ami
99%+3,36% kamatot jelent.

,/ Az önkormányzat 2003.0101 és 20030630 közöII 27 pályázalo! nyújtott
be különböző célra Eddig 9-ről szülelell döntés, amelyből 5 részesült közel 62 mif·
lió lorini támogatásban Az intézetek összesen ebben az időszakban 36 pályázatot
nyújtollak be, az összes elnyert összeg löbb, mint 22 millió forint.

,/ Tárgyalták a Liget-Iürdő szolgáltatásainak dijváltozásait, de az emelkedések
tiszlázásál további egyeztetések, tárgyalások kell, hogy megelőzzék, ezért ebben
döntést a következő ülésen hoznak.

,/ Abelterületen három új utca, illetve tér nevét módosílják, adnak új nevel.
Egyik, avoll gyomai piactér, amelyik a Kner nevet kapja. Amásik a Pásztor János
úlon, a volt benzintöllő állomás helyén kialakílolltér, amelyik a Pásztor János lér
elnevezést visel heli, valamini a Kölcsey, Erkel F. és a Fáy A. utcákat összekötő

földterület, ahol három takótelek érintett. és házszámot csak utcanév-meghalározás
után kaphatnak. Ez aterülel a Aév ulca lesz ezután.

,/ Az önkormányzal közös megegyezéssel felbonlja Sóczó Elekkel kötött
megállapodását aMotorkerékpár Múzeum működtetésére 2003. október l-jével.
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Ép és fogyatékos gyermekek nyári tábora
Ebben az évben, július 7-11-ig. ötödik alkalommal sikerült megrendezni az

Endrődi Tájházban 45 lő részvételével az "Integrált Szabadidős Nyári FoglalkozIaló
Tábort" - mondla a Híradónak Vargáné Zsötér Margit A lábor célja a hátrányos
helyzetű és fogyatékos gyermekek táboroztatása, a másság elfogadása, empátia
leilesztés, önkilejezés, kézügyesség-fejlesztés, kirándulások, játék. örömszerzés
volt A rendezvényünk már hagyományörzönek nevezhető. Most bepillanlhattunk
például a kenyérsütés rejlelmeibe, természetesen ahogyan ezt nagyszüleink 
végezték. Kapós volt akemencében kisült lángos és cipó is.

Örülünk, hogy egy hétig atábor kulturális és szellemi központ is voll. Jólékony
hatásál mi sem bizonyilja jobban, minI. hogy vannak rendszeresen visszatérő

gyerekek, ahol az egyik testvér ép. és szívesen segili fogyalékos tesfvérét és löbbi
lársát is Atáborban kötött barátságok pozitiv hatásúak az iskolai élellerületén és a
mindennapjaikban. Aváltozatos programokban mindenki megtalálla aszámára leg
megfelelőbbet. Aki, mondjuk tanulásban akadályoztalott. az első tud lenni amozgá
sos leladalokban. A gyengébbeket segíti a jobb, s ezt szeretelIel és türelemmel
végzik. Az egész tábor programia asérült és ép tanulók együllcselekvésére. egymás
megismerésére, hibáik és erényeik elfogadására épül. Felszabadull, vidám arcok,
csillogó szemek nézlek egymásra a gyöngyfúzés, agipszöntés, lestés, haJókirán
dulás, lovaglás és egyéb játékos, zenés, a szabadidőt kellemesen ellöltő program
Iainkon.

Ajó hangulatú, kis csapal tagjai ahét folyamán bebizonyították, hogy sok rejtett
képességgel rendelkeznek, amelyek a személyiségfejlesztő játékoknál lelszinre is
kerülIek. Asikerélmény, az egymásra történő odafigyelés, asérüllek és épek együll
Iéle lontos dolog mindenki számára. Városunkban sok olyan, többszörösen
hátrányos helyzetű család él. ahol agyermekek számára a tábor az egyetlen nyári
lehetőség az üdülésre, kikapcsolódásra.

A tábor időtartama alaH megszerzeH értékeket szeretnénk megőrizni, és
továbbfejleszteni akésőbbiek során is. Reméljük, alkalmunk lesz ajövőben is továb
bi táborok szervezésére. Az idei létrehozásában nagy segitséget kaptunk: dr. Vargáné

Zsótér Margitt61, a pedagógiai háltér megteremlésében a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola lanárailól (Lehóczkiné Timár Irén, Oláh Piroska, Timár Judit.
Paróczai Zollánné, Kónyáné Jakab Ida. Hegedűsné Szelei Beatrix, Molnár Albert),
köszönjük munkájukati

Köszönet illeli még támogalóinkat, akik anyagi és természetbeni houájárulá
sukkal segítették a tábor sikerél: Fogyatékos Gyermekekérl Közalapílvány,
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, Gyomai Kner Nyomda RI., Endrődi

Tájház - Szonda Islván, Sikér KlI, Dombszög KI!. Gschwindt és Társa, Alföldi
Közlekedési KlI., Hornok József, Gyuricza Sándor, dr. Varga Géza, Adria Leather Klt.,
Farkasinszki tanya, Kalamáris papírbolt, Papírboll - Uhrin Emese, Fes\ékcenter 
2000 Bt.. Barna és Társa Kft., Pájer Kemping és Strand, Magyar Vöröskereszt
Területi Szervezete, AMűvelt Cigányifjúságért Alapitvány.

Gyebnár János halálára
,;Kisfiam, Aranyoskám, Keresztfiam, Nagy Jó Uram., ,l" Voll, akit rgy sz611-

tott - szereletből. .
1942-ben. 14 éves korában kezdte a

vendéglátóipari szakmát. 1951-től 1985-ig
Gyomán, aHollerban dolgozoH, majd az endrő

di Dombszög ről ment nyugdíjba. Avendégek
nagyon szerették jó humorát, és mini embert is
nagyon kedvelték, mert mindenkihez volt egy
kedves szava. Vezető beosztást soha nem vál
lait. mindig megmaradt csak egy .szegény kis
pincérnek" , Ennek ellenére sZámtalan szakma
beli tőle tanulta meg a vendéglátói szakma
lortélyait. Kollégái szeretlék és tisztelték ember
ségességéért. nagy munkabírásáért.

Nyugodj békében!

Múzeumok, kiállítóhelyek, strandok
Kner Nyomdaipari Múzeum
Kossuth u. 16. Nyitva tartás kedd-vasárnap 9-15 óráig Tel.. 66/386-172
Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény - Városi Képtár
Kussuth u 11. Nyitva tartás: kedd, csülörtök 10-14, szerda, péntek 14-16
óráig. Szombat (aug. 31-ig) 14-16 óraig. Tel.: 66/282-067
Endrődi Tájház és Helytörténeti Múzeum
Sugár u. 20. Nyilva tartás előzetes bejelentkezés alapján bármikor (1 nappal
előtte). Tel.: 66/282-472 (üz rögz). 66/284-318 Szonda Islván (állandó),
06/30/4939-311
Motormúzeum
Hősök útja 58. Nyilva tarlás minden szombat, vasár- és ünnepnap 9-18 óráig.
Tel.: 66/284-914
Honti Galéria
Kisréti U. 19. Bejelentkezés: Tel. 66/386-161, 282-205

* * *Liget-fürdö és Kemping
Erzsébet-liget 2. Nyitva tartás: minden nap 9-20 óráig, pénztár 19 óráig.
Tel.: 66/386-039
Pájer-kemping
Templom-zug. Tel. 06/30/4750-852
Hármas-Körös Szabadstrand - Hősök útja végén

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
Tel./fax: 06~66-386-186,06/30/3348-018

Építöipari szolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés
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Új rendőrkapitánya szarvasi körzet élén
A Szarvasi Rendőrkapitányság

(mint köztudott, ide tartozik a
Gyomaendrődi Rendőrőrs is - a
szerk.) élére új vezeto parancs·
nak került OItyán Sándor
rendőralezredes személyében.
Ebbííl az alkalomból mutatjuk
be ()Ityán Sándor urat a Híradó
olvasóinak.

A Kossuth Lajos Katonai
Föiskola elvégzése után 1989
októberében került belügyi

állományba. Előtte hivatásos tisztként teljesített szolgálatot a
Dunántúlon, egy páncélos laktanyában. 1990-ben a Rendőrtiszti

Fólskola átképző tagozalát letéve a Gyulai Rendorkapilányságra
helyezték nyomozónak, amit '91-ig látott el. Ezt követően '93-ig a pol'
gári titkosszolgálatnál dolgozott. 1993·tól a Békés Megyei Rendör
Fökapitányság Könendvédelmi Osztályán kiemeli főelöadóként, '95·
tól, egy nyertes pályázatot követően, a gyulai kapitányság ra került, a
közlekedési osztály vezetőjeként. Közel hét évig teljesített ott szol·
gálatot. 2001·ben Békéscsabára került, a városi kapitányságra,
küzrelldvédelmi osztályvezetonek. 2002 májusában a Békés Megyei
Rendör Fokapitállyság Küzlekedésrendészeti Osztályának lett a
vezetöje. 2002. szeptember 1-jétöl bízta meg Kurucz Ferenc
fÓKapitány úr a Szarvasi Rendörkapitányság vezetésével. 2003. július.
16-ával kinevezték rendíírkapitánynak, ezzel egyidejűleg rendöralezre·
dessé léptették elő.

o Azzal, hogy On kerüli a kapitányi pozicióba, t6rlénik-e szemlélelvá/tás, új
irányelvek ervényesülnek-e il jövőben a kapilányság alá tartozó települési
rendőrségeken?

Ide kerülésemel követően áltekintettük akapitányság közbizlonsági, bűnügyi, a
lerülel operai iv helyzeiéI. Elsődlegesen a közterüleli szolgálalot láltuk jónak át
szervezni. Hogy gördülékenyebbé váljon aszolgálat ellátása, ennek vezénylése, ezérl
javasialot lettünk a főkapitány úrnak a közrendvédelmi és a közlekedésrendészeti
oszlály összevonására Euel az voll a cél, hogy kevesebb irányíló, viszonl több
végrehajló állományú rendőrünk legyen. Euel több ember, több órát ludjon az utcán
tellesiteni.

Gyomaendrődöl ez annyiban érinlel1e, hogy 011 volt egy úgynevezell ügyeleli
szolgálatos, egy olyan, a közlerületröl elvont rendőr, aki lolyamalosan logadla a
panaszosokat, a telelonokal. Ell, amíg az őrs épüleiének átalakítása folyik, válló
renoszerilen oldjuk meg. Aközlerüleliek a közterülelen legyenek láthatók, és ezt a
feladatot aközalkalmazollak lássák el. Az álalakítás ulán helyileg is könnyebb lesz a
helyzet, meri az egyik közalkalmazott lenl, egy fogadóhelyiségben kerül elhelyezésre,
ahol fogadni ludja majd az állampolgárokat.

A Gyomaendrődi Rendörőrsnek 2002. november 1-jélöl új parancsnoka van,
Paraizs Tamás személyében, aki kifejezetlen közbiztonsági szakterüleiről jölt. Úgy
gondolom, hogy tevékenysége azóla jól érezhetö aközlerületi szolgálat ellálásában
Erröl a2003. I. lélévének eredményei is egyértelműen meggyőzhetnek bennünket. A
kiemeli inlézkedési mutatókban - elfogás, előállítás, biztonsági intézkedések, az
íllasságí ellenörzések, leljelenlések, bírságok - jeleniős vállozások következtek be:
az ellogások tekintetében több. mint50%-kal nötl, az előző év azonos időszakát tek
intve, az eredményesség. Ezen belül a tettenérések az 55%·ot is meghaladják Az
előállilások több mint 30%·kal, a büntető leljelentések több mint 4ü%·kal, a
szabálYSértéSi fellelentésöen közel 20%-os anövekedés.

Ami az első lélévet jellemzi, az a pozilív szonda alkalmazása, ami közelít a
120%-hoz. Ez azt jelenti, hogya lavalyi év első lélévében 18 (ó let! ittasan .meg
fogva", mosl39 fó (ez agyomaendrődi őrs tevékenysége) Ebben inkább az előző év
eredménye jelent "szerény" számadatot... Ezl biznyílja más is: a közlekedésren
dészeti slatisztika Gyomaendrődre vonatkoztatva egy hónappal ezelótl a tíz bekö
velkezelI balesetböl 8 ittasan történI. A kapitányságnak mintegy 26%-os az .illas"
részaránya, amil én magasnak lartok, meri ez 15% alatt mondhaló ellogadhatónak.
Szarvason és környékén alacsonyabil, Gyomaendrődön viszon! nagyon magas. Ezért
lokozott ittasság-ellenőrzést adlam ulasílásba a kollégáknak Ebbe Szarvasról be
segítve, hélvégeken halásos akciókat hajlunk végre. Egy-egy ilyen ellenőrzés során
(eddig három alkalommal) összesen 15 lölötti voll apozilív szonda alkalmazásának
száma Ezt mindaddig foly1aljuk, amíg csökkenés nem lesz tapasztalható.

A közterületi állomány mintegy 15%-kal nő al ulcán, és közell0%-kal több
időt is teljesílettek ebben a félévben, az elóző év azonos idöszakát tekintve. Atavalyi

évhez képest az idén öl "iskolásl" kaptunk, abból keltö Gyomaendrődre kerüli július
l·jétól. így a gyomaendrődi 25 lős rendőrőrs feltöltöttsége tulajdonképpen 2 fő
hiánnyal, majdnem teljes most Ez azl is lelenlí, hogy egy kis toborzó munkával az
idén még Gyomaendrödöt is fel tudjuk tölteni.

Gyomaendrődön az első lélévben összesen, közel 40%-kal több közlekedési
baleset történ!. ami 23 balesetet jelent Ebből sérülés nélküli tíz. könnyü sérüléses
tíz, és súlyos sérüléses három. Ebből érintett ittas személy hat ló voll.

• Agyomaendrődi nyaralórelkek nagy száma miatt ilZ őszlől /avaszig terjedő

időszak abetörők, a fel/örők kvázi paradicsoma. Ezzel kapcsolatban van-e va/ami·
Iyen védelmi elképzelésük?

AzI szeretnénk elérni, hogya közterület i szolgálatból terepjáróvalleljesitsenek
ott szolgálatot Ez aturisztikai idényből adódó feladat is. Afokozotl járöröztetés most
megoldon. 6szlől pedig, amennyiben lehetőség leSl rá, akkor egy körzeti megbízot!
kilejezetten azokon arészeken teljesít majd szolgálatot. Ezl ajárőrözést segédmo
toros kerékpárral oldjuk meg más településeken az önkormányzatok segítségével,
akik ajárművekel bizlosflják.

• Agyomaendrődi önkormányzattal es apolgárörséggeltovábbra is lantos ajó
kapcsolat tartása...

Apolgárörséggel közös szolgálatokallálunk el, az önkormányzattal a kapcso·
lalunk - nekem heti, Paraizs parancsnok úrnak pedig napi, ezért - nagyon Jónak lar·
lom.

• Mi avéleménye agyomaendrődi rendőrőrs munkáiáról?
Az. első féléves adalok tükrében érezhető, hogy több embert tudunk az utcára

küldeni. Az ismertté váll bűncselekmények száma mintegy 30%-os csökkenés!
mulat Ha lehelőségünk lenne több embert az ulcüa ~üldeni Gyomaendrőd terülelén,
akkal még lovább lehet az adalokon javilani. A kollégák szakmailag felkészültek,
alkalmasak feladataik ellátására. Úgy ítélem meg, hogy Paraizs főhadnagy úr oda
kerülésével szemléletváltás történt, az intézkedési mutatók is ezt tükrözik Azt visIOnt
tudomásul kell venni, hogy Gyomaendrőd nagy lerületen fekszik, ezt ami az
állománnyal. ami ott teljesíl szolgálatot, nehezebb átfogni, mint egy másik, egy
egységből álló településI. Amint a leladatok ellátása közben valamilyen probléma
mulalkozik, azl Szarvasról kisegiljük

• Látható az építkezés az őrs terü/etén. ezl már említette is Ez a leendő

kapilányságra való felkészülést is ielenti Gyomaendrőd esetében?
A munkalellélelekel kívánjuk ezzel aberuházással javilani. A gyomaendrődi

önkormányzaltal összefogva az őrsöt korszerűsiljük. Ez a régi épülelek elbonlásából
áll, Úl garázsok épülnek, és a beérkező állampolgárok. panaszosok jobb kiszol
gálásál. elhelyezését kívánjuk megoldani egy új ügy1éllogadó kialakításával A
kapitányságra vonatkoló kérdésre, sajnos, nem ludok érdemben nyilalkozni, ez lúl
lépi az én hatáskörömet ..

• Mivel/ölti szabadidejél, van·e slivének kedves hobbiia?
Hobbim a horgászal. amire, ha ludok idői szakítani, akkor nagyon szívesen

elvonulok egy vizpartra, néha acsaládommal egyült. Erre az ulóbbi kél évben kevés
lehetőségem adódotl. Kicsit mozgalmas évek vollak. A hétvégeket egyébként a
családommal töltöm. Májusban költöztünk Szarvasra, így még ismerkedünk az új
környezettel. Gyomaendrőddel és környékével is

Néhány felhívást, figvelmezetetöt szeretnék végül a gyoma
endrodieknek elmondani.

Az1 tapasztalIam, mióta ill vagyok, hogy a bűncselekmények dönlő többsége
állampolgári lelelőllenségből, hanyagságból következik be. Lezáratlan kerékpárokra,
bezáratlan gépjárművekre és abennük hagyati, látható helyen elhelyezett értékekre,
iralokra. papirokra gondolok.

A magánlulaldonokra, ingatlanokra is nagyobb figyelmet kell fordítani Az1
értem ez alalt. hogyagépjárműveket. bejáratokat. ajtókat be kell Zárni, még akkOr is,
ha 011 vagyunk.

Ingatlanok eselében sok abesurranásos bűncselekmény, és elég sok betörés is
történi az utóbbi időszakban. AsaJál értékeink érdekében mindenkinek figyelnie kell
erre, és be kell zárni az ajt6kat l

Úgy Szarvason, mint Gyomaendrődön az elmúlt hónapokban löbb kérdést tel
tek lel nekem arra vonatkozólag, hogy miért gyalogolnak akollégák aközterületen.
EI kell mondanom, hogy benzinre van pénzünk a gépkocsival történő szolgálat
elvégzéséhez Agyalogos s20lgálallulajdonképpen egy alaps20lgálat ellálási forma.
Agépkocsizó jár6röknek az utasítás úgy szól. hogy azokra az ellenőrzési pontokra,
amelyek ki vannak számukra irva, oda gyalogosan menjenek el, de riaszlás esetén a
közelben legyen a járművük. Gyalogosan ugyanis több állampolgárrailudnak kap·
csolatot teremteni, illelve sokkal jobb kapcsolal alakulhat ki így Euel sokkallöbb
jogsértéstlunak felfedni, mint egy esetleg elsuhanó gépkocsiban ülve.
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PALYAZAT

A Kulturális Egyesület. Gyomaendrőd ismét meghirdeti pályázatát a
gyomaendrődi középiskolások és lelsőlokú intézményekben tanuló tehetséges,
de hátrányos helyzetű diákok részére "iskolakezdési támogatás" címen.

Feltételek: iskolalátogatási bizonyíIvány, kereseti igazolások acsalád vala
mennyi pénzbeszerzési lehetőségéről (nyugdíj stb), igazgatói vagy osztály
főnöki javaslat néhány mondatban (csak középiskolásoknak).

Haláridő: 2003 augusztus 24. Apályázatot (a felsorolt dokument.umokkal)
zárt borítékban aVárosi Könyvtárban (Kossuth u. 50.) kellleadni!

Anyertesek névsora aHíradó szeptemberi számában lesz olvasható.

AMOL üzemanyagtöltő szomszédságában egy kétállásos, kézi autómosó!
építenek. Megnyitása augusztus első napjaiban várható. Itt a jelenlegi legszi
gorúbb környezetvédelmi szabályoknak is megfelelő technikávallog a mosó
működni. Pénzbedobással, 1 darab száz forintos érmével 72 másodpercig lehel
mosni mosószeres, meleg vízzel, vagy öblíteni és "viaszolni" ajárműveket.

Fűtött aljazattai épül, így lehetőség nyílik télen-nyáron megfelelő

körülmények mellelt a gépjárművek mosására. Azok a kerékpárok, motor
kerékpárok, személyautók, kis teherautók löhetnek a mosóba, amelyek 3,6
méternél nem magasabbak.

Al építő a Rau-Tólh Cenlrum KI!. Augusztus első napjaiban bemutató,
úgynevezett demonstrációs mosásokat is tartanak aszakemberek. Ez után éjJel
nappal működőképes lesz a mosó. A zárt rendszer gondoskodik majd a
környezetet károsító halások kiküszöböléséről, s remélhetőleg a lakosság, a
gépjármű-tulajdonosok mihamarább megszeretik ezt a lehetőségel, és nem az
otthoni környezetüket szennyezik ezután járműveik mosásáva!. -x-

Óvadékkalszabadlábon
A FIDESZ AZ ÓVADÉK ELLEN

Veszélyesnek tartja a Fidesz Magyar Polgári Szövetség az óvadék
intézményének bevezelésél, hiszen ezzel kapitalizálódik a büntetőeljárás. Az
óvadék lehetőséget ad arra, hogy bizonyos bűncselekmények elkövetésével
vádoli személyek szabadlábon védekezhessenek akiszabolt összeg meglizelése
ellenében.

Dr. Szelezsán Róbert, a Fidesz megyei alelnöke szerint az eddigi tapaszta
latok azt mutatják. hogy elsősorban azok tudtak ezzel a lehetőséggel élni, akik
ellen nagy vagyoni hátránnyal járó bűncselekmény elkövetése mialt folyik
eljárás

Domokos László, aFidesz megyei elnöke is hangsúlyozla, hogy veszélyes
atársadalomra nézve az óvadék intézménye, nem lehet tudni, hová vezet hosz
szabb távon A Fidesz megyei vezetői arra is felhívták a figyelmet, hogya Bün
telő Törvénykönyv márciusi enyhílése óta közel 1400 bűnöző került feltélelesen
szabadlábra Magyarországon, zömében olyanok, akik többszörösen vIsszaesők.

Fidesz Megyei Iroda sajtóközleménye

Arad megye képviselői külön köszönetüket felezték ki Domokos Lászlónak,
a Cargo légi terminál építését szolgálo project megvalósílásában játszolI
szerepééri, a Békés Megyei Közgyúlés volt elnökének. A gazdasági bizot1ság
július elejei aradi látogatásán azt is elmondták, hogy az elindított és megvalósí
tolt Phare-CBC-programok gyakorlali hasznot jelentettek mindkét megye pol
gárai számára.

Agazdasági bizottság Fideszes tagjai, Hamza Zollán és Gajda Mihály sze
rinl a jelenlegi MSZP-SZDSZ vezelésű megyei önkormányzal nem lordíl elég
figyelmet közös projektek kidolgozására, pedig az aradiak számítanak erre.

Fidesz Megyei Iroda sajtóközleménye

A Városi Könyvtárban 2003 szeptember második
lelében megkezdődik az internet-használói tanfo
lyam. Jelentkezés: szeptember 5-ig, a képzés 1000
Ft-os díjának befizetésével.

Atizedik színjátszó tábor
A tábor a lervezet1 programja alapján végezte munkáját. A résztvevők

Győrből, Mosonmagyaróvárról, Budapestről, Kecskemétről, Bajáról,
Kalocsáról, Derekegyházáról, Komádiból, Békéscsabáról, Nagyenyedről és
helyből verbuválódtak. (A nagyenyedi Bethlen Kollégiumból érkezett 7 diák és
1 tanár részvélele kellemes meglepetés volt, hisz sokáig a különböző

bürokratikus akadályok elhárilása irreálisnak lűnt. Tudniillik, Gyomaendrőd és
Nagyenyed testvérvárosi kapcsolata több mint egy évtizedes, a két település
Bethlen almamaterének barátsága is ezzel egyidős.)

Atáborlakók száma így 58 fő volt (52 diák és 6pedagógus), Adiákok négy
csoportban gazdagították személyiségüket. Al egyhetes színiátékos képzés
elérte célját A foglalkozások mindenki számára élményt, néha megpróbállalást
jelenietIek. Az idén 9 álialános iskolás is "megkóstolta" a szinjálék ízeit, jól
kiegészítették középiskolás társaikat. SŐt. néhányuk teljesítménye kiemelkedett.
Az alkotó munka középpontjában a karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai
eszközökkel állI, Illetve törekvés a közérthető, tiszta színpadi beszédre.
Valamennyi táboriakó előképzéséhez mérten sok ismeretet szerzett, tehát
lejlődött

A csoportvezető tanárok adrámajátékokal Kaposi László: Jálékkönyv I-II,
Gabnai Katalin: Drámajálékok és a Fort-Kaposi-Nyári-Perényi-Uray: Dráma
és tánc című irodalmakból válogatlák. Anapi 1~12 órás intenzív munka mel
lett akiemeli szabadidős alkalmak is nagy sikert arattak:

~ A tanár-diák, leány-fiú vegyes csapat loci mérkőzése ismét a fiatalok
vereségével végződölt.

):- A tábor csoportjai felléptek az endrődi Családi Napon, a nézők rokon
szenvvel fogadták afoglalkozásokon tanulI szórakoztató gyakorlatokat.

):- Azáró est bemutatóját sok szülő és "kiöregedett" volt táboros tekintette
meg. Akülönböző házi verseny győztesei, de valamennyien aKner Nyomda RI.
könyveit jutalomként vehették ál.

):- Kevés szabadidejükben adiákok elzarándokolhatiak aKner Nyomdaipari
Múzeumba, aMolormúzeumba és az EndrŐdi Tájházba

):- A diákok rendelkezésére állt a Városi Könyvtár Mnyvállománya,
használhalták aszámítógépterem iniormatikai eszközeit

y Fellrissüléskénl ingyenesen élvezhették agyomaendrődi ErzsébeHürdő

szolgáltatásait.
A város lakói az idén is nagy szerellel fogadták az idegenből érkezett

diákokat.

Ahagyományos művelődési alkalmaltámogatta
.,Szakmai Középiskolásokért" Kulturális Egyesület, Nemzeli Kullurális Alapprogram

Közmúvelődési Kollégiuma. Pilis-Invest lngatlanbefektetö Szövetkezet, Bethlen Gábor
Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Megyei Múvelódési Központ Békéscsaba,
Gyomaendrőd Önkormányzata, Koberta Kft Gyomaenrdőd, Agrolém Kft. Új Élet-major.
Gyomai Kner Nyomda RI., Erzsébet-fürdö, Körösi Halász Szövetkezet, Dréher Söröz6 és
Éllerem, Katona Józsel Múvelődési Közponl Gye., SIKtR Klt, Zőld cukrászda, Kőrősmenli
Alaplokú Művészeli Iskola, Hútöipari Rt., Békéscsaba, Csabahús Klt., Városi Könyvtár
Gyomaendrőd.

A tábor szervezői és lakói nagy tiszteletlel megköszönik valamennyiük
önzetlen segítségétr HAL

(A kep aszínjálszó növendekek vizsgaelőadásán készüll)
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A KÁBELTÉVÉRŐl ...valami elindul (?)
Megyeri László aljegyző tájékoztatta aHíradót az elmozdulásról, ami ahelyi

kábeltévé életében nagy valószínűséggel várható. Júlíus 8-án a Fiber-Net Rt.
beruházási osztályvezetője, Szűcs Imre üzemeltető, valamint a TITÁSZ és a
Hungarotel szakemberei műszaki bejárást tartotlak Gyomaendrődön, amelynek
lényege a sorra kerülő kábeltévé fejlesitésének egyeztetése. Tisztázták, hogy
ennek során mely utcákban lehet majd a Hungarotel-, melyekben a TITÁSZ
oszlopain vezetni agerinckábelt.

AFiber-Net által tervezett fejlesztésekről Urbán Antal régióigazgató számolt
be. Ennek lényege, hogy a jelenleg meglévő kábelhálózatot átépítik apillanat
nyi, úgynevezett sorosról csillagpontosra, egy@al a kábeleket is kicserélik.
Olyan korszerű eszközöket használnak majd, amelyek a300 megaherz helyett
750 megaherzes Irekvencián is tudja ajeleket szállítani. Ennek az lesz az előnye,

hogy a jelenlegi 20-25 csatorna helyett, mintegy 70 lesz elérhelő Továbbá
visszirányú jel továbbítására és kábeles internetszolgáltatásra is alkalmas lesz.

Az átépítéssel egyidejűleg tisztázódik az is, hogy kik azok, akik valójában elő

fizetői a kábeltévének és kik azok, akik jogosulatlanul élvezik annak műsorait.

Ugyanekkor kerül kiépítésre a Fő út, Pásztor János utca, Hantoskerti utca és a
Hármas-Körös gátja által határolt területen amintegy 18 utca bekábelezése. AFiber
Net saját tőkéjéből építi ki agerinchálózatot és akábelezést. Marketingkampányt is
indítanak természetesen, amelyben ezt a bővített szolgáltatást ismerletik majd az
említett területen élő lakosokkal és amár szolgáltatási élvezökkel is.

Információnk szerint az egyszeri bekötési költség mintegy 25 ezer forint
lesz lakásonként. Itt meg kell említeni, hogya helyi adórendeletben leírtak
szerint ez a beruházási összeg leírható a kommunális adóból, illetve egyéves
adókedvezmény! jelent. ..

Háromféle szolgáltatási csomagot kínál majd a Fiber-Net a bővítés után.
Lesz egy információs csomag, melynek 1000 forint körüli összeg lesz a havi
előfizetési díja. Továbbá műsorcsomagok közül választhat majd afogyasztó, de
alegdrágább is "csalí' 3-4 ezer forint körüli összeget jelent majd havonta. Ezen
előzetes tájékoztatót hamarosan követi majd egy részletesebb. A beruházás, a
fejlesztés valószínűleg az ősz folyamán indul, és talán még az idén el is készül.

A lakosság és aszerkesztőség nevében is elmondhatjuk, hogy ez az el nem
kapkodott döntés valóban valami elmozdulást jelent(hetJ, és remélhetőleg

konkrét eredményt is lapasztalhatunk majd az ígéretekel kövelően. Elcsépelt
hivatkozás, hogya huszonegyedik század ... és az európai uniós elvárások.. ,
valamint a rendszerváltást követő tizenharmadik év ... - el kell, hogy hozza az
ilyen irányú fejlŐdést is az embereknek, a sokféle - legfelső és kevésbé pozi
cionált helyről tett - ígérethalmazból, ami nem túl magasra tetl mércét követne
itt az Alföld közepén, aTiszántúlon, Gyomaendrődön. Akábettévé ügyében már
a legtöbb, idősebb gyomaendrődi polgárnak tele van a padlása különböző

reményteli kecsegtelésekkel Tehát várjunk és lássunkl

••
UJ~Öm az örömben

Bula Teréz gyűjleményvezető

A Városi Képtár idei éve pénzügyi szempontból igen jól indult. Az alap
működésen túli kiadásokra is, tekintettel akét évfordulós kiállításra - Vidovszky
Béla születésének 120. évfordulójára és a képtár fennállásának 10. évére -,
valamint a tíz év után már halaszthatatlan talarozásokra, komoly összegeket
kaptunk aKéptárat működtető közalapítvány!létrehozó önkormányzattól fJ.J. igy
kapotl pénzt évek óta pályázati pénzekkel is igyekszünk kiegészíteni löbb
kevesebb sikerrel. Évente öt-hat pályázatot írunk általában a NKA Múzeumi
Kollégiumához, s ebből egyet vagy kettőt meg is nyerünk. fJ.J. idén is öt pályáza
tot írtunk, négyet a Múzeumi Kollégiumhoz szakmai munkára, egyet a
Közművelődési Kollégiumhoz eszközfejlesztésre. fJ.J. esélylelenek nyugalmával
ígértünk mindent, amit az ilyen pályázatoknál szokás. Határtalan volt az
örömünk, amikor megtudtuk az öt pályázatból négy nyert. Ekkora sikerre nem
is számítottunk. Örömünket kicsit beárnyékolja, hogy a kért támogatásnak
állalában a felét kaptuk. így például Pátzay Pál Vidovszky Bélát ábrázoló ter
rakolla mellszobrának bronz másolatára 260 ezer helyett 150 ezer forintot, 6db
Vidovszky-olajfestmény restaurálására 446 ezer helyett 200 ezer forintot, Láng
Miklós 1983-ban megjelent Vidovszky-életrajzának hasonmás kiadására 890
ezer lorint helyeit 400 ezer lorintot és az eszközfejlesztésre 331 ezer forint
helyett 100 ezer forintot. Abban az eselben, ha a nyert összeg kisebb az
igényeltnél, elfogadják a célok részbeni megvalósítását is. Ez járható út a
restaurálásnál és az eszközfejlesztésnél, de a szobor öntésénél és a könyv
kiadásnál nehezen elképzelhető.

Új párt alakult
2003. május 25-én megalakult az Emberek Jobblétét Teremtők Újszövetség

párlja. Dávid Zoltán Mátyás elnök vezetésévellefektették az új párt céljait is.: tag
jai politikai nézetei nek, akaratának kifejezése; a helyi és országos politikai dön
tésekben való részvélel, ill. ezek demokratikus eszközökkel történő belolyásolása;
hátrányos helyzetűek politikai, társadalmi, kulturális, szociális és gazdasági
segítése; Magyarország, valamint amagyar emberek jólétét minél hamarabb meg
valósítani.

Mindez azért érdekes, mert Dávid Zoltán Mátyás Magyarország és a Föld
vezetőjének tartja magát. Továbbá Krisztus és Mária Magdolna egyenes ági leszár
mazottjának Több Dunántúli lapnak, médiumnak nyilatkozott már, hogy ő hivatolt
vezeini aFöld minden nemzetét, elsősorban persze Magyarországot, a kiválasz
tottak birodalmá!. A Dunapatajon élő térli a leszármazását tekintve szentnek és
mindenhatónak is tartja magá!. Ezen felül gyógyítja az embereket és aföld sebeit.
Bármiléle betegséggel megküzd és a földi eseményekre is ráhatással van, mint
például árvizekre, lűzhányókitörésre ..

Úgy tűnik, Oskó Sándor vállalkozó és az öntő jóvollából aszobrot sikerül
mégis elkészíteni, a felállításra pedig Fábián Lajos úrnak, a Gyomaszolg Kft.
igazgalójának ígéretét bírjuk A Vidovszky-életrajz megjelentetése azonban
egyelőre elég kilátástalannak tűnik. A Kner Nyomda Rt. segítségét már annyi
szor igénybe veli ük, hogy nem várhatunk el többet. Most nem egy-kétszáz
meghívórÓI, prospektusról van SZÓl A hiányzó 490 ezer forintot megpróbáljuk
adományokból összeszedni, vagy más nyomdákkal egy-egy részmunkalolya
mato! természetbeni szponzorálásként megcsináltatni. így talán nem lesz annyi
ra megterhelő. Anyomásra és akötészeti munkákra pedig elég lehet anyert 400
ezer forint. Milyen szép geszlus lenne aGyomaendrődért Emlékplakeltel kitün
tetett Láng Miklós könyvét aVidovszky-szobor avatásával egybekötve október
ben, a képtár fennállásának tízéves évfordulójára rendezett ünnepségen bemu
tatni aközönségnek! Ehhez kérjük minden kedves művészetbarát és aköz javára
szívesen áldozó mecénás támogatását l

KÖZLEMÉNY
Láng Miklós Vidovszky-monográfiájának hasonmás kiadására aVidovszky

Béla Helylörténeti Gyűj lemény - Városi Képtárat fenntartó Közalapílvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért a NKA Múzeumi Kollégiumának
pályázatán 400 ezer forintot nyert. A kiadáshoz szükséges további 490 ezer
forint előteremtéséhez szponzorokat keresünk.

Adományaikat az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezelelI
53200125-10002089 számúszámlánkra várjuk.

Segítségükel köszöni: Bula Teréz gyúit. vez. és Kóris Györgyné, aközalapilvány elnöke

Vidovszky-csendélet
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AP01tÓMOZI
I PÓDIUM KÁVÉZÓI augusztusi prograIlltervezete

I
Augusztus 8-án, pénteken APOLLÓ MOZI MÜSORA I
a TERASZON 19 órától

nALEXE B B EK n 2003. AUGUSZTUS HÓ

Alex Tan'lás vidám, zenés estje. 1-2-3-4. (péntek, szombat, vasárnap, hétfó119 I
I

Ajánlott 4X felett! órától FEMME FATALE színes, francia film. Rend.: Brian
De Palma, fősz.: Antonio Banderas, Rebecca

Táncos cipő jól jöhet... Romijn-Stamos

I
Augusztus 16-án, szombaton a 5-6. (kedd, szerda) 19 órától EMIL ÉS A I
TERASZON újra az DETEKTíVEK (EMIL UND DIE DET) színes, magyarul

beszélő német film. Rend.: Franziska Buch, fősz.: Tobias

.Al~an tisZ együtteS Retzlaff, Anja Sommavilla

I
21 órától. (Al~antisz Sándor, Biró 9-10-11. (szombat, vasárnap, hétfó119 órától I
Károly, Schwalrn Gyula, Szmola LAKÓTÁRSAT KERESÜNK (AUBERGE ESPAGNOLE)

120 perc, színes, francia film. Rend.. Cédric Klapisch,
Csaba, Szarl~a Zsolt) A 60-as, 70-es és fősz.: Romain Duris, Cécile De France
az összes évjárat l~edvelt dalai.

I
15-16-17-18. (péntek, szombat, vasárnap, I

Augusztus 30-án, szombaton "Házi- hétfó119 órától MÁTRI X - ÚJRATÖlTVE (MATRIX
buli" a l~ávézót l~edvelő vendége};mel~. RELOADED) 138 perc, színes, magyarul beszélő, amerikai

film. Rend.: Andy Wachowski, Larry Wachowski, fősz..

I
Prog'rarnoJ<: Nagy Zopán "Párizsi Keanu Reeves, Laurence Fishburne I
lzépel~" című bállításánal~ zaro
alztusa. Ismert gyornaendrődi 22-23-24-25. (péntek, szombat, vasárnap,
zenészel~ öröml~ödése. Meglepetés!! hétfól 19 órától TÖBB A SDKKNÁL (BRINGING

DOWN THE HOUSE) színes, amerikai film. Rend.. Adam

I
Shankman, fősz..·Steve Martin, Oueen Latifah I

E L Ö Z E T E S, E L Ö Z E T E S ! 29-30-31.-szeptember 1. (péntek, szombat,
A nagy sJ~erre telúntettel Goldoni: a vasárnap, hétfó119 órától SZAKíTÓPRÓBA (JUST

I
TERECSKE Clmu lwmédiája MARRIED) színes, amerikai film. Rend.: Shawn Levy, I
szeptember 4-én (esőnap: szeptember fősz.: Ashton Kutcher, Brittany Murphy

5.), szeptember ll-én (esőnap: Pénztárnyítás, jegyváltás az előadás kezdete előtt 1/2
szeptember 12.) 6rával!

I Szeptember 30-án Varjú Krisztián I
gyornaendrődi amatőr l~épzőművész

IÚáll:~ása. Barátai zenélnel~: ~1

.. MEnARIG~~~~=~~
Felelős kiadó: Trendl Kft. Fele/ős szerkesztő: Kovács Erika. Cím: Apolló Mozi Pódium Kávézó Gyomaendrőd. Szabadság tér 5. sz. Telelon: 66/282-987. E-maii: trendl@exlernel.hu
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bülyeség'chet dumál ná nl. közben, mint a !.ertvárosiaI., hanem
J.özérdel,ü hírel.et mondanánk be, és igazi diákhumort s>:Í
porbiznánl•.

A Oirigó vég'ig bólogatott, mint al.i el van ragadtatva az
ötletünl.től. s es~l. amilwr befejeztük. al.kor derült I.i, hogy
mért bólogat. Az-ért, mert a mi nagyszeru ötletünket már akkor
is Jútúnönel, találta, amihor a rádiós szal.kör terjesztette elé
még szeptember végén. Oe nel.il. is csal, azt tudta mondani,
amit ncl,ünl., sajnos, ez pén>:be I<erül, s ami pén>:be herül, arra
ebbe,n a tanévben nem tuJ ígéretet tenni.

Igy már azt is megtudtuj., hogy mi a sóhaj.
Biztos vagyok benne, mondta aDirigó, mJ,ö>:ben kifelé

tus>:l<olt minket a szobájából, mert még a>:t a>: öt percet is
sajnálta, amit a>: órából mulaszthattunk volna, hogy kitalá.ltok
ti majd olyasmit is, amit önerőből megvalósíthattol.. és nem is
sol.ára!

Másnap, amil<or a nagyszünetben megkezdtül< a stúdió
néU<üli élő adásunl.at a zsibongóban, mindenb összeszaladt. A
lányo!. mákgubóba éne!.eltek s l,özben a Gruber, túlharsogva
ől.et, felolvasta a Mi folyJ. a folyosón? címú humoros írását.

Mert fél t, hogy ha megvárja az énel<szám végét, al.l<or nem
lwrül rá sor.

Az irás elég humoros volt, de a legnagyobb röhögés al.\'or
jött be, amihor Joli néni 1,irontott a tanári ból. és közbesüvített,
hogy mi folyi I, itt már megint?

C,öngctés után a Oingó is bejött a>: osztályunl.ba, és azt
monJ ta, hogy méltányolja a taláJélwnyságunkat, de arra kér
minl.et, hogy finomítsul. tovább e>:t a hitúnö ötletet. Ne a >:s;
bongóban, ne tanítási időben és bcsit halbbban sugároz·wl.
stúdió néll,üli műsorun!.at.

A hatodil. óra után bent maraJtunl., és !.eresni I.ezdtüh a
eetlit, amire .12 öt javasbtot rendben felírtuk Oe nem találtuk.
Jutb szerint Zsombó tette el, Zsombó szerint Csibor, Csibor
s2crint én.

Al<lwr próbóltuJ, fejbőll.italálni,hogy mi is volt a második
}utb szerint a városvédö !.Iub, Móni szerint a rajnapló. Én

tudtam, hogy valami egés2en más, csal;: nenl jutott eS2embe,

hogy mi. Pedig tuti, hogy az volt a legjobb. Erre hifeje>:etten
emlél.e2tem.

]anihovszl.y Éva A HÉT BÓR című könyvéből

Réber Us>:ló rajzaival

Életénel. 78. évében elhunyt JanilwvszJ<y Éva, Kossuth-díja, ír6. A Móra Kiadó, a Nemzeti Kulturális Örökség

Minisztériuma és a Magyar Írószövetség ,aját halottjánal. tehinti. Temetése július 30-án 10,30 órakor volt Budape,ten,

a Far1<asréti temetőben.

Hát al<kor menj, barátom - az voltál, nem barátnő, a [,ettő l,ülön múfaj -, menj azahhoz, al,il< már várnak ott, ahol

engem is az enyéim, indulj, aludd b a !,íno!<at, amelyel, csal< gyötörtel" de megalázni nem tudtal. soha.

Az- élménybesúmoló után napol<ig azon törtü.l. a fejünl.et,
hogy mi legyen a mi bsvállall<ozásunJ. neve. Hert egy jó név, az
nagyon fontos. Még pályázatot is szoktal. bírni egy jó névre.

Először is abban maradtunk hogy nem kisvállalkoús lesz,
mert amit egy egész raj vállal, az már nem bcsi. Elég az, hogy
önáUó rajvállall<ozás.

Aztán olyan nevet al.artunl. btalálni, amit rövidíteni is
lehet, és ráfér egy bélyegzőre, mert a bélyegző, az is nagyon
fontos. Minek bélyegzőjevan, a2 még hirdet is az újságban, I,a
elveszti. De mi egyelőremég Jú sem találtul•. Pedig a Csibor már
megígérte, hog'y a papájával együtt csinál egy bélyegzőt, ha
kitaláljuk hogy mi legyen rajta.

Az-t abrtu!. rövidíteni, hogyaKertvárosi lsl<olában
S>:er>:ett Tapasztalatol. Hasznosítására Alalmlt Önálló Raj
VálJaihozás, de a KISZTHAÖRV al.bor se kme rá egy
béJyeg>:őre, ha a Móninak iga>:a van, és a rajváJJalkoús tényleg
coy szó.

o Végül a Bunder felordított, hogy megvan! És mindjárt leír

ta, hogy 7 bör, ami ugye azt jelenti, hogya 7. b. önálló rajvál
lalko>:ása, és úgyis Hét Börnel. mondjul< majd, ami nag'yon jól
hangúk Hiába, annal. is van haszna, ba valal<i folyton
rejtvényt fejt, mint a Bunder.

An,íg elkészült a bélyegző, minden délután azon vitatlwz
tunk hogy mi legyen az első rajvállal\'o:dsunl•. MJ<or már
ötféle javaslat gyűlt össze, al,l.or e1határo>.tu\', bogy csináluni.
egy sorrendet, és bemegyünl. a Dirigól,02, al.i nagyon pártfo
goIta a t.lpus7.tnliltcserét.

Mert ~kármilyen jó ötletein], v~nnak l\légiscs~l. tőle füg'g,
hogy mire váll~II<07.h~tunhönállóan. Arr~, amit megengeJ.

Mi az óhaj, mi a ,ól,aj, nyájaslwdott a Oiógó. milwr beál
lítottunh hozzá a Hét Bör b:pviselctében. Mondtuk hogy
s>:erelnénl. egy is!.obi gyerebtúJiót, oJy~t, ami a nagys>:ünet
ben működne, mint amilyen a I.ertvárosi isJ<oláb~n van, a7.zal a
I.ülönbség·g·el, hogy mi nem ócsl.a szómobt játszanánh, mint
ők hanem jó dis>:!.ót, ami f,-issítőlcg' hat ~>. agysejtel<re, és
m02gásra kés:l:teti .:12; ilmúg'y is l::evesct mo%gó i~úságot, és nem

Janit~ovszl~y Éva

VÁLLALKÜZUNK
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GYOMAENDROnÖN NON-STOP
()f)/.l()/~()li.l-lf)4

·28 f)f)/~S-~S-~S

Mágnesterápia
Korszeru. számítógépes vezérlésü mágnesterápiás
készülékünk segítségével hatékonyan kezelhetők:

~ reumatikus. csont-o izületi betegségek
~ sportsérülések
~ vérkeringési betegségek
~ egyes bőrbetegségek

A kezelés orvosi ellenőrzés mellett történik:
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. sz. alatt.
TeleJonos eLőjegyzés: 66/282-937

A Tourinform Iroda ajánlata
~ Ingyenes információszolgáltatás belföldi szálláshefyekről, prog

ramokról, rendezvényekről

~ kedvezményes családi, ifjúsági és senior ajánlatok
~ gyógyfürdők, Világörökség részei, lovaglási lehetőségek, nemzeti

parkok, falusi turizmus
~ országos, dél-alföldi, Békés megyei rendezvénynaptár.

Az épülő fedeN uszoda beM terében arétegefttartógerendák
agyomaendrődi Gyefa Kft. munkája

Képeslapok, térképek, videokazetták, turisztikai könyvek árusításal

Tourinform Iroda Gyomaendrőd, Fő út 173-179.
(OTP mellett), Tel.: 66/386-851

Nyitva tartás: hétfő-péntek 9-12, 13-16.
Szeptember 1S-ig hétfő-péntek 9-17, szombat, vasárnap 10-16 óráig.

Afedett uszoda készülö mennyezete

Augusztus 9-10 Békés Megyei Strandröplabda Bajnokság gyoma
endrődi forduló - gyomai szabadstrand.

Augusztus 19-20. Szent István Napok
V. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőzőverseny, Mammut-tec

Kötélhúzó Verseny, i9-én utcabál!!1 (Akantisz zenekar)

Augusztus 3D-án, szombaton este 19 órától Nagy Zopán (nagy Z.)
Párizsi képek címü kiállítást záró est (több vendéggel és zenékkel) az
Apolló Mozi Pódium Kávézóban

"Hanyagolnak a szervezlDk..."
Hazaköltözik Uhrin Benedek?

Uhrin Benedek a tavalyi, augusztus huszadikai ünnepségek, illetve a
szórakoztató műsorok egyik jelentős szereplője volt. Ekkor léphetett fel hazai
közönség előtt először. Ennek akkor nagyon örült is. Emlékbe egy far~gott kis
boroshordót vehetett át polgármesterünktől. Az idő azonban eljár. Azóta,
szeptember óta arra panaszkodik Uhrin Benedek, aközönség üdvöskéje, hogy
nem foglalkoztatják, nem kap felkérést, pedig aMillenniumra is írt négy új dalt,
komoly mondanivalóval: az egyik az emberek életéről, amásik anap éltető ere
jét dicsérő, a harmadik a Föld szépségéről szól, és hogy ne tegyék (tegyük)
tönkre azt, valamint anegyedikben arról énekel, hogy az égitestek nem kaptak
értelmet, mégis megvannak egymással ... , vagyis az emberi szeretetről, annak
hiányáról.

Mindezek ellenére nem ült babérjain, nem pihent. Megírta a Sziget
szignálját, amit arendezőség aztán himnusszá nevezett ki ... ASziget Fesztivál
igazgatósága ragaszkodik
ahhoz, hogy maga Uhrin
Benedek adja elő a Sziget
himnuszt (július végén a
Sziget-napok indulásakor).
Szerinte ez a mű, aminek
ősbemutatója természete
sen ott és akkor lesz,
sokkal jobb, mint az előző:

úgy atartalma, mint azené
je. Továbbá írt négy duettet
is, de még nem talált part
nerére, akivel előadhatná.

Illetve egyet mégis női

énekessel tudja majd elő

adni a Szigeten, mert egy
közelmúltbeli Zenith tévé
beli interjúja alkalmával a
tévé igazgatőnője felaján
lotta aközös éneklést. ..

Panaszkodott a le
mezkiadókra, és el is ment
akedve atovábbi lemezkészítéstől, mert kihasználják őt, és feketén sokkal több
lemezél adják el, mint arról neki elszámol nak.

Eddig egyébként mintegy negyven dalt szerzett és öt CD-je jelent meg.
További hírek, hogy Uhrin Benedek, fiával, Endrődön vásárolt házat, hogy

ide költözhessenek. "Hogy mikor, ez attól lügg, hogy a továbbiakban hogyan
megy nekem az üzlet - mondla. Eddig nagyon jól fulolt velem afakó, de most
szeptember óta nem hívnak fellépésre. Bízom abban, hogy ez megfordul majd."

-bk-
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A Családsegítő Központ rendezésében idén is létrejött a Családi
Nap elnevezésű rendezvény. Fő támogatója aFogyatékos Gyermekekért
Közalapítvány volt. Ők végig olt is voltak a Napon, a rendezvényen.
Pozitív élményekkeltértekhaza, jó véleménnyel. Nagy öröm volt látni,
hogy afogyatékos gyerekek mennyire élvezték aszínpadon és másult
folyó műsorokat, tevékenységeket. A fogyatékos és ép gyerekek együtt
játszottak, kézműveskedtek. Ez volt acél is: hogyafialalok odafigyelve
a másik másságára, ellogadva egymást, együtt tudták élvezni a
játékokat, az életet - nyilatkozta az eseményről Kruchió Ilona szervező.

Úgy látjuk - mondta -, hogya rendezvény sikeresen valósult meg.
Legnagyobb sikere talán a lovaglásnak volt, annak ellenére, hogy
távolabb, másik színhelyen volt. Ez volt az első Családi Nap, amely ilyen
nagyszabású volt, három megyére kiterjedően. Afolytalása valószínű

leg jövőre is várható.
Köszönetet mondanak a rendezvény támogatóinak: Bowling Trerr

étterem-söröző, Madizol Kft., Kner Nyomda Rt., Sikér Kft., Gschwindt és
Társa BI., Raichlae Sport Kft., Hőtechnikai és Gépipari Kft., Sebők &
Sebők Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyomafarm Kft., Nút-Federland
Kft., Barna-Ker Bt., Fogyalékos Gyermekekért Közalapílvány, Moz
gáskorlálozotlak Egyesületeinek Országos Szövetsége, Gyomaendrőd

Város Önkormányzata, Békés Megye Önkormányzata.

BESZÁMOLÓ
A Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarálai

nak Köre több éve igényli és kapja az 1996. évi CXXVI. tv. alapján
magánszemélyek jövedelemadója 1%-ából való részesedést. Ezen
összeg 2002. évben minden eddigi összeget felülmúll: 120243 Ft
volt.

Az APEH 2002. 10. 7-én a fenti összegel számlánkra átutalta.
Felhasználásáról az egyesület közgyűlése döntött. Ennek megfelelően

az összeget a bükkszentkereszti pihenőház szennyvíz elvezelésének
megvalósítására tartalékoljuk. Mivel a kivitelezésI saját erőből nem
tudnánk megvalósílani, pályázatot nyújlo~unk be a Gyermek-,
Ifjúsági és Sportminisztériumhoz aMobililás, Miniszlerelnöki Hivatal
állal kiírt pályázatra, melynek elbírálása folyamatban van.

Ezúton is köszönjük a magánszemélyek felajánlásait, kérjük
városunk iskoláit, a szülőket, lovábbra is segítsék egyesűlelünkel,

ezen keresztül gyermekeik kedvezményes pihenéséL ismereteik
bővítésé!.

Tisztelettel Fekete László Üv. elnök

Nagyothallók napja
Hetedik alkalommal találkoztak 2003 július 5-én a Siketek és

Nagyothallók Országos Szövetsége Békés Megyei szervezetei nek tagjai a
Katona Józse! Művelődési Központban Gyomaendrődön. Az egésznapos
programon az orosházi, a gyulai, a békéscsabai és a gyomaendrődi

szervezet - melyhez Dévaványán élők is csallakoztak - tagsága vett részt.
Atalálkozó aktuakitását három évszám is jelzi: a2003 évet az ENSZ a

logyatékossággal élők évének nyilvánította; történelmi visszatekintés, az
emlékezés éve is. Emlékezés azokra anagyelődökre, akiknek munkássága
eredményeként 80 éve alakul t meg Magyarországon a Nagyothallók
Egyesülete; dr. Békéssy György (1899-1972) Nobel-díjas fizikus,
akusztikus, biolizikus szülelésnapia a közelmúltban volt. (Dr. Békéssy
Györggyel dr. Török Béla megtervezte 1922-ben az audiométer!, továbbá,
egyebek mellett dr. Békéssy amodern halláselmélet megalkotója.)

Anagyothallóknak (is) nagy szükségük van az összetartásra. Ezért szá
mos szervezet, baráti kör működik. Atechnika fejlődésével előtérbe lépett a
nagyothallók lelki gondozása az érdekvédelem mellett, mert "a testi jelen
ség hatással van a lelki jelenségre" ... Ehhez nagy segítségei nyújt a
számitógép, az Internet. Ez aheledik találkozó is az összetarlozást szolgálla
és segítette. Vállozatos programok között válogathattak arésztvevők ezen a
napon.

A rendezvényt megtekintette: Hangya Lajosné, a helyi önkormányzat
Humánpolitikai Bizottságának elnöke, itt voltak aSiketek és Nagyothallók
Országos és Megyei lisztségviselői: Kotyecz Ildikó, Tar Lajos, Haklik Józsel
és Mezei Zsuzsanna jeltolmács.

A programokból : helyi nevezetességek megtekintése, vérnyomás-,
koleszterinszint mérés, aYARUSS Kft. termékbemutatója, audiológiai szak
rendelés ... Közreműködölt többek között a "Gyomika" néplánccsoporl,
Pólus Krisztián "electricbugi" -táncos.

Köszönetet mondanak aszervezők: Kurilla Jánosnénak (Vöröskereszt),
Uhrin Pálnénak (termékforgalmazó), YARUSS Kft.-nek, dr. Leszner
Zsófiának, aGyomai Kner Nyomda Rt.-nek - Papp Lajos vezérigazgatónak,
a Gyomaendrődi Önkormányzat Humánpolitikai Bizottságának, Tímár
Jánosnak, aKatona József Művelődési Központnak

Jánovszki Györgyné

KIÁLLíTÁS
Július 23-án a Bethlen AJapitvány Nemzetközi

Művésztáborakeretében a Katona József Müvelődési
Központban megnyilt Emanuela Zopototci román fes
tömüvész kiállítása. Megnyitotta Hevesi Nagy Anikó.
A két müvésztábor - a nagyenyedi és a gyomaendrő

di - kapcsolatát méltatta Balog István, a Nagyenyedi
Művésztáborvezetője. A képek megtekinthetőkvoltak
augusztus 2-ig.

_.._------=..---:==:--------_._-------_.._-
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APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN

Köszönetnyi Ivánítás

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

CSAPÓ SÁNDOR
sírjára virágot, koszorút

helyeztek, ezzel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek!
Agyászoló család

Ingyen elvihető perzsa
cicák JÓ GAZOlT keres
nek. T.: 06/30/4322-480

JARMU

TARSKERESO

3 db üvegezett aj lólap eladó T.: 284-581 (18
óra utan)

Nissan Primera 92-es 2000 diesel, sölélkék
sürgős.en eladó, nagyon jó allapotban. I.ár 1,3
MFL Erd. 06/20/9110-987. -b-4x-

Munkát vallainék: mosas.. vasalas. igény
szerint bevásarlas, takarítás l Erd.: 06/30/5596
327. -b-

Wartburg kombi (1982) üzemképes,
leh~rmenles, lejárt műszakival eladó. I.ár 35 E
FI. Erd.: 66/285-114. -b-4x-
Utanlutó eladó. I.ar 130 E FI. Erd.: Bálini
Lajosné, Gye.. Gyóni G. u. 11/1. -b-4x

KIADO
Iroda és üzlelhelyís.ég~k kiíjdókl Cím: Gye.,
Kossuth u. 31. (volt AFESZ). Erd.: 06/30/9252
484. -b-

156/60/27 éves, romantikus, őszinte lany kere
si lársat hosszúlavú kapcsolaira 32 éves koríg.
Válaszokat "Remény" jeligére a szerkesz
lőségbe kéreml

90-es Maruti eladó. I.ár 480 E FI. Erd.:
06/20/5449-151. -b-4x-
Kélülemű Warlburg, 2004. auguszl~slg

érvényes műszakival eladó. l.ár 40 EFI. Erd.:
06/30/4078-208 -b-4x-

1500-as Lada Samara eladó 620 EFI. Erd.:
66/283-154 -b-4x-

Rendszámlábia n~lküll, üzemképes allapotú
Warlburg eladó. Ar megegyezés szerinI. Erd.:
66/283-702. -b-4x-

Elhunytak:
Csapó Sándor 75, Szántó Mihály 82, Cserenyecz József 91, Magyar
Imre 82, Szabó Mihály 73 éves korában.

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

Bekilldési határidő minden hó 25-e.

Anyakönyvi változások
Házasságkötés:
Petrovszki Péter és Popescu Diana Marilena, Csizmadia Zoltán és
Molnár Hajnalka, Kató Attila és Varjú Andrea, Rosza Roland és Marlok
Judit, Szabó Tamás és Süli Irén, Berta Imre és Vaszkó Szilvia, Lehoczki
Józse! és Pályi Anikó, Mester Levente Károly és Kovács Szilvia.

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megJelen6 magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 744- apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A beküldend6
hjrdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban is kérem I

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingallanra, egyéb eladni
k~ánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegJelenéstl

,-----------------------------------------------------------------------------------*
INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS)

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

Puli kev~rék kiskutyák ingyen elvihet6k. Oltva
vannak. Erd.: 66/282-966 -b-2x-

Vegyestüzelésű kazan, 2 db nagy mé!elű

szobanövény (szobalenyő és jucca) eladó. Erd.:
386-826.

Laminált padló lerakást vallaiok. Erd.:
06/30/5021-818 -b-
Használlcikkek olcsón eladók: hűlók, lagyasz
lók, kerékpárok. lűnyírók, búyárszivallyúk,
tévékés még sok minden más. Erd.: Körgat u.
25; 66/282-366; 06/30/4873-964.

2db leakályha, 1db villany kukoricamorzs.oló,
1 db 40 l-es, új, zomancos üst eladó. Erd ..
66/386-473; 66/285-466. -b-4x-

Fűnyíróiraktor, hűtök, kerékparok, haztartási
gépek, gyerekülések, lévék, videók olcsón
eladók. Gye., Kulích u. 13/1. Tel.: 06/20/9857
259. -b-
Ingyen elvihető 5 db kiscica - darabonként is.
Erd.: 06/30/5596-327. -b-

Előnevelt CSirke. kacsa legyezhetól Szeleiné, Fő
út 4. Tel.: 66/386-077. -b-

800 db kismérelű légla eladó 20 FVdb. Erd.:
Egri Anlal, Gyomaendrőd, II. 477. - avásártér
melletl.

Vas U-gerenda 2X5 m, valamint vas lépcső

lokok 70X20 cm Trepni .Iemezből hajtva
(20 EFVdb, 2500 FVdb) Erd.: 661386-353.
-b-4x-

Kézzel hajtós kukoricamorzsoló és egy. 28-as,
jó állapoiban lévQ Iérli kerékpár eladó. Ar meg
~yezés szerinI. Erd.: 66/284-354. -b-4 x
VENTA leveg6tísztiló készülék (10 E Ft), és
p'arabola antenna bellérivel (15 E FI) eladó.
Erd: 661386-435. -b-4x-

Oemizsonok, üslhaz üsllel, 60-100 lileres
műanyag hordó~, marmonkannák eladók. I.ar
500-10 EFI-ig. Erd.: 66/284-718 este 17 után.
-b-4x-

Aran alul 3 lunkciós, esővéd6s babakocsi
eladó. Ár megegyezés szerinL Érd.:
06/70/2402-000. -b-4x-

Bonlolt.műanyag ablakok (3 db) és bejarali ajtó
eladó. Erd.: 06/20/4647-265. -b-

3szálas 1~lerlock és egy Texlima sima lűzqgép

eladó. Ar megegyezés szerinI. Erd.:
06/30/5667 -855 -b-4x-

Nagyboconádi üres kaptárak eladók. Galik
Tibor Gye., Katona J. u. 2, lel.: 06/30/3093
316.

Veszélyes lák kivágását, gallyazasát, tűzila

lelvágását vállalom Stíl leL Jelenlkeuen, akínek
íj Fűzláson kíszáradllája van, kívágom láért is
Erd.: 06170/2830-347. -b-4x-

Pótvizsgára, iavilóvizsgara, oszlályozó vizsgára
való intenzív lelkészítés, illetve isméltő, gya
korló, előkészítő, felzárkoztató loglalkoliisok
kisiskolásoknak és 5., 6. osztalyosoknak
tÖrténele(Tlből. Cél a minél iobb eredmény
elérése' Erd.: 285-141; 06/30/8563-218.
Női, lérti-, gyermek lodraszal és szoláriuml
Minden kedves vendéget nagy szeretelIel
vároki (Endrőd, Hősök tere 12.) Bejelenlkezés a
helYSZínen, vagy a06/30/5219-869-es leleIon
számon.

3 db abroncsos, gazolajas hordó, ugyanílt 25
Im colos, vászonbetél~s öntözócső jó alIapot
ban, olcsón eladó. Erd.: Nagy Endre Gye.,
Vörösmarty 8. sz.

ElőnevelI csibéi vasároljon közvetlenül az elő

nevelőtől l Több éves tapasztalat, kivaló
minőség. kedvező ár. Nemes Tiborné, Sugár u.
4. Tel.: 66/284-392; 06/20/4230-926. -b
Eladó: lalikaziin, vizmelegílő, csövek, ra.diá
torok - 4 db, lürdőkád, bejáratí ajtó. Erd.:
06/30/3987-760. -b-

Iskolatilkár, óvodatilkár és egyéb titkári
tevékenységgel (OKJ-s) munkál keresekl Erd.:
06/20/5858-954. -b-

180 cm hosszú, lemezből készüll radialor (5 E
FI). mosdókagyló csappal egyült (5 EFt), KO
terménydaráló (15 EFt), kukoricamorzsoló (5 E
Ft), gyermekheverQ (5 EFI), hordozhaló csem
ekál ha 5EFt. Erd.: 66/283-154. -b-4x-
I y L M! Távolsági buszon lelejtell holmi

átvehető: 66/285-114. -b-

Eladó 2. emeletí 2,5 szobas konvekloros lakás
az l!iúsági IIp.-en garázzsal együll I.ár 4,7 M
FI. Erd.: 06/20/4841-535. -b-4x-

Gyoman. a Fáy u. 7. sz. alalt 3 szobas,
közművesílelt családí haz gyóg\1ürdő~öz,

Hármas-Köröshöz közel eladó.l.ár 7MFL Erd.:
66/285-466 -b-4x-

Endrődön, közel a Fő úlhoz, 74 m1.es csaliidi
Dáz, 1467 m2-es lelken eladó. I.ar 3,5 M FI.
Erd.: Uhrin János, Békéscsaba, Ör u. 2. 111/9.
-b-4x-

Felújílolt paraszlhaz eladÓ! Osszkomlort,
csalorna, gáz, leleion, nagy garázs, azonnal
beköllözhetőll.ár 4,5 MFL Erd.: Gye., Petőli u.
60.,661283-667; 06/30/9151-755. -b-4x
Nagylaposon 2szobas, 9sszkomlorlos családi
ház eladó. I.ár 2.5 MFI. Erd.: 06/20/9788-985;
06/56/441-284. -b-4x-

Komlort nélküli kockaház nagy porlával. jó
száglarlásra alkalmas melléképülelekkel eladó.
I.ár 3,1 MFl. Erd.: Szurovecz Józselné, Gye.,
Juhasz Gy. u. 22. -b-4x-

Gye., Almosdomb ulcában gyümölcsös eladó
700 n.öl terüleltel, lúrotl ~út, kis házikó, villany
bevezetve. I.ár 280 EFI. Erd.: 06/70/2309-948.
-b-4x-

Eladó aSir.aló-hollágban 3208 ml szánlÓ. Lár
300 EFL Erd.: 66/482-424; 06/20/4726-744.
-b-4x-

1,4 ha szantó eladó, avolt Uj E!et terülelén, az
Oláh la~ya és a gát kőzöll Ar megegyezés
szerinL Erd.: Szujó Istvánné, Kecskemét, Nyíri
u. 61. V/27. -b-4x-

VEGYES

Gyomán, a Fő út 116. sz. alalt emeleles,
összkomlortos ház melléképüleltel, gará~sal,

azonnali beköllözéssel eladó. I.ar 9MFI. Erd.:
66/284-586 -b-4x-

Endr6dön 3,5 szobas, összkomlorlos
paraszlház melléképüleltel eladó. I.ar 3,8 MFL
Erd.: 06/30/4121-533. -b-4x-

Eladó aSzent Antal utcában 4szoba, összkom
lortos családi ház, két nagy melléképüleltel. I.ar
8.5 MFI. Erd.: 06130/3286-312, vagy 66/386
880. -b-4x-

Paraszl tipusú ház eladó. .l.ár 2.4 M FI. Erd.:
Sebestyén Lajosné, Gye.. Arpád u. 24. -b-4x
Gyomán, az Altila utcában régj típusú ház teljes
közművel eladó. I.ár 3MFL Erd.: 66/285-694.
-b-4x-

Endrődön régi típusú, 2szobas, összkomlo.rtos
csaladi ház garázzsal eladó. I.ár 2,9 MFI. Erd.:
06130/5256-611 -b-4x-

Gyoman, aCsokonai u. 8. sz. alalt jó alIapot
ban lévő, 2 generációs, közművesíletl csaladí
ház gypgylürdőhöz. Hármas-Köröshöz közel
eladó. Erd.: 386-473. -b-4x-

Gyomán, a Csokonai utcában külső lelújílasl
igénylő. nagy telekkel, garázzsal, alsóépül~ltel,

teljes közművel ház van eladó. I.ár 4MFL Erd.:
06/20/4509-276 -b-4x-

Nagyon sürgősen eladó 4 szobás, téliesile\l,
léglaból épült nyaraló ~ Porsche 924-es. Ar
megegyezés szerinI. Erd.: 06/30/9956-538,
66/284-710. -b-4x-

Aran alul eladó lelújilanQÓ ház Gyoma. Katona
J u. 2. I.ár 2,5 M FL Erd.: 06/30/4051-066.
-b-4x-

Endrőd, Damjanich u. 4. sz. alaIti 3 szobas,
összkomlorlos ház eladó, vagy elcserél~elő

Vasárléri lakótelepí 1,5 szobas lakasra. Erd.:
66/282-067-es lelelonon. -b-4x-

Emeleles agyal vennék, olcsón! Tel.:
06/30/2130-78316 óra ulán.

Gyomán parasztház eladó I Fűlés: gáz. Víz az
udvarban, csatorna atelekre bekötve. I.ár 2,9 M
FI. Érd.: 06/30/4838-515. -b-4x-

Gyomaendrődön. aVásártér[lIp.-en 1 szobás
lakásl keresek megvéleire. Erd.: 06/30/2619
587. -b-

Gyoman, a Zrinyi Miklós - aszfallburkolalú.
teljes közm(ivel ellátall - utcában épllési telek
eladó. Irányár: 800 EFt. Érdeklődni: 66/283
.489-es telefonon lehet.-b-5x
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A KISOSZ Békés Megyei Szervezetének szervezésében az alábbi, államilag elismert
szakképesítést nyújtó tanfolyamokat indítjuk

2003. szeptember 2-án
GYOMAENDRŐDÖN• a Művelődési Központban, Kossuth L. u. 6.

DÉVAVÁNYÁN • a Művelődési Otthonban, Gyöngy u. 6.

kereskedőboltvezetö (78 OOO Ft)
vendéglátó üzletvezető (78 OOO Ft)

Időtartam: 4,5 hónap. Oktatás heti három alkalommal.
Jelentkezésijeltételek: 18. életév betöltése. érettségi vagy bármilyen

szakmunkás bizonyítvány.

Gyorsétkeztetési eladó (88 OOO Ft)
ABC-eladó (88 OOO Ft)

Időtartam: 6 hónap. Oktatás heti három alkalommal.
Jelentkezésijeltételek: 16. életév betöltése, általános iskolai Végzettség.

RészletfIZetés lehetséges! • Adókedvezmény igénybe vehető!

Jelentkezni lehet:
KISOSZ Békés Megyei Szervezete, OKÉV: 06-0173-02, FAl AL-0181

Békéscsaba, dr. Becsei O u. ~/1. • Tel.: (66)325-997,327-193,451-741,06/30/9354-371

Figyele1U!
Ismét megnyitottam ügyvédi irodámat!

Várom régi és új ügyfeleimet
teljes körű szolgáltatással!

Cím: 5502 Gyomaendrőd,Endrődi u. ll.
Telejon: 06/66/386-554, 06/30/5458-933

DR. SZABÓ ÉVA ügyvéd

Ugyanitt társaságok (kft., bt., rt.,)
egyéni vállalkozók, mezőgazdasági
vállalkozók. őstermelők teljes körű

könyvelése.
Vállalkozói igazolványok.

vállalkozáshoz szükséges engedélyek
teljes körű ügyintézése, tanácsadás.

Pályázatok készítése
Gyomaendrőd, Endrődi u. ll.

Telefon: 06/30/4755-935. 06/30/9436-077

Ön egy helyben megtalálja mindazt,
amire szüksége van!

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

GONDOLJ A JÖVÖDRE'
Jelentkezz a BRMKK tandíjmentes

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ
BRMKK KÉPZÉSÉRE!

Azon erenségizw fiatalok jelentkezésél várjuk. akik
• még nem töltötték be 22. életévüket,
• szeretnék megszerezni első szakképesítésükel

A képzés id6rarloma: l év OKJ száma: 52 3435 02
Betölthető munkakörök: Logiszlikai ügyintéző

Egyéb gazdasági ügyintéző
A képzés kezdési időponlja: 2003. szeptember

Jelentkezési határidő: 2003. augusztus ll.

További felvilágosítás a BRMKK
Tanulmányi Osztályán kérhető.

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út l.
Tel.: 66/445-040 Int~rnet: www.brmkk.hu
e-maii: inro@mail.brmkk.hu
Al. inlé7.mény az MSZ EN ISO 9001:2001 minösógir:1nyirosl szabvony

1J::lI!il:llliE~:! szerine LJnú~itvJ. üK EV !lyilv:ínIJnási szJm: 06·0015-02
Inlüm~ny-;)kkredi(:J,ió~bjslromszjm: 0012

BRMKK - A HASZNOS TUDÁS!

~ . Körösi Weeke.nd Hor~~sz.~:~.
..~ hObby·, kempmgszakuzlet ~%

~ O

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

Endrőd. Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472

Nyitva: 8-17 óráig. szombat. vasárnap 8-12-ig
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II
-ipari park menedzsment
- magas· és mélyépitő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállitás, gépbérlet
- belonértékesítés, helyszínre 1örténő kiszállítás
-teljes körű temetkezési szolgáltatás

A Kecskeméti ,.
Nemzetközi Repulortapo~a.

és haditechnikm bemútat6ra... ... ~ ," .~

'--augus,~tus' 1~17.
. j .~. . '\,-.... ","" .' ",

.,~ .Je9yek.a'gyomaehilrődi
1. sz. Postán kaphatók.

w==="Zs:=zs.=~~'W=~.l>"''Ll

5 .,4niJZÓ. ' ~I AKCiÓT HI RDET I
I Minden méteráruból 20% engedmény! ~

c Gyermekruha beszerzési áron kapható, amíg akészlet tart! ~
~l

~ Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1. ~
~ Nyitva tartás: ~
W 9-12-ig, 14-17-ig, szombaton: 9-12-ig ~
~ ,1

b-.azc::~~~ZZ'2:n."?'"tZ~~~~"Y.?('Z:·~:2..::~.::?'2Z..~G:'Z.:.~:Z2"''''''-'':-'~':r''...:z..'Z:''''''~

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,

dunai sóder és import cement kedvezményes áron
készLetbőL vagy röuid határidőre megrendelhetök!

rÜZELOUTALVÁNYOK lEVÁLTÁSA!
Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071, 66/284-812 este

RENDI{íVÜLI AI{CIÓ A

LÁTSZERÉSZ ÜZLETBEN
\..~ GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5. /'\.

~ TElEfON: 284--255 ~J

AUqUSITUS HÓNApbANV

A SIEMÜVEqkERETEk

ÉS A NApSIEMÜVEqEk

20-50%--os ÁRENqEdMÉNNYEl

kApHATók!

VÁRjuk kEdvEs vÁsÁRlóiNkATI

TisZTElEm!: Szarf{Q Gil/n lArszERÉSzMESTER

L.

~
Magyar Posta

~

HITEL

1& Személyi kölcsön tetszőleges célra, gyorsan, minden eddiginél
rugalmasabb és kedvezőbb fellételekkel igényelhető - amikor aleg
nagyobb szükség van rá.

A Postabank személyi k.ötcsÖnéf most már az Önhöz legközelebbi
postán - a gyomaendrődi 1. postán is igényelheti!

BIZTosíTÁS

IJFA Magyar Posta további. új, igénybe vehető szolgátta/ásai:

.:;;: sli'- Test6" - anyagi támasz baleset esetére
. s .c.Hozam:;j;", - biztos befektetés, garantált hozamok

""~G~ "&Érték --~ - folyamatos meglakarítás, kedvező hozamok
s':aFészekO . - megbízható védelem az otlhonának

MAGYAR POSTA RT. SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA

Julica Vzletház
Arany akció szeptember 30-ig!

4700 Ft helyett 4100 Ft!
• oronl,J es ezüst ekszerek árusítósa. Javítása

• tört oronVból ékszerkészítés.

egVre bővülő míntakollekcióval

FRNTRSZTIKUS EZÜSTÉKSZER VÁlASZTÉKI
• A nl,Jóri emlékek megörökítésehez mindent egv heIVe('\

• fénl(kepezőgépek. filmek. elemek. hőmerők

Folyamatos AGFA AKCiÓK I
• A képek tórolásához fotoalbumok. képkeretek

• Amatőrfilm kidolgozás akór 1 nap alatt,
ojándek fotoalbummal. kivóló minőségben

Papírkép készítés bármilyen digitális
adathordozóról!

Vórjuk vósórlóinkot'

Gl,Jomoendr6d. F6 út 216. Telefon: 06/66/284-815

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:
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)
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162, 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.

ONLINE
Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/1.

Tel./fax: 66/284-559 • E-maii: online@bekes.hungary.net

&~ varroda Gyomaendröd, Kossulh u. 18. alall

Varradámban vállalom:

női felsőruházat

hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig
egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését.

. Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök,

Iosztályok részére ballagási kosztümök, alkalmi és táncruhák
. készítését is.

Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.
~ Gyors határidő, kedvező árak.

t;z.~. ,==~~~~~23, 06/30/5648-740

.-_._._-_._._._._._--"
PAPÍRDOBOZ i.

St~co1t és hagyományos 1
PAPIRDOBOZ gyártása .

STANCfDRMA KÉszíTÉS !
RÓZA KFT. 1

1
5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. lll. I'

Tel./fax: 661282-686, 06120/9142-122
• E-maiI: vendel@bekesnet.hu •
~._._._._._._._._._._.~

AKCIÓS NyÁRI

Szárrútástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnázíummal szemben)

E-mai!: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610

Nyitva tartás:hétfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig.

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkalJészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés

• 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

AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz. (uolt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
Virághagymák, virágföld, -cserepek, műtrágyák, fűmag

Kéziszerszámok, szögek, csavarok, elemek, fóliák
Szivattyúk, búvarszivattyúk, tömlők, gumicsizmak

Es6kabátok, véd6kesztyük, kerítésdrótok
Létrák, műanyag kukák - 5990 Ft, fünyírók, permetezők

Rovar-, gombaölők, gnllsütők. bogrács, nyársak, faszén

Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

'l~ ?'Itité
Tel.: 06/20/9527-032. 66/386-274

A MÁGU8-COMP

@ ruhavásár!, .
9' Cipők, fürdőruhák.

r \ Géprongy folyamatosan kapható!

U~ Nyitva tartás:
GYOMAENORÖO hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

Szabadság tér 4. sz. szombaton: 8-12-ig

: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
:MAGTÁR FE RTÓTLEN íTÉS:
: csótánya, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
• •· .

· .· .
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Nyári akciós műholdvevők:

Arion digitális műholdvevő: 23 900 Ft
Strong digitális műholdvevő: 26 900 Ft
Strong analóg műholdvevő: 12 490 Ft

Földi és parabola antennák
Analóg és digitális műholdvevők

Kiegészítők

ACOOP ABC-ben érdemes vásárolni!
Ha augusztus 1. és szeptember 30. között

lagalább 1500 Ft értékben vásárol,
közte aszórrSlapon megjelölt cikkekbŐl

Suzuki Wagon Rgépkocsi!, vagy egyéb
értékes ajándékot nyerhet!

Akciós áruk 10-30% kedvezménnyel!
Kristálycukor 169 Ft/kg
Rizs 119 Ft/kg
COOP étolaj 239 Ftlkg

Hűtött sörök, üdítÓK nagy választékban!

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••· .· .
: TELEVíZiÓ, VIDEO készülékek javítása, :
: üzembe helyezése. :
: FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása, beszerzése. :
: PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása. :
: (Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.) :· .· .: GELLAl IMRE :· .: Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. :
: Telefon: 06/66/285-265, 06/30/2284-728 :· .••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0

C'.

"

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az alábbi
időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2003. augusztus 12-én 17 óra
Endrődön: 2003. május 12-én 17 óra

(Déryné Művelődési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár ~1

segédmotoros kerékpár ~
Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878
Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

lIJC Direct
Telefax akció: Panasonic KX-FT 25
üzenetrögzítffs telefax 49 900 Ft

TELEMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

PATyoLAT CYOMÁN
A KOSSUTH u. 18. sz. AlATT (AZ UdVARbAN)

VEqyrisZTíTÁS, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdvEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyiTVA: HÉTfőTől pÉNTEkiq 9-15 óRÁiq
KözülETEkNEk HÁZTól HÁziq sZÁllíTÁS!

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához. ,f
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű l1!Ol

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.

/M~'."HERNI, j'·X 5500 Gyomaendröd.
• j , . j Ipartelep u. 3.

. . _ Tel./fax: 661386-614,

Epítőipari Szövetkezet ""' .....:... 66/386-226

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

keretes állvány, útpanel ... )
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2003. augusztus 4-én megnyílt Gyomaendrődön a Fő út 208. sz.

alatt az AB-Aegon Általános Biztosító RI. ügyfélszolgálati irodája.

• - • ,.. t , : ':!l!"V'l!E~

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

;: ItI . •

Nekem anny'j~,it~'

Oe a csúcsidp'[. Rendőrségihírek •]
2003. júliusi eseményekről

• Június 26-tól július 11-ig Gyomaendrőd különböző lerületein, kísérlelekkel együtt, 22
lakásba surrantak be, eddig ismeretlen elkövelók. Készpénzt, arany ékszereket. egyéb értékeket
lulajdonrrottak el. Acselekménysorozal elkövelési jellegéből arra lehel következtetni, hogy egy
csoport köveIle el ezeket. Anyilott ajtón, ablakon, teraszajtón keresztül, esetleg aszúnyoghálÓ
kivágásával hatoltak be alakásokba. Sokszor alulajdonos ollhon lartózkodoll, esetleg akert
végében dolgozolt. vagy másik helyiségben volt. Az ilyen jellegű bűncselekmények meggá
tolására arendőrkapitányság vezetése bűnügyi portyaszolgálatol rendelt el. Ennek hatására az
utóbbi kél-három hétben már nem történt besurranásos eiköveiés. Jelenleg ismeretlen
elkövetők ellen folyik eljárás.

Ezúton is lelhívjuk alakosság ligyelmél, hogy, ha nem tartózkodnak ollhon, akkor ne
hagyják nyitva akaput, az ajlókat. ablakokat. seml ne adjanak megleleló alkalmat abesurranó
lolvajoknak.

• 18-án, 19-én a Rév-zugban 4 nyaralóba törtek be, eddig ismeretlen eiköveiők.

Gázpalackokat, evőeszközöket. egyéb értékeket, használati eszközöket vittek el. Az eljárás lolyik.
• 2-án, 9óra tájban, közlekedési baleset történt aGárdonyi ulcában. Egy kerékpáros, a

járdán haladva, elsodort egy gyalogosl, aki abalesel következtében 8napon túl gyógyuló bale
selet szenvedeit.

• 12-én, avasúti hídnál, agáton kerékpározó 10 éves lialal fiú nem ligyelte afénysorompó
villogó piros lényét. az érkező vonalot sem észlelte. Avonat elütölte agyereket. aki ahelysZí
nen él elél veszleIle.

• 29-én este 9óra körül, arendőrjárőr igazollatolI egy gépjármű vezetőt. akiről kiderült,
hogy "elielejtelt" bevonulni egy év és tíz hónapos büntetését letölteni agyulai börtönbe,
elfiélése után. Ajárőr ellogla és Gyulára elszállílolla arenitens t.

• 29-én, délután 1órakor, aFő út-Csokonai utca kereszteződésében könnyebb sérüléses
közlekedési balesellörlénl. AFő útról amellékutcába belorduló gépjárművel egy ól előzni

kívánó gépjármű ütközölI össze. Akanyarodó jármű vezelője sérült meg, menlői vélemény
szerint, könnyebben. Abalesel körülményeit aszarvasi alosztály munkalársai végzik.

• 30-ra virradóra bejelentelték, hogy aSelyem út egyik kocsmájába belört egy ismeretlen
elkövelő, aki 34 ezer lorini készpénzt, valamint egy üveg italt vett magához, és eltávozot!.

• 30-án, 11 óra körül, gázvezelék sérülés miatt aFő úlon ömleni kezdeIt agáz. Aforgal
mat ellerelték aSelyem úlra. Asérülés valószínű oka az lehelett, hogyaTITÁSZ szakemberei
villanypózna állítása közben megrongálták agázvezetéke!. ADÉGÁZ, apolgárőrség, arendőrség
emberei ahelyszínt biztosílolták. Aszivárgási 15 óra után ludlák csak megszüntetni.

Dl}lalan hdv,01.StdUltds 40/an-<n be/ilI50.000.-ftjelelti wisúrlás esetén!

N}olr\'(J ltlrt4s:

IIbk6111ap B.OD-t61/8.00-Ig TeJ/fax: 06-66-1U-518
Sl.Ombll/on 6.00-161 12.00-./g Rd.: 06-20-966-76-11
5500. Gyo~ndrlld. ToldllÍl /11. A n,,:rii1H:rtnyl úton t2 JrdYls4l4bJdt61 200m-re..

Kiegészítő kárpótlás az élet elvesztéséért
Az IgazságügYI Minisztérium és aKözponti KárrendezésI Iroda

közös közleménye

A2003. évi költségvetésről szóló törvény az élet elvesztéséért járó
egyösszegű kárpótlás mértékét újra meghatározta, sérelmeket
szenvedettenként 400 ezer forintban. A fenti összeg kizárólag azon
személyeknek, illetve örököseinek jár, akik az 1997. évi XXIX tv.
alapján a négyhónapos jogvesztő határidőn belül, még 1997. június
7. és 1997. október 7. között beadták kárpótlási kérelmüket. és azt a
KKI helyt adó határozattal elbírálla. Új kérelmek beadására nincs
lehetőség! A többletkárpótlásról szóló határozatok meghozataláról a
KKI hivatal ból intézked ik. A határozatok kézhezvételéig szíves
türelmüket kérjük.

Érdeklődni, tájékozódni személyesen a Békés Megyei
Kárrendezési Irodában lehet. 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.,
amely a l'J1egyeháZa Bépületében található. Tel.: 66/441-598

.:. ZALAKERÁMIA burkolók

.:. KER OS spanyol burlwlólapak

.:. ISOLA leló- és vizszigetel6 rendszerek

.;. LB-KNA UF vakolali- és hőszigetelőrendszerek

.:. lakásvilágilásijelsurelések

Augusztusi akció!

..í ZtJlakudmia padló- ésfalburkbló

..í 1.0. joliesempék

./ Fagyálló lapok

./ Lamjnált parketta

./ 36 cm-es mosdó

./ 46 cm-es mosdó

./ Zuhanykabln blzJonsági av~el

./ Zuhanys~e:tI

./ VenJilJólOTos csillár 9.9j)O.-jt helyett

./ Halogén szpotlámpák 50Wiv;óva12211V

./ Kültéri lámpák, anrik-jehér-fek~e,-I ilL6/apos

-/ Kerti bÚ/orok ! l

999.-fl-tÓJf{(

I.190·-fH ól
l. 490.-jI-tó/
l. 490.-jt-tÓI

3.520.-fi
3.UO.-f1

29.900.-jt
4. 890.-fi
8.. 640. -ft III
l. 264.-fl-tÓI
2. 990.-ft-tól
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XXII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM • 2003. SZEPTEMBER • MEGJELENIK HAVONTA· ÁRA 109 Ft

Az augusztus 20-i kenyérszentel6r61 Mag Lajos katolikus
plébános és dr. Dávid Imre polgármester

az endrődi ligetben TÁJÉKOZTATÓ
AKormány atöbbször módosított 267/2000. (XII. 26.) számú rendeleté

vel az egyes tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére jut
tatást állapított meg, amelynek igénylésével és folyósításával kapcsolatosan
információ a Mozgáskorlátozotlak és Hadirokkantak Egyesüleiében kapható:
Hősök útja 48/1., tel.: 66/386-677.

Néhány kritérum: Magyarországon élő magyar állampolgár jogosult, aki
a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy munkaképességét
legalább 67%-ban elveszítette.

Elítélése az 1956-os népfelkeléssel összefüggően ... semmis.
Magyarországon 1945. január 1. és 1953. december 31. között

rendőrhatósági őrizet mellett munkatáborban fogvatartott volt, vagy 1944.
október l-jét követően a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolták, és
három ével elérő, illetőleg azt meghaladó szabadságveszlést vagy szabad
ságkorlátozást szenvedett el ...

A juttatás mértéke a szabadságelvonás összes időtartamához igazodik.

Használt, öreg autóját mi még beszámítjuk

akár 200 OOO és 400 OOO Ft között,

ha most Szarvason vagy Gyomaendrödön
új Suzukit vásárol.

SEGíTHETÜNK?
Mozgáskorlátozott utalványát teljes értékben beszámítjuk.

Új vagy lelephelyünkön megtalálhaló bármilyen használt autóba.
+1 MEGLEPETÉS csak mozgáskorlátozottak részére! .

A TARTALOMBÓl:
Időközi képviselő-választásagyomaendrődi 1. számú egyéni
válaszIókerületben 4. oldal
Avárosrendezésről abizottsági elnök: Csányi István 3. oldal
Ki lesz az idei DíSZPOLGÁR Gyomaendrődön - és akitüntetettek 7. oldal
Akulturális Egyesület pályázati eredménye 9. oldal
Amosoly Lovagrend kilünlelettje: Hunya Jolán. Aceremóniáról 9. oldal
AGól-Suli beszámolója 9. oldal
Helyi rendelet afolyékony hulladék szolgáltatás kölelezőségéről. Melléklel
Apolló-centrum programja 2. oldal

AGyomaendródi Mozgáskorlálozonak és Hadirokkanlak Egyesüleiének vezelősége

az Egyenlóségi és Rokkantak Napja alkalmából ünnepségei rendez,
ezl kövelóe:1 ebédre kerül sor.

/döpont: 2003. október 11" szombat, déielóiilO óra.
Helyszíne aKörös éllerem - Szabadság tér 517.

Menü: csonlleves, Amenü: rántott szelet burgonyapürével;
8menü: marhapörköli sós burgonyával vagy galuskával- savanyúság.

Ebéd: 1000 FI/lő.

Je/en/kezni lehet szemé/yesen aKossuth u. 3. sz. a/alli irodában
hétfö-szerda-pénlek 8-12 dra közölI.

SIARVASIAUTÓCENTRUM
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

5540 Szarvas, Kazinczy u. 4.
Tel.: 66/313-882

GYOMAI AUTÓ CENTRUM KFT.
telephely

5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/386-322

ENILNO BT.
Gyomaendrőd.Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

SZEPTEMBERI SZERVIZAKCIÓ
A GYOMAENDRŐDI SUZUKINÁL:

Müszaki vizsga 7800 Ft
Ziildkártya soron kívül, dízel, benzines gépJármüvekre 3313 Ft
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Szeptember 5-6-7-8. (péntek, szombat, vasárnap, hétfő) 19
órától 14 éven felülieknek! HALÁLOSABB IRAMBAN (2 fast 2
fu rious) színes, amerikai rilm Rendezte: John Singleton, főszerep

lők: Paul Wal ker, Tyrese, Cole Hauser.

12-13-14-15. (péntek, szombat, vasárnap, hétfő) 19 órától
CHARLIE ANGYALAI: TELJES GÁUAL színes, magyarul beszélő,

amerikai film. Rend.: MoG, fősz.: Cameron Diaz, Drew Barrymore,
Lucy Liu.

19-20-21-22. (péntek, szombat, vasárnap, hétfő) 19 órától 14
éven felüliekneki HULK (The Hulk) színes, magyarul beszélő,

amerikai film. Rend.: Ang Lee, fősz.: Eric Bana, Jennifer Conelly

23-24-25. (kedd, szerda, csütörtök) de. 10 órától, du. 14
órától, 19 órától SZINDBÁD: HÉT TENGER LEGENDÁJA
színes, magyarul beszélő, amerikai film. Rend.: Tim Johnson.

26-27-28-29. (péntek, szombat, vasárnap, hétfő) 19 órától 16
éven felülieknek! HAJÓ AVÉGE (Boat trip) színes, amerikai film.
Rend.: Mort Nathan, fősz.: Horatio Sanz, Roger Moore.

APOLLÓ MOZI PÓDIUM KÁVÉZÓ
szeptelllberipxograllltervezete

APOLLÓ MOZI MÜSORA • 2003. SZEPTEMBER HÓ

Szeptember 27.,21 órától az AKANTISZ zenebr
játszJ~ (időjárástólfüggően a teraszon vagy a
moziban). Táncos cipő I~ötelező!

Szeptember 11., csütörtök 20 órától a nagy sikeri:e'
való b~lúntettelGoldoni: T erecslw című darabját
adjálz elő a Művészeti LJwla színjátszói. Eső esetén
12., péntel~.

Szeptember 27., szombat, 17 órától Ismeri Ön?
Ismered? Köztünl~ él!
Varjú Krisztián "Hangulat-festő"lúállítása.
Lehetőségbetelrinteni egy 25 éves, gyomaendrődi
fiatalember életébe, lzépein l~eresztül.

A bállítás 2 hétig lesz megtelúnthető!Minden
gyomaendrőditszeretettel várunl~!

Szeptem.ber 18., csütörtök 20 órától Goldoni:
T erecslze c. darabja, eső esetén 19., péntelz.
Belépő 300 forint (amely összeget a testvérvárosi,
nagyenyedi vendégszereplésre fordítjálz).

~':S"S===':S=A""";:,":S'=-====-=S:S:<"=='

M &~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alall ~
~ Varrodámban vállalom: I
~ női f Isőruházat ~
~ hozott anyagból, gyermek mérettől a női extra méretig ~
~ egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését. ~

~ Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök, ~
g osztályok részére ballagási koszlümök, alkalmi és táncruhák ~
i~ k' 't' 't' ~'l~ eszI ese IS. ~

M Nyitva tartás.' ahét minden napján 8-17 óráig. I;;;:~
~ Gyors határidő, kedvező árak
~:Sa Telefon 66/386-479/23. 06/30/5648-740 ~.
M ~
t~",,====...·==~

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 7. TElEfON: 284-275

INqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

H.-I<'-P.-Szo. dÉlElőTT

SzTI<-VÉNYEk bEVÁlTÁSA

~~ SZEMÜVE~Ek kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

ct) OpTikAi cikkEk .

NA~Y VÁlASZTÉkbAN

GYORS És pONTOS kiszol~ÁlÁsSAI VÁRjuk

kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

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

Telefon: 06/30/3932-162, 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, Gyomaendröd. Bocskai u. 59.

TismlmEI: Szarka Csilla ~TSZERÉSZME5TER

w--=="'=====s'~

~Anihó 'IKONFEKCIÓ, MÉTERÁRU,
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1. ~

Nyitva tartás: kedd-péntek 9-12-ig, 14-17-ij9...
> szombat: 9-12-ig .

f} Hétfő szünnap}
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Csányi István A Körösök Vidékéért Egyesület
színeiben nyert az önkormányzati választáson
körzetében (2. sz. vk.) 190 szavazattal, és került a
képviselö·testületbe. Ott a Város fenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság élére került. Ilyen
minőségében kértük, ilogy beszéljen munkájáról a
Híradó olvasóinak.

Ezerkilencszázhatvannégy óta vagyok a Körös-Vidéki
Vizügyi Igazgatóság dolgozója - kezdte Csányi Islván.
Huszonhárom évig épílésvezetó voltam, ezerkilencszáznyolc
vanhét óta pedig területi felügyelő. Ez azt jelenti. hogy a
mezóberényi belvízrendszer üzemeltetését, operatív bel viz le
vezénylését irányrrom, amely az egész külterület és hél önkor
mányzal területére vonatkozik: Gyomaendrőd, Mez6berény,
Csárdaszállás, Kamut, Örménykút és Köröstarcsa települé-
sekkel. 28 km hosszú, aHármas-Körös baloldali védvonalának· ..-· .. ·
üzemellelése, egy-egy árvíz operalív levezénylése még a
leladatom Most a negyvenedik évemet dolgozam iti, és nagy
valószínűséggel jövő évtől nyugdíjba vonulok.

• A testüleIbe Ön is mint újonc kerűlt be. Mi volt ismeretlen, mi volt újdonság a
feladatban?

Alapvetően tisztában vollam az önkormányzat működésével, hiszen nyolc éve már
megpróbáltam aválasztáson abekerülési, de csak most sikerült. Kihívásnak tekintellem
ezt a munkát. Nem a szakmai részétől tartottam, hanem inkább a politikai
vonalkozásától. Ezt úgy értem, hogy én nem vollam sohasem semmilyen politikai
szervezetnek atagja. Ismerve több önkormányzat és az országgyűlés munkájá!, amelyek
leginkább polilikai csatározások SZínhelyei, ehhez képest nálunk, ateslületi munkában
nem jetlemző, ezért ez megkönnyítette a dolgomat. Szerintem a város szempontjából
csak előnyös, hogy inkább szakmai és lantossági sorrendek dominálnak. Természeles,
hogy egy-egy képviselő asaját érdekében jobban lobbyzik, de ez aképviselői munkát
nem hátráltatja. Az ismerkedéssel kellett kezdeni, mert én is a mélyvízbe csöppentem,
mint újonc, ráadásul bizaltsági elnök is letlem. Meg keileIt ismerni amár folyamatban
lévő, előző leslület állal eli[ldítotl dolgoka!, ezek műszaki larlalmá!, minden prob
lémájával és előnyeivel együtt. Ebben a helyzetben mindjárt oiyan dolgokban kellett
dönleni, mint a város költségvetése. Azonban, ezen keresztül a város egészének
üzemelését meg lehetett ismerni. Ugyanis apénzek elosztása leladatokra összpontosul,
ezen keresz Iül teljes képel kapolI az ember, hogy mi az, amit avárosban el kell végezni.
Még szintén lantosnak larlollam ajelenleg folyó beruházások közül afürdőél és ahul
ladéklerakóél, mert ezeket folyamatosan tájékoztató jelleggelligyelemmel kell kísérni. A
fürdő esetében, elkészülte után, akörnyezetet utána kell igazítani.

A szennyvízberuházás valamivel problémásabb voll, mert köztudott, hogy a
19-20-21-es öblözel és anegyedik ütem kimaradt az első ütemezés ből, de már folya
matban vannak, és ennek kelIeit az anyagi részei I pályázatokkal bizlositani. Azon kivül
a közbeszerzési eljárást már ez a bizottság több fordulóban tárgyalta, és a jelenlegi
kivitelezőt ki tudtuk választani, ami, úgy érzem, jó vá.lasztás volt. Úgy tűnik, hogy
kevesebb a reklamáció, mint például az első időkben volt. Ez betudható annak, hogy
olyan alvállalkozókat nem foglalkozlatnak, amelyekkel szemben kifogások merültek fet.

Mindjárt adódall rendkívüli védekezés, két eselben vészhelyze!, amelyet le kellett
vezényelni, ez a hó-helyzet voll az elmúlt télen. Hála istennek, ezt nem követte egy
belvizes vészhelyzet. Pár adórendeleiben tevékenyen részt kellett venni, ebből kiemel
ném az útrendeletet, amely, úgy érzem, sikerült. Jelenleg az állattarlási rendeletet
készítjük elő. Aváros úlkoncepcióját is el kellett készíteni több fordulóban, lakossági
fórummal is, ami azért vált szükségessé, hogy legyen egy olyan terv, koncepció a
városvezetés kezében, amely alapján, az anyagi lehelőségekhez képesi. a város
közlekedését olyan szintre hozzuk, amely a legmeglelelőbb lenne aváros lakóinak. Ezt
persze lehet módosítani, de erre már lehel pályázatot benyújtani, bármilyen út vagy
közlekedési helyzet megoldására. Tárgyalni kelle!1 a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
2003-as évi lervjÓváhagyásál. Ennek alapján is jobban belelátott az ember a város
üzemelésébe.

Összegezve: tartottam kissé afeladallól, de próbálok minél több időt erre lordítani.
Mivel a bizottság munkája olyan, hogya lakosság széles körében mindenképpen
érdeklődésre tarthat számot, szeretném kérni iti is, a lap hasábjain, a lakosságot, hogy
ölleteikkel, problémáikkal nyugodtan keressék meg abizottságol, vagy a képviselőkön

keresztül a bizloltságol, és ezzel segithelik, előmozdíthatják amunkánkat.
• Akörnyeze/védelemnek mennyire van szerepe, más szóval mennyire kelf figyef

ni akörnyezetvédelmi előírásokra?
Ez ma felkapotl, talán már nem tabu téma az országban. Én olyan problémát látok,

hogy jelen pillanatban inkább az igények fogalmazódnak meg minden területen, ám ezt
nem követi az anyagi hozzájárulás. Nagyon sok előírás van, többek közötl például

lörvény írja el 6, hogy a településnek egy környezetvédelmi,
önálló programot kell készítenie, amelynek illeszkednie kell a
város rendezési lervéhez. Ez nem kis pénzt jelenI. magának a
tervnek az elkészítése is milliós nagyságrendű, éppen ezért pil
lanatnyi lag is több pályázat van bent ennek érdekében.
Egyébkénl a tárca álszervezése is most van folyamatban. Egy,
úgynevezell zöld hatóságol kívánnak létrehozni, amelyben a
vízügy, a lermészelvédők és környezetvédők egy helyre kerül
nek. Számunkra nem elenyésző ez, mivel a holtágak városa
vagyunk. Nálunk nem kicsi a holtágak szennyezése sem. Érin
tené aszilárd és afolyékony hulladékkezelést. Gyomaendrődön
környezetvédetmi és természetvédelmi szemponIból a holtágak
kiemel t jelentőségűek.
• Folyamatos probléma az elhanyagolt telkek karbantartása
(lásd partagfú elleni védekezés), valamin/ a hO/lágak szeny
nyezése pétdául az á/laltarlás következményeivet stb. Viszont
vannak ide vonatkozó rendeletei az önkormányzalnak Ezekel
hogyan lehet betart/a/ni?

Azt mondják, hogy minden rendelet annyit ér, amennyit be lehet belőle larttatni.
Ezek a rendeletek most vannak kidolgozás alatt, amikben a környezetvédelmi ható
ság véleményezését figyelembe kell majd venni. Ők az országos szintű, szigorú
szabályokat elő fogják irni. Emagasabb rendű előírásokat az önkormányzatoknak be
kell tarlani. Például a szennyvíz-program is erre jó, hogy kötelezzék az illető lakost
például a szennyező állapotok megszüntetésére. Nálunk a Falualjai holtág esetében,
ahol köztudott, hogy minden, szinte trágyalé és egyéb iS befolyik a vizbe, ez alkal
mazható lesz...

Arendeleteket be kell tartani, természetesen. Jó példa erre most alűzelhalásos fer
tőzés. Néhány renitens vagy atörvényre littyel hányó ember miatt nem lehet egy lerület,
városrész problémás.

• A tavasz, koranyár idején nagy felzúdulást okozott aholtág hínárosadása. Aztán
ez aprobléma megofdödolt...

Az önkormányzat nagy terhel vett anyakába a tizenegy hollággal, mikor álvelle az
államtól. Ezek ahollágak már akkor is problémásak vollak. A leglöbb hollágnak gond
ja, hogy nem megoldott a vízfrissítése. Vagy csak vizet lehet bele lölteni, vagy csak
kivenni. Ahol mind a két lehetőség megvan, ott viszont a műszaki paraméterek nem
meglelelők, például agyomai Falualjai holtágnál, ahol lényegesen nagyobb kapacitású
abelápláló szivornya, mini akivétell biztosító szivattyúállás. Asarkatlalos ponlja enégy
bellerületi hollágnak, hogy ezek kora százötven év körüli. Rellenetesen el vannak isza
posadva. Némelyikbe káros anyagok is jutottak az elmúlt évtizedek alatt, amelyek az
iszap minőségét is meglehet, hogy veszélyes hulladéknak minősilenék. Ezeknél a
megoldás akolrás lenne, ami viszont pénzügyi szemponiból finanszírozhatatlan. Mert
nem egyszerű kotrásróllenne szó, hanem az iszapot azlán el kell helyezni. Ennek elhe
lyezése nagyon problémás, akörnyezetvédelem szigora mialt.

MáSik megoldás lehetne avizforgalás. Erre elkészült aterv. Ahárom endrődi holl
ágat összekötnék, hogya Fűzfás-zugi holtág lerlső részén lenne egy szivornyás víz
betáplálás és ez végig menne aaholtágon aCsókásiig, ahol megint körbe menne avíz.
Azárt rendszeren átmenne az endrődi Ligeti hollágba és az alsó végén lépne ki. Mindez
anyagiakon múlik. Mióta vizforgató működik afürdőben, azóta szemmelláthatóan javuli
annak a holtágnak a vízminösége. Ennél a holtágnál volt az ominózus bejelentés.
Amennyire lehet, aholtágban olyan vízszintet tartunk, amely akörnyezetet, akörnyéket,
a magas, szakadó partokat nem veszélyeztetik. Itt az lenne a megoldás, hogya
szivornyának megfelelő kapacilású szivaltyúállást helyeznénk a holtág alsó végére, és
akkor nagyobb vízforgalásl lehetne elérni. Avízforgalás azonban szintén pénzbe kerül
az önkormányzalnak, ami szin lén behatárolja a mozgáslerél.

Másik téma, miszerini megkötöttük a szerződést utak építésére aStrabag-céggel.
Ennek alapján hal új úl készül el avárosban. Most, anapokban kezdődnek az aszlal
tozások is, ahol záró réleggellátják el azokat az ulakal, amelyek vagy már elhasználód
tak, vagy pedig aszennyvízberuházás lolylán olyan állapotba kerültek, hogy. már nem
használhalók. Ezzel szeptember 15, körül végeznek. Az. összel szeretnénk még járdákat
építeni. Ezeket a képviselők felmérései alapján próbálják a leglrekventáltabb részeken
elvégezni.

Ezek a Széchenyi, Mikszáth, Bajcsy, a Fő úl, a Bajcsy-Zsilinszki és a Gárdonyi
utca közti szakasz, az Attila, Hunyadi, aRákóczi últól aMirhóháli utcáig, és aMicsurin
út egy kiegészitő szakasszal aCSÓkási részen. Aszfallol kap aFegyvernek utca. aHősök

útja a Fő úttól, aPósa, Kis Bátint ulca, BaJCSY út.
• Privát emberként milyen hoMija van, amivel szívesen foglalatoskodik?
Mint vizesnek, elsősorban a Hármas-Körös a hobbim, a horgászaton keresztül.

Másik pedig agyomai fulballcsapat, amelynek gyerekkorom óta szurkolok. Ott van még
az ultizás is, amit nagyon szeretek.
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Tisztelt Választópolgár!

l. BZámÚ
sz:avazókörhelye

LigetFOldő

2. S7iml1
szavaz6körhdye

Kna'1Dn
0jmDáZimn

2003. november 8-án Gyomaendrőd Város 1. számú egyéni
választókerületben - lemondás folytán megüresedett kép
viselól hely betöltésére - idó1<özi önkormányzati képviselő

vál.asztásra kerül sor!
Az egyéni választókerületi önkormányzali képviselői atelepülés érintett

válaszlókerületében lakó választópolgárok közvetlenül választják meg. A
szavazáskor a választókerület névjegyzékébe feivettek kizárólag azokra az
egyéni jelöltekre szavazhatnak akiket előzetesen a választópolgárok jelölt
nek ajánlottak.

Jelöltet ajánlani a választási értesítővel együtt megküldésre kerülő,

sárga színű ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbizottjának
történő átadásával leheL Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat.
Képviselőjelölt az lehet. akit az egyéni választókerület választópolgárainak
legalább 1%-a Jelölinek ajánlot!.

Nagyon fontos! Aszavazólapon az összes jelölt neve ábécé sorrend
ben szerepel Csak egy jelölt választhat6! Érvényesen szavazni ajelö'lt neve
mellé tett + vagy x jellel leheli Egyéb megjelölés (pl aláhúzás vagy
bekarikázás) aszavazat érvénytelenségét eredményez;

Az 1. számú egyéni önkormányzati képviselő 2003. november 8.
napjára kitüzött választása eljárási határidőinek és halárnapjainak kivonatos
közlése a hatályos választási jogszabályok és az e tárgyban kiadott Helyi
Választási Bizottsági
határozat alapján.

A választók
nyilvántartása: a
névjegyzék 2003.
szeptember 3-ig ké
szü I el és 2003.
szeptember 9-től

szeptember 16-ig
lesz közszemlére té
ve. A névjegyzékbe
tÖflénő feivéleiről

szóló értesítőt az
aján Iószelvénnye I
együtt 2003. szep
tember 3. szeptem
ber 11. között kap
ják meg a választó
polgárok. A név
jegyzékből való ki
hagyás vagy a név
jegyzékbe való fel
vétel miatt 2003 szeptember 9-től szeptember 16-án 1600 óráig lehet
kifogást benyújtani A módosított névjegyzék 2003. rlOvember 6-án 16.00
óráig tekinlhelő meg apolgármesteri hivatalban.

A választási szervek létrehozása: a választási bizottságok megbízott
tagjait a válaszlókerülelben jelöltet állíló jelölő szervezet, illetőleg a
független jelölt legkésőbb 2003. október 23-án 16.00 óráig jelent
heti be.

Ajelölés: aválasztási iroda 2003. szeptember 4-től működteli ajelölt
ajánlás számítógépes ellenőrző rendszerét. clelöllel ajánlani, illetve a jelöl
tet bejelenteni a helyi valasztási bizoltságnak 2003. október 16-án 16.00
óráig lehet. Az ajánlószelvényeket. valamint a technikai nyilvántartást a
helyi választási iroda 2003. november 8-án megsemmisíti. A jelöltnek,
illetőleg jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2003
oklóber 19-én 16.00 óráig meg kell semmisíteni. Az erről készült

jegyzőkönyvet 2003. október 22-én 16.00 óráig kell átadni a választási
bizottságnak.

A választási kampány: a választási kampány 2003. november 6-án
24.00 óráig tart. Kampányt folytatni 2003 november 7-én 0.00 órától
november 8-án 19.00 óráig tilos! Aválasztással kapcsolatos közvélemény
kutatás eredményét 2003 október 31-től november 8-án 19.00 óráig nem
szabad nyilvánosságra hozni. A plakátol az, aki elhelyezte vagy akinek
érdekében elhelY8zlék, 2003 december 8-ig köteles eltávolítani. A
közszemlére telt névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetője a
jelölt, jelölő szervezet kérésére 2003. október 19-t61 adja át. Az így átadott
adatokat legkésőbb 2001 november 8-án kell megsemmisíteni. Az erről

készült jegyzőkönyvet legkésőbb 2003 november l1-ig ál kell adni az adat
szolgáltatónak. A helyi közszolgálati műsorszolgáltatók 2003. október 24
től november 5-ig a jelölés arányában legalább egyszer ingyenesen közlik
aJelölő szervezetek polilikai hirdeléseit.

A szavazatok összesítése: a választási bizottság a szavazatszámláló
bizottságok jegyzőkönyvei alapján legkésőbb 2003. november 9-ig ösz
szesíti aszavazatokat, és megállapítja aválasztási eredményt. Aszavazóköri
jegyzőkönyvek egy példánya az Illetékes választási irodában 2003. novem
ber 12-én 16.00 óráig megtekinthető. Aszavazólapokat apolgármesteri hi
vatalban 2004. február 8-ig kell megőrizni. 2004. lebruár 20. után aválasz
tási iratokat - ajegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni. A jegy
zőkönyveket 2003. február 1O-én kell áladni az illelékes levéllárnak.

,,~ Szavazóköri cím
jeg!fZék

1. számú egyem
választókerület

1. szavazókör,
LIGET-FÜRDŐ,

ERZSÉBET-LIGET
CSOKONAI VITÉZ M.
UTCA teljes, ERKEL
FERENC UTCA, ER
ZSÉBEHIGET teljes,
FÁY ANDRÁS UTCA
teljes, HÁRSFA UTCA
teljes, KISS LAJOS
ÜDÜlŐTELEP teljes,
KÖLCSEY FERENC
UTCA leljes, KÖRÖS
SOR teljes, MÓRICZ
ZSIGMOND UTCA tel

jes, MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA teljes, RADNÓTI MIKLÓS UTCA teljes,
SEMMELWEIS IGNÁC UTCA teljes, SZÉKELY BERTALAN UTCA teljes,
VIDOVSZKY BÉLA UTCA teljes, VíZMŰ SOR teljes

2. szavazó kör, GIMNÁZIUM, HŐSÖK ÚTJA 43,
ÁCHIM ANDRÁS UTCA teljes, BACSÓ BÉLA UTCA teljes, BERCSÉNYI

MIKLÓS UTCA teljes, ESZE TAMÁS UTCA teljes, HANTOSKERTI ÚT teljes,
HŐSÖK ÚTJA 1-45. és 2-48/1.. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA teljes,
PÓSA LAJOS UTCA teljes, SOMOGYI BÉLA UTCA teljes, SZABADSÁG TÉR
teljes, SZONDY GYÖRGY UTCA teljes, TANYA VII. teljes, ZRíNYI ILONA
ÜDÜlŐTELEP teljes.

Helyi Választási Iroda
Gyomaendr6d
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AUGUSZTUS 20-RÓL
;

KEPEKBEN
A kétnapossá bővílett Szent István-napi ünnep ismert zenekarok lellépésével

larkitoltan nagyszabású nyárbúcsúzIaló voll. Nagyon sok ember voll kíváncsi a{en
dezvényekre, ezért a rekkenő hőségben az endrőd í liget nagyon jó otthonmk
bizonyult idén is. Ahuszadikai kenyérszenlelő ulán rengeteg kiscípó találl gazdára a
Cuti Kft ajándékaként. Egyébként számos lámogalónak volt köszönhető a lebo
nyolilás sikere.

A II. MammuHec kötélhúzó verseny győzlese aBowlíng étterem, II. helyezellje
apolgármesteri hivatal csapata, míg aharmadik Szarvas lelt. (Nőknél apolgármes
teri hivalal csapala szintén második lett, az önkéntes lüzollók női csapala mögölL)

Az V. Nemzelközi Hallózőversenyen ahatvan induló helvenöt féle étell készíleit.
Számos gyomaendrődi induló is volt. Adunai jellegű halászlé készítésére a3 helyi
nevezőből, kettá ezüsloklevélben, 1 fő bronz oklevélben részesült. ATiszai-Körösi
jellegű halételek készítésére 32 fő gyomaendrődi jelentkezelt. A Cuti Kft. csapata I.
helyezett lelt, 4 fő arany oklevelel, 13 lá ezüst oklevelet, 14 lá bronz oklevelet
érdemelt. Egyéb halételekel 6 fő gyomaendrődi készílelt. Jenei László III. helyezésl
ért el, 1 lő arany oklevelet, 4 fő ezüst oklevelet vehetett át. Kűlöndíjasok: Sallai
János, Jenei László, Kovács László, Hunyáné Varjú Mária, Kövesy Péter, Soós
József, ifj. üskó Sándor, András Emil Nagyenyed, román testvárváras.

...._ .........-.a.:.'--__._~_. ._...._._

A Körös-menti táncosai Horváth Charlie

Komár László és Muck Ferenc A Bikini

Néprajzi és kézműves tábor
az Endrődi TájIlázban - 2003. július 20-30.

Az idén is megrendeztúk, a már hagyományosnak lekinthetö néprajzi
kézműves láborunkat. amely 1991 óla minden nyáron, egy hélen keresztül ismerleli
meg az érdeklödókkel ahagyományos kézműves mesterségeket (szövés, agyagozas.
nemezkészílés , kötélverés , kovácsa lás).

-----........----

A számítógépes nyilvántartás készítése

Már harmadik éve, hogyalábor arculala néprajzi kutató munkával bővült A
néprajzi gyűjléssel, a felgyűjtött anyag rendszerezésével ismerkedhettek meg a
részlvevők. A néprajzi kulaló munka rejtelmeibe Pásztor Ágola néprajzkutató
irányílásával tekinthettünk be. Az idei láborban folytatódolt akézművesség mellett a
néprajzi kutatás.

A tábor résztvevői a helyi középiskolás fiatalok, valamint adebreceni egyetem
illetve aszegedi József Attila Tudományegyetem néprajz szakos hallgalóí.

A lábor rendezvényein, melyek bárki állal lálogalhalók vallak. a magyar népi
kultúráról hallgalhattak elöadásokat. Emlékezetes délutáni nyújtolI számunkra
Kunkovács László Balogh Rudolf-dijas foloművész-elnolotográlus: .Sziklarajzok,
áldozóhelyek, köemberek" című diavelitéses előadása. Kunkovács László a nálunk
még most születő néprajzi leltáró módszer (tudomány szak) a vizuális anlropológia
jeles képviselője. A "Iotomasinájával" kutatva járja avilágot. és gyűjti, rögzili apil
lanalol, mely sokszor az évezredek lenyomata az emberiség kullúráján. Az elnográ
fiai kutatás művészi érzékkel megjelenílve - így tudnám néhány szóval jellemezni
művészi és tudományos hitvallását. Hasznos tanácsaivallátoll el bennünket, hogy
mire is kell figyelni a fofodokumentáció elkészitésekor

A tábor idei kulalási témája Endrőd archaikus épílészetének fellarása és doku
menlalása. pv. ulcák~1 sorra járva kereslük lényképezőgépúnkkel lelepúlésünk
valamikori arculalának megmaradt emlékeit. Kúlön választva a lakóház. anagykapu
és kiskapu dokumentációját, hiszen jó néhányeselben egy-egy portán csak egy
elem őrizle arégi állapotot. Atábor programjából nem maradhalotI ki akemencében
súll fonott kalacs elkészítése sem, melyef Lapalinszkiné Mariska néni mulalotI be A
táborzárásl kecskepörköltös ebéddel únnepellük meg. SZONOA ISTVAN
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Tovább fogyamegye lakossága

Gyomaendrőd Város Önkormányzata TÁJÉKOZTATJA a Tisztelt
Lakosságol, hogy "Al első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkor
mányzati támogatásr61" szóló többször módosílotl12/199B (111.5.) KT.
számú rendelet 8. § /1/ bekezdés b./ pontja alapján, amennyiben az
adotl költségvetési évben lakásépítésre, illetve vásárlásra elkülöníteit
költségvetési összegből az elbírálást kövelően pénzmaradvány
keletkezik, úgy az adott év szeptember 15. napjáig újabbkérelmet lehet
benyújtani apolgármesteri hivatal humánpolilikai osztályánál.

A kérelmek elbírálása az adott év október 31. napjáig történik. A
megállapítolI támogatások klíizetésének várhaló időponlja: 200J
december hónap. Abenyújtási határidő elmulasztása jogvesztö l

Dr. Dávid Imre polgármester

FELHívÁs!

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, Tanulókat, hogya 2003/2004-es
tanévre a beiskolázási támogatást közép-, illetve felsőfokú, nappali
tagozatos oktatásban részesülő tanulók részére 2003. szeptember 1.
napjától szeptember 30. napjáig lehet kérelmezni (ezen célra rend
szeresítelt lormanyomlalványon) Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalának Humánpolitikai Osztályán.

OR. DÁVID IMRE polgármester

A Közponli Statisztikai Hivalal által közreadott adatokból kitűnik, hogy
2001-hez képest 2930-cal csökkent lavaly Békés megye lakónépessége, igyaiig
több, mint 396 ezer voll 2002. év végén. A lakosság közel 70 százaléka
városlakó. Amegye 75 lelepüléséből csak 15-nek gyarapodott alakossaga.
Legnagyobb számú Sarkadon volt, ahol 561ővel, de például Mezőberényben

40 fővel gyarapodtak. A csökkenés viszont Békéscsabán volt a legnagyobb,
ahol 1006 lővel, míg Gyulán 337 fővel, addig Gyomaendrődön 179 fővel lett
kevesebb a lakosság száma. A születések számában is, sajnos, csökkenés
tapaszlalható A200l-es adalhoz képest 42-vel kevesebben Jöltek a világra
megyénkben 2002-ben. Aházasságok száma örvendetesen növekedett, ugyanis
a2001. évi frigyeknél156-tal több voll2002-ben.

Szüreti felvonulás
Agyomaendrödi nyugdíjas klu:J, a Kerlbarát Kör, aGyomaendrődi Gazda

Kör, a Bethlen Gábor szakképzö iskola, a Kalona Józsel Művelődési Központ
rendezésében szüreti felvonulást rendeznek szeplember 20-án. Megnyiló 13
órakor lesz, ezl követi a lelvonulás a városban. A második ilyen jellegű ren
dezvényen lovas kocsikkal, lótiálasokkal, hintóval, szekérrel és gumikerekű

kocsival vonulnak a városban a résztvevők. Útvonal: Katona J. M. K.,
Szabadság tér, Református Idősek Otthona, Cigány Kisebbségi Közösségi Ház,
endrődi idősek otthona, Október 6. ltp, Vásártéri ltp., Mirhóháti utca (ÖNO).

A programot színesiti a Körös-menli néptánc csoportja, a SzíniolI
Mazsoreltcsoport is.

Ameghívottaknak szüreti bál - vacsorával - követi majd afelvonulást.

r------------------------------------------------~
I
I
I
I
I
I

Szeptember: 12-14. V. Madzagfalvi napok - Békés
12-14. XIII. Makói Hagymafesztivál

13-14, VI. Szilvanap - Szarvas
20. szüreti felvonulás Gyomaendrödon

Aképen aLigel-lürdö arculallervét mutatjuk be

SZEPTEMBERI PROGRAMAJÁNLATAIBÓl

Tourinform Iroda, Fö út 173-179. (OTP mellett)
Tel.: 66/386-851, fax: 66/283-288

Javul a strandok állapota
Al Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgál1.t Szarvasi Városi

Intézete illetékességi területén már a harmadik-negyedik ellenőrzést

végezték augusztus elején. A strandok meglalálhalók: négy aholtágakon,
egy a Hármas-Körösön, továbbá keltő medencés [ürdö A felszíni vizű

strandokon az idei szezonban kiváló, illetve megfelelő volt avízminőség. A
medencés fürdőkben sem volt gond, és a vendégek sem jelentettek be
panaszt. A gyomaendrődi fürdö medencéiben is - a gyógymedence
kivételével - vízrorgató berendezés biztosítja a megfelelő minőségű

fürdővizet. Az ÁNTSZ szakemberei úgy lálták, hogy példás a tisztaság, a
környezet kulturált, továbbá ahigiéniés szokások változása az embereket a
házirend fokozott betartására ösztönzik. A strandok fokozott érdeke, hogy
olyan körülményeket teremtsenek, ahová avendégek sZÍvesen visszatérnek.

......•..•.........•.......•.•.....•......•...................· .· .
· Tourinform Iroda .

• Ingyenes információnYújtás bellöldi szálláshelyekről, ren-
: dezvényekről, látnivalókróll Kiadványaink: Dél-Allöld, Észak-Alföld, :
: Észak-Magyarország, Budapest, Közép-Dunavidék, Közép-Dunántúl, :
: Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl. Üdúljön szép lalvainkbanl :

: Gyógylürdők, lovastanyák. világörökségek, rendezvénynaptárak, :
: térképek stb. •

.: Szeretnénk akapcsolatot fe/venni Gyomaendrődön é/ő és a/kató
: kézművesekke/ gyomaendrődi ajándéktárgyak e/készítéséhez'

Szent István Kupa Nemzetközi Judoverseny - Szeged
Augusztus 23-án, Szegeden 600 versenyző közül a gyomaendrődiek

eredményei:
Megyesi Hajnalka 1. hely - diák A63 kg; Megyesi Zsolt 1. hely - diák

B60 kg; Dananaj Tünde 5. hely - serdülő lány 52 kg: Zsombok Fanni 3 hely
- diák C36 kg; Szabó Emese 3. hely - gyerek 35 kg; Molnár Albert 5. hely
serdülő 60 kg; Szabó Dániel 5. hely - serdülő 40 kg; Jakab Csaba 7. hely 
serdülő 50 kg; Nagy Dániel 5. hely - diák B35 kg; Krisz Attila 5. hely - diák
C27 kg; Juhász Altila 3 hely - diák B38 kg; Juhász Dávid 2. hely - diák
C33 kg.

r o -'-'- O _'_ O _'_ O _'-'-"

Augusztus 20-án a N. Körös Jalyó úszás
(3,7 km) résztvevői (a részvétel aJantas!]:

Mészáros Gábor, Rácz Sándor, Iványi László, Vas2kó Csilla, Roószné
Kovács Márla, Ugrin Dániel, Dubis Ferencné, Varjú Tamás, Csatári Tibor,
Csatári Alexandra, id. Csatári Mihály, Ugrinné dr. Katona Klára, Kolohné
Katona Erzsébet, Kohn Sándorné, Kohn Vikior, Molnár Albert, ifj. Molnár
Albert, Hornok László Csapó Mihály, Molnárné Varga Margit. Garai
János, Koloh Imre.
~._._._._._._._._._._.~
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Díszpolgári cím
és Gyomaendrődért

emlékplakett 2003-ban
A májusi bizottságelnöki ülésen elhatározták, hogy a

diszpolgári cím. valamint a Gyomaendrödért kitüntetö
emlékplakett adományozása ügyében kérje ki az önkor
mányzat a civil szervezetek véleményét is. A megkere
sésre II javaslat érkezett be.

A helyi. ide vonatkozó rendelet szerint a díszpolgári
cím évente maximum egy alkalommal adományozható.
A gyomaendrödért kitüntetésböl évente maximum 4
adományozható. (Ebben az évben már egy kiosztásra
került - Láng Miklósnak.)

Végül zárt ülésen, titkos szavazás alapján a négy
bizottság (a Pénzügyi és Gazdasági; a Jogi és Ügyrendi:
a Humánpolitikai és a Városfenntartó és Környezet
védelmi Bizottság) közös javaslataira született határozat
alapján Gyomaendröd Város Díszpolgára kitüntető

címet Varga Zsigmond nyugdíjas pedagógusnak 80.
születésnapja alkalmából. valamint posztumusz VaJjú
Vilmosnak. a tokiói olimpia bronzérmes nehéz
atlétájának ítélték.

A Gyomaendrödért emlékplakettet Ladányi Gáborné
pedagógusnak. nyugdíjba vonulása alkalmából; a Sikér
Sütöipari és Kereskedelmi Kft. kollektivájának ado
mányozzák. Az átadás 2003. október 23-án. ünnepi ülés
keretében történik majd meg.

ELŐZETES
Az 6szid6 Nyugdíjas Klub iennállásának 20 éves évfordulóját ünnepli majd

október 2-án. Az ünnepségen többek között dr. Dávid Imre polgármester úr egy
emlékzászlát nyújt majd át aklub tagjainak avacsorával gazdagitoll délutánon,
esten. Az alkalomhoz illó műsorban helyi fellépők is lesznek majd. mint például
a néptáncosok egy csoportja és mások A jubileumon részt vesznek baráti és
lársklubok is, sőt a barátság szalag ját is kilűzik majd az új emlékzászlóra.
Nemcsak helyi vagy megyei társszervezelek vesznek majd részt ezen amegem
lékezésen, hanem országos egyesületekből is.

A műsor levezetője Lukács Bálínt és Megyeriné Csapó Ildikó lesznek, a
házigazda asszony pedig Pap Jánosné.

Ennek mintegy előzetese zajl ot augusztus 21-én a Katona Józsel
Művelődési Kózpontban, amikor is eljóttek közös programra a füzesgyarmati,
battonyai és megyei tisztségviselők Ezen aszent István király-ünnepségen lel
lépell Hazadi Zsuzsa. városunk szülötte, énekművész is.

Gyomaendródön, a Dél-Alföldi Nyílt Strandröplabda-bajnokság hato
dik fordulóJában, augusztus 10-én 8 induló páros közül, összelellben
agyomaendrődi Bencsik Mária-Diós Edit páros a2. helyen végzen

A Kulturális Egyesület
"Iskolakezdési pályázat" nyertesei:
Kmellár Béla +1 fő testvér - egyetemista Gye.,

Vásártéri ltp. 24/4. - 15 e Ft; Harnos Vince - középisk.
Apponyi u. 31. - 6 e Ft; Szurovecz Tibor - középisk.
Köztársaság u. 3/1. - 6 e Ft; Bucsi Erzsébet - középisk.
Tokai u. 3. - 10 e Ft; Bernáth Viktor +1 testvér - főisk

Kálvin u. 27. - 15 e Ft; Cselei Anita - föisk. Vörösmarty u.
47. - 10 e Ft; Kis Tamás - egyetemista Hunyadi u. 20/1.
- 10 e Ft; Pólus Viktor - középisk. Csokonai u. 1. - 8 e Ft;
Farkas Andrea Emma +2 testvér Körös sor 5 - 20 e Ft.

A VII. Nemzetközi Bogártalálkozóról
• Kardos Ferenc összefoglalója •

Kardos Ferenc. a VII. Nemzetközi Bogártalálkozó fórendezője elmondla a
Híradónak. hogy az idei rendezvény nagyon jól sikerült. a visszajelzések ezt
tükrözték. Arendezők nagyon szépen megkószónik alámogatóknak atalálkozó létre
hozásában nyújtott segítségüket. A város lakosságának pedig azt, ahogyan vi
szonyullak az eseményhez, és amilyen rendkívüli érdeklődést mulaltak irán la. Úgy
látszik - mondta Kardos Ferenc -, hogy ennek az eseménynek avárosban létjogo
sultsága van, s ezért a jövőben is helyet kell biztosílani számára a gyomaendrődi

nyári rendezvények sorában.
A találkozóra 118-an regisztráltalták magukat. dk Szlovákiából, Romániából.

Némelországból és - lermészetesen Magyarországról - érkezlek a Hármas-Kórös
partjára.

AJ. idén első alkalommal az úgynevezett vízi szlalom verseny is elíndult. Ez
abból állt. hogy arésztvevők arégi idők fürdő ruháiban teltek meg bízonyos távol a
vízben. Ennek győztese Puszta Zoltán lett Budapestről, 2. Borlai Krisztina,
3. Simonyi László Debrecenből.

Kerékszlalomban: 1. Csomor József. Kecskemét, 2. Schlosser Zoltán. Sopron,
3. Szabó Géza. Budapest.

Főtengelydobásban: 1. Váradi Péter. Budapest, 2. Csomor József, 3. Puszta
Zoltán.

Bogárlolásban: 1. Kortya Vilmos VecsésrŐJ. 2. Csomor József. 3. Sinnondán
Pálné Orosházáról.

Aulószlalomban: 1. Csomor József, 2. Hégrád Péter, Budapest. 3. Lász László
Orosházáról.

Gyorsulási versenyben (első alkalommal): 1300 cm3-ben: 1. Kovács István. 2.
Kéri Károly. 3. Rácz László. 1600 cmLben 1. Hégrád Péter, 2. Gedó Attila
Ceglédbercel, 3. Simon Péter Budapest. Speciális kategóriában: 1. Szabó Géza, 2
Farkas Attila Budapesi, 3. Németh Jenő Debrecen.

A legmesszebbről érkezetl Joachim Voith, 1800 km-ről. Némelországból.
Legidősebb veze lő Oszlánszki Sándor, 1942-es születésű, a legliatalabb vezető

pedig Vészlőről érkezetl, egy 19 éves hölgy személyében. A legliatalabb autóval
Detmering Jürgen érkezett Némelországból. Schöneckből. Alegszebb bogár Szabó
Gézáé volt - Doxa 1. néven. A legszebb busz Németh Jenőé volt. a legszakadtabb
bogár pedig Rácz Edité. Alegszebb kabrió Kovács Csaba tulajdona voll alalálkozón.

A ..lángoló" bogár

A felvonulás
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Asztalra zuhant a faág
Szerencsés kimenetelű baleset történt augusztus 14-én, nem sokkal 12 óra

előtt a Liget-fürdö területén, ATölgyfa bülé előtt álló, több lörzsű, évszálados
tölgy egyik, mintegy három mázsás ága egyik pillanatról a másikra elváli a
törzsétől, és az alatta álló műanyag asztalra zuhan!, s azl tönkretette, valamint
néhány széket is összetört. Továbbá jóllátható nyomot vésett atalajba is a le
pottyanó termetes faág, Szerencsére sérülés nem történt, de rossz rágondolni,
hogy éppenséggel valakik nagyon megbánhatták volna ezt a strandon töltö II
napot, amennyiben annál az asztalnál ülnek adott pillanatban, Abüfé vezetője

elmondta. hogy már aszezon elején is lehullott egy kisebb, de elég termetes ág
a fáról, s szerencsére akkor sem okozott balesetet. A fa láthatóan lérgek által
megtámadot1, frissen vágat ágain lálható, hogy szinte szivacsossá rágták s nem
lehetetlen, hogy az előidézője is ez volt aszerencsés balesetnek.

A SPORTCSARNOK
SZEPTEMBERRE TERVEZETT PROGRAMJAI

Konditorna: hetente héllőn és csütörtökön 18 órától. Vezeti Varga Lajos
tornászolimpikon

Szept. 6. Cselgáncs minősítő verseny 7-17 óráig, GYENK
SE-Füzesgyarmal megyei I. bajnoki női kézilabda mérkőzés: Ifi 16,30-tól, felnőll

18 órától .
13. GYEFKC-űMTK megyei I. o, bajnoki férJi kézilabda mérkőzés: felnőtt 17

órától, ifi 18.30-tól
Kistérségi olimpia - úszás 10 órától
20, GYENK SE-Kétsoprony megyei I. o. női bajnoki kézilabda mérkőzés: ifi

16.30-IÓI, felnőtt 18 órától
Kistérségi olimpia - úszás (esőnap)

23. GYEFKC-Gyula megyei I. o. bajnoki férfi kézilabda mérkőzés: felnőtt 17
órától, ifi 18,30-t61

. Kislérségi olimpia - futás 9.30-tól
28. Acsoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság I. fordúló: 15 órától.

Egy nap a parakutatás jegyében

AGALAKTIKA BARÁTI KÖR PROGRülJA
szeptember 13-án, szombaton, du. 15 órától

Napirendi pontok.
1. Mi a parajelenség? - előadó dr. Frankó lászló

2. Akunhalmok tilkai - előadó Barn Gergely
3. Apiramisok rejlélyei - előadó: Kálló Róbert egyiptológus,

Egyiptom-kutató

Helyszíne a Kner Nyomda Rt. faháza az Erzsébet-ligetben, Kiss lajos u.

A közoktatási megállapodás keretében müködő

óvodák azért, hogy a jövőben is megkaphassák az álla
mi normatíva 100%-át. több lépcsőben át kell alakul
niuk közhasznú társasággá, egyébként a 2003. éVi
költségvetésről szóló törvény szeIint a közoktatási
feladatokat ellátó egyéni vállalkozóknak csak a nor
matíva 300/0-ának megfelelő hozzájárulást biZtosí
tanak. Az óvodákat üzemeltető egyéni vállalkozók az
átalakuláshoz szükséges pénzügyi és jogszabályi
feltételek biZtosítását elkezdték, Az önkormányzat
egyébként segítí az óvodákat: az átalakuláshoz szük
séges tárgyi eszközöket, melyeket az óvodák használ
nak téIitésmentesen, átadják az intézményeknek,
továbbá az átalakuláskor felmerülő költségeket is
megtéIiti.

* * *

Pályázatot nyújtanak be a Selyem út útépítés II.
ütemének megvalósításához. Az önkormányzat biz
tosítja a saját forrást. a beruházás 200/0-át. azaz
5249 155 Ft-ot a költségvetésböl és a lakossági hoz
zájárulásból. Ebből a lakossági hozzájárulás 600 e Ft.
A pályáZatot szeptember l-jéig kellett benyújtani.

Indián nyár Spanyolországban
2003. október 17-26-ig

Utazás: Neoplan autóbusszal: büfé, légkondi, WC
Szállás 7 éjszaka 3*'*-os szállodai, 2-3-ágyas,

fürdöszobás, WC-s, erkélyes szobákban.
Ellátás: teljes ellátás, svédasztalos étkezés.
Részvételi díj: 62 ezer forint.
Gyermekkedvezmény: 2 felnátt + 2 gyerek (10

éves korig) egy szobában - 50% a szoba árából.
Program: Október 17, - Indulás a kora hajnali órák

ban Gyomaendrődről. Útvonal: Budapest-Rábafü
zes-Udine-Montpellier-Llioret de Mar. Folyamatos
utazás kisebb megállásokkal.

Október 18. - Érkezés kb. 14 órakor a tengerparti
szállásra, ismerkedés a környékkel.

Október 19-24. -Indián nyár a spanyol tengerpar
ton: fürdőzés, napozás. Egésznapos városnézés
Barcelonában. Montserrat-i kolostor (fakultatív).
Hajókázás a tengeren; kulturális programok a csapat
igényei szerint.

Október 25. - Indulás Monacoba, 3-4 órás város
nézés a mini-hercegség ben. Este irány Magyar
ország.

Október 26, - Érkezés az esti órákban
Fakultatív programok: - Montserrat-i kolostor - 15

euro/fő, hajó - 15 euro/fő,

Jelentkezés és részvételi díj 50%-a 2003.
szeptember 20-ig Davidovics László idegenforgalmi
menedzsernél: tel.: 06/30/9742-608,

Llioret de Mar: rendkívül kedvelt üdülőhely,

hosszú, széles strandokkal. Októberi átlaghőmérsék

let: 23 oC. fok. Az üdülőhelyen: üzletek, diszkó, étter
mek, sőrözők. A strandon rengeteg vizisportolási
lehetőség. A szállodához tartozik: fürdőmedence,

napozóterasz, napágyakkal és napernyőkkel.
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RENDELET
MELLÉKLET

18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező

igénybevételéről

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a helyi önkormányza.
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény. 8. §.ának
(1), (2) és, 16. §.ának (1) bekezdésében, az
egyes helyi közszolgáltatások kötelező

igénybevételéről szóló 1995. évi XLII.
törvény 2. §-ában és a 4. § (4) bekezdésében,
valamint a települési szilárd és folyékony
hulladékra vonatkozó külön szabályokról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §.ában,
valamint a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LII'. törvény
46. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)
47. § (4) bekezdése és a 38/1995. (IV. 5.)
Korm. rendelet előírásainak figyelem·
bevételével a város közigazgatási területén a
talaj, a felszín alatti' vizek védelme és az
egészséges emberi környezet kialakításának
érdekében a települési folyékony hulladék
begyüjtésére, szállítására és ártalmatlanító
helyre történő leadására az alábbi rendeletet
alkotja.

ÁLTALÁNOS
RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A köztisztasággal és a településtisztaság
gal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása
keretében Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete (a
továbbiakban: képviselő-testület) a települési folyékony
hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és
ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján
gondoskodik.

(2) A Gyomaendrőd város közigazgatási területén
levő ingatlanok valamennyi tulajdonosa (tulajdonosi
közössége), kezelője, illetve használója (a továbbiak
ban: tulajdonos) - természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság 
az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladék
szakszerű elhelyezéséről a vezetékes szennyvízcsator
na hálózatra történő csatlakozással, ennek hiányában
gyűjtőtartályos ürítési és szállítási technológiára alapo
zott közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köte
les gondoskodni.

(3) A települési folyékony hulladék a környezet
szennyezését megelőző, károsítását kizárá módon,
meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások
nak megfelelő gyűjtéséről és szakszerű elhelyezéséről

az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az alábbiak
szerint:

a) ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezeté
sének lehetősége biztosított. ott a közcsatornába
kell vezetni aszennyvizet

b) ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezeté
,sének lehetősége nem biztosított, a keletkező

szennyvíz megfelelő, szivárgásmentes tárolását,
rendszeres elszállítását kell biztosítani

c) a szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel ren
delkező saját szennyvíztisztítóba történő beveze
téséveI. .

FOGALOM·
MEGHATÁROZÁSOK

2. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából
a) szolgáltató: a szennyvízcsatornára történő csat

lakozás esetében a Békés Megyei Vízművek Vállalat; a
tartályos szállító járművel történő ártalmatlanítás
esetében a közszolgáltatás végzésére kiírt pályázat
nyertese: Hanyecz és Társa Kft.

b) települési folyékony hulladékkal összefüggő

tevékenység: települési folyékony hulladék
kezelése

c) kezelés: települési folyékony hulladék össze
gyűjtése. átmeneti tárolása és kijelölt lerakóhelyre
való elszállítása

d) ártalmatlanítás: települési folyékony hulladéknak
a kijelölt lerakóhelyen elhelyezése

e) ártalmatlanító telep: települési folyékony hulladék
leürítésére szolgáló terület, ideértve az itt
foglalkoztatott személyek elhelyezésére és kiszol
gálására épített létesítmények területét is:
Gyomaendrődi Szennyvíztisztító Telep

f) települési folyékony hulladék: a szennyvízelve
zető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen
keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely

- emberi tartózkodásra alkalmas épületek
szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi
közmúpótló berendezéseinek ürítéséből

- a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerek
bői, valamint

- a gazdasági, de nem termelési, technológiai
eredetű tevékenységböl származik

g) kommunális szennyvíz: a lakossági ivó- és ház
tartási, valamint a gazdálkodó szervezetek szo
ciális célú (ivó-, tisztálkodási, egészségügyi)
vízhasználatából keletkező, más eredetű szen
nyvizekkel nem keveredett szennyviz;

h) ipari szennyvíz: a gazdálkodó szervezetek
működése során keletkező, nem kommunális
szennyvíz, valamint a lakosság nem háztartási
célú vízhasználatából keletkező szennyvíz.
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(2) A nem települési folyékony hulladéknak minősülő

folyékony hulladék ártalmatlanításáról a jogszabályi
előírások betartásával a tulajdonos köteles intézkedni.

A RENDELET
HATÁLYA

3. § (1) A települési folyékony hulladékkal kapcso
latos közszolgáltatás Gyomaendrőd város egész
közigazgatási területére kiterjed.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az ipari szennyvizek azon részére, amelyek

összetételük alapján a közcsatorna hálózatba
nem vezethetők be

b) egyéb jogszabályok alapján az emberre és a
környezetre veszélyes hulladékok, szennyvizek,
szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártal
matlanítására.

4. § (J) Gyomaendrőd város közigazgatási terü
letén a települési folyékony hulladék gyűjtését, illetve
ártalmatlanítási helyre történő szállítását a szennyvíz
csatorna hálózat kiépítését célzó beruházás befe
jeztéig, illetve a tényleges ingatlanrákötések meg
valósílásáig, azaz 2004. április 1-jéig a közszolgáltatási
pályázat korábbi nyertese végzi.

(2) A $zennyvízcsatorna hálózat kiépítését követően
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a szennyvíz
csatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanok fo
lyékony hulladékártalmatlanítás ellátásra szolgáltatási
pályázatot ír ki, amelynek nyertesével a polgármester
közszolgáltatási szerződést köt.

(3) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás
ellátására irányuló pályázat kiírása és elbírálása tekin
tetében a 241/2000. (XII. 13.) Korm. rendelet előírásai

az irányadók.

A KÖZSZOLGÁLTATÁST
ELLÁTÓVAL

TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉS
MEGKÖTÉSE

5. § (1) A szolgáltat6val a települési folyékony hul
ladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás te!
jesítésére a képviselő-testület megbízásából a pol
gármester szerződést köt.

(2) A szerződés a közszolgáltatás teljesítésére kiírt
pályázat nyertesével köthető.

(3) A szerződésben rögzíteni kell:
a) a települési folyékony hulladék elszállításának a

bejelentéstől számított maximális határidejét
b) a települési folyékony hulladékok gyűjtésének

módját
c) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos

kötelező közszolgáltatási igazolási és ellenőrzési

módját
d) a leeresztőhelyek megnevezését
e) akózszolgáltatás finanszírozásának módját és

feltételeit
f) a szolgáltatónak a lakosság felé irányuló tajékoz

tatási kötelezettségét,
g) a szerződés módosításának lehetséges okait és

eljárási rendjét.
(4) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje

lejár és újabb pályázat kiírására lehetőség nincsen,
vagy a kiírt palyázat eredménytelenül zárult, esetleg a
szolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás
ellátására, a polgármester legfeljebb 6 hónapi időtar

tamra megbízást adhat - pályázat nélkül - a közszol
gáltatás teljesítésére, amíg az új szolgáltató pályázaton
történő kijelölésére nem kerül sor. A polgármester által
adott megbízást a képviselő-testület legfeljebb további
6 hónappal meghosszabbíthatja.

(5) A szerződést mindkét fél 9 hónapos felmondási
idővel írásban, kártérítési kötelezettség nélkül felmond
hatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan
feltételek mellett kell teljesíteni. Súlyos szerződés

szegés esetén azonnali hatályú felmondásnak is helye
van.

(6) A szerződés lejártát megelőzően legalább 6
hónappal vagy a felmondás kézhezvételét követő 3
hónapon belül az önkormányzat újabb pályázatot ír ki a
közszolgáltatás ellátására.

FOLYÉKONY HULLADÉK
KEZELÉSE

6. § (1) A keletkezett települési folyékony hulladékot
(kommunális) a Békés Megyei Vízművek Vállalat által
üzemeltetett Gyomaendrőd város tulajdonát képező

(hrsz: 02238/2, 02238/3) városi szennyvíztisztító
telepen kell elhelyezní.

(2) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a
szolgáltatást igénybevevő és a szolgáltató között - a
PTK közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályok
szerint - szerződéses jogviszony jön létre. (PTK 387.,
388. §)

7. § (1) Az 1. § (3) bekezdés b) pontja hatálya alá
tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán
keletkező szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben
meghatározott módon, a szolgáltatás igénybevétele
útján köteles gondoskodní. A közszolgáltatást igény
bevevő köteles megfelelő rendszerességgel és időben

elvégeztetni a szolgáltatást.
(2) A települési folyékony hulladék tulajdonosa a

szolgáltató telephelyén személyesen, írásban vagy
telefonon igényelheti a szolgáltatást.

(3) A szolgáltató az ipari szennyvizek közül csak
azokat szállíthatja el, melyeknek a szennyvíztisztító
telepre történő beszállításához az igénylő engedéllyel
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rendelkezik. Az engedélyt köteles beszerezni mindazon·
gazdálkodó szervezet, amely közcsatorna bekötéssel
nem rendelkezik, és e rendelet által meghatározott szol
gáltatást igénybe veszi. Az engedélyt a szenny
víztisztító telepet üzemeltető Békés Megyei Vízművek
Vállalat adja ki, kérelem és helyszíni ellenőrzés alapján.

A kérelemhez szükséges:
a) nyilatkozat, hogy az ingatlanon milyen tevé

kenységet végeznek és a tevékenység során
keletkezik-e ipari szennyvíz

b) a belső csatornahálózat vázlatos rajza, a
tevékenység(ek) technológiai leírása, az ezek
során használt segédanyagok megjelölése,
melyek aszennyvízbe kerülhetnek.

A SZOLGÁLTATÁST
ELLÁTÓ

KÖTELEZETTSÉGEI

e. § (1) A szolgáltatást végző vállalkozásnak ren
delkeznie kell a közszolgáltatási feladat ellátásához
szükséges hatósági és környezetvédelmi engedé
lyekkel.

(2) A szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra
készített, zárt rendszerű járművel végezhető. A jármű

teljes mértékben meg kell hogy feleljen a mindenkor
érvényes jogszabályoknak.

(3) A szolgáltató az általa nyilvántartott és vissza
igazolt megrendelést a bejelentést követő 3 mun
kanapon belül, az igénylővel egyeztetett időpontban

teljesíteni köteles.
(4) A szolgáltató a szolgáltatás elvégzésének

akadályoztatásáról köteles a megrendelőt értesíteni
(írásban, személyesen vagy telefonon), és közölni a tel
jesítés új időpontját.

(5) Az ellátó a szolgáltatás elvégzését nem tagad
hatja meg, kivéve az alábbi esetekben:

a) az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az
ingatlan megközelítését

b) az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingat
lan megközelítése

c) az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szol
gáltatás végrehajtására

d) nem biztosított a biztonságos, balesetmentes
munkavégzés

e) a települési folyékony hulladék veszélyes anyag
gal szennyezett

f) a szippantandó anyagról érzékszervi megál
lapítás alapján feltételezhető, hogy közcsatorná
ba a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján
nem engedhető.

(6) A szolgáltatást ellátó köteles a szállított szenny
víz eredetét igazolni, és az erre vonatkozó iratokat két
évig megőrizni.

(7) A szolgáltatás ellátójának rendelkeznie kell:
a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó

szervezettel

b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyil
vántartási rendszerrel

(8) A szállításra hasznosított eszközt közterületen
tárolni tilos, telephelyen belül a többi járműtől el kell
különíteni. Lakóépületek udvarán kizárólag erre a célra
elkülönített helyen tárolható.

(9) A szállító járművek tisztítása és fertőtlenítése

szigetelt térburkolattal ellátott nyíltszíni mos6térrel ren
delkező területen végezhető oly m6don, hogy a
lakosságot zavar6 mértékű szaghatás ne alakuljon ki,
valamint az elhasznált víz előírásoknak megfelelő elhe
lyezése biztosított legyen.

A SZOLGÁLTATÁS
DíJA

9. § (1) A települési folyékony hulladék kezelésével
kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos
díjat köteles fizetni.

(2) A díjfizetés a szolgáltatás megtörténtekor ese
dékes készpénzfizetési számla ellenében.

(3) A közszolgáltatás térítési díját Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete határozza meg, minden év
január 30. napjáig. (1. sz. melléklet)

(4) A közszolgáltatási díj megállapításánál a 2000.
évi XLI/I. törvény 25-26. §-a, valamint a 242/2000. (XI/.
23.) Korm. rendelet előírásai az irányad6k.

(5) A szolgáltató az alkalmazott díjtételt megren
deléskor - amennyiben az nem levélben történik - köte
les a megrendelő tudomására hozni. Ha a megrendelés
és teljesítés közt eltelt időszak alatt árváltozás történik
a szolgáltatásban, az alkalmazott díjtétel a megren
deléskor érvényes tarifa szerint kerül számlázásra.

(6) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla
adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban a
tulajdonos a szolgáltatónál, illetve megbízottjánál
kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyen
lítésévei kapcsolatos kötelezettségre halasztó hatálya
nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szol
gáltató 15 napon belül írásban köteles válaszolni.

(7) A szolgáltató köteles kártérítést fizetni, ha a tulaj
donos ingatlanán a szolgáltatás végzése során kárt
okozott.

(8) A szolgáltató köteles a szolgáltatás során okozott
(keletkezett) szennyeződés megszüntetéséről gondos
kodni.

VEGYES
RENDELKEZÉSEK

10. § (1) Jelen önkormányzati rendelet betartását
és a szolgáltató vállalásainak megvalósulását a jegyző

a közterület-felügyelet útján ellenőrzi és betartásáról
gondoskodik. Ellenőrzésre jogosult továbbá a
Rendőrség is.

(2) Amennyiben magasabb szintű jogszabály el
térően nem rendelkezik, szabálysértést követ el és
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30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:
a) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos

szolgáltatást jogszabálysértő módon nem veszi
igénybe, vagy nem a szolgáltatás ellátásával
megbízott szolgáltatását veszi igénybe

b) az ingatlanon keletkező szennyvizet nem az 1. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően he
lyezi el

c) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
szolgáltatást jogosulatlanul végez, vagy azt jog
szabályellenesen végzi

d) a szennyvizet nem a 6. § (1) bekezdésében
kijelölt helyre szállítja

e) szennyvizet a város közigazgatási határán kívül
eső helységből illetéktelenül beszállít.

ZÁRÓ
RENDELKEZÉSEK

11. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,
ezzel egyidejűleg a 13/1998. (III. 30.) KT rendelet,
valamint az azt módosító 3/2003. (II. 4.) KT rendelet és
a 13/2000. (IV. 20.) KT rendelet 13. §-a hatályát veszti.

1. sz. melléklet a 18/2003.
(VIII. 12.) KT rendelethez

A szolgáltatás díjtételei 2003. évre az
alábbiak:

lakossági szennyvíz szippantási díja, közcsa
tornával ellátott területen 1065 Ft/m3

lakossági szennyvíz szippantási díja, közcsator
na nélküli területen 960 Ft/m3 •

A szolgáltatás díja a kiszállított szennyvíz
mennyiség arányában, támogatás igény
bevételével:
Szennyvíz szippantása, 2 m 3 3250 Ft/fuvar
ártalmatlanító helyre 3 m 3 3800 Ft/fuvar
történő 4 m 3 4350 Ft/fuvar
szállítással 5 m 3 4800 Ft/fuvar

A szolgáltatás díja a kiszállított szennyvíz
mennyiség arányában, támogatás nélkül:
Szennyvíz szippantása, 2 m 3 I 3800 Ft/fuvar
ártalmatlanító helyre 3 m 3 4300 Ft/fuvar
történő 4 m 3 4800 Ft/fuvar
szállítással 5 m 3 5250 Ft/fuvar

Közületi szennyvíz szippantási díja: 1250 Ft/m3

Árnyékszék, WC-tisztítás: 2500 Ft/m3

Az árak a 12%-os áfát tartalmazzák.
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Mazsorett-hírek
Gyönyörü napok Lengyelországban

A gyomaendrődi Színfolt Mazsoreltcsoport élményekben gazdag, felejt
hetetlen napokat töltött el Lengyelországban, Polanica-Zdrojban, ahol nagy
szabású, színpompás fesztiválon veltek részt. Ez hagyomány már ebben afestői

szépségű, tiszta városban, mint az is, hogy minden évben Magyarország is
képviseli eli magát e reprezentatív, promenád-rendezvényen Tavaly a Rajkó
Zenekar aratott fergeteges sikert, az idén bennünket ért az a megtiszteltetés 
számolt be a Híradónak Hunya Jolán, a csoport vezetője -, hogy Ma
gyarországot és a mazsoretteket képviselhettük. Egy varsói, négytagú ének
együttessel több, mint három órás műsort adtunk. Aközönség szeretete, ez az
első perctől kezdve érezhető volt, de a polka és a magyaros számokat folya
matos tapsvihar kísérte.

Vendéglátóink jóvoltából pompás ellálásban volt részünk, remek volt a
hangulat, nagyszerű barátságok szövődtek. Együtt kirándultunk, másztunk
hegyet a Mosoly Lovagrend kancellárjával, alkancellárjával, a fesztivál fő

szervezőjével, valamint tiszteletét tette körünkben a lengyel egészségügyi mi
niszter asszony is. Jelenlétük nem mindennapi volt aszámunkral Kedvességük,
szerénységük, közvetlenségük lenyűgözte az egész csoportot. Az egyik délután
meghívást kaptunk a Polanicában élő és tevékenykedő sebészprofesszor
magánkórházába, ahol égési sérülteket ápolnak. Betegeknek, orvosoknak és
ápolónőknek - akik apácák voltak -, magyar népdalokat énekeltünk, majd tán
coltunk. Ilyen közönség előtl még soha nem léptünk fel a kilenc év alatt.
Meghalollságunkat nehezen tudtuk palástolni, hiszen súlyosan sérült gyerekek
és felnőttek csillogó szemmel, kipirult arccal tekintettek ránk. Éreztük a felénk
áradó hálát és szeretetet. Csodálatos volt' Az apácákat abGtlorgatás fortélyaira
tanítgattuk és a csárdás lépéseire Egyéb mókás pillanatok után, ajándékokkal
megpakoltan tértünk vissza aszállodánkba.

ASzínfolt Mazsoreltcsoport vezetőjét. Hunya Jolán tanárnőt és aprofesz
szor urat július B-án avatták lovaggá Aszínpompás ceremóniát amazsorelt
csoport tánca nyitotta meg apolanicai színházteremben. Ez után kezdődött az
ünnepség. Hunya Jolánt lengyel árva gyerekek kísérték a színpadra, a ma
zsorettek felsorakoztak közéjük. AMosoly Lovagrend kancellárja beszédet mon
dott, majd feltűzte a"mosolygó napot" agyomaendrődi pedagógus ruhájára. A
mazsorettcsoport vezetŐjét aMosoly Lovagrend tagjai közé fogadták, stllusosan
egy gyönyörű, vörös rózsaszállal lovaggá avalták (hölgyeknél: Lady). Az alkan-

AGól-Suli idei (eddigi) eredményei
A Gól-Suli Alapítvány 1996 óta működik Gyomaendrődön, Gál István

vezetésével. A labdarúgást szerető gyerekekkel foglalkozik és ér el velük ered
ményeket, sikereket. Jelenleg mintegy ötven fiatal rúgja alabdát és tanulja meg
a labdarúgás alapjait Gál István védőszárnyai alatt Az idei, 2003-as év eddigi
eredményei:

Március 23. Lajosmizse, V. Csibe Kupa 8csapal részvételével - IV. helyezés
Június 1. Csorvás, lit. MA-FA Kupa - III. hely
Június 2-22. I. Carlos Kupa Gyomaendrődön, a VSE szervezésében,

Szakál os Ernő vállalkozó támogatásával. Budai 11. neves utánpótlás neve/ő

egyesületet látla vendégül - két csapatlal. A Gól-Suli a 2. helyezést szerezte
meg.

Július 15-19. Ásotthalom, edzőtábor 25 gyermek részvételével. Két
edzőmérkőzés, napi két edzéssel. Felkészülés a11-13 éveseknek.

Július 22. Gyomaendrőd, edzőmérkőzés 11-13 éveseknek Lajosmizsével
Július 24. Gyomaendrőd, edzőmérkőzés 11-13 éveseknek Lajosmizsével.
December 20-án újra megrendezésre kerül aSzaloncukor Kupa, aGól-Suli

saját szervezésében és rendezésében. Előreláthatóan 6-8 csapat vesz részt a
tornán.

A x. Múvésztábor
A gyomaendrődi Bethlen Alapítvány idén tizedszer rendezte meg a

nemzetközi művészlábort. Kapcsolódott a rendezvényhez például aművelődési

házban egyéni kiállítás, de komolyzenei hangverseny is areformátus templom
ban. Azárókiállitásnak idén is aVidovszky Béla Városi Képtár adott otlhont A
nemzetközi jelleget ahét országból érkezett résztvevők adták. Eljöttek művészek

például a szomszédos országokon kívül Hollandiából, Egyiptomból,

cellár úr folyamatosan tolmácsolt, így pontosan követhető volt az avatási
ünnepség. Hunya Jolánnak mosolyogva kellett az ezüst kehelyből meginnia a
három-négy citrom levél. Természetesen ez a produkció nem jelentett gondot,
nevetve mutatta fel az üres serleget.

Ünnepi beszédek és gratulációk özöne vette kezdetét, szebbnél szebb
virágcsokrok kíséretében. Mindannyiunk számára érdekesek voltak a látottak,
felemelő és örömteli érzés volt aceremónián részt venni. Fokozni talán már alig
Ieheteit az eseményeket, atörténtekel- és mégisi Utolsó este show-műsorszá

mainkkal szórakoztalluk agyönyörűen megvilágított szökőkút elő~ anagyszámú
közönséget. .

Sajnos, abúcsú percei is elérkeztek. Krakkón és Szlovákián keresztül foly
tattuk utunkat hazafelé - tudtuk meg Hunya Jolántól -, de ez már egy másik
történet.

Az egész csoport köszönetét fejezi ki Szilágyi Szabolcs alkancellár úrnak,
amiért lehetővé tette számunkra ezeket afantasztikus napokat! Köszönjük, hogy
együtt lehettünk ilyen nagyszerű emberekkel, köszönjük abarátságoti Reméljük,
hogy novemberben viszonozhaljuk vendéglálólnk kedvességét!

Törökországból is. Negyven művész készített képeket, szobrokat és más
képzőművészeti alkotásokat. Anegyven művész 112 alkotást hozott létre atábor
ideje alatt, ebből 108 volt látható a zárókiállításon. Békés megye
rendőrkapitánya, Kurucz Ferenc méllatta atáboralapíló Csuta György erőfeszíté

seit, és az immár nyolc éve atábor életében meghatározó dr. Pataj Pál művészeti
vezetőkénti tevékenységét. Természetesen itt volt a testvérvárosi Nagyenyed
művészeti küldöttsége is Balog István vezetésével. A kiállítást, mintegy
kereljátékkénl muzsikájával, dalaival Szabó Zollán és Juhász Kalalin díszílelte.
A tábor életében mindig van egy szakmai kirándulás, s ez így volt az idén is,
amikor a Hortobágyra, Hajdúböszörménybe és Hajdúhadházára látogattak az
ottani művészlábort meglátogatni a résztvevők. Kiállításaik kölcsönösen
megtekinthetők egymás "bázisán".
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A keleti légiók és a kurszki páncéloscsata (Szicíliai partraszállás)

pv. orosz Ironton harcoló csapattisztek már 1941 végére megtapasztaliák, hogy
a győzelemre akkor van remény, ha az elloglall területek lakusságát és az addig
fogságba ese~ hárommillió orosz katonát megnyerik Alegtöbb helyen a bevonutó
német és szövetséges csapatokat lelszabadílókénl üdvözöllék. Ezért Sztálin 1941.
november 17-i 0428-as számú hadiparancsa szerint minden ezrednél elrendelték
20-30-lós szabolázsegységek létrehozásat. E csoportok az ellenség halában egy
4D-ű0 km mély és 20-30 km széles sávban némel egyenruhába öltözve semmisítet
ték meg a telepűléseket. Ügyel lek arra, hogya lemészároll lakosokból maradjanak
szemtanúk, akik elmondják a "némel" rémte~eket.

Sok volt az önkéntes abalti államokban, anémetek oldalán. Atartui egyetem rek
tora levélben fejezte ki Észtországban adiákság akaratát, hogy fegyvert log a bolse
vizmus elten. A némel csapaUisztekkel nem érteIt egyet a német politikai vezetés,
megliltolta abalti önkéntesek bevetését az első vonalban. Hitler 1943 nyarán az elfo
gadható béke utolsó lehetőségét szalasztalla el. Véglegesen meglillotta orosz had
sereg leláltílását. Akeleti (rontan csak önkéntes kozák századokat állitottak lel. 1942
nyarán eseII fogságba VIaszov altábornagy. Vlaszov és környezete 1943 elején úgy
vélle, hogya németek keleti politikájának megváltozása valószínűleg a sztálini rend
szert összeroppantja.

1945 végén ötmillió, Moszkvának atadott személy nem kíván hazajönni. Az
amerikai hatóságok kiszolgáltatlák a szovjeleknek, akik kegyetlen bosszút álltak a
másik oldalra kerüli oroszokon. Vlaszovot felakasztották, 1943. július 5-én
megkezdődött akurszki páncéloscsata Ahírszerzési források több információt nyúj
tollak, és néhányat ezek közül a britek adlak át a szovjeleknek, mivel megfejtették a
titkos német kódokat.

A németek pont azokon a szakaszokon támadtak, ahol az oroszok megerős~et

lék avonalat. Pv.l áttörni nem tudtak. AVörös Hadsereg 300 OOO helyi lakost gyűjtölI

össze, és megépíttette velük a legnagyobb védelmi rendszert. Nyolc vonalból álló
tankelhárító akadályrendszer épült 5600 km hosszan. Több mint félmittió aknát
telepítettek az oroszok, ügyesen, úgy rendezve, hogy atámadó jármúvekel gondosan
elkészített "halálmezőkre" tereljék, ahol páncéttörő fegyveresek tüze 10gadia őket. A
Tigris kiválÓ harci járműnek bizonyult, Jóval nagyobb volt a lőlávolsága (kétezer
méterről is megsemmisítelte aT-34-est), mint a szovjet páncélosoknak. Tudni kell,
hogyaKurszknál bevetett SS páncélos ezrednek csak egy százada rendelkezett
Tigrisekkel.

pv. összecsapás július 1Q-ig tartott, a Prohorovkánál megkísérelt áttörés kudar
ca véget vetell a kurszki ütközetnek. Ekkor volt 1943. július 1Q-én a szicíliai part
raszállás. Akurszki csatát a II. világháború legvadabb űlközeteként és a történelem
legnagyobb páncélos csalájaként tarlják számon. Ebbe a forgalagba dobták be a
Wafren SS kiváló hadoszlályait is. A németek 10 ezer kalonát és 300 páncélost
veszteitek. A német élő erő és haditechnikai állomány veszleségét sohasem tudta
kiheverni. A keleti fronton a kezdeményezési az oroszok vették át. Ök 250 ezer em
bert, valamint a harckocsi állományuk felét vesztették el. A Watle SS hadosztá
lyokai időről időre arra használták, hogy belömjék velük a frontvonalban keletkezett
réseket.

Aháború menelét azonban az emberek hősiessége nem tudta megváltoztatni.
Ettől kezdve egészen a háború végéig a német haderő elsősorban keleten védekező

harcokat vívott és lassan hátrált, egészen Berlinig.
DrWJ.

A M. H. Salamon-önterjúk
M. H. Salamon a 20, század második lelében Európa kullurál:s életének egyik leg

meghalározóbb alakja voll, Igazi kozmopolita világfi, Hányszor lalálkozhattunk vele
Stockholmban, aSkanzenben, amint kis papírzacskóból Jean-Paul Sartre legújabb művének fee
nieivel eleti a galambokaU Hányszor láthaltuk a British Museum könyvtárában, amint órákig
iegyzelelt egy-egy több ezer oldalas kötetböl- ami nem kis leljes~mény, ha meggondoljuk, hogy
összesen annyit tudolI angolul, .yes" és "no", de mindig összekeverte őkeL

Al. emberekkel szemben bizalmatlan volt, csak néhányunknak adatott meg, hogy igazán
közel kerüljünk hozzá. Engem például akredencig engedell, mig Picasso sosem jutolI túl a láblbr
lőn. Egy párizsi pincében ismerlem meg, ahol jau-szlenderdekel játszotlunk néhány haverral.
Igazán dögös bandám volt, 011 voll Miles Davis, Marcus Miller. Ray Charles, sől, maga Glenn
Miller is rendszeresen lejárt, annak ellenére, hogyakkor már évekóla halott voll. Egyesős novem
ber esle Miles szólója közben nyíli apinceajló, és egy ázoll, vékony ember lépett be. Hosszú,
fekele szakálla vott, lekete ballonkabálol viselt, és mély, pocsolyakék szemében kúlönös böl
csességelláltam csillogni. Azonnal ahalása alá kerüllem.legelsó mondata örökre megváltozlal
la az élelem. Teljesen lenyúgözötl afellokozolt p/ólécizmus, mely szavaiban rejlell:

- Pillanalokon belül ilt lesz arendörségi
Scsodák csodáia, máris szirénákal halloMunk, és kocsik lékeztek a ház elött. Szóhoz sem

julollam adöbbeneItől. Ezután Salamon bebújt egy nagyb6gölokba, és még kiszóli:
- Ha kérdeznek, nem láltatok semmill
Ezer. Ray Charles megsMődölt, és lel akarfa dobni. de Végül sikerüll megbékiteni. Salamon

ulóbb elmagyarázla, egy lélreérlés miatt üldözi ahalóság. Egy idős hölgy megkérte, hogy kisér
je ál agyalogálkelón, de Salamon - aki akkoriban még igencsak törte a franciát - úgy értelle:
"Legyen szíves, vegye el aláskámal. és lusson l"

Származásál örök homály fedi. En is, aki legközelibb tanitványa leheltem, csak annyiliudok,
hogy egyszer, mikor rajtakaptam apárizsi Moulin Rouge-ban. amínl éppen aSzovjetunió alkot
mányál lanulmányom az éllap takarásában, mérges lelt, és magából kikelve azt ord~otta:

Mázáliovi - de aszemén láltam. hogy igazából azt akarta mondani: Guanlera mera. A mítosz
szerini Magyarországon szü/elell, 1937-ben, Marcaliban vagy Alsónánáson, de egyiket sem si
került hitelt érdemlően bizonyilani. Annyi bizonyos, hogy mindkél helyen van szülőháza. IIjú éveit
Budapeslen töllólle, és 1956-ban, bár még csak 19 éves voll, jelenlős szerepel vállalf aIörténel
mi eseményekben lökmagol áru II aCorvin közben, arádió elJoglalása után pedig azonnal meg
szervezte abülét, és alorradalom bukása ulán még napokig védeIt egy rekesz bambiL Végül azon
ban menekülnie kelleM. Ravasz laklikát eszeli ki: miközben mindenki Ausztria felé igyekezell
elhagyni az országot, ő aszovjet nagykövetségre ment, és menedékjogot kért aSzovjeluni6ba, Ez
annyira ósszezavarta a hatóságokat, hogy véletlenül pozilivan bírálJák el úllevélkérelmét, így
akadály nélkül nyugalra távozhaloll. Akkor vált Európa és avilág vándorló utasává, aki míndenüll
olthon van és sehol sincs olthon. Ezérl igen nehéz volt telelonvégre kapni.

Hogy vagyonát miből szerezte, újabb rejlély. Vannak ugyan plelykák, de eddig még semmit
sem sikerült rábizonyitani. Egy biztos: ahatvanas évek derekán már Európa egyik leglehetősebb

polgárának számított. Tanitványait avilág legkülönbözőbb helyeir61 gyújtölle össze, különböző

ulazásai során Vatami karizmalikus erő áraot belőle, ami arra késztette az embert. hogy minden
hová kövesse. Annál is Inkább, mertlisztességes Iizetésl és teljes ellálásl igért

Salamon elkölelezelt híve voll a keleti kullúrának. Azt larfolta, hogy ő Ravi Shankar
reinkarnációja Egyszer aztán ahetvenes évek végén George Hal/ison elárulta neki, hogy Ravi
Shankar még él. Salamon kinevelte George-ol. és az esi hátralévő részében Rolling Slones-

dalokal énekeli, csak hoyy bosszantsa. Salamon stramm Iérli volL - Vielnamban aszeme lállára
robbanlollak lel egy lyúkólat, s neki annyi lélekjelenléte voll, hogy öSSlegyújtölle atollakat, és
kés6bb jó pénzéri eiadia avelük kilömötl párnáka!- Tehál, mini mondiam, kemény volt, rilkán
mulalIa ki megrendüllségél, de akkor 011 lállam rajla: szive mélyén ludja, hogy George minden
szava igaz, smikor az I can't get no salislaclion-t énekli. valójában ezt gondolja: "Miért is nem
szüleltem orangutánnak, jaj, miért?" Ezl az eseteI kövelöen Salamon súlyos depresszióba eselL
Napokig maga elé motyogva járkált lel-alá, majd hírtelen eltúnt. Sokáig nem halloltunk róla, hiába
kulallunk ulána. Már a legrosszabblól tarloltunk bevállja régi fenyegelését, és raggie bandál
alapil Jamaicában, Végül Indiában bukkanlak rá: egy padlizsán-szállilmányba rejlőzve meg
próbált bejutni Ravi Shankar házába, hogy bárön ál lelszivódó mérget kenjen aszilárja húrjaira
Az indiai börtönök akkoriban tele vollak, ezért ahalóságok praktikusabbnak látták, ha Salamont
egy csapat megvadult elelánt elé dobják. Salamon az utolsó píllanatban - csodával haláros
körülmények közölI - megszökötI, és tehénnek öllözve sikerüll elérnie az országhatár! Néhány
nap múlva úira köztünk voll. és együll neveliünk csacskaságán. Salamon apszichológusok segít
ségével hamar kiheverte amegrázkódtalásl, igaz.löbbé nem voll képes grillcsirkét enni bozótvágó
kés nélkül.

Az .Őnlerjúk" öllete ahetvenes években logalmazódoll meg Salamonban, egy igen nehéz
idöszakban, melyel aközönség teljes apáliája jellemzelt, vagy ahogy amesier szokta mondani:
"Senki nem akar interjút készíteni velemi" - Ugyan ezl egy kritikusa kicsit durvábban logalmazta
meg "Ki nem szarja le, mi van Salamonnal?- - Ezért halározolt végül úgy, hogy önmagávalloly
tatolI beszélgetéseít rögzfli az utókor okulására. Abeszélgetések célja az volt, hogy bebizonyilsa
nézelei helyességél. Kereszlkérdésekellell fel önmagának, ellenérveket hozolllel, ily módon lelle
próbára elméletei igazságtartalmát. igy bizonyitolla be, többek közöll, hogy az élet értelme a
lengöteke, akoleszterin csak akkor egészségtelen, ha egy nyúllarmon élünk, és hogya vazallus
rendszert az emberiség ulonautáklóllanulla, akík az egészeI csak viccnek szánták. Első Őnterjú
ja hatalmas sikert aratott lanitványai körében - mas ugyanis, érthelellen okokból, nem volt
kiváncsi rá.

Salamon nagy hangsúlyl helyezett rá, hogy az emberek megadják egymás rangjának és
eimének akell6tiszleletel, ezérl Őnterjúi során Robert E, Lee-nek szólílolla magát. Idősebb korára
azonban házsártos vénember let! Gyakran konlrontálódoll magával, és csak "vén idiótának"
nevezle magál, amin álla~dóan megsértődöll, és néha helekig nem beszéll magával. Az Őnterjúk
is unlallák már, és egyre könnyebben hagyta meggyözni magát magálól. Ebből az idöszakból szár
mazik hiressé vált négysorosa, mellyel azon elméletél igyekezte igazolnI. miszerint agyöngylyúk
ahiányzó láncszem:

- Agyöngytyúk ahiányzó láncszem'
- Tévedszl
-Igazam van, te hülye, szenilis baromi
-Na jól
Utolsó éveit arra szánta, hogy kötetbe rendezze az Őnlerjúkal, de akiadást már nem érheIle

meg. Kökörcsinszedés közben agyonsújtolla egy villám. Aközelében lehellem az utolsó, végzetes
pillanaiban, igy haiihaMam anagy agnosztikus halhalallan utolsó szavait:

"- Én mondom, Roberl, nincs élet ahalál ulán l

- Majd meglátjuk, le hibbant, vén barom!"

Kövesdi M. G. Gyoma
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Anyakönyvi változások
Házasságkötés: Kulik Csaba és Kardos Karola, Szujó Zoltán és Jónás Gabriella,
Kereki Zsolt ~s Nándori Anila, Latkóczki Lajos László és Mikó Judit, Timár AHila és
Bula Edina, Adám László Endre és Gecsei Sarolta Teodóra, Lehóczki Krisztián és
Klimó Szilvia Lidia, Valqi Tibor és Seprenyi Mária, Szóllősi Holand és Jónas Anita,
Dávid Józsel és Bornai Agnes

Elhunytak: Kovács Lajos 83, Márki Imréné Csalári Emília 68, Nagy Lajos 71, Patai
Islván 67, Szilágyi Irr.~e 36

Gyomaendrődi Híradó szerkesztösége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

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

BEIRATKOZÁS .A. RUMBATSE TÁNCISKOLÁBA
2003. szeptember 3, 8,10 és ls-én 17 órakor

a gyomaendrődi Katona J. Müvel&lési Házban.
Első foglalkozás: 2003. szept 8-án 17 órakor
Tandíj: 1500 Ftjhó. Oktató: Megyeri László

.... : - ~ - - - .

Tisztelt Hirdetönk!
A HíRADÓBAN megjelenö magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á K 7_ apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A beküldend6
hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban is kéreml

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra. egyéb eladni
kívánt dolgai írányáiát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jeleuék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenéstl

,.................................................................................
, (Irányár: " Ft) (olvasható ltóssali) i
1. ' ,.__ .J

,.---..---- -.---.-.--- --..-.---- -.--~7-····- ..--.--..----..-.--- *
INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i

Feladó neve: : ..
Címe: , ,., , .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó):_ .

KIADO

GolI 1,6-os. diesel, ló állapotban.. 11 honap
müszakivat eladó. L2r 195 E FI. Erd: Uhrin
Lajos, Gye., Sebes Gy. u. 42.

2 sebességes 12 V·os csónakmolor elado. Lár
20 E FI. Erd.: 661280-126; 06/20/5373-644
-b-4x-

Iroda es üzlethelYlség~k kra.d6kl elm: Gye,
Kossuth u. 31. (volt AFESZ) Erd.: 06130/9252
484. -b-

Mechanikus garázsemelo (gYik), kéZI mu
kódletésű hidraulikus emelógém (zsirál) eladó
(45 E fl) lOrd .. Kovács Lajos. Gye.. Fáy A. 26
- b-4x-

Ml IS 12~-ös. 1 éves muszakrval eladó. Lál
40 E FI Erd. 06/30/6554-599; 661284-506
-b-4x-

Alsó tagozatosok korrepetáláSál. lelzárkoztatásat
vállalom. Erd.: 386-435

ElZ 250-es motorkerékpár, 2 eves muszaklval
eladó. I.ár 95 EFI.

Ulánluló. ponyvás. uJszeru állapoIban eladó.Lár
130 EFI.

JARMU

.altlszla. Irszeller IS utY ea
Erd .. 661285-458. b-4x-
Veszélyes lák kivágásál. gallyazás~

felvágásál vállalom. láncfűrésszel. Erd.:
06/70/2830-347. -b-4x-

un at van : mo s, vasal s. ev s r s.
igény szerint bevásárlás. lakaritás, alkalmi
munka. Érd.: 06/30/5596-327. -b-4x
UJkertben. belterulelen síántóloraeraGo-meK
lodni munkaidőben a386-1721117-es melléken.

MotorOs kOCSI eos egy Uf Fagor mosógép eladó
15 E. 64 Efl Erd.: 661284-190. -b-4x-

Eladok öntöltvas radlátorok - 4 db - (JE
FI/db), vizmelegH6 (8 E FI), C-18-as lalikazán
(30 E FI). bejárati ajtó 200X90 cm (15 E. Ft),
ugyanill lűrdók3d ingyen elvihető. Erd.:
06/3013987-760. -b-4x-
Aron alul 3 lunkclós, esovéd6s babakocsI eladó.
Ár megegyezés szerint. trd.. 06170/2402-000.
-b-4x-

Jobb blzonyltványértl Korrepetálás. lelzárkoz
latás kisiskolásoknak. illetve 5.. 6. osztályosok
nak lörténelembQl, A foglalkozások heli rend
szerességgel zajlanak. Gél a minél jobb iskolai
eredményelérésel Erd.: 285-141 (17-20 óra).
06/30/8563-218. ·b·

Nagy máísa (20 Efl), ndl kerekpár (5 EFi), kaly
hacsövek (ár megegyezés s/ellnt) eladók. Érd.:
66/386-954. -b-4x-
ATof% eloItI .gomba" V2ilalkolás cellából
kiadó. Erd.: Hősök útja 23/1.; 661285-554. -b
Betonkeveroérl cserébe megkimélt 2 éves
babakocsil. új. katonai bakancsokaI. vagy mág·
neslé~es szobakerékpárt adnék. (I.ár 16.12.35 E
Ft. . Erd.: 06120/3115-748. -b-4x-

Bonloll ablakok. rácsos 9yerekágy, bébl~or
dozós aulósűlés eladó. Ar 3 E FI-IÓL Erd.:
06/70/5456-225. -b-4x-

Eladó: P. fiai Irrss muslakival, nagyon Jó
állapotban. lár 150 EFI. Erd. 06/30/4419-928
-b-4x-

15 l-es slol6prés. 250 kg-os fekvő, la mérleg
eladó. I.ár 12 Eés.5 EFl. B l-es rakodókaplár
9800 FI/db. eladó. Erd.: Kiss Lajos, Madách I u.
9. II. Tet.: 285·956.•: 4x-
NOI gondozót keresekl trd: Gye.,~
lel .. 285-895. -b-

Nokla-3210-es teleion SIM kártyával. töltovel
etadÓ. Lár 7EFt. ~rd. 06/20/4280-457. -b-4x
Minden kedves vendégel nagy szereteltel várok
lodrászüzletembenl (Hösök tere 12) Beje
lentkezés ahelyszinen. vagy a06/3015219-869
es számon lehetséqes.
TT-4R \faktorral kertek szánláSát, baronálását,
talajmarÓzásl. vetést. valamint fuvarozási vál
talok. Erd.: Vincze Zollán, Gye.. Jókai u. 5, leL:
06/30/2457-320. -b-
m:-51 cm lXI, sarklioli, s~nes TV. Videoton
rádió-tuner, digílátis. programozhaló eladó. I.ár
22 és 13 EFI. Erd: Budai J3nos. Gyoma. Bethlen
G. u. 36.

Szakdolgozalok. esszék gépelése. szerkeszlése,
nyilvánlarlások készílése, adatfelvitet rövid
haláridóvel. olcsón. Igény .szerint lIoppyra
és/vagy nyomlatolllormában. Erd.: 06130/4779
557. -D-

Gyoman. Fo u1116. sz alall emeletes. összkom
lortos ház melléképűlellei. garmsal, azonnal
beköllilzlletően eladó. I.ár 9 M FI. lOrd.: 66/284
586 -b-4x-

BontolI, 900-as acé!lemez radlalorok eladók.
Erd.: 06120/9135-284.

KeileJes, Zefor-eke pÓIvassal, és. /6 állapolU
lejógép eladó. Birkál beszámilok' Erd.. 66/283
994. -b-

Gyoffián, a Balcsy ul S sz. alall 3 szobás.
közműves háZ eladÓ. Erd.: 06/30/6512-264;
66/283-901 -b-4x-
Gyomán. aVáSártélI Up-en 2+ Iéi szabas lakás
eladó. Erd.. 06/2013332-972; 66/283-901 -b
4x·

Endrodön, 190 mZ-es. összkomlortos családi
~áZ eladó. vagy budapes li lakásra cserélhetö.
trlékegyezteléssel I ár 13 M Ft. frd.: Elek
Miklósné, Gye., Nap u 111. -b-4x-

VEGYES

~yugali hasznaHcIkkek olcson eladÓk. Funyrro,
traktor. fagyasztók ..hüták. kerekpárok. TV-k. ház
tartási gépek stb. Erd. Gye.. Kulich Gy. u. 13/1.
Tel. 06120/9857·259 ·b·

Gyoma~. Hunyadi u. 24. sz alall egy paraszIhaz
eladÓ. Erd .. 66/285-239. -b-

Gye.. ApponYI u. 13. sz. alaIII. Vállalkozásra
alkalmas lakóépűlet eladó (2. szoba, + 1 sz.
üzlethelyiség) I.ár 4.6 M FI. Eid.: 661285-345
17 Óra után; 06130/5517-195. -b-4x-

Gyoman. a Fáy u 7. sz alall 3 szobás.
közmúvesilell családi ház, gyógyfúrdó~öz.

Hármas-Köröshöz kÖlel eladó. lár 7M FL Erd..
66/285-466 -b'4x-
Gyoman, aCsokonai u. B. sz alall Jó állapoIban
Iévá. 2 generációs. közmúvesilell csatádi ház.
gyógylürdáhöz. H~rmas·KÖrÖshöz közel eladó.
Erd.: 66/386-473...-b~-rc->"''''''''
ParaszlhálelalliíArpad u. 24 Lár 2.n"rITtr([
661283-911 -b-4x-

Elado 3 db 200 I·es alumrnlum hordó, usthaz
üsllel, lerménydaráló. Erd.: 66/284-718 az esli
Órákban. -b-

Gye. Budai ~. A. 15 sz. alaIII. 2 szobás.
összkomforlos, gázlútéses. leleionos, szenny
vizbekiltéses családi ház eladó. I.ár 5M FL Erd.:
661284-817. -b-4x·

Gyomán. Bocskai u. 48/1. sz. alall összkomlor
lOS, sátortetós családi ház eladó. tró.. 66/285
20/. -b-

KörösladánYI ulon állallartásra alkalmas lijnya
eladÓ. Villany, lúro!t kút van. I.ár 2 M FI. Erd.:
NyilasMónika Hásök úlja 75/1. -b-4x-

Jeakáty.ha, villanymotoros kukollcamorzsoló
eladó. Erd.: 66/386-473. -b-

Gye.. Ady E. u 212.•Iatt 2,5 szobás haz elpdó,
nagy alsóépülelIel I.ár 3,8 M FI. Erd.:
06/30/4514-506. -b-4x-

Jo állapoiban levá nemet slekrenysor. heverők.
2db lolel elaóó. I.ár 60 EFI lOrd.: 06/30/5488
395 -tJ-4x-

HáZI készllesu szalaml. körbalas slalma, vorös
bor. valamint Thomas önlözámotorhoz csövek
eladÓk. Erd: Gye., MÓra F u. 20. te!.: 66/284
082 -b-

INGATLAN

Hunyán, 2 szobás. lurdoszobas, zári verandás
la!<,js, vegyes túzelésú lűlésseÉI melléképúlellel.
garálzsal eladó. I.ár 1,9 MFI. rd.: 66/294-711.
az esli Órákban. -b-4x-

felél megyében (Szar). Budapesll61 60 km-re,
100 m'-es, összkomlorlos, közművesilell csalá
di házeladÓ.l.ár 12,5 M FI. Erd.: 06/22/714-431
16 órálól ·b·4x-

Méhek .. Hunor' kaptárban (kereteken IS) elad6k.
lár 16 EFI Erd.: 66/283-116. -b-4x-

Endrodön. 3.5 szobás. összkomfortos. 160 m'es parasztház eladÓ garánsal, + gazdasági
épűlellel. I.ár 3.8 MFI. Erd.: 06120/9875-478. 
D-4x-

Endrlidön. aKIslok uton. közel aKorós lolyóhoz
1213 m'-es. beépithelá telek eladó. I.ár 250 EFI.
Erd.. Korcsok Andrásné, 5502. Gye.. Baross u.
3. -D-4x-

Gyoman, a ZnnYI Miklós - aszlallburkolal[
leljes közmúvel ellc\lolt - 41cában építési lelek.
eladó. Irdfly;ir: 800 E Fl Erdeklődnl: 661283
489-estelelonon lehel.~b-5x
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A KISOSZ Békés Megyei Szervezetének szervezésében az alábbi, államilag elismert
szakképesítést nyújtó tanfolyamokat indítjuk

2003. szeptember 2-án
GYOMAENDRŐDÖN• aK. J. V. Művelődési Központban, Kossuth L. u. 9.

DÉVAVÁNyÁN • a Művelődési Otthonban, Gyöngy u. 6.

kereskedőboltvezető (78 OOO Ft)
vendéglátó üzletvezető(78 OOO Ft)

Időtartam: 4, 5 hónap. Oktatás heti három alkalommal.
Jelentkezésifeltételek: 18. életév betöltése, érettségi vagy bármilyen

szakrnunkás bizonyitvány.

Gyorsétkeztetési eladó (88 OOO Ft)
ABC-eladó (88 OOO "Ft)

Időtartam: 6 hónap. Oktatás heti három alkalommal.
Jelentkezésifeltételek: 16. életév betöltése, általános iskolai végzettség.

Jelentkezést még elfogadunk a Békéscsabán induló becsüs (ékszer-műtárgyszakirány,
a lakberendező és az ingatlanközvetítő(értékbecslő) tanfolyamokra!

Mixer, kereskedelmi menedzser, vendéglátó menedzser (felsőfokú szakképesítés)
2003. szeptemberben

RészletfIZetés lehetséges! • Adókedvezmény igénybe vehető!

Jelentkezni lehet:
KISOSZ Békés Megyei Szervezete, OKÉV: 06-0173-02, FAl AL-0181

Tapéták teljes választéka
már 481 Ft-tól!

+ papir, kasírozott, habosított. selyem,
fürészporos, üvegszálas falburkoló
tapéták, hoz:o:á: bordürök különbözö
szélességben

.;. öntapadós tapéták, öntapadós bordürök

.;. Poszterek falra, ajtóra
+Tapétaragsztók

Festékek
.;. Kül- és beltéri festékek
+ Alapozó- és zománcfestékek, lazurok
+ Lakkok, hígitók, hézagkitöltök
.;. szinezök, pácok

+ Festö és tapétázó szerszámok
+ Ecsetek, spaklik, teddy hengerek

Egyéb ajánlatunk
.;. Fürdöszobaszönyeg 1590 Ft
.;. Viaszkosvászon 915 Ft
-;. Kaspók, vázák

Nyitva tartas: hétköznap: 8.00-12.00-ig; 13.00-18.00-ig,
szombaton: 8.00-12.00-ig

Tel./fax: 06/66-486-553

~ . Körösi Weeke.nd Hor~~sz.~~ "
'~hObbY·f kemPlm!szakuzlet ~%

~~ .~, ,

HORGASlFELSlERELESEK
- teljes márkakínálat

Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában

Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

Generali Biztosító
Teljes körű ü.gyintézés

• kárfelmérés
• korrekt, gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem... stb.)
• kötelező felelősség-, Casco biztosítás
• életbiztosítás
• nyugdij-előtakarékosság

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint

GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva)

Gyomaendrőd,Madách u. 2/2.
Tel.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788



GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

06/20/3107-532 • 06/30/4561-231
Gyomaendrőd, Kossuth u. 68. • Hídfő út 12.
Nyitva: h-p,: 8-17 óráig, sz,: 8-12 óráig.

FE5TÉKCENTER - 2000 BT.
Nemesvakolat akció, valamint

tetőfólia, szigetelő és gipszkarton
AKCiÓ!

~:::zGE mA:~e~O~ E?>:J!m!mI

13

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

-- -OSZI AKCIO!

ONLINE

5u~· )"expressz

Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/l.

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

lPC Direct
Műholdas televízió mindenkinek!

TELEMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. lj. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

Ismét akciós felfételekkel
köttetheti be otthonába a közel

150 csatornából álló
programcsomagot

Most 11 800 Ft·ért

r·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·,

PAPÍRDOBOZ i
St::ncolt és hagyományos i

PAPIRDOBOZ gyártása .

STANCfDRMA KÉszíTÉS !
RÓZA KFT. I

5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. l/l. ·1
Tel./fax: 66/282-686, 06120/9142-122

E-maiI: vendel@bekesnet.hu
L._._._._._._._._._._.~

36 OOO Ft
48 OOO Ft
40 OOO Ft

INTER
, , I

NYELV8TUDIO
ANGOL, NÉMET

nyelvtanfolyamok
Kezdés: október első hete

NYELVVIZSGA ELŐKÉszíTŐ
90 óra október-április

120 óra október-június
100 óra október-április

KEZDŐ

100 óra október-április 40 OOO Ft
Jelenlkezéstöl függöen indíljuk a csoportokat!

Jelentkezés: szeptember 21.ig

(}
G~o~~n~ŐY~á~~~~.~
Tel./fax/ü, rögz.: 66/282-686,

[el.: 06120/9142-122 • 20/4684-876
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

frühwald YTONG CSABAKŐ
SOON tS EPITl3AKYAGGyÁ,RrO XFT.

AUSTR#
o' •

TEARANOVA' Tii~;:-.f'.;~ig~

ftndultne '1 ~~ Rigips
.~ m6Jl2l,Ul,.AJ((l1C

~ ~9~~,1; Isover

2003. SZEPTEMBER

..................•..•.................................•.•.· .· .
· TELEVíZiÓ, ViDEO készülékek javítása, :

üzembe helyezése.
FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása, beszerzése.

PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása.
(Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős,)

GELLAl IMRE
Gyomaendrőd,Zsák u. 7. sz.

Telefon: 06/66/285-265, 06/30/2284-728
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~I A MÁGU8-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

A COOP ABC-ben érdemes vásárolni!
Ha augusztus 1. és szeptember 30. között

legalább 1500 Ft értékben vásárol
- közte az akciós termékekből 

Suzuki Wagon R+ gépkocsit nyerhet!

Szeptemberi akcióinkban és több I

mint százféle áru
10-30% kedvezménnyel!

Az ÁFÉSZ COOP ABC-je - az Ön boltja!

(Ii) Endrődés Vidéke •• ' • ;.;";'.
~ Takarékszövetkezet . .

8 alapítva 1957. május 18. *

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek
• Gépbővítés

• 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

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnjziummal szemben)
E-mai!: magus@bekesnet.hu

TelJfax: 66/581-610

Nyitva tartás:hétfőtől péntekig 8-I2-ig és 13-17 óráig.

jl\UTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az alábbi
időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2003. szeptember 11-én 17 óra
Endrődön: 2003. szeptember 11-én 17 óra

(Déryné Művelődési Otthon)

IL...J ;....,., Személygépkocsi,
motorkerékpár

segédmotoros kerékpár

Tisztelt OlvasóI

betéti kamatszint
akár So/o felett is!

Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
sokrétű betételhelyezési lehetőséggel

és kedvező betéti kamatokkal
várja Önt Gyomaendrődön,

a Blaha u. 5. szám alatti ,
és a Kossuth u. 30. szám alatti

kirendeltségein .

Értékeljük Együtt Értékeinket'

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269
AJlunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi akkal:

8:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállitás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő ~iszállitás

- teljes körú temetkezési szolgáltatás

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Telelon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügylélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

: .
: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
:MAGTÁR FERT6"""T"LEN íTÉS:
: csótálny-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :.........................................:
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• oronV és ezüst ékszerek javítása

ÓRIÁSI EZÜSTÉKSZER VÁLASZTÉK!

Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071,66/284-812 este

5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.
Telefon: 06'66/282-802, 06-60/484-690, 06-60/388-953

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, radiátorok, ötrétegű csövek,
idomok,

boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok
kaphatók.

Ajánlatunk:
bozótvágók, fűnyírók, szegélyvágók,

idomvasak, kerítésanyagok

D NYA IMRE

A".:XIGYOMAENDROnÖN NON-STOP
. .•. ()f)/J()/~()~J-lf)4

. . . ,-28 f)CJ/~S-lS-~S

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vál/alkozásom keretén belűl:

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

valamint targoncához. ef
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű TIlC>t

~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.

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. ..)

"\ UTI ŐSZI RUHÁK,
~ÁTMENETIKABÁ
~ TOKVÁSÁRA

, \ Géprongy folyamatosan kapható!
U~_ Nyitva tartás:

GYOMAENOROD hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,
Szabadság tér 4. sz. szombaton: 8-12-ig

THERNI

..
Julica Vzletház

Rrany akció szeptember 30-ig!
4700 Ft helyett 4100 Ft!

• tört aranvból ékszerkészítést vállalunk

egvre bővülő mintakollekcióvol

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építőanyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,

dunai sóder és import cement kedvezményes áron
készletből vagy rövid határidőremegrendelhetök!

TÜZELÖUTALVÁNYOK BEVÁLTÁSA!

~::;;S~:~U$:.::z..su.$::;:§SZ:{1$;;.:::~·:::;::"~~""~~"'_S::"iJ::~"}~.~-::«s..'t!:{K~'-'!::-..'<!S"s:~:;:,% ~~

~ BÉLYEGZŐKÉSzíTÉSI ~
~~. Hagyományos és önjestékezőkivitelben. ~.

~.' Névkártyák, szórólapok, esküvői meghivók, ~.'.:,'
;" készítése akár 24 óra alatt js! .
~ Öntapadó cimJcék készítése. *
~ LAMINALAS A/3 (297x420 mm) méretig. ~
~ BALU PRINT BT. 06/70/5069-818 • 06/30/9580-479 • 66/283-489 ~
~~~;;,,}',:,:~.~~:"~&-~~:?''::~~~J"~:-~;-;;~~>~-?:'~<~f~;V~Z'~ ..~~~Z::~:7::..~?:~''~~~~~~~

AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz. (vatt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
Virághagymák: tulipán, jácint, krókusz, nárcisz... ,

virágföld, -cserepek, műtrágyák, fűmag
Kéziszerszámok, szögek, csavarok, elemek, fóliák
Szivattyúk, búvárszivattyúk, tömlők, gumicsizmák

Esőkabátok, védőkesztyűk, kerítésdrótok
Létrák, műanyag kukák - 5990 Ft, fűnyírók, permetezők

Rovar-, gombaölők, grillsütők, bogrács, nyársak, faszén

Nagy választékkal várjuk kedves uásárlóinkat!

'?~ 'í1táté
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

•

I

I
I
I
I
I

I

l F~I~m~=f~~~:ol~~~~r ~n~~~I~t~!
I

ajándék fotóalbummal. kiváló minőségben

• A képek tárolósához fotoalbumok. képkeretek

I Papírkép készítés bármilyen digitális

i adalhordozóróll
f • fénvképezőgépek. filmek. elemek. kazetták. hőmérőki ,
I Vórjuk vósórlóinkot! I

l GI,Jomoendré5d, F6 út 216. Telefon: 06/66/284-815 i
._W~_ ... .__.. ...__. .__..._._. ..._.._ .... ._._._.._......J
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Gyomafon - Rádió Telefon Szakűzlet, Gyomaendröd. Fö út 188. Tel.: 66/283-474

-10%
1.190 Ftlm2-töl

899 Ft-tól
1:490 Ftlm2-től

49.900 Ff/!!
29.900 Ft-tól
4.690 Ft-tól
5.390 Ft-tól

29.900 Ft
4.890 Ft

j itaMAX

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON
.ti••tle•• f et ~... I.el~"'e •• !!

SZEPTEMBERI AKCIÓ!
ZALAKERA.MIA lagyálló padlólapok
l. osztályú falicsempék
Fagyálló ragasztó LB-KNAUF
Laminált parketta
150x150cm akryl sarokkád
AJló fürdőszoba szekrény
55 cm·es mosdó
WC kagyló
Zuhanykabin biztonsági üveggel
Zuhanyszett

Halogén szpotlámpák 50w·os izzóval nov 1.264 Ft-tól
Kültéri lámpak, antik·fehér·fekete, 4 il!. 6 lapos 2.990 Ft·tól

Kerti bútorok szé/es választékban!!tt_
5500 Gyomaendrőd, Toldi út 1/1,

amezöberényi úton, ahelységt3bla után 200m-re.
NyirviJ CJnJs: fJél!CÖlnJp: 8-78-ig. slombJCon: 8.12-"9 T(!V{a'X: 06166-284·518 Mobil: 06110.966·7647

JARMU

Seat Cordoba aceI lelni téli gumival,
sport levegőszűrő, új hátsó lékpola-gar
nilúra eladó. Erd.: 06/20/9135-284. -b-

Versenykerékpar es 150X21 Oh.pan ü.
dupla bejárali ajló eladó. Erd.: 66/283·
443. -b-
Kétütemű Wartburg. 2004. aUQuszluslg
érvényes műszaki va), vonó~oroggal
eladó. I.ár 40 EFI. Erd.: 06/30/4078
208 -b-4 x-

ATla Romeo 87-es. lurbo diesel. musza
kival egyben .. vagy alkalrésznek eladó.
lár 80 EFt. Erd: 06/20/9706-767. -b
4x-

Házi készilésű szalámi, körbálás szalma,
vörösbor, valamint Thomas önlözömo
torhoz csövek eladók. Erd.: Gye., Móra F.
u. 20. tel.: 66/284-082. -b-

::-'APRÓK • APRÓK • APRÓK • APRÓK • APRÓK •

Uhrin Benedek koncertet rendeznek
szeptember 6-án 18 órától az Erzsébet-ligeti Pavilonban.

Mindenkit szeretettel várnak!
A belépő 500 forint.

[. Re~dörségihírek .]
2003. augusztusi eseményekról

- Ellogták azt abetöröt. aki aSelyem úti Taki kocsmába tört be és onnan 34 ezer lorint
nyi aprópénzt vili el. Azonban kiderült az is, miután ellogták a17 éves betöről. hogy az Október
6. IIp területén fel!ört egy Trabantot, abból az akkumulálort és hanglalakallulajdonilotta el.
Ellogása után abíróság előzetes lelartóztatását rendelte el, ám azóta újra szabadlábra kerüli ...

- 2-án, 2130-kor bejelenlés érkezett, hogya Pavilon diszkó parkolójában egy személy
nekihajtolI egy ott tartózkodó liatalember lábának. Kiszállva a gépkoCSijából szóvállást
követően ahárom fős baráti lársaságol elinlézle úgy, hogy az egyikel lelejel!e, amásikal
megrúgla, míg aharmadikat megütötte. Arendőrjárőr asérteItek személyleírásából és agép
kocsi márkájára is figyelvén elfogott egy gyomaendrődi illetől. aki beismertete tettét, ellene
garázdaság miatt folyik az eljárás

- 5·én, 21-22 óra közölI veszekedés alakul! ki egy helyi hölgy és voll barátja közölI. s
ezl kövelően atérti, ingerüll állapotában betörte ahölgy kocsijának szélvédőjél. Aférji az
eljárás során elismerte cselekményél. Akár 130 ezer forint, saz ügy abíróság elé kerülI.

-1l·én halálos baleset lörténl Gyomaendrőd és Kondoros közötti úton. A6-os km·nél
egy helyi lakos Endrőd felé ulazott. amikor agépkocsi elhagyta az úllestet és amenelirány szer
inti baloldali árokba csapódott be, többszöri megpórdülés után. Abaleset következtében a
vezető kirepüll az aulóból, amiben egyedül ulazoll, sakiérkező ügyeletes orvos már csak a
halálái konslalálhatta.

-15-én bejelentették, hogy 21.45 kőrül a"ványai" hídnál személyserüléses, motoros
balesellörlént. Ahelyszínen megállapítollak, hogya motorját vezető gyomaendrődi lakos letért
az útról és az út menti villanyoszlopnak ütközött. Amentők abékéscsabai kórházba szállítot
tak, de az éjszaka lolyamán, sajnos, elhunyl amaiofos.

-16-an esie23 óra lalban bejelentés érkezett, miszerint egy helyi lakos segédmotorjá
vai nem tudta rendesenbevenni aPászlor János és aKossuth utcai kanyart, igya T·boy fala
nak csapódott. 8napon belül gyógyuló sérüléseket szerzett aligyelmetlen motoros.

-16-ára virradó éjszaka egy nyilasi islállóbóllibát loplak el. Az eddigi adalok szerini a
kár több. mint 4millió lorini, amit az ismerellen elkövetők ellulajdonítotlak.

- Ugyanazon ahéten, egy másik libalopás is történI. ami szinlén 4millió larinl feletli
értékel kéovisel. Mindkét esetben folyik anyomozás eddig még ismerellen elkövetők ellen.

Gyomaendrödi Hiradó • Gyomaendröd Város Önkomlányzatának lapja. Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Képvisclö-tcstülete • 5500 Gyomaendröd. Szabadság ter I .• Tel./fax: 66/581-237, fa,,: 66/283-288

Felelös kiadó dr. Dávid Imre polgármester· Készült: Salu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu • Terjesztik a gyomaendrödi kereskedök· Engedélyszám: llI/PHF/ lOS/BE [SSN 1417-7390
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Szeptember 19-20. között a Gyomai Kertbarát Kör terméseib6\,
valamint a helyi Óvodák közösségeinek termésbáb munkáiból
volt látható kiállítás a Katona József Művelődési Központban

A mozgáskorlátozottakra hívta fel a figyelmet egy zalaegerszegi
kerékpáros. akí az országot járja körbe.
Gyomaendr6dön is járt... a 10. o/da/on

Ft-ot

GYOMAI AUTÓ CENTRUM KFT.
telephely

5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/386-322

o

SUZUKI
!'~~~

ADHATUNK?
400

Használt, öreg autóját mi még beszámítjuk

akár 200 OOO és 400 OOO Ft közölt.

ha most Szarvason vagy Gyomaendrödön
új Suzuki! vásárol.

SEGíTHETÜNK?
Mozgáskorlátozott utalványát teljes értékben beszám~juk.

Új vagy telephelyünkön megtalálható bármilyen használt autóba
+1 MEGLEPETÉS csak mozgáskorlálozoltak részére!

Areklámokban szerep/6 kedvezményekr6/ b6vebb informáci6 kereskedéseinkben:

SlARVASIAUTÓCENTRUM
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

5540 Szarvas, Kazinczy u. 4.
Tel.: 66/313-882

SUZUKI

--1111-

A gyomaendr6di csapat: Bertók László ügyvezető,

Erdős Andrea. Lövei Tibor és Timár István. Interjú a 7. o/da/on

)\
OKTÓBERI SZERVIZAKCIÓ

A GYOMAENDRÖDI SUZUKINÁL:
Műszaki vizsga 7800 Ft

Zöldkártya soron kívül, dízel, benzines gépjármüvekre 3313 Ft·tól

ENILNO BT.
Gyomaendrőd,Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822
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AZ OPTIMISTA KLUB TAGJA VAGYOK...
Hangya Lajosné a Körösök Vidéke Egyesület

színeiben, 189 szavazattal, az 5. számú vá
laSltókerületben lett ismét a képviselő-testület

tagja.Szakterülete itt a szociális ügyeket öleli
fel. Már több perióduson keresztül ö tölti be
a Humánpolitikai Bizottság elnöki tisztét.
Bizottságelnöki sorozatunk következő vendége,
Hangya lajosné erról a feladatról beszél.

• Civilben mivel foglalkozik?
Pedagógus vagyok, a Bethlen Gábor Szakképző

Iskola tanára és kollégiumi nevelője. Ezt megelőzően 19
évig a Körösi ÁG dolgozója, 10 évig állattenyésztő

agronómus voltam, majd g évig oktatási, szociális és
személyzeti ügyekkel foglalkoztam. így a humán
vonatkozású dolgok mindig közel álltak hozzám.
Tizenhárom éve vagyok önkormányzati képviselő úgy,
rlogy mindig az itt lakók szavazatai alapján kerültem be atestületbe. Nehéz és
hálátlan feladat teiepOlés széli körzeti képvisel6nek lenni, mert ide minden
fejlesztés, közműberuháZás a legvégén jut el. Sokszor el is mondom, hogy
most már minden évben 2-3 új utat kell ebben a körzetben építeni, hogy
utolérjük a többieket. k idén ez meglesz, elkészül a szilárd útburkolat a
Mikszáth és aSzéchenyi utcán és a szennyvízberuháZások okozta útkárok is
megjavulnak (Lévai, Katona és Gyóni G. u.).

A javítani való járdákat is összeírom minden évben, van olyan, amit már
ötödik éve, de remélem, végül elkészül.

Én az a fajta ember vagyok, aki kerékpárral jár, akit meg lehet az úton, a
piacon állítani, el lehet mondani aproblémákat. Ha tudok, segítek, és akérést
továbbítom, ahová kell. Valószínűleg ezért élvezem a lakosok bizaimát.

• Abizottsági munka szerteágaz6 és ugyancsak fonlos szerepet tölt be az
önkormányzatban. Err61 mondjon néhány sz6t'

A Humánpolitikai Bizottságban valóban nagyon sokrétű a munka, és
rengeteg szakfeladat is tartozik ide. A nehéz és hátrányos helyzet nálunk is
megvan. Amíg egyrészt küzdünk, hogyavárosfejlesztésre minél több pénz
jusson, addig a város intézményeit is színvonalasan működtetni kell l

Igyekszem elérni, hogy az oktatási intézmények eredményesen, hatékonyan
dolgozhassanak, és ehhez biztosítsa aváros a kellő fejlesztéseket. Jó lenne,
ha megvalósulhatna aKis Bálint iskola rekonstrukciója, és az új iskolaépület
is felépülhetne. Sajnos, hat telephelyen működik ez az intézmény (Jókai úti
óvoda, 4 iskolaépület, napközikonyha), így atagoltság nehezíti a pedagógiai
és gazdálkodási irányítást és ellátást. A tantermek zöme szükségtanterem,
mert nem lelei meg a jelenlegi oktatási, műszaki, egészségvédelmi szab
ványoknak. Bízom benne, hogy új iskolapályázatunk ebben aciklusban még
átmegy az utolsó rostán is, és így építkezhetünk.

Alapfokú oktatási intézményeink feladataikat jól látják el, és ennek
megfelelően dolgoznak: a képességek fejlesztésén, az alapkészségek (írás,
olvasás, számolás) elsajátittatásán,a széles körű ismeretnyújtásra törek
szenek. Atanulók személyiségfejlesztését, jellemformálását. neveltségi szint
jének emelését fartják kiemelkedően fontosnak. k iskoláknál, a létszámada
tokat tekintve, aRózsahegyi Kálmán Általános Iskola van nagyobb gondban,
mert kevesebb agyermek, és a relrejlődött Szent Gellért iskola is konkurren
ciát jelent. A Rózsahegyi iskolában komoly munka folyik a halmozottan
hátrányos, magatartási és tanulási zavarral küzdő gyermekek felzárkóz
tatásáért. Fe1újitási probléma itt is van, mert a kollégium állaga nem
megfelelő.

A Városi Zene- és Művészeti Iskola jól szolgálja a gyermeki tehetség
kibontakoztatását, sokat tesz azért, hogy felfedezhessék a tanulók az együtt
zenélés, aközös alkotás örömét. Zeneoktatásban, képzőművészeti képzésben,
balettoktatásban kb. 350 tanuló vesz részt. Komoly konkurrencia az
alapítványi Körösmenti Alapfokú Művészeti Iskola, ahol színvonalas nép
táncoktatás, moderntánc, mazsorett és színjátszó képzés folyik.

A közoktatási megállapodás alapján működő óvodák jól biztosítják az
óvodáskorú gyermekek ellátását, a szakszerű foglalkozásokat ötvözve az
önfeledt játékkal. k évente változó állami normatívák, az örökké változó

jogszabályok azonban megkeserítik mind a vállalkozó
óvónők, mind az önkormányzat munkáját. Most is egy
többlépcsős átalakulási folyamat zajlik, ahol először kft.
vé, majd közhasznú társasággá kell válni, hogy ismét
jogosultak legyenek az óvodák az állami normatíva
100%-ára.
A Kner gimnázium tanulói létszáma emelkedett, és
munkájuk is minőségi. Ezt bizonyítja egy statisztikai
felmérés, mely szerint a bejövő gyerekanyag alapján a
444. helyen vannak az ország középiskoláinak sorában,
míg kimenetkor végzős diákjaik eredménye, felvételi tel
jesítménye, nyelvvizsgája alapján az első 50-ben vannak.
Én is fontosnak tartom, hogya gyomaendrődi gyerekek
idegennyelvi és informatikai képzésban jó színvonalat
kapjanak, hogy megállják a helyüket továbbtanulásuk
során. Nagy reményeket táplálok, ha a városi uszoda

megnyílik, remélem, hogya testnevelési órák keretein belül minden gyoma
endrődi gyermek megtanul úszni. Ehhez keresni fogjuk a lehetőséget a
bizottságban I

Hozzánk tartozik az egészségügyi elátás felügyelete is. Itt dr. Gedei Margit
főorvos asszonynak sokat köszönhetünk, mert jól koordinálja az itt folyó
munkát. A szakrendelések száma megnőtt, így a város lakói nagyon sok
utazástól menekülnek meg, és az orvosi ellátás is jó. A gyógyszolgáltatások
köre afürdő beindulásával még nőni fog. Lesz bizonyos körű dupla ellátás is
(reumatológia, fizikoterápia stb), de ez a lakosság és a vendégek érdekeit
szolgálja. Véleményem szerint a háziorvosi privatizáció jó hatással van az
ellátásra és színvonaljavulást hozott. k orvosi ügyeletet is sikerült felújítani,
és minimális a lakossági panasz. kon kellene változtatni, hogy délután is
legyen rendelési idő, legalábbis heti 1 óra, mert itt van egy lefedetlen idősáv

aháziorvosok és az ügyeleti rendszer között.
k időseket ellátó intézményrendszer Gyomaendrődön jól kiépült a

Gondozási Központ irányításával, van mód a rászoruló családoknak segíteni
az idősellátásban. A szociális elhelyezésen túl van emelt szintű ellátás is,
amely csak az elhelyezés komfortfokozatában különbözik, az ellátás, étkezés,
gondozás mindenkinek egyforma, a segítségnyújtás a rászorultság mértéke
szerinti.

ACsaládsegítő Központ egyre jobban megtalálja ahelyét aváros életében.
Bizottságunk hatáskörébe tartoznak a kultúra ügyei is. A művelődés

hasonló színvonalú amás kisvárosokéhoz, és itt is magán viseli akultúra pia
cosításának problémáit, és a médiák elszívó hatását. Sok jó rendezvény van,
de nincs kellőképp összehangolva. Van önkormányzati rendezvény is, de sok
amagán és civil kezdeményezés is. Ez jó dolog, csak az abaj, hogy néha ülik
időben egymást. Már 2003 őszén meg kellene csinálni a 2004-es ren
dezvénynaptárt, bevonva a potenciális rendezőket. Ez lenne a város érdeke,
mert ekképpen aturisztikai infromációs forrásokban is benne lennénk. Sajnos,
nekem erre nincs elég időm megszervezni, de szeretném, ha apolgármesteri
hivatalnak lenne egy kulturális referense, aki segítené összefogni aváros kul
turális és sportéletét.

Rátérve asportra - mert ez is aHumánpolitikai Biztattsághoz tartozik - a
városi sport még mindig afoci-Iobby szintjén működik, azaz aváros két foci
csapata igyekszik minden sportra fordítható pénzből alegtöbbet kimeriteni, a
többi sportág pedig maradék elven működik. EI sem tudom képzelni, mi
lenne, ha egy új egyesület új sportággal alakulna! ARózsahegyi iskola diák
sport egyesülete újként adott be pályázatot az idén sportalapra, és a régi
egyesületek képviselői majdnem kiszorították ezt a lelkes, ütőképes, ered
ményes kis csapatot. Abizottság egyik legkeményebb feladata az alapok (civil,
sport, ifjúsági) szétosztása.

Mi diszponálunk afiatal házasok első lakáshoz jutásánál is. Ez hálás fel
adat, mert általában elegendő rá apénz. k idén 8730 ezer forintot költöttünk
rá, bat fő épített, 12 fő vásárolt, 3 fő bővített. Aszolgálati lakások kiutalását is
véleményezzük, és mi utaljuk ki a megüresedett szociális bérlakásokat. Az
idén felépült 24 bérlakás, és ez jó érzéssel tölt el bennünket, hogy több család
gondját is megoldottuk. fotytatása a3. oldalon
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
• Van-e a városnak főépítésze, akár részmunkaidőben, aki véleményezné

avárosban foly6 épitéseket, beruházásokat, s ezzel a város összképét megtar
taná, illetve védené. Olvas6nk konkrétan amozi épületére is gondolt...

Amozi esetében éppen az eredeti színt hozták vissza. Egyébként létezik egy
magántulajdonosi és beruházási szabadság, és ha ez nem ütközik az érvényes
építési előírásokba, akkor nem igazán lehet dolgokat megtagadni. Jogállamban
élünk, és a"másság ot" nem kell büntetni, annak ellenére, hogy én is egyetértek
esetenként afelvetésekkel, tárgyalunk is esetleg róla, de nem lehet megakadá
lyozni. Másrészt Novodomszki úr általában ilyen feladatokat is ellát, hiszen 6
állandó tervezője lett avárosnak, valamint van egy építési hatóság, amely szin
tén az előírásokkal, ajogszabályokkal bele tud szólni adolgokba.

• Az orvosí rendelési idő és az ügyeleti idő közötti intervallumban hová
forduljon apáciens, sürgős esetben?

Ezt akár a főorvos asszony is megerősítheti, hogy bármelyik orvosnak,
esküje alapján, ilyen esetben kötelessége a beteg ellátása. Mindenkinek van
háziorvosa, ha ez nem érhető el, akkor bármelyik másik háziorvosnak ren
delkezésre kell állnia. Ez megint az atörvény és jogszabály adta lehetőség, hogy
az orvosok hány órát és milyen formában rendeljenek, ez ellen nem nagyon
tudunk tenni. Ellátatlanul viszont senki nem maradhat, és nem is hallottam
arról, hogy Gyomaendrődön valaha is történt volna olyan, hogy bármelyik
orvos elutasított volna egy beteget, még ha nem is volt az övé.

• Felvetették, hogya temetőkben, asirok közti keskeny területet miért nem
tartják rendben, miért csak aszéles szakaszokon vágják le afüvet?............................................................···folytatás a2. 0ldalr61 :

Nem beszéltünk még aszociális ellátásról: ennek javarészét apolgármes- :
terí hivatal végzi, polgármesteri vagy jegyzői hatáskörben. Ezek a rászorult- :
ságt61 függő, rendszeres ellátások (munkanélküliek jövedelempótl6 támo- :
gatása, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, rendszeres gy. véd :
támogatás stb.). Itt az önkormányzati teher 10%, atöbbi állami finanszírozás. :
A lakáslenntartási támogatás, átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi :
támogatás, temetési segély ügyeit a szociális igazgatásról szóló állami és :
önkormányzati rendeletek alapján szintén ahivatal végzi, de vitás kérdésekben, :
méltányossági ügyekben mindig abizottság dönt. :

• Ön szerint milyen ajelenlegi testület tevékenysége, hogyan jellemezné :
a~~ :

A tavaly megválasztott testület nem rosszabb, mint az előzőek, tudunk :
együtt dolgozni. Ami viszont nem tetszik, hogy több apolitikai csatározás, a :
pártérdekek jobban előtérbe kerülnek. Úgy gondolom, nekünk a város, a :
lakosok érdekéért kell dolgoznunk, és azért, hogy Békés megye és Gyo- :
maendrőd felzárkóuon! :

Anegyedik ciklusban dolgozom atestületben, és úgy látom, hogy min- :
denkor voltak és vannak "szundikáló" képviselők, akik alig-alig szólnak houá :
atémákhoz. Ezt abizottsági munkában is nehezményezem.

• Van-e hobbija, mit szeret kikapcsol6dásként végezni?
Háromgyermekes anya vagyok, négy kisgyermek nagymamája, házi

asszony, leleség és dolgozó nő. Kell ennél több?! Szeretek úszni, kirándulni,
szépirodalmat olvasni, színházba járni és fényképezni. Ezen túlmenően régi fali
és vekkerórákat gyűjtök. Unokámmal együtt az "Optimista klub" tagja vagyok.
Szívesen megosztom az Optimista klub szabályzat tartaimát aHíradó olvasói
val: 1. Soha ne add fel! 2. Hinned kell önmagadban, hiszen képes vagy kitűzött :
céljaidat elérni, ha képességeiddel összhangban vannak! Légy türelmes és
kitartó! 3. Légy segitőkész és kedves társaiddal! 4. Mindig jól fontold meg :
jelentős döntéseidet! 5. Nehéz helyzetekben is optimistának kell maradnod l :

6. Gondjaidat, de örömeidet is oszd meg barátaiddal, szeretteiddel' :
7. Összpontosíts a jelenrel Ha így teszel, asebek idővel begyógyulnak. 8. Az :
emberekben inkább a közös vonásokat igyekeu megtalálni, ne a különb- :
ségeket! g Védd atermészetet, csak így élhetsz harmóniában környezeteddel' :
10. Egy mosollyal többet érsz el, mint gondolnád. Ahumor, apozitrv houáál- :
lás segit, hogy mindig tudd: az élet szép. ~

Az idén még nem volt meg aszokásos, október eleji temetőszemle, ami
kor is azok állapotát ellenőriuük, de én általában azt tapasztalom, hogy
viszonylag rendben vannak atemetőink. Nyílván asírok közvetlen környezetébe
nem lehet bemenni a géppel, egyébként is ahány sír, annyiféle elrende
zésú, például belonos vagy egyéb kiépítésű. Azért géppel nem lehetsé
ges afűnyírás. Legjobb, ha mindenki asaját szerettei sírjai körül igyekszik ren
det tartani.

• Agazdátlan sirokat ki tartja rendben?
A nagyon elhanyagolt, gazdátlan sírokat bizonyos kötelezettség alapján

ellátjuk, de így természetesen nem azon aszinten van rendbetéve, mintha azt a
houátartozó végezné.

• A Katona J6zsef út folytatása, asoromp6n túl, a temetőig, mikor lesz
felújítva vagy kátyúi betömve?

Úgy tudom, hogya napokban indul ajavítása, aszfaltozása.
• Egy kíváncsi 0lvas6nk azt szeretné tudni, val6színűleg másokkal

egyetemben, hogya beharangozott LlDL áruház mikor kezd el építkezni és
mikorra készül el?

Pontos információink nincsenek, mikor indul az építkezés. Ismereteim
szerint, mintegy száz áruházat építenének országosan. Jelen pillanatban az
építési engedélyek az önkormányzatnál vannak. Még bizonyos szakhatósági
állásfoglalások hiányoznak, mielőtt a jogerős építési engedély kiadható. Ez
valamikor októberben várható. Azt nem tudom, hogy megkezdik-e azonnal az
építkezést. vagy csak kora tavasszal. Jövő év első félévében át is adnák már az
áru házat.

• Olyan kérdés is volt, hogy hová forduljon az, aki ott szeretne majd
munkát kapni?

Még most nincsen, de az építkezés folyamán igyekszünk majd akapcsola
tot megtalálni erre vonatkozóan is.

• ígéret volt arra, hogya Fő úton a sárga fény villogni fog, ám egyik
0lvas6nk szerint még most sem működnek a figyelmeztető lámpák. Várható,
hogy végre üzembe helyezik őket?

Természetesen megvizsgál juk ahibát és működnie kell.
• Lak6k kémek segítséget, mert a szomszédos sz6rakoz6hely hajnalig

vagy azon túl is fülsértő, pihenést gátló zajt, zenei zörejt produkál, továbbá a
vendégek sem hangtalanul jönnek-mennek a környéken. Egyéb következ
ményeket, mint üvegtördelést, zúzást, vizelet és más ürítési folyamatokat ne is
emlftsünk...

Hatósági eljárást kell ilyen esetben lefolytatni. A jegyzőhöz vagy a
Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályához lehet fordulni. Ahivatalnak eléggé
megkötött a keze, mert több próbálkozás volt már arra vonatkozóan nálunk, a
megyében, meg máshol is, ahol ilyen jellegű problémák voltak, csekély siker
rel. Nem könnyű eredményt elérni, de ahivatal köteles eljárni. Az üzemeltetőnek

be kell tartania ahanger6re vonatkozó el6írásokal. ..
• Mi avéleménye afiatal kolléganánk hirtelen, tragikus elvesztéséről?

Rendkívül sajnálom. Nemcsak azért, mert fiatal volt, nemcsak azért mert
kolléga volt, hanem azért is, mert ez a hölgy az önkormányzatnál a jövőben

komoly feladatokat látott volna el. Öt-tízéves távlatban Vass Ignác utódja
lehetett volna. Maga Vass úr is őt kérte, Korán Márti is oda szeretett volna kerül
ni, tehát ebben avonatkozásban minden összejöhetett volna. Még, sajnos, nem
tudjuk pontosan abaleset körülményeit, erről még nem is tudok mit mondani.
Rendkivül sajnálatos a család, a város számára egy fiatal élet hirtelen
elvesztése. Én erre azt mondom, hogya közlekedésben asebesség betartása, a
biztonságra való törekvés a legfontosabb avilágon. Néhány hónappal ezelőtt

emlékezetes, hogy erősen bíráltak engem azért, mert ki mertem mondani
bizonyos dolgokat a közlekedésről itt, avárosban. Most is azt mondom, hogy
nemcsak kimondani kell, hanem kőkeményen végre kell hajtani azt, hogy aki a
közlekedésben a szabályokat nem tartja be, azt súlyosan meg kell büntetni,
illetve a jogosítványát be kell vonni. Gyomaendrődön érzékelhetően sok sze
mélytől be is vonták ajogosítványt, ennek ellenére úgy éreuük, hogy mindig
akadnak, vannak olyan emberek, akik nem tartják be aközlekedés szabályait, és
itt is, ennél abalesetnél is valaki, sajnos, nem tartotta be azt ...
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./ Az. üvegzseb-törvénynek megfelelő üzemeltetési szerződést kötnek a
Liget-lürdovel. A szerződésben egyértelműen el kell határolni az önkor
mányzat és a lársaság (Gyomaendrődi Ligel-fürdő Szolgáltató Klt,) va
gyonát, az azokhoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket. Aberuházások
és fejlesztések miatt fontos, hogy ne keveredjen össze a klt, és az önkor
mányzat tulajdona, A szerződés értelmében a klt, az önkormányzat meg
bízásából szedi adíjakat, és ezért abevéteI10%-ának megfelelő megbízási
díj illeti meg. Anapirendben felmerülő problémák tárgyalására azonban még
visszatér a képviselő-testület. A fürdő Jelenlegi lejlesztésével továbbra is
Vass Ignác ügyvezetőt bízza meg.

./ Elfogadta a képviselő-teslület a Humánpolitikai Bizottság beszá
molóját a2003. évi II. félévi Sport alap tartalék lelosztásáról. Eszerint A JI.
félévi támogatás összegél1 485 OOO forintban állapítotlák meg, és a315 ezer
forint különbözölet tartalékba helyezik, ~nnek oka, hogy VSE ugyan jelenleg
IS az NB III-ban van, de nem eredményeik alapján, hanem mert két csapat
önként kilépett az osztályból. Eredményei alapján a megyei bajnokság I.
osztályának felel meg, ezért a II. félévi támogatása nem lehet több, mint a
GYFC lámogatási összege afélévben, Akiegészítő támogatást kapott sport
szervezetek: Gyomaendrődi Motocross SE 200 e Ft; Rózsahegyi Kálmán
Diáksport Egyesület 200 eFI; Gyomaendrődi Judo Club 50 e Ft; Gól-Suli
Alapítvány 50 EFt, valamint aSzaloncukor Kupa rendezéséhez, anagyenye
di csapat vendéglátásához 200 eFt,

./ Kéréssel fordult a gyomai katolikus plébánia a teslülethez, hogya
múemlékvédelem alá tartozó templomkripta tetejének renoválásához 100
ezer forint vissza nem térílendő támogatást nyújtsanak,

./ AVárosi Zene- és Művészeti Iskolában a2003/04-es tanévben indí
tandó tanulócsoportok és létszámok, valamint a Kis Bálint iskola napközis
csoport növekedésének jóváhagyása megtörtént. Ekképpen azeneiskolában
a baletl tagozat 3 csoportban, a képzőművészeti 13 csoportban, a zenei
tagozat 19 csoportban működik, A Kis Bálint iskola 15 napközis csoportot
indíthat. (A zeneiskola tevékenykedik Gyomán, Endrődön, a katolikus
állalános iskolában, Hunyán és Örméoykúlon,)

./ Beszámolt a testület eJőlt Fülöp Istvánné, a Kis Bálint Állalános
Iskola és Óvoda igazgatója az elmúli öt év munkájáról.

./ Pályázatot nyújtanak be aBelügyminiszlérium,hoz az önkormányzati
bérlakásállomány növelésének támogatására, Építeni szeretnének Öreg
szőlőben egy idősek otthonát, valamint bővíteni a Mirhóháti utcai
inlézméoyl. Az előbbi beruházási köllsége 59 millió forint lenne, ebből a
támogatás 41 ,3 millió forint. Amásik esetben aberuházás összköltsége 195
millió forint, amiből az igényelt támogalás 136,5 millió forint lenne, A
beruházásokat a már meg lévő és a jövőben valószínűleg növekvő igények
indokolják.

Az öregszőlői Iskola út építésére vonatkozó árajánlatok értékelése során
aVakond Kft, aJánlalát fogadták el és bíuák meg amegvalósílással. Az. aján
lati ár 32603 OOO forint. Viszont aműszaki ellenőr cég (Dél-Alföldi Mérnöki
Iroda) figyeiméi felhívták a kivitelező lokozolt ellenőrzésére, a terv szerinti
megvalósítás érdekében

Képviselő-testületi ülés napirendi pontjaiból, szeptember 25-én

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl

A termálkúlra a város 29,7 millió forint támogatást megnyert, ami
80%-01 jelent. Ezzel kapcsolatban közbeszerzési eljárást kell folytatni,
Remélhetően kora tavasszal a kútfúrás elkezdődik, és jövőre az új kút már
rendelkezésre áll.

Mintegy 53 millió forintot nyertünk a szelektív hulladékgyűjtő

udvarokra, a veszélyes hulladékgyűjtő udvarra, és egy kukás kocsira,
Ugyanakkor nyert Hunya, Csárdaszállás, Kétsoprony, Kardos és Örménykút
- az öt kistelepülés - egy kocsit, illetve110 literes kukákat és 1100 literes
edényeket is abegyűjtés és szállítás céljaira,

A Kistérségi iroda elkezdi munkáját október elsejével. Az. eddigi
Viziközmű Társulás helyét foglalja el a polgármesteri hivatalban, Ezért
kisebb átalakítások lesznek ahivatalban,

Visszmajor keret részére a Vásártéri bölcsőde és óvoda került felter
jesztésre, ~öbbfordulós vita ellenére most aSportcsarnok és a Városháza
kimaradt. Ugy véllék, hogy nem életveszélyes és nem olyan súlyos a téli
károsodás ezekben az épületekben, A Fő út 42, szám alatti kisegítő iskola
esetében is olyan problémák vannak, hogy hamarosan javítani kell az
épületet. Meglehet említeni sok magánlakás esetét is, amelyekben több
évtized után hirtelen statikai problémák jelentek meg, Közrejátszhatott
ezeknél az aszály, a csatornaépítés, vagy az öntéstalajok fokozott
mozgása"" de lehet hivatkozni az alapozásra, az épület tövére, Ezekkel a
kérdésekkel valószínűleg foglalkozní kell még a következőkben is,

, ~ Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Humánpolitikai Bizotlság külsős

tagjainak IS vagyonnyilatkozatot kellleadniuk.
./ Dezső Zoltán képviselő úr néhány kérdést tetl fel, egyebek mellett

arról, hogy az APEH-ellenőrzésnek van-e már eredménye, illetve a
tankönyvjuttatással kapcsolatosan tudomására jutott néhány eset, amikor a
rászoruló nem kapott ingyenes tankönyvet, továbbá az áfa-változások
mértékéről történtek-e önkormányzati számítások, illetve hogy kósza hírek
szerint apolgármester lemondást fontolgat.

Aválaszokból kiderült, hogy az APEH-ellenőrzésről még nem érkezett
eredmény; tankönyv esetében a hivatalhoz és az iskolához panasz nem
érkezett; az áfa-számítások aköltségvetés tárgyalása idején történnek majd
meg; a polgármesteri lemondást semmi nem indokolja, ezzel nem is
foglalkozik dr. Dávid Imre, ahír légből kapott,

./ Halász Istvánné pedagógus houászólásában ismételten felvetette
személyes problémáját anyugdíjaztatásával kapcsolaiban. Sérelmesnek tart
ja, hogy őt, mint jó szakembert elküldik",

Aválaszában Katona Lajos alpolgármester összegezte, hogy akevesebb
tanuló miatt kevesebb tanár kell, val9mint sorban állnak a pályakezdő

pedagógusok, és nekik is kell ahely, Elvezze Halászné a jól megérdemelI
nyugdíját, .,

./ Szmolnik János felszólalásában a Gyóni Géza utcában történi
útrongálásl, tönkretétel tvetette fel, Kérte, hogya Bólem-cég tegye rendbe az
utat, ha Ilyen sikeresen tönkretette, Aválaszokban ígéret hangzott el arend
betételre,

NAPIRENDI PONTOKBÓl

./ Ebben az évben több önkormányzati rendeletet vizsgáltak felül,
módosítottak, illetve foglaltak egységes szerkezetbe, A személyes gondos
kodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevéleiéről, valamint a fize
tendő térítési díjakról szóló rendelel esetében a BM Közigazgalási Hivatal
kifogására kell véglegesíteni arendeletet, míg agyermekek részére nyújIható
pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról
szóló rendeletben a használat során adódó tapasztalatoknak megfelelően

lé.nyeges változást igényel akérelmező és családja vagyoni helyzetének vizs
galata, Aváltoztatásokat az új rendeletek tartalmazzák.

Felhfvják a lakosság figyelmél, hogya hulladékot. háztartási szeme
let ne a település elhagyatottabb területeire hordják. Ilyen terhelt terület
például a Fűzfás-zug endrődi területe, a régi temető vagy egyéb,
városszéli helyek Az. ellakarítás magas ráfordítást igényel. Ezért kérik a
lakosságot, hogy figyeljék az ilyen tett elkövetőil, és figyelmeztessék a
helytelen megoldásra, valamint a hatóságol is értesítsék, A városban
évente kétszer lomtalanítás van, ilyenkor lehet törvényesen meg
szabadulni a limlomtól. (Legközelebb novemberben Ieszi) Szíves
kedjenek figyelni ennek közzétételét! (A hulladékot aszemétlerakó telepre
is ki lehet szállítani, csekély díj ellenében,)
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A Balatonnál nyaraltak
Városunkból harminc gyerek nyaralt a Balatonnál

5

A "Természetjáró Tájvédők" Közhasznú Egyesület kapta a pályáZati
lehetőséget, hogy harminc általános iskolás korú tagja azon tízezer gyermek
között lehet, akik hat napot a Balaton partján tölthetnek a GYISM finan
szírozásával. Ez a szállásdíjat és a napi háromszori étkezés költségét,
valamint a strand- és minden egyéb program belépőinek árát foglalta
magában. A nyerteseket csupán az utazási költség megfizetése terhelte. A
regisztrációs űrlapot, melyet a Mobilitás Dél-Alföldi Központjától,
Kecskemétről küldtek az egyesületnek, dr. Valach Béláné, legtöbb "gyer
mekünk" osztályfőnöke töltötte ki, és küldte vissza a Mobilitás e-maii
címére. Ezután már csak szurkolnunk kellett, hogya nyertesek között
legyünk. Az viszonylag hamar (egy-két héten belül) kiderült, hogy
nyaralunk, csak azt nem tudtuk, hogy hol. ABalaton körüli ifjúsági táborok
közül ugyanis közbeszerzési pályáZat útján került sor adöntésre, kik lesznek
anyaraltatók. Azt ludtuk, hogy Zánka nyert, de azt is, hogy olt "csak" ötezer
férőhely van, a másik ötezer gyerek több, kisebb táborban nyaral majd.
Csak az indulás előtt néhány nappal tudtuk meg, hogy mi Balatonakaliba
megyünk Augusztus 18-án, reggel hétkor, busszal indultunk, aviszonylag
korai óra ellenére fehéren izzott az ég, tombolt a kánikula A gyerekek is
szinte bágyadtak voltak már déltájban, csak akkor virágzott ki jókedvük újra,
mikor megpillantották a BalatonI. Voltak - nem is kevesen -, akik életük
ben először! A"mi" táborunkban 240 gyerek volt, vagyis nyolc csoport. Ha
semmi más program nem lett volna, mint amindennapi délelőtti-délutáni

strandolás a Balatonon, akkor sem lehetne okunk panaszra, hiszen az
időjárás, ahőség miatt ez Jelentette a legvonzóbb időtöltést. De ezen kívül
egyéb programokról is gondoskodott a táborvezető, Bartos Csaba test
nevelő tanár. Atábor területén lévő sportpályán minden este akispályás ful
ball házi bajnokság mérkozései folytak. Az utolsó napon játszott dóntőbe

Kondoros és mi kerültünk. Sainos, 3:2-re vesztettünk, de igen szoros
mérkőzésen, amit még ahosszabítás sem tudott eldönteni, így szabadrúgá
sok, vagyis a "hirtelen halál" döntött. Vollunk kertmoziban, kirándullunk
Nagyvázsonyba, ahol megnéztük a várat, volt tábortűz melletti daltanulás
gitárkísérettel, de a legélménydúsabb a láborzárás napja volt, amit mind a
tízezer gyermek és fiatal Zánkán, aGyermek- és Ifjúsági Cenlrumban töltötl.
Adéli parton nyaralókat hajók szállitották ide, minket, akik alig másfél kilo
méterre voltunk Zánkától, és a többi északi-parli nyaralót buszok, reggel
oda, és csaknem éjfélkor, vissza. Gyerekek és kísérők egyforma pólóban
voltunk, amit előző nap osztottak ki a különböző táborokban, ez volt a
"belépő" étkezőbe, koncertekre, sportrendezvényekre egyaránt. Strand labda
és strand foci bajnokság zajlott egész nap, aminek döntője az "Észak-Dél
Bajnokság" volt. Észak nyertl Egész nap, félóránként más-más koncert volt
aszínpadon, de az igazi, anagy, élő koncert este a"Republic" volt. Elsöprő

sikert arattak, egyszeruen nem engedte őket elmenni avelük együtt éneklő

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.
Telefon: 06/30/3932-162, 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.

közönség. Az együttest is magával ragadta az "eget verő" hangulat, igy az
eredetileg más~él órásra tervezett koncertet csaknem egy óra ráadással
toldották meg. Alig hiszem, hogy van olyan számuk, amit ne játszottak és
énekeltek volna, nagyrészt aközönséggel együtt. Anapot színpompás tűzi

jálék zárta. ABalaton partján üllünk kózvellenül, és mivel apetárdákat a tó
fölé lőtték ki, fokozottan érvényesültek afény- és hangeHektusok, s azenei
aláfestéssel együtt ahatás torokszorító volt. Élménydús napot töllöttünk ott,
s másnap indultunk haza.

Az első napon egyik gyerekünkkel egy sajnálatos baleset történt. Olyan
szerencsétlenül esett a könyökére, hogy mentővel be kellett szállítani
Veszprémbe, akórházba, ahol meg is műtötték. Talán ez az intő jel is hoz
zájárult, de nem volt szükség vasszigorú fegyelmezésre, nem történt több
baj. Ebben vilathatallanul mégis inkább az játszotta a legdöntőbb szerepet,
hogy dr Valach Béláné, oly sokak Ági "nénije" (egy felnövekvő, sőt már egy
felnőtt nemzedék is így szólítja tiszteletből és szeretettel) mostani, már
nyolcadikos osztályába belenevelle ahárom év alatt. hogy legfőbb dolog az
őszinteség, ha hibázlak, vállalják, mindent meg lehet oldani. A bizalom
nagyon nagy dologi Bevallom, az indulás előtt tele voltam görcsös félelem
mel, elfogadnak-e majd a gyerekek, megtalálom-e velük a hangnemet.
Jóleső melegséggel mondhatom el, hogy napról napra több gyerek tüntetett
ki a bizalmával, és én nagyon megszerettem őket. Büszkeséggel tölt el,
hogy ha találkozom velük, köszöntenek, kedvesen, melegen, nemcsak
ímmel-ámmal, kötelességből!

Azt még el kell mondani, hogy Zánkán tudtuk meg, hogy egy gyerek
szállása, étkeztetése, kirándulásokkal, belépőjegyekkel (ingyenes volt a
strandbelépő, sőt a strandon a csúszda és a vízibiciklik használata is)
naponként és gyerekenként 5000 Ft-ba került, így könnyen ki lehetett
számítani, hogy ez bizony 900 OOO Ft-ba került volna ami 30 gyerekünknek
Ezt visszaúton igyekezett is tudatosítani agyerekekben Ági.

Ez már amásodik országos tábor volt, az elsőről, sajnos, nem tudtunk.
Ha lesz több is, reméljük, máskor is sikeresen pályázhatunk!

Marsiné Giricz Erzsébel
"Természetjáró Tájvédők" Közhasznú Egyesület elnök

ÁLLÁST A.JÁNLI
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, mázoló/festő és faipari

segédmunkást/asztalos segédet keres.
Jelentkezni a OG/30/9533-594-es telefonszámon lehet
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Szívügyem az alapítvány...
Beszélgetés ifj. Dági Jánassa!

2003. OKTÓBER

• Vegyes tartalmú hírek érkeztek az alapítvány
házatája felől, svolt olyan is. amelyik csődről, esetleg
nehéz helyzetról szóll .. Mi ahelyzet jelenleg a Művelt

Cigányifjúságért Alapílványnál?
- Június elsejével az előző kuratórium és az elnök

lemondott. Most, szeptember tizenegyedikén a cég
bíróság által bejegyzett új kuratórium felállt. Folytatjuk
amunkát, annál is inkább, mivel az ősz folyamán na
gyon sok program indul aközösségi házban Válságról
tehát, minden ellenkező híresztelés ellenére, szó sincs,
mindössze egy esetben merült fel gazdasági probléma,
ami év végéig kezelésre kerül. Ahelyett, hogy tizennégy
embert az utcára raknánk, szeretnénk meglartani őket.

(A tartási. foglalkoztatási kötelezettség szerint öket
három évig kellett foglalkoztatni.) Aztán, például ahúsz
hektár földünk ebben az évben az aszály miatt nem
hozolt takaómányl, és (ejből is jelentős bevétel-kiesésünk van Továbbá.
tavaly atizennégy ló nagy része aszennyvíz- és útberuházásokon dolgozolt,
ebben az évben viszont nem.

Ez országosan egy kísérleti program volt, amiben hét település vett
részt. Afelmerült hasonló gondokat közösen szeretnénk orvosolní. Aprog
ram gazdája, az OFA és a miniszlerelnöki hívalal is segílséget nyújt a
megoldáshoz,

Arról feltétlenül beszélni kell, hogy az alapítványunk konzorciumi lag a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában, egy PHARE-programban. aminek
több komponense van Bennünket az érint, hogy egy úgynevezett iskolai
koordinátort alkalmazunk, Demeter Józsefné személyében. Ő szeptember
elsejélól végzi amunkáját, amelyről máris látszik, hogy hasznos és ered
ményes. Alt aproblémát kezeli, ami évekre visszanyúlik Gyomaendrődön,

ugyanis a cígánygyerekek vagy a szociálisan hátrányos tanulók fóleg a
lavaszi, koraöszi időszakban, de egyébként sem nagyon járnak iskolába, s
nem végzik el anyolc osztályt sem. Ennek a megoldása, segítése történik
most. Acél, hogy járjanak agyerekek iskolába, és minél többen, lehetőleg

mindenki elvégeue a nyolc általánost. A megoldáshoz tartozik. hogya
koordinálor elkíséri a gyerekeket az iskolába. a családdal is személyes
kapcsolatban áll.

• Miért mondati le posztiáról ifj Dógi János?
- A többi tag lemondásával én is megtettem ezt, mert úgy éreztem,

hogy így atisztességes. Azonban, egyébkénl is le kellett
volna mondanom titkári posztomr61, mert olyan orszá
gos bizotlságokban veszek részt, ahol adományozó
tevékenység is történik, és akél pozíció összeférhetellen
lenne, saminek a látszatát is igyekszem elkerülni. Ettől

függetlenül a törvényes keretek között programvezet6
vagy külső segrrőként végzem amunkámat Ugyanúgy
irányítom, segítem az alapitványt, ettől nem szakadok el
Az alapítvány egyébként ebben az évben ötéves, és azt
szeretném, hogy még megérje a tizediket és a többit
is.. Szívügyemnek tekintem ezt a munkát, minden
hivatalos papír nélkül is. A magasabb beosztásokból
pedig sokkal jobban lehetőségem nyíl ik asegítésre.
• Milyen programok indu Inak, lesznek az alapítványnál
az ősszel?

- Az alapítvány továbbra is folytatja az eddigi, sokrélü
levékenységét, a számítógépes tanfolyamol is például. Al európai uniós
csatlakozás lehetőségeivel élve, különböző PHARE-pályázalokat készítünk
és veszünk részt bennük. Ilyen például a Leader- és az EQuel-program A
Kisebbségi Önkormányzat megnyert ezen kívül egy PHARE-pályázatat, ami
a közösségi ház fenntartását segíti. Ennek öt komponense van, öt
együllmúködő partnerrel: a Napsugár óvodákkal, a Körösmenti Alapfokú
Művészeti Alapískolával, a Zene- és Művészeli Iskolával, a Katona József
Művelődési Központtal. a Rózsahegyi Kálmán Állalános Iskolával. A
pályázat lényege aközösségi ház működési feltételeinek stabi lizálása, és a
jól működ ó programok anyagi lámogalásaí.

Al egyik legfontosabb, hogy folyik afelzárkoztató képzés, tanítási időn

túli oktatással. Ezt elősegítjlik úgy, hogy aközösségi házban, mint egy nap
közi otthonban lehessenek a tanulók, ahol elkészíthelik a leckéiket, tanul
hatnak felügyelet mellett.

Mindezek mellett a roma identitást, hagyományt. kultúrái megőrizve

különböző zenei és táncos foglalkozások is beindulnak aközösségi házban.
AKatona József Művel6dés; Központban pedig lehetőség lesz majd a fel
lépésekre az ügyesebbeknek. Egyébként október 11-én, a huszadik Békés
Megyei Cigánylakosok Kulturális Napja Gyomaendrődön lesz, a műveló

dési központban. Erre meghívást kapott akullurális miniszter, Hiller István
is. Az országban egyedülállóan, tehát húsz éve folytalódik ez ahagyomány,
és mindig valamelyik Békés megyei település ad otthont az eseménynek.

Táncverseny Gyom.aendrődön
A Rumba Táncsport Egyesület október 5-en. vasarnap

delelőtt 10 órai kezdettel táncversenyt rendez. A ver
senyekre különböző korosztályokban es osztályokban
kerül sor. Délelőtt a standard táncokban. délután pedig a
latin-amerikai táncokban mérik össze tudásukat a
parosok.

A rendező Rumba tánckJubból tizenkét pár fog ver
senyezni. A régebbi és az újonnan alakult párok hazai
versenyen is szeretnék megmutatni felkészültségüket.
Közülük több pár ebben az evben már sok szép ered·
menyt könyvelhetett el. CzegIedi Dávid és Sárközi Noémi
a lX. Zánkai Gyermek- és Ifjúsági T.áncfesztiválon junior
l. standard kategÓriában hatodik helyezést ért el. Szep
tember közepén egy nemzetközi versenyen külföldi pon
tozóbirók értékelése alapján jutott a döntőbe Molnár
Ádám és Paróczai Rebeka junior l. latin táncokban. Az
idősebbek közül Mészáros András és Gonda Anett nevét
kell elsőként megemlíteni. akik a Kelet-Magyarországi Ré-

giós Bajnokságon C osztályos latin versenyen ne·
gyedikek, majd az országos bajnokságon hetedikek let
tek. K1ubtársaik. Kovács László és Kelemen Erika viszont
a régiós bajnokságon D standard táncokból ötödik, mig a
C osztályos latin táncokból elsők lettek. A D osztályos
országos bajnokságon pedig a nagyon kíváló. hatodik he
lyezést érték el. Aranyérmeik számát a zánkai fesztiválon
gyarapították szintén, a D osztályos standard táncokból.
A nerrrregen aJakult parosok közül Mészáros Dénes és
Diós Judit zánkai ötödik helyezését kell megemlíteni.

A klub legutóbb 2001-ben rendezett versenyt. amikor
is a megyei millenniumi sportnap eseményei között volt
megtalálható ez a szép. müvészi sport. Az akkori verseny
hez hasonlóan, most is sok klub versenyzőjére és jó
hangulatra számítanak. Belépőjegyek 500 forintért. a
Katona József Müvelődésí Házban válthatók. További
információ az Interneten a www.freeweb.hu/rumbatse
címen.
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Judós sikerek
2003. szeptember 6-án a Gyomaendrődi Juda Club megrendezte a Közép

Magyarországi Regionális Juda Bajnokságot, ahol közel 150 versenyző mutathatta
meg tudását. Al. ifjú gyomaendrődi judokák szép sikereket értek el a különböző

korosztályokban és súlycsoportjukban.
Eredmények:
Tanfolyamos fiú: +44kg Kis Martin 2. hely, 27 kg Pintér Béla 1. hely, Nagy

Benjámin 2. hely, 24 kg Maródi Gábor 2. hely.
Tanfolyamos lány: 27 kg Tóth Dominika 1. hely, 36 kg Szabó Emese 1. hely.
Diák "C" fiú: Kiss Attila 2. hely, 33 kg Juhász Dávid 1. hely.
Diák "C" lány: 36 kg Zsombok Fanni 1. hely.
Diák "B" fiú: 35 kg Juhász Attila 1. hely, Nagy Dániel 4. hely, Kovács Balázs 5.

hely, 38 kg Nyúzó Viktor 1. hely, 60 kg Megyeri Zsolt 1. hely.
Diák "B" lány: 33 kg Gyuricza Adrien 1. hely.
Diák "A" fiú: 34 kg Gellai Balázs 2. hely, 45 kg Kovács Gergely 5. hely, 49 kg

Soczó Gergely 1. hely, 54 kg Kovács Endre 1. hely, Patai Gergő 2. hely.
Diák "A" lány: 45 kg Tóth Bianka 1. hely.
Serdülő fiú 45 kg Szabó Dániel 5. hely, 50 kg Jakab Csaba 3. hely, Farkas

Kristóf 5. hely, 60 kg Molnár Albert 1. hely.
Serdülő lány: 52 kg Dananaj Tünde 1. hely, +63 kg Megyesi Hajnalka 2. hely.
Aversenyen az egyéni eredmények alapján az egyesületek között pontversenyt

rendeztek, aminek a végeredménye így alakult: 1. Atomerőmű Sport Egyesület, 2.
Gyomaendrődi Juda Club, 3. Domaszék.

A Közép-Magyarországi Regionális Juda Bajnokság legtechnikásabb
versenyzőjének a versenyen végig remekül teljesítő gyomaendrődi Juhász Attilát
választották.

A Gyomaendrődi Juda Clubban a szakmai munkát augusztus elejétől Varga
István 1. danos mester irányítja.

Senior Juda Európa Bajnokságon indulnak a Gyomaendrődi Juda Club
versenyzői. 2003. október 2. és 6. között Kecskemét ad otthont a2003. évi Senior
Juda Európa Bajnokságnak. Ezen a kiemelkedő fontosságú eseményen a gyoma-
endrődiek két versenyzője is szerepelhet. Mindketten október 3-án lépnek a
küzdőtérre, s remélhetőleg akemény felkészülés meghozza avárt sikereket.

A30-40 évesek között a90 kg-ban Juhász Attila képviselheti aGYJC színeket
"címeres mezben", amíg a45-49 évesek 66 kg-osai között Tóth Mihály száll harc-
ba a remélhetőleg minél fényesebb éremért.

Szeptember 6-án a Magyar Juda Szövetség rendezésében az UTE sport-
csarnokban bonyolították le aIII. o. Magyar Bajnokság eseményeit. Gyomaendrődiek
eredményei:

Nők: 48 kg 1. helyezett Szerelő Éva, 66 kg 3. Czinege Tünde.
Férfiak: 60 kg 3. Gózon Gábor, 73 kg 3. Oláh János, 90 kg 3. Juhász Attila.

HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
Érvényes: 2003. szeptember 1-jétő/

Munkanapokon és tanítási napokon
Öreg- Déryné MÁV- Szabad- MÁV- Szabad- Déryné Öreg-
szö!ö állomás ság tér állomás ság tér SZÖ]Ö

5.05 5.10 5.20 5.40 5.50 6.00 6.05
6.20 6.25 6.35

6.10 6.15 6.25 6.45 6.50 7.10 7.15
6.55 7.15 7.25 7.25 7.40

7.15 7.25 7.35 7.40 7.40 7.55
7.50 8.00 8.05
8.15 8.25 8.30 9.10 9.15 9.25
9.45 9.55 10.00 10.55 11.00 11.10

11.40 11.50 11.55 12.20 12.25 12.35 12.40
13.00 13.05 13.20

13.20 13.25 13.35 13.40 13.45
14.05 14.10 14.25 14.30

14.00 14.15 14.25 14.30 14.35 14.45
14.40 14.45 14.55 15.00 15.15 15.20 15.30

15.35 15.45 16.10 16.15 16.25 16.30
16.20 16.30 16.40 16.40 16.55

16.35 16.40 16.50 16.55 17.50 17.55 18.05
17.10 17.20 17.25
18.15 18.25 18.30 18.50 18.55 19.05
19.05 19.15 19.20 19.45 19.50 20.00
20.10 20.20 20.25 21.00 21.05 21.15
21.15 21.25 21.30 22.05 22.10 22.20

SUZUKI Gyomaendrödön
Az elmúlt két és fél év tapasztalatairól

Interjú Bertók Lászlóval,
a Gyomai Autócentrum Kft. ügyvezetőjével

Úgy érzem, hogy Gyomaendrőd életében a Suzuki Autószalon megnyitása
2000 márciusában új színfoltot hozott - kezdte a beszélgetést Bertók László. Al.
azóta eltelt időszak alatt az Autócentrum és aSuzuki Rt. várakozásait is felülmútta
teljesítésünk. Ez megmutatkozik abban, hogy aSuzuki évről évre több és több autót
ad el. Ebből Gyomaendrőd is szépen kivette arészét. Ennek köszönhetjük az!, hogy
maximálisan pozitív eredményt könyvelhettünk el. Mindezek ellenére nem pihen
hetünk babérjainkon, hiszen ügyfeleink megelégedettsége alegfontosabb szempont
számunkra. Ezért acég továbbfejlesztése, fejlődése meghatározó részünkről.

Korábbi céljaink megvalósulásával újakat tűztünk magunk elé. Ezeket aSuzuki
ösztönzésével, mint új modellek bevezetésével, már meg is léptük. Szerencsés
mozzanat volt ezzel kapcsolatban ez év tavaszán aGyomaendrődi Nemzetközi Sajt
és Túrófesztiválon debütáló Suzuki új Ignis modellje. Szinte berobbant a ma
gyarországi piacra, súgy néz ki, hogy az ügyfelek igényeit darabszám tekintetében
- szerencsére - nagy feladat kielégíteni. Néhány héttel ezelőtt jelent meg ismét egy
új modell, aSuzuki Alta, amelyből már több darabot adtunk el Gyomaendrődön. Ez
amodell a jól ismert Marutinak akisöccse, utódja, s egyre több szaladgál már az
utakon ebből atípusból is.

Több ellenőrző mércénk van. Ezek közül a legfontosabb az ügyfelek
elégedettsége. Ezt ők is érezhetik annyiban, hogy szolgállatásainkban változások
vannak és folyamatosan lesznek. Büszkén mondhatjuk, hogya Gyomai
Autócentrum az európai uniós előírásoknak megfelel. Ez azt jelenti, hogy az ISO
9001 :2000 szabvány minősítést sikeresen megszereztük, és megvédtük. így a jó
működés mellett a jövőbe tekintés, az uniós csatlakozásra való felkészülés a fel
adatunk, amire a cég már harmadik éve folyamatosan készül és felkészült.
Gyártásból adódó szervizproblémák szinte nincsenek. A régi, KGST-autók lassan
eltűnnek, hiszen kiöregednek, nem gazdaságosak úgy üzemben, mint javításban
sem. Al. ár és megbízhatóság miatt talán nem véletlen, hogy sok Suzuki gépkocsi
fut az utakon, hiszen többek között erre cserélték le a régi gépjárműveiket az
emberek. Hangsúlyoznám, hogya Suzuki ra három év vagy 100 ezer kilométer a
garanciális idő, a karosszériánál pedig tizenkét év. Ezek az intervallumok egy jól
üzemelő autónál aszervizelést alig teszik szükségessé. Azöldkártyamérés kiemeli
szolgáltatásunk Gyomaendrődön, védve ezzel a levegő tisztaságát és óvva
környezetünket.

• A munkája nagyon lefoglalja, emeffett van-e ideje vafamilyen kikapcso
lMásra, hobbira?

Jómagam asportot minden tekintetben szeretem, úgy nézni, mint művelni, sőt

asportok, sportolók támogatásából is részt vállal cégünk. Alt vallom, hogy asport
nagyon fontos az ember életében. Személyiség- és akaratformáló afiataloknak, míg
más ~orosztály számára egészségmegőrzésként kell, hogy szerepeljen napirendük
ben. En ezért szívesen töltöm aszabadidőmet sportolással.

• Mit üzen a gyomaendrődi régióban leend6 és meglév6 Suzuki tulaj
donosoknak?

Mindenekelőtt köszönetemet szeretném kifejezni magam és acég valamennyi
dolgozója nevében, nemcsak a Suzuki, hanem minden autótulajdonosnak, hogy
bizalommal fordultak hozzánk és vették igénybe szolgáltatásainkat. Köszönjük l

Munkaszüneti és tanítási szüneti napokon
Öreg- Déryné MÁV- Szabad- MÁV- Szabad- Déryné Öreg-
szö! Ö állomás ság tér állomás ság tér szö!ö

5.05 5.10 5.20 5.40 5.50 6.00 6.05
6.05 6.10 6.20 6.40 6.45 6.55

7.00 7.10 7.15 7.40 7.45 7.55
8.10 8.20 8.25 9.10 9.15 9.25
9.45 9.55 10.00 10.55 11.00 11.10

11.40 11.50 11.55 12.45 12.50 13.00
13.40 13.50 13.55 14.25 14.35 14.40

14.40 14.45 14.55 15.00 15.15 15.20 15.30
15.35 15.45 16.10 16.15 16.25 16.30

16.35 16.40 16.50 16.55 17.50 17.55 18.05
18.15 18.25 18.30 18.50 18.55 19.05
19.05 19.15 19.20 19.45 19.50 20.00
20.10 20.20 20.25

Temetöjárat vasárnaponként: MÁV-állomás 7.10, Szabadság tér 7.15
Temetőből vissza 8.30
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2003. december 5.

2003. december 10.

Rácz Lajos: Parasztsors a XX. században címü emlékirata

,.
Utlezárás, útjavítás

A VÖRÖSKERESZT HíREI

I. 10+100 -11+200
KÖ;;'~~~~ félpályás úllezárás
, o .....~ , 11.14+200 -15+340

--~~:::;:.t~:'rt:?~""""";- félpályás útlezárás
111.15+340 -15+930

lorgalomlerelés,
egész pályás útlezárás

AMagyar Vöröskereszt Gyomaendrődi Terüfeti Szervezete 2003. augusztus
29-i nagy mennyiségű és értékű adománnyal segilette a lerület településein élő

emberek élelét Segítségünkkel sok család életviieiét tudtuk könnyíteni, ler
mészelesen alehetőségeink határáig

2169 lő részére julIaIIunk tisztílószereket, múanyagárukat, haszn~lt

ruhanemű!. cipó!. élelkonzervel, mosószert 1120 ezer forini értékben
36 család részére (2350 kg) kenyéradományl 301 eFt.
VÁM állal elkobzott adományokat: 561 16 részére élelmiszert, ruhaneműl

220 eFI.
Holland adományt: 99 ró részére használt ruhanemű!. cipőt, játéko!. konyhai

eszközökeI 105 eFt.
Dán adományt: 72 lő részére has2n~lt ruhaneműt, cipót, játékot 65 e Ft.

Összesen 1811 ezer forint értékben.
Az adományok kiosztását irodánkban, illetve a lakóterületi szervezeteink

bevonásával végeztüK. Alakosság megelégedéssel és örömmel fogadla arészükre
juttatolI segítséget.

Véradás
Aműködési lerülelünkön 2003 augusztus végéig 22 alkalommal szerveztünk

véradásI. Ezen megjeleni 1065 vérad6. Véradás 1040 esetben volt, 70 új véradó
ielenlkeze~ véradásra, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Véradók meg
becsüléséhez kapott adományokb6f 453 alkalommal adtunk véradóinknak és
szervező önkénleseinknek 345 eforint értékben.

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak az adományozóknak és önkén
teseinknek asegílségél, akik az eddigi szociális és véradásszervező munkánkat
eredményessé telt ék.

Felhívom az ifjú korú, 18 év lelefli lakosok figyelmé!. hogy 2003. oklóber
16-án 12-15 óra közölI aBelhlen G. Szakképző Iskolában ifjúsági véradás lesz,
melyre minden egészséges és segítőkész fíalal embert szerelelIel elvárunk. Az új
véradók houák magukkal személyi igazolványukat és TAJ kártyájukat.

Segíts, hogy segílhessünkl

Czeizel Endre genetikus, aGenetika forradalma címmel elöadást tart október
28-án a Katona József Művelődési Központban. A pontos időpont míatt kérjük
kísérjék figyelemmel szórólapiainkal és aplakátokat'

Kurilla Jánosné területi vezető

A Gyomaendrőd és Körösladány közötti összekölő út rekonstrukciós munkálatai
elkezdődtek.

a 10+100 - 11+200; a 14+200 - 15+340: valamint a 15+340 - 15+930 km
szelvények közötti szakaszokon.

Afent emlitett szakaszok kivitelezése során
a10+100 -11+200 és a14+200 -15+340 km szelvények között
félpályás úlelzárással, míg
a15+340 - 15+930 km szelvények közölt
- aholleljes pályaszerkezel-csere készül - egészpályás úlelzárással kell számolni
2003 szeptember 22 és 2003. november 10. kÖZÖlt.
A lenl nevezell úlszakasz lezárása loly1án, aKörösladányból Gyomaendrődre hal

adóknak a Körösladány-Dévaványa-Gyomaendrőd útvonal, mig a Gyomaendr6dről

Körösladányba tartók részére a Gyomaendröd-Dévaványa-Körösladány terelőúl kerül
kiielölésre.

Az igy lelmerülő löbblettávolság 7km. Ahelyi lakosság számára igénybe vehető a
4232. j. és a4231. j. ulat összekötő, jó állapotban lévő mezőgazdasági földúl, az időjárási

körütményekelligyelembe véve.
Az utazóközönség számára targalomtechnikailag megtelelő helyeken lesznek elhe

lyezve aforgalomellerelés miatt szükséges jelzőtáblák.

Akivitelező, aBékés Megyei Állami Közúlkezelő Közhasznú Társaság Gyomaendrödi
Üzemmérnöksége elérhető: Gye., Bánomkert u. 1. Telefon/lax: 3B6-575: Békéscsaba:
Berényi út 144. Telelon/fax: 441-372.

Afalugazdá z jelenti

Az akkori endrődi, a gyoma; és az országos történéseket bemutató
könyv rövidesen kézbe vehető. Kérjük a helybeli vállalkozókat.
intézményeket, lakosokat és az elszármazottakal, rendeléseikkel és elő

fizeléseikkel járuljanak houá a kiadatás költségeihez A város önkor
mányzata és aTSF Mg. Víz- és Környezetgazdálkodási Kara, Szarvas vál
lalla a kiadási költségek 75%-át. A hiányzó támogatást pedig a felhívá
sunkra jelentkezőktől várjuk, melyért példányszámot adunk amegjelenés
után

Egyéni előfizetők jelentkezhetnek: Gyomán: Pataki Bálintnénál, Fő út
163. sz. és Endrődön: Gellai Imrénél, Micsurin u. 29, tel.: 66/386-178.

Vállalkozások, intézmények jelentkezését várja a szerkesztő:

dr. Köhler Mihály 4028 Debrecen, Dobsina u. 4., lel.: 52/419-795;
06/20/9320-292; fax: 52/418-287

Rácz Lajos Gyomán szü letett 1900. október 7-én. Részt vett az
ország politikai életében. A Magyarorszagi Szociáldemokrala Párttal,
az Országos Kossuth Pártlal állI összeköttetésben. 1934-ben belépett
Bajcsy-Zsilinszky Endre Nemzeti Radikális Pártjába, 1936-ban csat
lakozott a Kisgazdapárthoz. 1941-től az FKgP országos nagyvállaszt
mányának tagja Belépett a Magyar Parasztszövelségbe is. 1944
decemberélől szintén az országos politikában vesz részt különbözö
lunkciókban ...

Fő műve aParasztsors, 1945-1947. (Történelmi Szemle, 1982.
2. sz. 320-344. old)

1983. lebruár 8-án halt meg

A KNER NYOMDÁBAN KÉ ZÜL

Végleges kárenyhítő támogatás igénylése aren
delet 3. számú mellékletén.
Agazdálkodók igényjogosultságukról igazolást
kapnak
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi
niszter külön rendeletben intézkedik a támo
gatás fajlagos mértékének arányos csökken
téséről.

2003. december 11-15. A támogatás igénylése a 0311-es számú
nyomtatványon

Nyomtalványok afalugazdász irodában beszerezhetők.

További részletes inlormációért a lermelők forduljanak ügyfélfogadási
időben afalugazdászokhozl

VÁRFI ANDRÁS lerületi központ vezető falugazdász

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 84/2003. (VII. 22.) FVM
rendelete szabályoua a2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgaz
dasági termel ok kárenyhítő támogatását Arendelet értelmében akárt szenvedett
gazdálkodók végleges kárenyhílő támogatást és kedvezményes középlejáratú
hitelt vehetnek igénybe.

A végleges kárenyhítő támogatás terhére, a rendeletben meghalározott
nyári növényekre, hektáronként 3000 Ft elóiegei igényelhettek a gazdák.
Gyomaendrődön és Hunyán közel 300 gazdálkodó, mintegy 7000 hektár terü
letre velte igénybe a lámogatásnak ezt a formájál Többen - bár gazdaságukal
aszály sújlo~a - az előleg felvételével nem éltek, hanem majd avégleges elszá
molásnál veszik igénybe a támogatásI.

Avégleges kárenyhítő támogatás mértéke a30% feletti kárösszeg 30%-a.
Kedvezményes, középlejáratú hitelt azon gazdálkodók vehetnek igénybe,

akiknél a fagykár és/vagyaszálykár mértéke atermelt növények átlagában 20%
vagy azl meghaladó mértékű. A kedvezményes, középlejáralú hitelt az
agrárhilelezésben részi vevő pénzügyi intézményekhez folyamatosan. de
legkésőbb 2003. december 15-ig lehet benyújlani.

Fontos határidó'k:
2003. november 30.
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RENDELET

3. § Erendelet alkalmazásában
(1) Települési sZilárd hulladék:
a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a

lakásokban, valamint apihenés, üdülés céljára használt hely
iségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és
területein, valamint az intézményekben keletkező

b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező

c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetétel ű hul
ladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogsz
abályban meghatározott - veszélyesnek nem minősülő szi lárd
hulladék;

(2) gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a
további kezelésre történő elszállítás érdekében

(3) tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszé
Iyeztetését kizáró módon végzett, három évnél rövidebb ideig tartó
el helyezése.

A RENDELET CÉLJA

1. § A rendelet célja, hogya településtisztaság, a köztisztaság,
a környezetvédelem és a közegészségügy követelményeinek
megfelelően szabályoua

a) atelepülési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és
ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás igény
bevételének és biztonságos, ellenőrizhető teljesítésének rendjét,
valamint

b) a kötelező közszolgáltatássa/ összefüggő jogokat és köte
lességeket.

19/2003. (VIII. 12.) KT rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás

kötelező igénybevételéről

Gyomaendrőd Város Képviselő·testülete a Hulladék· mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési hul-
gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában, ladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesít-
valamint a Környezet védelmének általános szabályairól ményekben gondoskodnak.
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §~ában kapott felhatal· (6) A települési sZilárd hulladék ártalmatlanítását kizárólag e
mazás alapján, figyelemmel a hulladékkezelési közszol- rendelet 2. sz. mellékletében foglalt hulladék ártalmatlanító létesít-
gáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzödés- ményben lehet elvégezni.
ról szóló 241/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletre, a tele
pülési hulladékkezelési közszolgáltatási dij megállapí
tásának részletes szakmai szabályairól szóló 24212000.
(XII. 23.) Korm. rendeletre az alábbi rendeletet alkotja.

ÁLTALÁNOS
RENDELKEZÉSEK:

2. § (1) Aköztisztasággal és atelepüléstisztasággal kapcsolatos
önkormányzati feladatok ellátása keretében Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) atelepülési
sZilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártal
matlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
Gyomaendrőd város egész közigazgatási területére kiterjed.

(3) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hul
ladékokra, illetve afolyékony hulladékokra.

(4) A Gyomaendrőd város közigazgatási területén lévő ingat
lanok valamennyi tulajdonosa (tulajdonosi közössége), kezelője,

Illetve használója (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) 
függetlenül attól, hogy természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező társaság - az ingatlanán keletkező

telepü lési sZilárd hu Iladék el helyezéséről a települési szi lárd hu 1
ladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján
köteles gondoskodni.

(5) Azok agazdálkodó szervezetek, amelyek akörnyezetvédelmi
felügyelőség által engedélyezett - települési hulladék ártalmat
lanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítmény
nyel rendelkeznek, a (4) bekezdés szerinti kötelezettség alól

3. § (1) A települési szilád hulladékkal kapcsolatos kötelező

közszolgáltatást aGyomaszolg Ipari Park Kft., 5500 Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 2. (továbbiakban: szolgáltató) végzi.
(2) A szolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására vonatkozó

szerződést a polgármester köti meg, a képviselő-testület

jóváhagyását követően.

4. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező

közszolgáltatás megkezdéséről és nyújtásának lényeges feltételeiről

a szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti. Az írásbeli
értesítés mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza. Akötelező közs
zolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszonyt aszolgáltató és
az ingatlantulajdonos között a kommunális adó alanyai esetében a
szolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. Gazdálkodó
szervezetek egyénileg kötnek szerződést aszolgállatóval.

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
nyújtásának lényeges feltételeiben bekövetkező változásról a szol
gáltató haladéktalanul- aváltozás bekövetkezte előtt - írásban köte
les az ingatlantulajdonost értesíteni.

(3) Ha a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
lényeges feltételeiben előre nem látható vagy más rendkívüli okból
következik be változás, a szolgáltató értesítési kötelezettségének
egyéb alkalmas módon is eleget tehet.

(4) Lomtalanításra évi két alkalommal kerül sor aVárosfenntartó
és Környezetvédelmi Bizottság és a szolgáltató között egyeztetett
időpontban, amelyről a lakosság ot előzetesen tájékoztatni kell.
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Lomtalanítás során aháztartásokban alkalmilag keletkező, nagyobb
méretú, darabos hulladék szállítható el, amely szabványos gyűjtő

tartályban nem gyűjthető és rendszeres gyűjtőjárattal nem szállítható
(nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor stb.)

AZINGATLANTULAJDONOS
KÖTELESSÉGEI

5. § (1) Az ingatlantulajdonos alapvető kötelessége, hogya hul
ladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon települési sZilárd hul
ladékot nem halmozhat fel, és az ingatlanon keletkezett hulladékot
közterületre nem helyezheti ki.

(3) A települési szilárd hulladékot az ingatlantulajdonos az
elszállításra való átvétel ig gyűjteni, illetve tárolni köteles.

(4) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába
került, onnan származó települési sZilárd hulladékot a környezet
szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni.

(5) Az ingatlantulajdonos a kötelező közszolgáltatás körébe tar
tozó települési szilárd hulladékot elszállításra kizárólag a közszol
gáltatónak adhatja át.

(6) Az ingatlantulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a
közszolgáltatónak elszállítás céljából történő áladásáig úgy kell
gyűjtenie, tárolnia, Illetve kezelnie, hogy az mások testi épségét, jó
közérzetét ne veszélyeztesse, atelepülés környezetét ne szennyezze,
a település növény- és állatvilágát ne károsítsa, a közrendet és a
közbiztonságot ne zavarja.

(7) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékot
fajtánként (üveg, PET-palack, papír) szelektálva, térítésmentesen
helyezheti el az erre acélra kijelölt hulladékszigeteken. Ahulladék
szigetek listáját a2. sz. melléklet tartalmazza.

(8) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási
díjat köteles fizetni.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DíJ

6. § (1) Aközszolgáltatási díj az erendelet 3. sz. mellékletében
megállapított összeg.

(2) A közszolgáltatási díj megállapításánál a 2000. évi XLIII.
törvény 25-26. §-a, valamint a242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
előírásai az irányadók.

(3) Akommunális adó alanyai esetében aközszolgáltatási díjat
aszolgáltatóval kötött szerződése alapján az önkormányzat egyenlíti
ki. Az önkormányzat által kiegyenlített közszolgáltatási díj kertes
ingatlan esetében egy 110 literes kukaedény heti egyszeri ürítésére
vonatkozik.

(4) Adíj atelepülési szilárd hulladék átmeneti tárolására, illetve
gyiJjtésére szolgáló tartálynak ahulladék közszolgáltatási szerződés
ben meghatározott gyakoriságú összegyűjtésének, elszállításának és
ártalmatlanításának költségeit, valamint a lakosság részére
szervezett évi kétszeri lomtalanítás költségeit tartalmazza.

(5) Atelepülési 'szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
díját aszolgáltató vagy megbízottja szedi be azoktól, akik nem men-

tesülnek adíjfizetési kötelezettség alól. Adíj, amely a ingatlantulaj
donosnak bemutatott közszolgáltatási számla alapján válik ese
dékessé.

(6) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékkal kapc
solatos közszolgáltatás díját a szolgáltató értesítésében foglaltak
szerint köteles fizetni.

(7) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
díját az ingatlantulajdonos a számla bemutatását követő 15 napon
belül köteles kiegyenlíteni. 15 napon túli kiegyenlítés esetén aszol
gáltató a megfizetni elmulasztott összeg után késedelmi kamatot
számít fel.

(8) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve
összegszerűségével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a szolgál
tatónál, illetve megbízottjánál kifogást emelhet. A kifogásnak a
számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre halasztó hatálya
nincs. Az ingatlantulajdonos által írásban tett kifogásra aszolgáltató
- egyet nem értése esetén is - 15 napon belül írásban válaszolni
köteles. Ha az ingatlantulajdonos túlszámlázást megállapító
kifogásának a szolgáltató helyt ad, az ingatlantulajdonosnak a
többletösszeget és időarányos kamatait visszafizeti vagy az ingat
lantulajdonos kérésére az esedékes díjfizetési kötelezettségbe
betudja.

(9) Ha szolgáltatónak felróható okból aközszolgáltatás díját tar
talmazó számla bemutatására ahavi díjfizetési időszaknál ritkábban
kerül sor vagy aszolgáltató több hónapon keresztül nem mutat be
számlát, a szolgáltató az elmaradt díjat annyi egyenlő részletben
számlázhatja, ahányszor aszámla bemutatását elmulasztotta.

(10) Az ingatlantulajdonost aszolgáltató vagy megbízottja írás
ban szólítja fel az elmaradt díj (kamat) fizetési kötelezettség tel
jesítésére.

HULLADÉKSZÁLLíTÁS,
HULLADÉKGYŰJTÉS,

A HULLADÉKGYŰJTŐ

EDÉNYZET ELHELYEZÉSE

7. § (1) A szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által kért
méretű és mennyiségű gyűjtőtartályt az ingatlantulajdonos ren
delkezésére bocsátani, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon
belül. Az ingallantulajdonos a települési szilárd hulladék össze
gyűjtése és elszállításra való átadás céljából köteles - aszolgáltató
által térítés ellenében - a rendelkezésére bocsátott gyűjtőtartályt

aláírással igazoltan átvenni és használni.
(2) Aszolgáltató aszilárd útburkolatú gyűjtési területen legalább

agyiJjtés gyakoriságának és az elismert legkisebb hulladékmenny
iségnek megfelelő, de legkevesebb 110 liter űrtartalmú, szab
ványosított gyűjtőtartályt köteles az ingatlantulajdonos ren
delkezésére bocsátani térítés ellenében, amennyiben az megrendel i
aszolgáltatótól. Anem szilárd útburkolattal ellátott gyűjtési területen
ettől eltérő, aszolgáltató által az 1. sz. melléklet szerinti értesítésben
határozza meg a gyűjtésre használandó eszközt (a továbbiakban:
tartály). Atelepülési szilárd hulladék meghatározott gyűjtési gyako
riságú elszállításához szükséges tartály űrtartalmának megál-
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2003. OKTÓBER 2., csütörtöl~ 20 órától I
FilTIlI~lub a Bethlen IwllégiuTIlban 19 Bobby Pent - alternatív rockzenel~ar

órától a Talpalatnyi föld, vagy Sze- Budapestrőlés Casaet Medrano
releTIl első vérig (TIlagyar filTIl, zárt-
l~örű)

I OKTÓBER 16., csütörtök I
"NeTIlcsak a húszévesel~é a világ" az
idősek napja all~alTIlából egy finoTIl

I
kávéra vagy teára szeretteI TIleghívjuk I
a város nyugdíjasait a Kávézóba!
OKTÓBER 18., szoTIlbat 20 órától

IIASH".'" zenekar ,

I
Dob - Ágoston Balázs - Gitár - Terdik Károly, Horváth II
István - Basszus - Erdős Dániel- Ének -Szabó Rajmund
22 órától

Al OKTÓBER 25., szoTIlbat 20 órától

I ~antisz együttes Al~antisz együttes I
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I
Játszóháza. Jelszó: TIlozogj szabadon! APOLLÓ MOZI októberi musora I
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és apul~a a zepter teTTIlél~l~eliSTIlerked- hétfó119 órától: MÁTRIX - ÚjRATÖLTVE (138 perc)
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Keanu Reeves, Hugo Weaving

1
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Pár hete így írtal~ festTIlényeiről: "Ez órától: DOKTOR SZÖSZI 2. (95 perc) színes, magyarul
ritl~aság az ő lwrában. A huszonegy beszélő, amerikai filmvígjáték. Fősz.: Reese Witherspoon,

II d d Sally Field

I
éves TIlűvész a wtásai TIlara an ó 27-28-29. (hétfő, kedd, szerda) du. 14 órától: I
élTIlényt nyújtanak a szakTIlabelieknek EMIL ÉS A DETEKTíVEK (100 perc) színes, magyarul
és a laikus szeTIllélőnel~ egyaránt." beszélő, német ifjúsági film
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I
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A iá ítást TIlegnyitja: Kolarovszky Jonathan Mostow, fősz.: Arnold Schwarzenegger
Zoltán festőTIlűvéSZ 95 2 FM Pénztárnyitás, jegyváltás az előadás
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A csend nem az út,
és nem az, ahogy nézzük
mikor eltünik a fény!
Szükségünk van beszédre,
hisz minden mondaní akar
valami óvatosat,
mikor napnyugtakor elvérzik a táj!
Nem hallgatja meg a Nap, hogy ez fáj neki,
erre mohón
Hold karol bele, sötét pártfog6,
e közelebbi vadász lesi ábrándos kalandort.
Ez az az éj, ez az a hang
mire eljön a háború, a kívánt csata.
Test feszülteslnek
nem töródve saját sebeivel sem máséval mikor ordít.
Jézus lehetne bírája!

POKOLi NYUGALOM

Határok, határok, határok!
Micsoda szavak ezek! Mit takar? Milehet az?
Csupa kérdés, feltétlen akarat, indirekt
Reakció miket vállalunk. Ránkagadnak.
Írások, mondvacsinált énekek, törvénybefoglalt
muszáj, alkotások csinálva csináltan élnek,
soha el nem évül, feledés veszélyeztetett valami.
Önépító folyamat, korlátok nélküli szerelem.
Felszedjük óket, s fáradtan megunva rázzuk le, ha
divatjamúlt érvek, nem ezt diktál a vezetó.
Esetleg örök lassú tüzön forgatva marja belénk
az élet, kínkeserve tanítja, a diáknak szenvedni kell!
Örök ábrándos álmodozás a belsó kertész, építész
álomfejló vésóje által végzett materializmus.
Lehulló por mi egykoron kemény munkálatban
márvány volt, szerszám által okozott halál, mindez
álomtorzíló munkája a továbbiakban.
Anyagképzó tevékenység mit végez tudat alatt
megjelenó mocskos piszkos eltorzított folyamatában.
Mind meg nem jelenó akaralnak az eladhatatlan,
0lcs6 vetírovásznon lejátszott játék&lm. Lenne!

Emlékek, hangok monoton ránk zúduló
múlt forgatag,

miben reménykedve Íürdetjük kicsinyes énünket.
Egy örök: vannak dalok amelyekre akkor is
emlékszünk ha még soha nem hallottuk, láttuk óket!

Régmúlt partok mellett állva
mit víz mosott, megannyi gyötrelem ára,
testeket formálva, durva tömbökból
alkotva, törbetetlen jellemet.
Átsuhanva az árkon, mit évezredek vájt,
a kövek ma is az ósi dallam hangját hallatják.
Mikor ók beszélnek, megmozdul a képzet,
s a hang is boldogság, meghallani mit látunk.
Elmerülni e képlékeny világba, hol
minden meghal, majd újjáéled,
hisz a természet a harmónia forrása,
érezzük ilyenkor, hogy létezünk!
Segít, hogy a mában létezünk,
ne kalandozva el a vissza s elóre,
megvédve az elkövetkezendó bizonytalan ábrándtól,
feledtetve ami megtörtént vagy ami jóságot hozott!

Örök séta a kínok útján, nyugodalmas, sietós,
tengernyi kavics honorálja taposásod,
sZÚDtelen ováció, vag gyom, merre a szem ellát,
kietlen távol, mindig csak mész, messze még a vég!
Soha nem látod a célt, csak napvörös szalagot,
kifestve, pengeélesen átvágná tested, könyörtelen,
hív, szakíts át, kíván téged a vad egyesülés,
perverz ütközet miben részt veszel. s elvérzik ajkad!
Fájó szó, mit kimondaszz, törekszik belóled a vér,
felfeszíti tested, kinyílt sors a töVÍ5rózsás hajnalon.
Fájdalmas szabadság mi dédelget, tudat alatt forrong,
mi tart még vissza, mi húz? Harcolj testbe zárt lélek!
Vágyak mik tömegszámra zúdulnak,
buklasd meg az e fajta diktalúrátlélek!
Köttessen kompromisszum vagy bukjon vé~eg,

mi okozza vesztünk, utunk végkeresztezödésében!

Kényelmesen poroszkálsz, tanulsz, következtetsz,
Gyönyörködsz minden szeglet csodáiban,
éppen liporsz hasztalan, lebontod magas fal. .
védelmezó kert, oltalma zamatos kábulat!

- Bár ótlegyózték és megkeresztelték, mint újSzúlött-1
Evad szeretkezésnek
Melyben két ember az áldozat, s utánuk csak a csönd
mi marad, forró ölelés,
a lüktetó vágykoporsó!

Lehetne a címe: temetó nyugalma

Forgatókönyv egy jól kitalált rövid novella, I
helyszín, maga a szoba miben be van zárva, LÁGY SZELLŐ
négy fal plusz plafon, tökéletes börtön.
Reménykeltó ablak, mi természet vetíti neked Korrekt kompromisszumot kötni kínjainkkal,
saját filmjét, földkupac körülötted. legyen legfelsóbb gondolat, kíméletlen utazás,
Halálos csend, néma mozgókép, ami a legszörnyűbb, borzalmak érzése, ha tudod, hol van benned!

vibrálás, színek, téli pusztaság, alkonyat, fekete erdó, felismert ismeretlen vak térképen, I
tömérdek a vonzó információ, tiszta búvölet. megegyezés alapján tudatjátok elvárásaitok,
Ágyadhoz kötve, paplanba csavarva újra bár igaz, nehéz az igen, de feloldozás, nincsenek
meg újra lejátszod, szemed csukva, hopp, hiszen határok, ki be mászkálhatsz testben állított
ezt álmodod, agyad játéka választja a gombokat. végzet csapdák ajándékából.

Álmodozás lélektana ez mit analizálunk, öröklét! I
Ha kinyitod szempárod, szerepló lehetnél, de Mindaz mi napfényból jön, neked, növekedj,
nem megy, vége! Vége az utolsó kockának! nem les rád fenyegetó árnyék, szabadulj,
Szemhéj nagyon nehéz, millió álom nyomja, ördögi e szerelem, nincs bíró, ragaszkodj!
sajátodon állva tekintesz ki bámulva.
Síri csend, senki nem &gyel, nem érzékel! Örökkön keresi a vész az igazi szeretót,

Nincs hatás, csak végtelen szeretó pokoli nyugalom! vér forr, ha közel. menekül az érv, I
Nyugalom, nyugalom, nyugalom, nyugtalan forrongó észveszejtó tánc mit megkíván
ugalom! e nemes koreográ&a, ilyen a szív!
galom! Erdóbóllehulltlevél üzeni rengeteg kívánat,
alom! szél suttogta vágy, mintha belül mondanád,
lom! látná és érezné, távol mindentól,

om! lágy akarat, kimondatlan! TavasztÚDdér mire vársz? I
m!
I D. E. versei

Köszönettel tartozom O. E.-nek, mert megtisztel~ bizalmával. Ismerettségünk harmadik-negyedik hónapjában az eddig összegyűjtött verseit
átadta nekem. Aversek többszöri elolvasása után tiszta szívvel ajánlom akedves olvasóknak (az inkognitó is jelent valamit!?)! Ami:Jtmeg-
mutat asaját világából, az elgondolkodtat, érzéseket ébreszt és ablakot nyit fiatal életére.
Köszönettel és tisztelettel Kovács Erika

~~~~mM~~~~~~ ~

~~~~~~~,

I KRONIKA

I
I
I
I
l.

' . LÉLEKFRISSÍTŐ II.

I
I
I
1



2003. OKTÓBER GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ MELLÉKLET

lapításánál legkevesebb 3,0 liter/fő/nap szilárd hulladékmeny
nyiséget kell figyelembe venni.

(3) Az. ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladék
gyűjtésére, illetve elszállítására legalább 1 darab, aszolgáltató által
agyűjtési területen rendszeresített, (2) bekezdés szerinti gyűjtőtartá

Iyt biztosítan i és igénybe venni. Ha a kihelyezett hulladék menny
isége rendszeresen meghaladja az átadott gyűjtőtartály(ok) űrtar

talmát, aszolgáltató az ingatlantulajdonossal való egyeztetés után
nagyobb űrtartalmú tartályra cseréli le az eredeti gyűjtőedényt,

illetve megemeli ahu Iladékgyűjtésre átadott gyűjtőtartályok számát.
Ha a kihelyezett hulladék mennyisége csak alkalomszerűen haladja
meg a tartály űrtartalmát, az ingatlantulajdonos a szolgáltatótól
vásárolt, "Gyomaszolg Kft." felirattal ellátott zsákokban is kihe
Iyezheti ahulladékot.

(4) A rendeltetésszerűen használt gyűjtőtartály karbantartá
sáról, illetve cseréjéről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
A gyűjtőtartály rendeltetéstől eltérő használata miatti - a szolgál
tató által okozott - károkat a szolgáltató köteles megtéríteni. Az.
ingatlantulajdonos a kártérítési igényét 30 napon belül köteles a
szolgáltatóval közölni. A kártérítés összegét a szolgáltató - az
ingatlantulajdonossal történő egyeztetés után - asoron következő

számlában érvényesítheti, Illetve a ingatlantulajdonosnak meg
fizeti.

8. § (1) Az. ingattantulajdonos a rendelkezésére bocsátott
gyűjtőtartályban a szilárd hulladékot úgy helyezheti el, hogy aza
rlulladék elszállítása során alkalmazott gépi ürítést ne akadályoua.
Amennyiben a gyűjtőtartályba ettől eltérően olyan anyagot helyez,
ami a járműben kárt okoz, a Ptk. idevonatkozó rendelkezése
értelmében az okozott kárt köteles megtéríteni.

(2) A gyűjtőtartályban elhelyezhető települési szilárd hulladék
súlya

110 literes gyűjtőtartály esetében legfeljebb 25 kg,
240 literes gyűjtőtartály esetében legfeljebb 50 kg,
360 literes gyűjtőtartály esetében legfeljebb 70 kg,
1,1 m3-es konténer esetében legfeljebb 250 kg lehet.
(3) Az. ingatlantulajdonos köteles a rendelkezésére bocsátott

gyűjtőtartályt a települési szilárd hulladék elszállítása céljából a
szolgáltató által megjelölt időben, közterületen, a gyűjtőjárművel

megközelíthető és az ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A ki
ürített edényeket annak tulajdonosa köteles az ingatlanára az ürítés
után, de legkésőbb az ürítés napján bevinni. Az ürítési nap idő

pontját a szolgáltató Ilatározza meg menettervében, amelyről

tájékoztatást köteles nyújtani az igénybevevőknek és az önkor
mányzatnak.

(4) A hulladékgyűjtő edényt mozgatása során a hulladékszállí
tást végző szolgáltató dolgozója az elvárható gondossággal köteles
eljárni. Amunka során bekövetkezett - természetes elhasználódás!
meghaladó mértékű - rongálódásért aszolgáltató felelősséggel tar
tozik.

(5) A települési szilárd hulladék elszállítására kihelyezett tartály
nem akadályozhatja ajármű- és agyalogosforgaimat, és elhelyezése
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.

(6) A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a
környezet ne szennyeződjön. A szállításból eredő szennyeződés

esetén a szállító a hulladék eltakarításáról és a szennyeződés

mentesítésről köteles gondoskodni.

9. § (1) Aszolgáltató akötelező közszolgáltatás keretében meg
tagadhatja ahulladék elszállítását, ha:

a) az nem a rendszeresített vagy a szolgáltató által elfogadott
gyűjtőtartályban, illetve feliratozott zsákban kerül elszállítás céljából
átadásra

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot
tartalmaz, amely a telepCilési szilárd hulladékkal együtt nem gyűj

thető, szállítható, illetve ártalmatlanítható.
(2) Az. (1) bekezdés a) és b) pontjában említett esetekben aszol

gáltató külön díj megfizetése esetén gondoskodik az így átadott
települési szilárd hulladék egyedi többlet szolgáltatás keretében való
összegyűjtéséről, elszállításáról, illetve ártalmatlanításáról.

10. § (1) Az. ingatlantulajdonos megtagadhatja a díj meg
fizetését abban az esetben, ha a szolgáltató közszolgáltatási
kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) Nem tagadható meg adíj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha
a szolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más
elháríthatatlan ok akadályozta és aszolgáltató az akadály elhárulását
követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.

11. § (1) Az. ingatlantulajdonos köteles írásban 3nappal koráb
ban a szolgáltatónak bejelenteni, ha ingatlanán a szokásos
települési szilárd hulladék mennyiségét jelentősen meghaladó men
nyiségű hulladék keletkezése várható.

(2) A bejelentés alapján a szolgáltató köteles a megjelölt
időpontra vagy időtartam ra a SZilárd hulladék megfelelő

gyűjtéséhez, tárolásához, illetve elszállításához alkalmas, nagyobb
űrtartalmú vagy további gyűjtőtartályt az ingatlantulajdonos ren
delkezésére bocsátani. A többletszolgáltatásért a szolgáltató a
szállítási távolság figyelembevételével külön térítési díjat szá
mol fel.

(3) Akarácsonyfákat aszolgáltató külön díj felszámítása nélkül
szállítja el.

(4) Tulajdonosváltozás esetén aszolgáltatónak történő bejelen
tés napjáig atelepülési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgál
tatás díját a régi tulajdonos viseli.

12. § (1) A beépítetlen ingatlan tulajdonosa írásban kérheti a
szolgáltatótól a már igénybevett kötelező közszolgáltatás
szünetelését mindaddig, amíg az ingatlanon települési szilárd hul
ladék nem keletkezik.

(2) Üdülőingatlan tulajdonosa a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatást május 1. és október 31. napja között
veheti igénybe.

SZABÁLYSÉRTÉSI
RENDELKEZÉSEK

13. § Szabálysértést követ el és 30 OOO Ft-ig terjedő

pénzbírsággal sújtható, aki:
a) a települési SZilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást

jogszabálysértő módon nem veszi igénybe
b) települési SZilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogo

sulatlanul végez vagy azt jogszabályellenesen végzi.
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3. sz. melléklet

2. sz. melléklet

1. Városi hulladéklerakó, hrsz. 0130/12
2. AGyomaendrődön található hulladékszigetek helyei:

a) Hősök útja 48. sz. előtti közterület, hrsz. 672
b) Vásártéri lakótelep, hrsz. 2919/1
c) Apponyi utca - Endrődi utca sarok, hrsz. 5271

A HULLADÉKÁRTALMAT.
LANíTÁST

SZC)LGÁLÓ HELYEK
GYOMAENDRŐDÖN

2984 Fl/év
3527 Fl/év

Lakossági szolgáltatás:
Kertes ingatlan, heti egyszeri ürítés
Lakótelepi lakás, heti egyszeri ürítés

Közületek részére végzett szolgáltatás:
110 literes kukaedény ürítése 462 Fl/ürítés
5 m3-es konténerek ürítése 7348 Fl/ürítés
holtágak, 5 m3-es konténer ürítése 6126 Ft/ürítés
Aszeméttelepre, nem aszervezett
közszolgáltatás keretében kiszállított szemét
befogadása: 668 Fl/m3

Az árak az áfá-t tartalmazzák!

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD
HULLADÉKKAL

KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ

KÖZSZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉNEK DíJAI

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

15. § Erendelet a2003. Hén lép hatályba, ezzel egyide-
jűleg a7/1998. (II. 9.) KT, 34/1998. (XII. 30.) KT, 40/1999. (XII. 30.)
KT, 2/2000. (II. 15.) KT, 35/2000. (XII. 28.) KT, 23/2001. (XII. 27.)
KT, 8/2003. (111.31.) KT rendeletekkel módosított 17/1996. (IX. 16.)
KT rendelet hatályát veszti.

1. sz. melléklet
Értesítés a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező

szolgáltatás igénybevételeinek feltételeiről

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének ......... rendelete
alapján atelepOlési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
igénybevétele kötelező. Atelepülési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást alakosság számára aszolgáltató az alábbi feltételek
szerint nyújtja:

1. A megjelölt szolgáltatást a szolgáltató ....... napjától folya
matosan nyújtja.

2. Aszolgáltató vagy atulajdonos által rendelkezésre bocsátott
tároló tartály típusa és darabszáma:

110 literes tartály db
240 literes tartály db
360 literes tartály db

1100 Iiteres tartály db
3. A tároló tartály ürítési gyakorisága: ... alkalom/hét, ürítési

napok:
4. Aszolgáltatás díja: Fl/hó
Oátum
Gyomaszolg Kft.

14. § Aszabálysértési eljárások és ahu Iladékgazdái kodást érin
tő hatósági jogkörökkel kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyako
rolja.
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Siklóernyős bemutató Nagylaposon
Különös élményben volt részük Nagylapos lakóinak az idei Szent István

napi ünnepek alatt. Augusztus 22-én, délután, MezőtlJrról egy korábban
sohasem látott vendég érkezett - a levegőben. Egy siklóernyős volt Néhány
tiszteletkör után a Birka csárda parkolójánál leszállt egy fiatalember euel a
repülő alkalmatossággal. Lecsatolta hátáról afelszálláshoz szükséges hajtóerőt

biztosító kis propellert. majd az ernyőt is.
Az összesereglett nézők kérésére újra felszállt, körözött. majd ismét

leereszkedett. A fiatalember, Kovács Gyula elmondta, hogy Sződligeten lakik,
földmérő mérnök. Hobbija arepülés és az ernyőzés Hangsúlyozta, hogy ez igen
drága kedvtelés, hiszen csak maga a kis propeller mintegy egymillió forintba
kerül. Mindennek ellenére, természetesen, szereti csinálni ezt akissé veszélyes
sportot. Útjaira szívesen elkíséri csinos barátnője is, így együtt élvezik asikló
által nyújtott szabadságot, gyönyörködnek atermészet szépségeiben, az immár
közössé váll szenvedélyük által ...

Hélvégéken bebarangol ják az országol. Gyula a levegőben, párja pedig a
földi utakon Suzukijával, és atalálkozó mindig egyelőre meghatározott cél nál
történik. A szálldogálás után a repülő szerkezet a gépkocsi csomagtartójában
köt ki, majd hazafelé veszik az irányt, Sződliget felé. Szerintük életmódjuk a
fiatalságuk megőrzését is szolgálja. Abemutatókért, az emlékezetes látványért
köszönetet mondunk anagylaposiak nevében' .

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

istentiszteleti alkalmainkra, amelyen hirdetjük
Krisztusban a testi gyógyulást (imádkozunk a
betegekért). kérünk anyagi áldást, békességet.
szeretetet és a Szent Szellem keresztséget. A részvé
tel ingyenes!

Helye: a Katona József Művelödési Központ.
páratlan péntekeken. 16 óraí kezdettel.

Krisztus Szeretete Egyház

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete

Gyomaendrödi Csoportjának vezetösége és tagsága
ezúton is megköszöni mindazoknak. akik 2003. VIII.
hó 30-án rendezett évadzáró vacsoránkat tombo
latárgyaikkal támogatták, illetve segitették a csopor
tunkat! Tisztelettel.: a Vezetöség

A Mozgáskorlálozottak és a Hadirokkantak Egyesülete amagánszemé
lyek 1%-os szja felajánlásából 48367 forint támogatást kapott. Ezt az
összeget az október 11-én megrendezendő Esélyegyen lőségi és Rokkantak
Napi ünnepségünkre fordítjuk. A vezetőség nevében ezúton megköszönjük
támogatóink segítségét!

A Gyomaendrődi Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Egyesületének vezetősége az
Esélyegyenlőségi és Rokkantak Napja alkal
mából ünnepséget rendez, ezt követően ebédre
kerül sor.

Időpont: 2003. október ll., szombat. délelött 10
óra.

Helyszine a Körös étterem - Szabadság tér 5/7.
Menü: csontleves.
A menü: rántott szelet burgonyapürével;
B menü: marhapörkölt sós burgonyával vagy

galuskával - savanyúság.
Ebéd: 1000 Ft/fö.
Jelentkezni lehet személyesen a Kossuth u. 3. sz.

alatti irodában héifő, szerda, péntek 8-12 óra között.

NyíLT LEVÉL
a Gyomaendrődi Városi Gondozási Központ II. sz. Idősek Klubjának!

To/mácso/ja köszönetünket és hálánkat ez apár sor!
1970 6ta töltjük a nyári hónapokat Gyomaendrődön. így, ez a város

második otthonunkká vált. Időközben megöregedtünk. Férjem súlyos beteg
(Alzheimer-kórós) lett. Veszélybe került nyári i~létünk, hiszen segítség nélkül
nem létezhetünkl

Sekkor jött az Önök segítő keze. Vezetőjükkel megbeszélve, elvállalták a
házi gondozást. A mindennapos fizikai segítség mellé a nővérek nemcsak
segítőink, de önzetlen szereletükkel, lelkiismeretes segítségükkel lelki
támaszainkká is váltak. Akinek a családjában volt Alzheimer-kóros beteg, az
tudja, hogya napi mosoly, jó szó, simogatás az egyedüli gyógyszere ennek a
szörnyű betegségnek. Ezt a "gyógyszer!" kaptuk meg Önöktől. Köszönjük l! És
kívánjuk, hogy munkájukat még sok évig, így, szeretettel, kedvesen, aranyosan
végezzék munkatársaikkal, vezetőikkel együtt!

Há/ával és tiszte/ettel: Palotai Mihályné, Német-zugi sor 4.

ASportcsarn"ok október havI-
.programtervezete

Nőikonditorna: hetenként hétfőn és csütörtökön 18-19 óráig. Vezeti
Varga Lajos tornászolimpikon. .

Október 4.,11.,25. Bcsoportos, amatőr teremiabdarúgó bajnokság
fordulói 10 órától. .

5., 12.,19.,26. Acsoportos, am~tőr teremiabdarúgó bajnokság for-
dulói 14 órától 20 óráig. . .

11. Kistérségi Olimpia (kerékpáros verseny) Gyomaendrőd-Dévaványa
útvónalon, de. 9órától. .

GYFKC-Kondoros bajnoki, megyei I. o., férti kézilabda mérkőzés 13.30
órától. .

GYENKSE-JaminaJDoboz bajnoki, megyei I. O., női kézilabda mérkőzés:
ifi 16,30 órától; felnőtt 18 órától. .

18. GYEFKC-Mezőhegyes bajnoki, megyei I. o., férti kézilabda mér-
kőzés: ifi 12.30 órától;felnötl 14 órától.

Mazsorett bemutató Hunya Jolán vezetésével 16 órától 20 óráig.
23. Október 23. Kupa, meghívásos röplabda torna 9órától.
25. GYENKSE-Orosháza bajnoki, megyei 1.0., női kézilabda mérkőzés:

felnőtt 17 órától.

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

Közalapitvány Cyomaend.öd Vá.os Közgy';;jteményeiéd

kiemelten közhaszn" alapítvány (CyoOY\aend.öd, Koss"th ". 11.)
megköszöl"li W\índazoktlo.k a támogatását, akik a 2002. évi személyi

jövedelemadój"k 1 %-ával (összesen 30355 Ft) segítették a Co.in;

Ma.git-képek .esta...álásá.a kapott pályázati öss2eghe2 s2i<kséges

sajáte"ő egy ,.észét} s ezzel ezt biztosítani ftA.djl..\k!

Augusztus 30-31-én a MOL benzinkút mellett
épült kézi autómosóban demonstrációs mosást tartot
tak, amikor, mintegy 220 jármüt mostak le, s legalább
ugyanennyi vezető sajátíthatta el a mosás fortélyait.
Az önkiszolgáló, pénzbedobós mosóba ötverfés száz
forintos érméket kell behelyezni, ami igy 36, illetve 72
másodpercig üzemel. Nagy nyomású mosóvízzel,
majd öblítövízzel lehet ekként mosni éjjel-nappal az
autókat, kerékpárokat, motorkerékpárokat, kiste
herautókal.

Egy személykocsi lemosása 4-5 percet vesz
igénybe, amiért 400-600 forintot kell bedobni az
automatába. -x-
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Egy kissé hosszabb Kövesdi {rást kezdünk el jelen számunkban közö/ni, aminek
folytatása következ6 havi lapunkban lesz olvashat6, ám az is elképzelhetó, hogy még
egy Mnappal többre lesz helyigénye...

Joel
Balázs Joci félszegen téblábolt az ajtónk előtt. Engem várt. Térdig érő szövet

kabátjában és barna tányérsapkájában úgy festett, mint aki most jött az egyete
mi színjátszó körből, ahol aPál utca riúkat próbálták. Meleg-kék szemeit szem
rehányóan rám emelte, és én már tudtam, hogy nagyon hosszú lesz ez anap.

- Szia, Jocil- köszönIem, azzal anaiv reménnyel, hogy talán átvehetem a
kezdeményezést, és még minden j6ra fordulhat. - Csak nem engem keresel
véletlenül?

- Vélet[enül? Gúnyol6dsz velem, Fazekas? Itt állok a házatok előtt, több
mint egy órája atéli hidegben, teljesen átfagyva, és te, ahelyett hogy exkuzál nád
magad, amiért nem siettél haza, amilyen gyorsan csak tudsz, könnyedén
megkérdezed: "Csak neni engem keresel véletlenül?"

- Na, ne izélj már, ez csak amolyan szófordulat. Igazán nem tudhattam,
hogy itt vagy és engem vársz.

- Nem tudhattad? Hiszen mondtam neked ebéd szünetben, hogy majd át
jövök. Nem?

- Mondtad, de azt nem, hogy mikor. Gondo[tam, előtte telefonálsz.
- Mit gondolsz,lopom én apénzt? Mi nem telefonálunk fölöslegesen, azért

van lábunk, hogyjá~unkra"a
- Akkor sem hibáztathatsz, hogy nem voltam itt. Nem tudhattam, hogy

éppen most fogsz jönni.
- Hát ennyit ér abarátságodi - mondta, és bár aszívem mélyén éreztem,

hogya leghelyesebb eljárás az lenne, ha fél kémi elkapnám agigáját, amásik
kezemmel pedig lilára poloznám, m~gis, valami megloghatatlan erő, ami ebből
avézna riúból áradt, arra késztetett, hogya biztos pusztulásba vessem magam.
így hát beletörődtem sorsomba, és megkérdeztem:

- Miért mondasz ilyet?
- Egyszer mondom neked, hogy majd átjövök, de elfelejtem megemlíteni,

hogy hánykor. Te mit csinálsz? Hazasietsz, hogy mindenképpen itthon legyél,
amikor abarátod meglátogat? Nem' Elmész, fel-Ie f[angálsz avárosban, én meg
kössem fel magam!

- Ne túloul Ha mindig itthon ülnék, amikor azt mondod, valamikor átjössz,
sosem mozdulhalnék ki itthonr61!

- Na, szépen vagyunk l Még te vádaskodszl Mikor Jöttem houád utoljára
anélkül, hogy bejelentkeztem?

- Tegnap.
- De jól emlékszünkl Erre beueg van eszed, meg arra, hogy megbánts! De

arra, hogy segíts? Neeeml Arra nincsl Mit érdekelléged, ha én idekint halálra
fagyok...

- Miért nem mentél be? Anyám itthon van.
- Nem tudtam, itthon van-e.
Kissé elvesztettem atürelmemet.
- Megtudhattad volna, ha megnyomod azt akis gombot, ami tölé valaki

merő jóindulatból a"csengő" feliratol írta.
Megvelően mért végig.
- Gúnyolódj csaki De visszasírsz te még engem! - ami megfordult, és

elindult abelváros irányába. Fellélegeztem. "Végre elmegy! Az ő bajai Lehetellen
alaki Örü [ök, hogy megszabadulok tőle'" - gondoltam, majd utánakiabáltam:

- Gyere vissza! Ne izélj márl K()molyan mondom, ebben ahidegben befa-
gyott ahumorérzéked! Gyere, menjünk be! Iszunk valami meleget l

Lassan visszasomfordált.
- Nem bánom. De többel ne tedd!
Aual választ sem várva, belökte a kertkaput, és előrement a behavazott

ösvényen aház lelé. Talpa alatt ropogott ahó. Kis lábnyoma volt: ha ráléptem,
teljesen eltűnt acsizmám talpa alatt.

Szilveszter Szlovákiában
2.003. december. 2.9.-2.004. január 2.. között, 4 éjszaka

Kovácsován 2-3 ágyas szobákban, félpanziós ellátással.
Részvételi díj 25 E Ft. Érdeklődni: Hajdú László, Városi
Könyvtár, Kossuth u. 50., tel.: 282-598.

Felszentelték az új tornatermet
A gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola életében

nagy jelentőségű nap volt 2003. szeptember 23. Ekkor szentelte fel az
intézmény új és rendkívül tetszetős, modern tornatermét Gyulai Endre
püspök úr, Kiss Pál igazgató bevezető szavait követően. Az iskola több
évben is pályázott tornaterem építésre, azonban nem nyert. 2001-ben
személyesen Gyulay Endre Szeged-Csanádi megyéspüspök ígérete
nyomán elindulhatott az építkezés. A püspökség mintegy 85 millió
forintot biztosított, a többit pedig saját megtakarításból tették houá a
költségekhez. Az összkiadás az új épületszárnyra 115 millió forint volt.
Az építés 2001-ben el is kezdődött. Az épületszárny, amely szerve
sen csatlakozik a már meglévő épülethez, ez év júniusában már ké
szen állott, ekkor volt a műszaki átadása is. A tornaterem 300 mLes
küzdőtérrel, egy SZÍnpaddal rendelkezik egyéb rendezvények lebonyo
lítására. Az épületben számítástechnikai terem is helyet kapott. A to
vábbi tervben amögöttes udvar sportudvarrá való megépítése szerepel.
A kivitelező aKárolyi és Társa Kft. volt, aműszaki ellenőr pedig Kovács
Mihály.

1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%
Adr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány az 1996 évi CXXVI. tv. alapján
amagánszemélyek 1% jövede[emadójának lelhasználásából 2002. évben 208477 Fl
támogatást kapot!. A kapott összeg az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően az
alapMny tőkéjét növeli. Atőke kamatát endrődi születésü, hátrányos helyzetű gyer
mekek továbbtanulásának támogatására használtuk lel. Köszönjük támogatóink
segítségét I

KERÉKPÁRON, KÖRBE HAZÁNKBAN
A mozgássérült Bojtos István Zalaegerszegről indult kerékpárján

körbekarikázni az országot azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a
mozgássérültekre, nehézségeikre, körülményeikre. Amozgássérültek is
tudnak komolyabb feladatot is teljesíteni - mondta -, az esélyt meg kell
adni a fogyatékosoknak is. A mozgássérü Itek felé pedig az az üzenete
útjának, hogy ki kell mozdulni otthonról, és megmutatni magukat, nem
kell szégyelniük azt, ami vanl ...

A körút ja 16-17 ezer kilométernyi, és november 3-án érkezik vis
sza Zalaegerszegre. Előfordult sok helyen, hogy különösebb indok
nélkül eltanácsol ták atelepülés határából. Szerinte azért, mert talán szé
gyellik amozgáskorlátozottal való foglalkozást?! ...

Gyomaendrődön többen fogadták, például a Gondozási Központ,
ahol vendégü I látták; aztán a Kincs Az Élet Alapitvány, továbbá a
mozgáskorlálozottak különböző helyi szervezetei is A településhatáron
a Gondozási Központ vezetője, Gellai Józsefné és Zöld Erzsébet,
valamint Tímárné Kozma Ágnes, a Mozgáskorlátozottak és Hadi
rokkantak Gyomaendrődi Egyesületének elnöke várta.
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APRÓHIRDETÉSEK

VEGYES

INGATLAN

~~~ ')1
~'11 . <'~ A Rumba áncaport Egyesület rQ:» I
~ ~ § 2003. október 5-én 10 órai kezdettel !!;;g-
-. ,.,_.~'-:- a Katona József Múvelódési Házban fl">.

""""'--klubközi pontszerzőtámlversenyt rendez -
junior I, jmúor II. ifjÚsági és feln6tt korosztályok

. E, D, C, B, A osz~aiban
BeIép6: 500.- ft

T.......~~~" •••IAM

Anyakönyvi változások
Házasságkötés: Fekete Zsolt Lajos és Furka Andrea, Bagi Béla és Lajkó
Ibolya, Kozma Gábor és Hanyecz Emese Mária, Kurilla Miklós és Rácz
Hajnalka
Elhunytak: Hanyecz Vincéné Halmágyi Irma 76, Győri Antal 93, Kocsis
Béláné Berczi Julianna 55, Csúvár Antal 43, Gyuricza Imréné 90 éves
korában.

Tisztelt Hirdetönk!
AHíRADÓBAN 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, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz_
Telefon: 66/282-128. fax: 283-288

Bekü1dési határidő minden hó 25-e.

~------c----------------------------------------------------------------------------*

! IIN'GYENESCSEREBERE HIRDE,TÉS '(APRÓHIRDETÉS) i
i Feladó neve: .,.,',', ,.. ".,', .. ,.. , , j
i Címe: i

I:,i ~~~":~,:e: (~~r:ó-I: 3":e3:3v:e~e (~::":00:3
1
::~::~: l:,!

••••••••• ; ••••••••••• ~ o" '••••••••••••••• '••• ' .

i (Irányár: Ft.) (olvasható irássaU) i
L. :.. .J

Eladó házal keresünk Gyomaendródön 9MFI-ig. Erd.:
06170/2595-351. -b-4x-

KERES

601-es Trabant üzemképes állapoiban. lejárt múszaki
val eladó. lár 35 EFI. Erd.: 661284-857. -b-4x
TZ-4K kistraktor pótkocsival. munkagépekkel együn
eladó. Érd.: 661280-120 14 óra után. -b-

TARSKERESO

Megkimélt állapotú. 1500-as Lada Samara eladó. I.ár
600 EFI. Érd.: 661283-154 -b-4x-

Jó állapqtú Solex segégmoloros kerékpár eladó. I.ár
70 EFI. Erd.: 06130/3641-880. -B-4X-

JARMU, MUNKAGEP

Jó állapotban févó gyerekágy. öllöztetóvel +l gyereká
gy eladó. I.ár 20 EFI. Érd.: 661386·071. személyesen
Gye., Álmos u. 3. -b-4x-

Eladó: gyenmekheverő. mosdókagyló. KO lermény
daráló. úi aitók, lemezból készült mészoltó láda. Ar
megegyezés szerinI. Érd.: 661283-154 -b·4x-

Lakásfelújitás miall eladók: vegyes tüzefésú kazán.
lem~z radiátorok. konyhabútor (elemes). Árak: 3 eFI
tól. Erd.: 661284-775; 0612015375-919. -b-4x
Eladók: kelles. váltvalorgató eke. ZT152-es lúkasza.
lolólap (TZ4;-K). 500 t-es szánlólöldi permetező. I.ár
20 eFI-IÓI Erd.: 06120/5375-919. -b-4x-

Kismamák. anyukák' Anyatej eladó napi áron. Tel.:
06120/2158-467. -b-4,-
Egy új Singer varrógép. aszlallal eladó. I.ár 60 E FI.
Érd.: Tóth Máléné Gye., Deák u. 20. -b-5x-

Eladó szól6prés - zúzó. boros üvegek 25 és 10 l-esek.
Palackos gáztúzhely. hútó, ruhásszekrény. mázsa. ter
ménydaráló, konyhaszekrény, keltetőgép és még több
más. Erd.: 285-085.

Eladók: C 213-as falikazán - h61ér 21 kw (30 E Fl);
200X90 cm bejárati ajtó. közép.en kis ablak (15 EFt);
4 db radiátor (3 E FVdb). Erd .. 0613013937-760.
-b-4x-

Jó állapotü. tehér ebédlószekrény olcsón eladó. Erd.:
0613012022-678.-b-

Etkezósarok - padok. asziai; varrógép -Iábhajtós: 100
l-es boroshordó; szól6prés; padlósz6nyeg. Árak meg
egyezés szerinI. Érd.: 661386-986. -b-4x-

JÓ áll~polban lévő cseh t-es gyerekgitár eladó. lár 24
EFI. Erd.: 66/284-002. -b-4x-

Nyugati használlcikkek olcsón eladók fúnyiró. traktor.
sarokül6, lehajtós kanapé. hÚtŐk. fagyaszlók.
kerékpárok, TV-k. mosógépek stb. Erd.. Gye.. Kulich
Gy u. 13/1. Tel.: 06120/9857-259. -b-

3000 db bonlalI Bohn cserép eladó. Egységár 45
FVdb. Érd.: 66/285-704: 06130/3549-576. -b-4x
ZC-t8 gáz lalikazán (30 E Ft). üvegasztal (15 EFt).
automata mosógép - Energolux (25 EFI). mélyhútó
láda 200 I (25 E Ft). centrifuga - újszefÜ (10 E Ft)
eladó. Érd.: 661284-142 19 óra után. -lJ-4x-

1000 db 40X40-es tetópala lélárqn eladó és egy
gázrezsó. Ár megegyezés szerinI. Erd.: 06130/5513
210. -b-4x-

4K traktorral kertek szánlásá!. boronálásál. talaj
maróZásl, vetést. valamini luvaroZást vállal ok. Érd..
Vincze Zollán Gye.. Jókai u. 5. lel.: 0613012457-320.
-b-

TömölI kacsa megrendelhet6 - konyhakészen is' Erd.:
66/285-495. -b-

Eladó 1 db fali gázkonveklor, tartozékokkal. lár 16 E
FI. Erd.: 66/285-535. -b-4x-
Káfyhacsdvek, Iérti bárányb'~élés~es~ka~bá~t(=15~E~F~t),~fé~rti
múbórkabál (10 E FI) eladó. Érd.: 661386-954.
-b-4x-

260 db 20X20-as. kockás mozaiklap - 20 FVdb; 2 db
2,5 m-es függönytartó - 2EFI; csillárok eladók. Érd ..
06/30/5548-509. -b-4x-

Könyvelést vállalok! Egyéni vállalkozóknak. magán
személyeknek. Erd.: 06120/3704-615.

Múanyag hordók. üslház üsllel, terménydaráló (molar
nélkül). demizsanak eladók. (500-10 E Ft közölt.)
Érd.: 66/284-718 este 5 után.
Nagymérelú szobanövény.ek (yucca. filodendron.
hibiscus) eladók 4-5 EFI. Erd.: 661285-942. -b-4x
Jobb bizonyltványén' Korrepetálás. lelzárkóztatás.
magánórák. fejlesztó foglalkoZások indulnak az egész
tanév során kisiskOlásoknak, illetve 5.. 6. osztályosok
nak történelemb61. Cél aminél jobb iskolai eredmény
elérése! Érd.: 285-141; 06130/8563-218.

ÁJ: 4 E FVdb. ill. 2 E FI. Érd.. Szabó Gyula, Gye.,
Hunyadi u 33 -b-4x-

I.eszázalékoll, molet!. 50-es n6 lársal. ollhont keres.
Választ _Házias' jeligére a szerkesztőségbe kérem.
-b-4x-

Használt. 3-2-1-es ülőgarnilúra. babakocsIk.
mosógép. villanytúzhely. aulós üvegasziai. Playstalion
~O lemezzel. székek. parabola eladók. Árak 500 Ft-tól.
Erd.: 06130/6028-889. -b-4x-

Gyomán. Bocskai u. 48/1. sz. alall jó állapotnan lévő
összkomfonos családi ház eladó. Érd.: 285-207.
Vásártéri IIp.-en 2.5 szobás. fötdszinl! lakás eladó I.ár
5.5 MFt. Erd.: 283-901: 06/2013332-972-b-4x
Bajcsy u. 5 sz. alall 3 szobás. közmúves ház eladó.
I.ár 5 M Ft. Érd.: 661283-901; 06/30/6512-264;
0612013332-972 -b-4x-

CAM tlpusú biztonsági gyerekülés. amely egyben hor
dozó és hintaszék is, 0-13 kg-ig. csecsemő

fejszúknővel eladó. Érd.: 06120/3748-622.

Endrőddn 3 szobas ház eladó I.ár 7.3 M Ft. Erd.:
06130/5575-974. -b-4x-
Tanya, 700 ndl Iölddel eladó. AsolI kúl, villany van.
vezetékes viz beköthetó. ÓVoda. ball. buszmegálló 10
percre. I.ár 2.2 M Ft. Erd.: 66/386-417; 284-857.
-b-4x-
Gye.. Hősök úlján 97 m'-es. 3 szobás. összkomlortos
családi ház eladó. I.ár 11.5 M Ft. Erd.. 66/312-136;
06130/9637-922 -b-4x-

Endródön. 2 szobás. kenes ház. melléképületekkel
eladó. I.ár 1,8 MFt. Érd.: 661280-114 az esli órákban.
-b-4x-

Gye.. Vásárléri IIp.-en 35 fril-es. Idldszinti. 1 szobás
lelújnolllakás eladó. I.ár 4,2 MFt. Érd.. 661312-136:
06130/9637-922. -b-4x-

Eladó aSzent Anlal utcában 4 szoba. összkom/ortos
családi ház, két nagy melléképülellel. I.ár 8MFt. Érd.:
0613013286-312; 66/386-880. -b-4x-

Gyomán. aHunyadi u. 24. sz. alaIIi parasztMz eladó.
Erd.: 285-235

Gye. endrődi résZén régi tipusú. ös;;zkomfortos. két és
tél szobás ház eladó. I.ár 3,5 MFL Erd.. 661283-856 az
esti órákban. -b-4x-

3 lunkciós, esővédős babakocsi 7000 FI. overállá
alaknható bundazsák 1500 FI eladó. Érd.: 0617012402
OOO. -b-4x-

Gyomán. Kazinczy u. 4. sz. alatti 5 szobás. összkom
fonos ház garázzsal. keni lóval stb .. 1200 m'-es telken
eladó. Fizetési könnynéssel is. I.ár 8.5 M Ft. Érd.:
0612013347-787 -b·4x-

Veszélyes lák kivágásál. gallyazásál válla,lom
láncfürésszel. Megfeleló lát láén is kivágom. Erd.:
06170/2830-347. -b-4x-

Eladó Hunyán, té9.lából épOl1. összkomionos ház.
köves út mellett. Ar 1.5 M Ft. Érd.: 661283-154.
-b-4x·

OSszkomfonos, családi ház eladó. Erd.: 66/282-119
~pitési telek eladó Kölcsey F. u. 15 I.ár 1 M Ft.
Erdeklódni ugyanill. -b-4x-

Vásártér i IIp.-en III. emelet). erkélyes. jó állapotú lakás
eladó. I.ár 4.5 M Ft. Erd.: este 18 óra ulán a
06130/6470-394, vagy a661284-614-es sZámon.
Gyomán. aCsokonai u. 8. sz. alall jó állapotban lé·,ó.
kétgenerációs. közmúves,lett családi ház. a Hármas
Köröshöz és a gyógyfürdőhöz közel eladó. Érd.:
386-473.

Egzisztenciája már van, IGAZI társa még nincs???
Hivjon: 66/546-390; 06/30/2235-970.

Gye. -ön. a Harcsás-zugban, termó gyümölcsös és
szőlős eladó. I.ár 650 EFt. Érd .. 661284-498. -b-4x
EndrÓdön. aToronyi út végénél. városszéli, 3 szobás,
komfortos családi ház. nagy lelekkel. kertIei. gazdasá
gi épülettel. kb. 2.5 ha szánlólölddel vagy anélkül
eladó. I.ár 5.2. illetve 4.5 M Ft. Érd.: 66/284-327.
-b-4x-

Gyomán, Fó ü1116. sz. alaII, Összkomlortos. emeleles
Mz azonnal beköllözhetően eladó. I.ár 9 M Ft. Érd.:
66/284-586 -b-4x-
3,7 ha sZántó (02254113 hrsz) eladó. 71.5 ak-liOOO
FVak. Érd.: Gye., Egressy B. u. 3.. lel.. 661283-334.
-b-4x-
Gyomán, a f'1Jy u. 7. sz. alatt 3 szobás, közmwesnell
családi ház eladó. Folyóhoz, gyógyfürdóhöz közel. I.ár
7MFt. Érd.. 661285-466 -b-4x-

Napi <Hl órában idós ember felügyeletét vállalom
(200 FVóra) Érd.: 66/285-351. -b-

Oregszólőben. összkomlortos családi Mz eladó.
[Közponli fűtés. telelon. 3 lázisú áram). I.ár 1.8 M Ft.
Érd.: 06170/2755-611. -b-4x-

Gvoman. aZílny' Miklós a5í1altbUí1<olalu, teljes:
kOzl1uJvel ellatolt - ulcaban épfiési telek eladó.'
fráfTyár: 800 EFI. Érdekl6dni: 661283-489-es le.Ill'·
fonon lehelAr5x ...
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Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához. ef
Továbbá vál/alom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 7ECIt

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, Szo.: 8-12-ig.

PATyoLAT GYOMÁN
AKOSSUTh u. 18. sz. AlAn (AZ UdVA~bAN)

VEGYTiSZTíTÁS, RU~AfESTÉS, MOSÁS, bŐRRU~ÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdVElő ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyiTVA: HÉTfőTŐl pÉNTEkiG 9-15 ónÁiG
KözüluEkNEk HÁzról HÁZiG szÁllíTÁsi

Epítőipari Szövetkezet

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
o lVIagas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás

• Egyedi asztalos termékek gyártása
o Interspan bútorlap-értékesítés
• Építöipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel ... )

RO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz. (voLt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
Viraghagymak: tulipán, jacint, krókusz, nárcisz... ,

viragföld, -cserepek, műtrágyak. fűmag

Kéziszerszámok, szögek, csavarok, elemek, fóliák
Szivattyúk, búvárszivattyúk, tömlők, gumicsizmák

Esőkabátok, védőkesztyűk. kerítésdrótok
Létrák, műanyag kukák - 5990 Ft, fűnyírók. permetezők

Rovar-, gombaölők, grillsütők, bogrács, nyársak, faszén,
szeneskályhák, kályhacsövek, Salgó- és teatüzhelyek.

Nagy vá1asztékka1 váIjuJc kedves vásárlóinkat!

7~ 1Itdté
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

._.-._._._._._._._._.-._.-._._._._._._._.,
BÉL EGZŐKÉSZ[TÉS!

Hagyományos és ör\festékezőkiviteLben.
Névkártyak. szórólapok. esküvői meghivók.

készítése akár 24 óra alatt isi
Öntapadó cimkék készítése.

LAMINÁLÁS A/3 (297x420 mm) méretig. ~

SALU PRINT BT. 06/70/5069-818 • 06/30/9580-479 • 66/283-489 !._._.__ .-._._._.-._._.-._._._._._._._._.~

~ I IClVPI
Új nyereményjáték

a COOP ABC vásárlóinak!
Ha legalább 2000 Ft értékben vásárol,

személygépkocsit
és értékes műszaki cikkeket

nyerhet!
Legyen az egész család a COOP vásárlója és nyerjenl

Ha asorsoláson nem nyer, akedvező árakkal
és akényelmes. sorbanállás nélkiJli vásárlással akkor is nyerti
Akcióinkban több, mint százféle áru 10-30% kedvezménnyel!

A COOP ABC-ben érdemes vásárolni!

&~ varroda Gyomaendröd, Kossulh u. 18. alatt

Varrodámban vállalom:

női felsőruházat
hozott anyagból, gyermek mérettől a női extra méretig
egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését.

Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök,
osztályok részére ballagási kosztümök, alkalmi és táncruhák

készítését is.
Nyitva tartás. a hét minden napján 8-17 óráig.

Gyors határidő, kedvező árak.
Telefon 66/386-479/23, 06/30/5648-740

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,

dunai sóder és import cement kedvezményes áron
készLetből vagy rövid. hatáIidőre megrendeLhetők!

TÜZELOUTALVÁNYOK BEVÁLTÁSA!
Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071, 66/284-812 este

Ülőgarnitúrák, autó
kárpitok, motorülések egyéb
kárpitosmunkák készítése!

KOCSIS LAJOS. Hámán K. u. 1. sz. 06/70/5274-092

Lakodalmak, vacsorák, egyéb rendezvények

VIDEOFELVÉTELE!
KOCSIS LAJOS 06/70/5274-092
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DINYA IMRE

GELLAl IMRE
Gyomaendrőd,Zsák u. 7. sz.

Telefon: 06/66/285-265, 06/30/2284-728

A BÉKÉSCSABAI REGIONÁLIS
MUNKAERŐFEJLESZTŐÉS KÉPZŐ

KÖZPONT
BRMKK KÉPZÉSI PROGRAMAJÁNLATA
ll!li.Jsh.~ Munkaüeyi KiiII2J2EJ. QJ1Q1rómoear01r~

• NONPROFIT ÜGYINTÉZŐ
• ABC ELADÓ
• RENDSZERINFORMATIKUS
• SZOBAFESTŐ, MÁZOLÓ
• ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ
• KŐMűVES
• EURÓPAI HEGESZTŐ
• KÖNNYŰGÉPKEZELŐ, TARGONCAVEZETŐ

ÖnkÖlr,éees kénzési QrQeramQk:

• GIPSZKARTON SZERELŐ
• KÖNNYŰGÉPKEZELŐ, TARGONCAVEZETŐ

• MINŐSÍTETT HEGESZTŐ

• KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ, MŰKÖRÖMÉPÍTŐ
• ECDL KÉPZÉSEK ÉS VIZSGÁK EGÉSZ ÉVBEN

Önkölrséges képzéseinknél slja-j6vóírás érvényesírheró!

További felvilágosítás a BRMKK
Tanulmányi Osztályán kérhető.

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út l.
Tel.: 661445-040 Internet: www.brmkk.hu
e-mail: info@mail.brmkk.hu
Az intózrnóny az MSZ EN ISO 9001 :200 1 rnin6sógirányfl:isi szabvány

lIIiiiIliiii;i;iiillioililiilll szerint tanúsítva. oKÉv nyilv:lntartási ,z:\rn: 06-0015-02
Intézmény-akkreditációs lajsU'ornsz:\rn: 0012

BRMKK - A HASZNOS TUDÁS!

ŐSZI AKCIÓt
Ismét akciós feltételekkel

köttetheti be otthonába a közel
150 csatornából álló
programcsomagot

Most 11 SOO Ft·ért

(.PC Direct
Mú'holdas televízió mindenkinek!

TELEMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
MAGTÁRFERT6TLEN íTÉS:

csótány-, hangyairtás :
Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :

•• • •• ••• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • •• • •

(i)vEndrőd és Vidéke •~ '.
." Takarékszövetkezet .~ " .-

* alapítva 1957. május 18. *

Tisztelt OlvasóI
Ön számára is vannak olyan napok, amikor
rokonait, barátait közös ünneplésre hívja.

A takarékszövetkezet Ügyfeleit és leendő Ügyfeleit
a

TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP
alkalmából

2003. október 30-án (csütörtökön) 8 órától 17 óráig,
valamint

2003. október 31-én (pénteken) 8 órától 15 óráig
ünnepi nyitva tartással várja.

Egész évben, de ezeken a napokon különösen érdemes
betémi hozzánk.

Sokrétű betételhelyezési lehetőséggel,

kedvező kamatfeltételekkel
VÁRJUK ÖNT

a Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám
és a Gyomaendrőd, Blaha út 5. szám alatti

kirendeltségeinken.

Értékeljük Együtt Értékeinket!

5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.
Telefon: 06-66/282-802, 06-60/484-690, 06-60/388-953

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, radiátorok, ötrétegű csövek,
idomok,

boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok
kaphatók.

Ajánlatunk:

bozótvágók, fűnyírók, szegélyvágók,
idomvasak, kerítésanyagok

STIHL láncfűrészek és tartozékaik

...........................................................· .· .
: TELEVíZiÓ, VIDEO készülékek javítása, :
: üzembe helyezése. :
: FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása, beszerzése. :
: PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása. :
: (Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.) :
·········· ............................................................



14 GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 2003. OKTÓBER

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

TAPÉTA,FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

1590 Ft
915 Ft

Egyéb ajánlatunk
• fürdőszoba szőnyeg

• viaszos vászon
• kaspók, vázák
• Mindszentre mécsesek, gyertyák

Nyitva tartás: hétköznap: 8-12 óráig, 13--18 óráig
szombaton: 8-12 óráig
Tel./fax: 06/66/386-553

Tapéták teljes választéka
már 481 Ft-tól!

• papír, kasírozott, habosított, selyem,
fűrészporos, üvegszálas falburkoló tapéták,
hozzá: bordűrök különböző szélességben

• öntapadós tapéták, öntapadós bordűrök

• poszterek falra, ajtóra
• tapétaragasztók
• polisztirol díszlécek

Festékek
• kül- és beltéri festékek
• alapozó- és zománcfestékek,

lazurok
• lakkok, hígítók, hézagkitöltők

• színezők, pácok
• festő és tapétázó szerszámok
• ecsetek, spaklik, teddy hengerek

RÉKA TURI-BUTIK
Óriási nyitási akció!

Október ll-én megnyitom jó minőségű, használt
importruha üzletemet.

Jöjjön el és válogasson a nagy választékú márkás
bébi, gyermek, női és férfi ruhák közül!

Miért vásárolna drágán, ha nálam olcsón is hoz
zájuthat aminöségi darabokhoz?

A nyitás napján (szombaton) 8-16 óráig várok
szeretettel mindenkit!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig,
szombaton &-12 óráig

Cím: Gyomaendrőd,Kossuth u. 17.
(a Tibí cukrászda mellEtt)

If .Körösi Weeke~d Hor~~sz.~~ .
'~hObbY·f kempm!!szakuzlet ~:i

HOROÁSlFELSlERELÉSEK
- teljes márkakínálat

Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában

Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

ONLINE

)5 ~.
expressz

Számítás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/1.

Tel./fax: 66/284-559 • E-mait: online@bekes.hungary.net

r--·------------------,
. PAPÍRDOBOZ i.

Stancolt és hagyományos 1
PAPÍRDOBOZ gyártása .

STANCfORMA KÉszíTÉS!
RÓZA KFT. 1

I· 5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. lll. I'
TeL/fax: 66/282-686, 06/20/9142-122

L.. _. -!:~i}~~n~~~?~s~':::~~._ . ..i

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek

• Gépbővítés

• 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

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

Ca gimnáziummal szemben)

E-maii: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610

Nyitva tartás:hétfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig.

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:
A MÁGU8-COMP
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\ UTI ŐSZI RUHÁK,

@ ÁTMENETIKABÁ-.. ~ ~

? TOK VASARA
, \ Géprongy folyamatosan kapható!

U~ Nyitva tartás:
GYOMAENDRŐD hétfő: 8-i7-ig, keddtől péntekig: 8.3O-17-ig,

Szabadság tér 4. sz. szombaton: 8-12-ig

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az aJábbiakkaJ:

8:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesílés, helyszínre történő kiszállítás
-teljes körű temetkezési szolgáltatás

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az alábbi
időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2003. október 14-én 17 óra
Endrődön: 2003. október 14-én 17 óra

(Déryné Művelődési Otthon)

~SZemélygé~kOC?Si, «
motorkerekpar _

segédmotoros kerékpár

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,

dunai sóder és import cement kedvezményes áron
készletből. vagy rövid határidőre megrendelhetők!

TUZELOUTALVÁNYOK BEVÁLTÁSA!
Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071, 66/284-812 este

..
Julica Vzletház

Óriási ezüst ékszer választék!
• tört aranyból ékszerkészítést vállalunk

egyre bővülő mintakollekcióval
• arany és ezüst ékszerek javítása

Folyamatos AGFA akciók!
• amatőrfilm kidolgozás akár 1 nap alatt

Papírkép készítés bármilyen
digitális adathordozóról

• fényképezőgépek. fi Imek, elemek, kazetták,
változatos hőmérő kollekció

Vórjuk vósórlóinkot!

Gyomaendr6d. F6 út 216. TeleFon: 06/66/284-815
i _

INTE Q
, 0'

,~}LYE.L V 8TUD r0 __
Az októberre meghirdetett
angol kezdő és haladó

valamint
német nyelvvizsga tanfolyamok

elkezdődtek.

Újabb tanfolyamokat
2004. januártól indítunk!

(}

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

tel.: 06120/9142-122 • 20/4684-876
E-maii: vendel@bekesnet.hu

,(JniJu;~
KONFEKCIÓ, MÉTERÁRU

Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,

szombat: 9-12-ig
Hétfő szünnap!
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[. Rendőrségihírek .]
2003. szeptemberi eseményekró1

l8-án, 12.30 6ra körül riasztás érkezett arendőrségre ahunyai takszöv. kirendelIségrőt,

ahol egy ismeretlen személy, egy fegyvernek látszó tárggyal megfenyegeNe az alkalmazottat,
és pénzt kövelelllőle. Afenyegetés hatására az alkalmazoN átadott mintegy 950 ezer forintot a
rablónak. Az kiséláll abankból és robogóián elhajtott Sajnos, személyleírást nem tudtak róla
adni. mert bukósisakban és napszemúvegben volt.lsmerellen elkövelő ellen folyik az eljárás.

21-én, 17.20 órakor bejelenteNék. ogy Mezötúr és Gyomaendrőd közöNi közúton egy
személygépkocsi a46-as úton balra kívánt kanyarodni, az .Olajosok" útjára Ekkor az őt előzni

kivánó kisleherautó összeúlközöN vele. Alefordulni szándékozó kis Polski FiaIban ülő 4utast
amentők később kórházba szálli10Nák, Akórházban az egyik gyomaendrődi utas sérüléseibe
belehalt.

2-án, 12.05-kor jelenteNék be Endrődről, hogy egy asszony az éleNársát húsklopfolóval
afején többször üllegelte, amelynek következtében aférfi erősen vérzett, eszmélelvesztéses
állapotba is kerüli. Kiderült, hogy italoztak, seközben nézeteltérés alakult ki köztük, saz asz
szony kezeügyébe ahúsklopfoló került ... AsérteNet k6rházba szállitották súlyos, életveszé
lyes koponyasérülésekkel. Az asszonyt elfogták és elöálmofiák, ellene az eliárás elindutt.
Közben alérfi belehali asebeibe, ezért az asszonyt haláli okozó. súlyos lesti sértésért vonják
lelelősségre.

4-én, 15.45-kor ielentetlék be, hogy kél fialallanuló aSelyem úton séla közben találko
zott altaJuk ismert kétlialalkorúval, sezek beléjük kötöttek. MeglenyegeNék öket és acigarel
tájaikat kövelelték, valamint azt, hogy homnak nekik pénzt oNhonról. különben megverik
őket. .. Még aruháikat is átvizsgálták, pénz után kutatva. Aforrónyomos lelderités során
megkefüllek amoleszlálók, és az 6rsre szállitollák ékel Az ügy lolyamalban van.

6-án, 9.4D-kor jelentették be, hogy az egyik gyomai kocsmában egy helyi hölgy elörán
IoN egy kb. 4cm hosszúságú kést és azl,látszólag minden további ok nélkül amelle~e ülő lér
fibe. vesetájon beleszúrta. Alértit kórházba száll itotlák, ahol megállapították. hogy nyolc napon
belüt gyógyuló sérütésl szerzeN. Aszurkáló hölgyei el@iloNák, ellene megindult az eljárás

H-én éjszaka jelenleNék, hogy egy Dyomai söröző előtt egy fiatalember barátnőjét két
szer lefejelte, aminek következtében alány nyolc napon !úl gyógyuló sérülést szenvedeN. A
barát ellen súlyos testi sértés miatt folyik az eljárás.

20-án egy Fő úli lakos bejelentette. hogy férje, akivel válófélben vannak, megjeleni a
lakásán, skésőbb heves szóváltás kerekedett, miközben az megütötle, megnugdosta élete pár
ját. Akiérkező orvos nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket áltapitott meg az asszony kezén
és lábán Az ügyel könnyű lesli sértés miatt aszarvasi városi bíróság tárgyalja.

20-án kél Bogárz6-zugi nyaralóba is betörtek (bejelenlés időponlja), de onnan semmit
sem villek el. csak rongálási kár! okozlak az ismeretlen eiköveiők.

PÁLYÁZATI FELHívÁs
Mikrohullámú Internet kommunikációs végpont térítésmenles létesítésére

Gyomaendrőd Város Önkormányzata avidéki inlraslruktúla lejlesztése és
javítása érdekében aSAPARD-program keretében mikrohullámú adatátviteli
hálózatai létesit egy Internet betáplálási helYSZínnel, egy központi és egy
alközponli körsugárzó anlennarendszerrel.

Az Interneielérés minőségi paramétereinek javításával és alternativ szé
lessávú Internetelérés biztosításával elsősorban ahelyi vállalkozások számára
kíván versenyképességet növelő, korszerű kommunikációs hátteret biztosítani.

Apályázattal fámogatás nyerhető el 40 egyéni felhasználói végpont és 5
csoportos felhasználói végpont telepítésére és beüzemelésére.

A pályázatok részletes feltételei a pályázási idöszak kezdetétől

(2003. október 6.) megtekinthetók az önkormányzat honlapján
(http://www.gyomaendrod.hu/hirdetolablaJpalyaza okI) oldalon, illetve a
pályázati útmutató és pályázati adatlap nyomtatásban átvehető apolgármes
teri hivatalban.

Apályázatokkal kapcsolatban 2003. október 6-tól kérhelö felvilágosílás
az alábbi telelonszámon: 66-581-235, 66-581-236

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

ZALAKERÁMIA AKCiÓ!
I. oszt. 20x25-ös falicsempe: 1490 Ft/ml

I. oszt. 2Sx33-as falicsempe: 1650 Ft/m'
MS min. 25x40-es falícsempe: -35% kedvezmény
Fagyálló padlólapok -10% kedvezmény
Kömintás fagyálló padlólapok 1750 Ft m'
Mosdó csaptelep (3 év garancia) 2890 Ft
íves zuhanykabin bizt. üveggel + tálca 65000 Ft
Lamimilt parketta 1490 Fl/m2-töl
100x150-es sarokkád 39500 Ft
LAKÁSVILÁGíTÁSI FELSZERELÉSEK
Spotlámpák már 890 Ft-tól
Mennyezeti lámpák (ufó) 890 Ft-tól

'IB5500 Gyomaen~rö~, Toldi irt 1/1,
amezaberényi úton, ahelységtabla után 200m·re.

Gyomaendrödi Híradó. Gyomaendröd Város Ónkormányzatának lapJa· Felelés szerkeszté: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd KépViselő-testülete.5500 Gyomaendröd. Szabadság tér l. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

Felelös kiadó dr. DáVid Imre polgármester· Készült: Baiu Print Bt. Gyomaendréd. telefon: 06/66/283-489
E-maiI: onkormanyzat@gyomaendrod.hu.Terjesztika gyomaendrödi kereskedök. Engedélyszám: JII/PHF/I08/BE ISSN 1417-7390
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A Körösmenti Táncegyüttes sikerei a 9. oldalon

A TARTALOMOÓL:
Díszpolgár, testvárváras 5. oldal
Bizottsági elnök: Jenei Bálint - interjú 3. oldal
Időközi önkormányzati képviselő-választás 6. oldal
Lelki vezetővé választották 9. oldal
Aranykoszorús gazda lett 9. oldal
Nyugdíjas pedagógus klub alakult 7. oldal

Wesiel Partner

LOMTALANíTÁS
November 1O-től Gyomaendrőd város területén

megtörténik az őszi, szokásos lomtalanítás! A Gyo
maszolg Ipari Park Kft. kéri a lakosságot, hogya kidob
ni szánt limlomot, amennyiben lehetséges, helyezzék
el a kövesutak mentén (főleg esős időjárás és sáros
utak esetén), lehetőleg zsákokban, vagy össze
kötözve. Balesetveszélyes dolgokat (szúró. vágó,
maró anyag. híg trágya stb.) nem szállítanak el. (Ezt
személyesen kell a szeméttelepre kiszállítani, vagy
értesiteni erről a kft.-t!) Gyomaszolg Ipari Park Kft.:
Ipartelep u. 2.. tel.: 386-233; 386-269.

Egyedülálló
ajánlat!

Autót szeretne, de nincs elég pénze?
Vagy pénzt szeretne és van autója?

Jó helyen jár, mi segítünk!

10% kezdő befizetéstől
a nem nálunk vásárolt használt autókra is

t/ teljes körű ügyintézés: átírás. eredetiségvizsgálat,

biztosítás

v forint és kedvező euro, svájci frank alapú hitelek

v mindezt kezelési költség nélkül

t/ gyors hitelelbírálással

ENILNO BT.
Gyomaendrőd, Fő út 214. • Telefon: 06/66/282·822

SZARVASI AUTÓCENTRUM
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

5540 Szarvas, Kazinczy u. 4.
Tel.: 66/313-882

GYOMAI AUTÓCENTRUM KFT.
telephely

5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/386-322
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT

Suli t
.. ~:~~:I.~tty ·..
készpénz-hitel-bérlet

PC üzlet: 5510 Dévaványa, Árpád út 21. TeIJFax: 66/484-741

Dekor: 30/262-0156 TeJJFax: 66/484-041
Nyitvatartás: hétf6-péntek: 8311.1200 és 1300.17311 szombat 8311·1ZOO

-----------~~~~~~~~------------Reklámtáblák, cégtáblák készítése Mlágftós, fali, talpasi szereléssel,
autódekoráci6, reklámfelira10k mágneses hordozóra, fóliavágás: 1300mm széles

egy ill. kétoldalas Iamináiás: hideg 1350 mm széles, meleg N3, kasfrozás
üzJatdekoráció, habvágás 3D reklámfelIratok akár 1mmagas 16mm széles, festett.

KOI·, és beltéri stukk6k, diszltő lécek készítése akciós áron igény szerin~

szines lézer és digitális kültéri nyomtatás. rlccelés, bigelés. WEB szerkesztés
szines póló matricák, dakor homoksz6rás üvegre, fémre, márványral

- Erről azt godolom, hogy az országnak kell felkészülnie elsődlegesen,

az országban élőknek, atelepüléseknek. Az első évben kevésbé lesz érzékel
hető, hogy egy kistelepülés mit kap és mit várnak el az EU-ban. Azt hiszem,
hogy az EU-ba történő bejutásunk nem csodákat és égből hulló mannákat
Jelent, hanem csak egy lehetőséget, annak kihasználását, hogy egy hatalmas
gazdasági, majd rövid időn belül egy közös valutatömbnek leszünk arésze
sei, valamint a szabad munkaerő-vándorlásnak, vámmentességnek, egye
beknek. Ez mind pozitív hatással lehet agazdaság élénkülésére. Ehhez atöbbi
ország gazdaságának is élénkülnie kell, mert amostani recesszió nem segij.
Nagy várakozással tekintek acsatlakozásra. Agondot én abban látom, hogy
bizonyos EU-s szabványok, előírások, kötelezettségek Magyarországon, úgy
mond, túl vannak lihegve. Az import áruk árai EU-szintre emelkednek, a
jövedelmek, a nyugdíjak pedig lényegesen alatta maradnak. Nem könnyű

időszaknak nézünk elébe akövetkező négy-hat évben. Az ameglátásom, hogy
a magyar munkaerő, a magyar adottságok, lehetőségek arra engednek
következtetni, hogy ki fogjuk használni alehetőségeket és gyorsan be fogunk
illeszkedni acsoportba. Mint mindenütt, nálunk is anépet, egy országot jól
kell irányítani. Ennek az irányításnak, meg az emberi törekvéseknek, az emberi
akaratnak valahol összhangban kell lennie. Ebben mi itt, Gyomaendrődön,

nagyon kicsi, bár nagyon fontos pontjai vagyunk az egésznek. Nekünk alkal
mazkodnunk kell, bár az első években jelentős, érezhető változásokra nem
kell gondolnunk.

./ Az új teslvérvárosi kapcsolatban a kulturális és civil szféra mellett
lát-e lehetőséget agazdasági együttműködésre, gondolok itt például az ipari
parkra... ?

- Mindenképpen szeretnénk. Igazából ez acélja, mert aföldrajzi távol
ság aminden héten való találkozás lehetőségét kizárja. Amagyar jövedelem
viszonyok nem adnak igazán módot, hogy ilyen távolságon szoros, élő kap
csolatot alakítsunk ki. Ha megnézzük Nagyenyedet, az is 330 km-re van, és
az is távolságot jelent számunkra, Schöneck pedig több mint háromszoros
távolságra fekszik. Ezért úgy gondolom, hogyakapcsolatkiépítés igazán nem
is abban rejlik, hogya delegációk jöjjenek-menjenek, hanem a keret
szerződést kell majd tartalommal kitölteni. Fontosnak tartom részint a kul
turális, asport és acivil szervezetek kapcsolatát is, de nyilván ajövőre való
tekintettel agazdasági lehetőséget is szeretnénk kihasználni. Ennek nemcsak
a befektetői oldalát, hanem az idegenforgalmi részét is, hiszen Schöneck
Frankfurttól alig valamivel több, mint tíz kilométerre van. Az aterület pedig
Európa egyik nagy ipari, gazdasági centruma. Ebben, természetesen, ke
ressük az utat. Ma még nehéz megmondani, milyen szerencsével járunk, de
bízom benne, hogy eggyel több lehetőséget jelent a befektetői kör kiszé
lesítésében, az ipari parkunk kihasználásában.

ÁLLÁST AdANL!
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútoraszlalosokat, mázoló/festo és faipari

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

./ Egy olvasónk felvetette, hogya csatornázás miatt felvágott, aszfalto
zott utakat nem szabadna betonnal foltozni, mert ez nem megfelelő végleges
eljárás.

- Ezeken az utakon, amikor majd megtörténik ateljes átadás, afél úttest
szélességében lemarják a felületet, és újra aszfaltoznak. Ugyanez történt
például aBajcsy és aFő út kereszteződésében is, ha emlékszünk rá. Soha nem
szabad abban az évben az aszfaltot leönteni, az utat helyreállítani, amelyikben
elkészül acsatornázás stb. mert a föld mozog, és asüllyedés bekövetkezik.
Erre is volt már, sajnos, példa.

./ Arégi piactér. agyomai oldalon, fel van túrva. Miért nem fejezik be,
amit elkezdtek? - kérdezi egy polgár

- Pénz kérdése, semmi más. Ahhoz, hogya Kner teret elkészítsük, 15
millió forint kellene, s jelenleg mintegy négy és félmillió Ft áll rendel
kezésünkre. Ezért ebben az évben a talajcserét tudjuk elvégezni, illetve
bizonyos közműlefektetéseket. Befejezni csak jövőre lehetséges.

./ Miért csúszik astrand építése, átadása?
- Csak agyógyászati rész csúszik, atöbbi gyakorlatilag készen van, bár

akét beruházás egymáshoz kapcsolódik, külön üzemeltetése nem megoldott.
Bármennyire szeretnénk és akarnánk a Phare-pénz felett nem mi döntünk,
sem a kivitelező cégben, sem a kivitelezés időpontjában, mivel ezt EU-s
pénzként, támogatásként. kaptuk. Legutolsó ígéret szerint november 5-én
hirdetik ki akivitelezőt. Ebbe nem tudunk beleszólni. Ettől kezdődően száz nap
alatt készül el. Nagyon bízunk benne, hogy tavaszra készen lesz.

./ A közúti világítás problémája a sok helyen kiégett izzó, amit nem
cserélnek ki azonnal, miért nem?

- Havonta egyszer cserélik a kiégett izzókat. Esetleg a téli időszakban

kéthetente jön akocsi, amely az ellenőrzést végzi.
./ Milyennek indul, ill. látszik most ajövő évi költségvetés tervezése a

beharangozott energia-ár és áfaemelésekmiatt, valamint aráígért többletpénz
biztosítása mellett?

- Nehéz kiszámolni még pontosan, hogyan alakul, de úgy gondoljuk,
hogy minimum húsz-huszonötmillió forintot jelent a drágítás majd
Gyomaendrőd vonatkozásában, az intézményeknél. Az áfa kihatásai még nem
pontositottak. Abeígért hat-nyolc százaléknyi költségvetési többlet, érzésünk
szerint, nem lesz tartható, hiszen nagyon sok olyan normatrv tétel van, amely
változatlan. Egy-kettő van, ami kevesebb, alig van, ami több, de az sem éri el
atíz százalékot. Ez azt Jelenti, hogy figyelembe véve akötelezően előírt bérlej
Iesztéseket, nem egy könnyű gazdasági év elé nézünk. Én úgy érzem, hogy
nem a fejlesztés és a fejlődés, hanem avegetálás és a talpon maradás éve
következik. Amíg a költségvetést az országgyűlés nem fogadja el, addig
remélhetően változhat a helyzet. A változás egyértelműen csak pozitív
irányba történhet, mert ebből elvenni már nem lehet. Azok a pénzek,
amelyek nagyberuházásokra, fejlesztésekre vannak ígérve, bennünket nem
érintenek, mint például a budapesti metró, a nagyvárosok közlekedése és
egyebek ...

Ezért azt hiszem, hogya jövő évben is minden forintnak meg kell nézni a
helyét, és nagyon be kell osztani, hogy különösebb gondunk ne legyen.

./ A következő év az EU-csatlakozás éve. Hogyan készül fel városunk
erre, ha egyáltalán igényel részünkről valamiféle felkészülést?
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Hiányoznak a fiatalok képviseloi!...
Beszélgetés Jenei Bálinttal

Következö vendégünk Jenei Bálint, a bi
zottságelnöki sorozatunkban.

Jenei Bálint a 2002-es választáson az
MSZDP kompenzációs listájáról került a
képviselő-testületbe, 313 töredékszavazat
alapján. Csak 1990 és 1994 között nem volt
tagja a képviselő-testületnek. a többi cik
lusban viszont igen, azonban mindenki
tudja, hogy az előző rendszerben is a tanács
tagja és elnöke is volt 1990 előtt. Legutóbb
is az ügyrendi és jogi bizottság elnöke volt,
hasonlóan jelenlegi posztjához a képviselő

testületben.
• Mivel foglalkozik. az önkormányzati

feladatokon kivül?
Az önkormányzati munkán kívül hét éve

elnöke vagyok a Kecsegés-zug Tájvédelmi és
Horgász Egyesületnek. A Magyarországi Szo
ciáldemolcrata Pártnak 1990 júniusától vagyok tagja, nyolc éve
megyei elnöke és országos választmányi tagja. Beltagja vagyok
és ügyvezetöje egy faipari betéti társaságnak. amely rrúkrovál
lalkozás minden feladatát ellátom.

• Ön számára sem volt ismeretlen az önkormányzati munka.
hiszen volt már képviselő a rendszerváltozás után - tanácstag 
tanácselnök korábban. Milyen és mennyi változás történt az
önkormányzati munkában az eltelt bő évtizedben? Lehet-e össze
hasonlítást. vagy netán párhuzarrwt vonni a tanácsi rendszer és
a jelenlegi között? Ugyanis vannak. akik az egyre szrlkülő ön
kormányzati (fól.eg anyagO lehetőségek miatt visszatérni lágák
az előző rendszer egyes elemeit... (A kormányváUás óta eltelt idő
történéseL eUenzéki kritikák.. .)

Az önkormányzati munkát ismerem, mivel 1990-töl a har
madik ciklusban vagyok képviselö, ezen belül a másodikban az
ügyrendi és jogi biZottság elnöke. A tanácsi rendszerben szintén
három ciklusban voltam a tanács tagja - ezen belül kílenc évig
a tanács elnöke.

Tapasztalatom szerint a rendszerváltást megelőzö öt évben
erösödtek az önkormányzati elemek a tanácsi rendszerben is,
de gyökeres változás a rendszerváltás után következett be. A
végrehajtó biZottságok megszCmtetésével a döntési jogkörök a
képviselö-testületre hárul tak. és tartalmilag is kiszélesedtek. A
város müködtetésére és fejlesztésére szükséges pénzforrásokat
a törvény közvetlenül az önkormányzatnak adja, melyet saját
bevétellel és sokkal szélesebb lehetöséggel lehet pályázati for
mában kiegészíteni. Ezzel nött az önkormányzat mozgás(ere.

Megnött az önkormányzat hatásköre intézményi rend
szerének kialakításában. Kötelezöen ellátandó feladatai mellett
önként felvállalhat szükségesnek ítélt feladatokat. ha a
múködtetéshez szükséges pénzforrásokat biZtositani tudja.
Lényeges változás. hogy az önkormányzat szabadon és önállóan
dönt fejlesztési programjáról, de a forrásokat is neki kell
előteremteni. Véleményem szerint az emlitett pozitívumok mel
lett probléma, hogy az elmúlt tiZenhárom évben nem történt
lényeges előrelépés a központi elosztás szerepének csökken
tésében. Az önkormányzatok akkor teljesedhetnek ki igazán, ha
az itt képzódö, különbözö adóbevételekböl közvetlenül több
felett rendelkezhetnek.

• Kérem, ismertesse az Ön által uezetett bizottság feladatait,
önkormányzati teuékenységét!

Az ügyrendi és jogi biZottság elsödleges feladata az önkor
mányzat rendeleteinek elökészitése és véleményezése, az
intézmények alapító okiratának véleményezése. Ezen túl megvi
tatjuk az önkormányzat elé kerülö összes, jelentös elöter
jesztést. Észrevételeinkkel és javaslatainkkal hozzájárulunk az
önkormányzat megalapozott döntéseihez. Speciális feladatunk

még a testület titkos szavazással hozott dönté
seinek lebonyolítása. a szavazatszámláló
bizottság feladatainak ellátása.
• Vannak-e n.ehéz uagy ~rázós· fel.a.d.atok?

A jelenlegi ciklusban is voltak és mindig is
lesznek olyan feladatok. amelyek megoldása
ütközhet szükebb egyéni és csoportérdekekkel.
A biZottságban mindig azt tartjuk szem elött
véleményünk kialakitásánál, hogy mi a város,
Illetve a lakosság többségének érdeke. Az
önkormányzati rendeletek között viszont több
olyat is meg kell alkotni, ami a kialakult gya
korlaton hivatott változtatni, például az állat
tartás feltételeiröl. a szilárd és folyékony hul
ladékok elhelyezéséröl.

Bizottságunkban ezekben a rázós ügyekben
is korrekt és alapos vitában alakitjuk, alakitot
tuk álláspontunkat. javaslatainkat. A jelenlegi

ciklusban a legrázósabb ügy az óvodák finanszirozási prob
lémáinak megoldása volt, amit a közalkalmazotti központi
bérintézkedés és egyéb jogszabályi változás váltott ki.
Bizottságunk azt az álláspontot képviselte, hogy a jelenleg jól
múködö rendszert meg kell tartani. és az anyagi feltételeket kor
rektül meg kell teremteni.

• Ön. szerint a képviselő-testület összetétele és munkája
megfelelő. teyesili a választák elvárásaü7

A képviselő-testület összetételében megközelitöen tükrözi a
település társadalmi viszonyait. Elfogadható a nők aránya, vi
szont hiányoznak a fiatal. 20-30 éves korosztály képviselöi. A
képViselö-testület döntéseit nem pártpolitikai megfontolások
alapján. hanem a város és a lakosság érdekeinek megfelelően

hozza.
A bizottságok alapos vitában érlelik ki a döntési javasla

tokat. megkönnyitve ezzel a testület munkáját. A tapasztalt,
több ciklust megjárt képviselök mellett bekerült új testületi
tagokkal erösödött a testület. A megalapozott döntéshozatalt jól
segiti a polgármesteri hivatal jól felkészült szakembereinek
elökészítö munkája.

• ön szerint mi lendithetné fel Gyomaeridröd gazdaságát. az
élet.szúwonalat? (Tudott. hogy a Tiszántúl ezen részén is a jó
munkahelyek hiánya a fö gondI)

Gyomaendrőd fejlödését, az itt é1ök életszínvonalának
növekedését több tényezö segítheti. Gazdasági területen a helyi
vállalkozások stabilitásának erősítésemellett meghatározó lehet
a komoly beruházással létrehozott ipari park mielőbbi

betelepítése, tisztes bért, jövedelmet és helyi adót fizető új vál
lalkozásokkal.

Meghatározó lehet a rendszerváltozást követáen szétzilált
. mezögazdaság stabilitásának megteremtése. Ezen belül az
évtizede vajúdó, vitatott tulajdonú földek minél nagyobb
részének az önkormányzat tulajdonába kerülése. Ez lehetövé
tenné egy jobb birtokrendszer kialakitásának segítését is.
Természetesen a megoldás egyik területen sem csak az önkor
mányzaton múlik, de feladatunk erre törekedni.

A humán terület fejlesztése szintén a jövő fejlödésének zálo
ga. Avárost egyre inkább nem az fogja megkülönböztetni a falu
tóL hogy több a burkolt útja, csatornája. hanem milyen szinten
tudja ellátni lakosságát az oktatás. a kultúra. a sport területén.
az idösekröl való gondoskodásban és az egyéb intézményekkel.

• Szabad idejében mivel kapcsolódik ki. mit szeret legjobban
csinálni határidők és nyomás nélkül?

Szabad időm nagy részét a kecsegési kertemben szeretem
tölteni, ahol a kertészkedés mellett kedvenc idötöltésem a
horgászat. Bár utóbbira kevesebb idöm jut. mint szeretném.
Akínek kertje van, annak mindig van határidös feladata.
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ATerületfejlesztési Tanács ülésén három pályázatunk volt érdekel I. A2003-as
augusztus 20-i hallőzö versenyre nem adlak pénzt költséghiány miatt, míg a2004
re megigértek 2 millió lorintot. A Gyomaendrőd környezetvédelmi programter
vezele, amelynek támogatott része 2,8 millió forint, amelyet megítéllek. A lérségi
kommunális hulladéklerakóra vonatkozóan nagy viia volt, és mivel megkezdet1
beruháZásnak tekintik, végül nem ítélték meg atámogatást. Ez igen fájó döntés, bár
minisztériumi ígéret volt méltányossági megítélésre, mégsem sikerült.

Október 11-én volt a megyei cigányok kulturális napja a Katona József
Művelődési Központban, Sok vendég fordult meg avárosban, országos és megyei
tisztségviselők. Jól sikerült program volt, de, sajnos, gyenge városi érdeklődés volt
lapasztal ható

Október 23-án az ünnepségek. kitüntetések átnyújtása, testvérvárosi szerződés
aláírása gazdag programot nyújtoltak Az endrődi katolikus plébániának, a
Rózsahegyi iskolának, a Kner Imre gimnáziumnak az előkészltő munkáját, és a
műsor lebonyolítását szeretnénk megköszönni.

Olasz befektetők jelentkeztek, hogy területünk6n egy 10 MW erőművet kíván
nak építeni, amelyik energialermelése energialúvel múködne. Az erőmű építését
2004 nyarán kezdenék meg, és egy év múlva már termelne is. Addig az energiafú
termesztését szervezik meg, beszállílókkal. A létesítmény új munkahelyeket hozna
Iéire mintegy 20-25 fó részére. Az önkormányzat aszándéknyilatkozatot megadta
erre.

Módosították az állattartás helyi szabályairól szóló rendelelet. Kilerjed például
az állalanos állattartási szabályok mellett az állat lartására, elhelyezésére, a
ielepülés övezete ire vonatkoztatva, az Általános Rendezési Terv és Szabály
rendeletnek meglelelően. Például anevelési-, oktatási-, egészségügyi létesitmény,
egyéb közintézmény, gyógyszertár, temelő, élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem, s
vendéglátó egység területének és annak 50 méteres körzetén belül. valamint tár
sasházi lakóépületekben és azok telkén - függetlenül attól, hogy az intézmény,
illetőleg az ingatlan melyik tartási övezethez tartozik -tilos haszonállatol tartani. A
falusias lakólerülelen aszabályok belartása mellett valamennyi haszonállat tartható.
Maximum 2nagy állat, 6kis állal, 50 egyéb kis állat, 50 prémes állat, valaminI ezek
szaporulatai 3 hónapos korukig, ill. anyától való elválasztásukig.

Továbbá érinti az ebtartás szabályil, az állati hulladékok ártalmatlanílását
(amely feltételek szigorodtak!), és vegyes és záró rendelkezéseket, az állattartás
céljára szolgáló létesílmény építését, bővítését, avédőtávolságokat.

Állattartásra nem megengedett lerületek: Baltás, Bogárzó, Bónom-zug (külső

is), Dan-zug (külsó, belső), Fúzfás-zug, Harcsás-zug, Kecsegés (külső, belső),

Kecskés-zug, Kis-zug, Papp-zug, Peres, Pocos, Rév-zug, Simai, Sirató, Sóczó-zug,
Susány, Templom-zug, Torzsás (külső, belső).

tv.. állati hulladék gyepmesteri telepen való elhelyezésének térítési dijai: egyéni
és lársas vállalkozások részére: 66 FVkg + áfa; lakosság részére: 33 Ft/kg + ála

l! Aképviselő-testület agyomaendrődi székhelyű alsó- és középfokú oktatási
intézményekkel lanulói jogviszonyban állók részére helyi autóbusz-közlekedési
támogatást nyújt, kedvezményes bérletjegy lormájában. Törvényi változás miatt e
rendelet besorolásában történik némi változás.

l! Pénzinlézetektől GyomaendrődVáros Önkormányzata az önkormányzat és
intézményei pénzforgalmi számlavezetésére 2004. január Hétől kezdődően kért
ajánlatot. Aszavazás alól felmentését kérte dr Dávid Imre és Csíkné Tímár Éva. A
képviselő-testület az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet és az OTP Dél-Alföldi
Régió központjának ajánlatai közül hosszas viia után döntött. Dezső Zoltán
képviselő kérésére név szerinti szavazás zajlott Aszavazás ereménye az Endrőd és
Vidéke Takarékszövelkezet gyózelmél hozta, vagyis az önkormányzat és intézményei
számláil januártól atakarékszövetkezet vezetheti. Anév szerinti szavazás szerint erre
igennel voksolt Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné Gyuricza
Éva, Dági János, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Katona Lajos, dr.
Kovács Béla, Kovács Mihály, Knapcsek Béla, Véháné Szediák Ildikó, Timárné
Kozma Ágnes. Nemmel Dezső Zoltán.

l! Az önkormányzat a Belügyminisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztéflum közös kiirására benyújtott pályázatán a szelekliv hulladékgyűjtési

beruháZásra (84443 M Ft) összesen közel 55 millió forint támogatási kapott. Ez

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl

NAPIRENDI PONTOKBÓl

Képviselő-testületi ülés október 30-án

az alábbi célokra kerül felhasználásra: 15 db négyfrakciós gyújtősziget kialakílása
60 db alu!ürílős, színes konténer kihelyezésére; hulladékudvar létesítése veszélyes
és szelektíven gyűjthető hulladékok ideiglenes tárolása céljából; 1db 18 mLes
kapacitású, daruzott, speciális szelektrv hulladékgyűjtő jármű beszerzése.

A köztleszerzési eljárás lebonyoh1ásával a Békés Mérnök Klt.-t bízzák meg,
1 MFI vállalási áron.

l! A Fő út 42. sz. alatti diákot1hon és aBlaha úti öregek napközi otthonának
épületeiben keletkezett állagromlás oka az aszály miatti altalajmozgás. Az állag
megőrző beruházások összesen, mintegy 14 millió forintot tesznek ki. Az önkor
mányzatnak erre nincs anyagi fedezete, ezért viszmajor kérelmet nyúl be aBékés
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.

l! Az önkormányzat belép a"Konzorcium aDél-Alföldi Régió Ivóvízminőség

Javításáért" elnevezésű konzorciumba, alapítóként. Ahozzájárulási összeget meg
fizeti, ami 616 ezer lorint, és 68 önkormányzattal együtt megbízzák a DARFT
Regionális Fejlesztési Ügynökség Kh. Társaságol a közbeszerzési eljárás lebo
nyolításával. Az arzéntartalom csökkentésére irányul a pályázat, amennyiben a
Körös-Maros hordalékkúp vizét - amely Gyomaendrődön avezelékes víz - kezeI
nék. (Egy 2002-es októberi mintavétel szerint 3 mgll avezetékes vizünk arzén tar
talma - aszerk.)

l! Aszociális törvény atelepülési önmkormányzatok számára 2004 év végéig
szociális szolgáltatás-tervezési koncepció készítését frja elő. Ennek összhangban
kell lennie a megyei koncepcióval is. A terv a Városi Gondozási Központ és a
Családsegítő Központ közreműködésével elkészült. Ennek, a viszonylag korán
elkészített dokumentumnak a magyarázata az, hogya Belügyminisztérium a szo
ciális ágazalban kiirt pályázathoz mellékletként kéri ezt.

l! A2003-ig szóló önkormányzati közművelődési koncepciól átdolgozták, és
2007-ig meglogalmazták a közművelődési feladatok ellátásI. Adokumentum rés
zlelesen elemzi az elmúlt időszak közművelődési területeit, és megfogalmazza a
következő három év feladatait. A közművelődési tevékenységben egyre nagyobb
szerepet kapnak acivil szervezetek, amelyekel az önkormányzat támoga!. Azonban
nyugati példák is igazolják, hogy nincs szükség felső irányitásra ebben, annál
inkább anyagi támogatás ra Az önkormányzat szerepe ajövőben elsősorban acivil
szervezetek részére aközösségi színlér biztositása és anagyobb, igényesebb városi
rendezvények támogatása lesz Egy jobban szervezett kulturális élet érdekében a
civil szervezetek érdekképviseletél és avárosi szinten összehangolt közművelődési

Közművelődési Tanács létrehozásával szeretnék segíteni.

ATELEPÜLÉSI, VEZETO FALUGAZDÁSZ BESZÁMOLÓjÁBÓl
Anyugdíjba vonult Kertes Imre helyére, mint vezelö falugazdász Várli András

került Falugazdászok: Dohányos Frigyes, Vincze Tamás, Ruzicska Andor - Szabó
Gabriella adminisztrátor

Gyomaendrőd kűllerülete, amely mezögazdaságilag hasznosított: 27 ezer ha,
ebbOl szántó 23 ezer ha. Atalajlipusok (mezőségi, réti és szikes) meghatározzák a
rajta termelhető növénylajokat, és jelzik azt is, hogy aszántó átlagos 24,0 AK értéke
milyen SZélsőségeket takar, A terület, sajnos, csak kis része öntözhető. Fő

növények: őszi búza, kukorica, napraforgó, de termelnek még őszi árpát, lucernát,
őszi káposztarepcél. olajtököt, fénymagot és madáreleség-napraforgót is.

Jellemzően tartott állatfajok: szarvasmarha, sertés, juh, lúd, újabban kecske. A
tej begyűjtése nem megoldott, a sertés áringadozása is nagy kockázatot jelent a
kistermelőnek.

Öslermelői igazolványok kiváltása: 275 16 2002-ben, 113 lő 2003-ban.
Érvényesítés, módosítás 2040 főnél történt 2002-ben, 1975 főnéI2003-ban.

Visszavonás 56 főnéI2002-ben, 66 rőnél 2003-ban. Tehát 2200 fó folytat mezőgaz
dasági tevékenységet Agazdák igénybe vettek földalapú támogatást (528 tő 2002
ben), lerületalapú lámogatást (488 fó 2003-ban). Elemi károkkal összefüggő támo
gatást (232 fő - 6ssz. 243077 ezer forintlal - 2002-ben), kárenyhílő támogatást
(263 fó 19350 ezer forinttaI2003-ban) vettek igénybe agazdálkodók. Az új típusú
regisztráció egyébként november 7-30-a között zajlik l

l! A kocsorhegyi lakosok kérelmet nyújtottak be életkörülményeik javftása
érdekében, szeretnék lakóhelyükön az utakat néwel ellátni. Ezek: 02858 hrsz:
Szilvás út, 02355 hrsz: Hajnal utca, 02859 hrsz: Varjú sor. Amennyiben a lakosok
legalább 50%-a elfogadja aneveket, akkor 2004. január 1-Jét61 étetbe lépnek az úJ
elnevezések.

l! A Schöneck (Németország) városával megkötött testvérvárosi szerződést

ratirikálta aképviseló-teslület.
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Október 23. - Nemzeti ünnep és ünnepi testületi ülés
Október 23-án, az '56-os forradalmi megemlékezések után ünnepi

képviselő-testületi ülés zajlott avárosházán. Ennek napirendje a2003. évi
városi kitüntetések átnyújtása, valamint a németországi Schöneck városá
val atestvérvárosi kapcsolatot rögzítő megállapodás aláírása volt.

Díszpolgári címet kapott: Varga Zsi~lmond, a Gyomai 2. Számú
Általános Iskola egykori igazgatója, országgyűlési képviselő. Har
minchárom évig dolgozott településünkön, sokat tett aszínvonalas oktató
nevelő munka biztosításáért és avezetése alatt állt intézmény fejlesztéséért.
1967-től négy ciklusban országgyűlési képviselőnk is voll, Gyoma és
Endrőd fejlődésének gyorsulásáért dolgozott.

Posztumusz Varjú Vilmos, a tokiói olimpia bronzérmes súlylökője,

fiatalon, tragikusan hunyt el. Sporteredményeivel, Európa-bajnoki címeivel
öregbítette városunk hírnevét. Akitüntetést fia vette át.

Gyomaendrődérl emlékplakettet vehetett ál: Ladányi Gáborné, aki 12
éven keresztül következetes munkával és beosztottjai felé példamutatással
vezette aRózsahegyi Kálmán Általános Iskolát.

A SIKÉR Sütólpari és Kereskedelmi Kft. kollektívája minő
ségi termékeik forgalmazásával aváros lakosságának szolgálatában állnak.
Atulajdonosok megbízásából Szabó Béla vette át akitüntetést.

Nyugdíjba vonulása alkalmából az oktatási miniszter Pedagógus
Szolgálati Emlékérem kitüntetésében is részesült Ladányi Gáborné,
továbbá Varjú József, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgató
helyettese. '

Következett a testvérvárosi megállapodás aláírása. Német
részről adelegáció vezetője, Schöneck város polgármestere, Ludger
Stüve és dr. Dávid Imre Gyomaendrőd polgármestere parafálta a
szerződést.

Schöneck 1971. január 1-jén jött létre, amikor Kilianstadten,
Büdesheim és Oberdortelden egyesült. Atelepülés rokon vonásokat mutat
Gyomaendrőddel abban, hogy ott is mindenből több van. Három foci
csapat, tűzoltóság, polgármesteri hivatal ...

Felszólalt és köszönetet mondott Varga Zsigmond. Ludger Stüve,
Schöneck polgármestere méltatta akapcsolat elinditását. Domokos László
és Földesi Zoltán országgyűlési képviselők véleményeiknek és jókívánsá
gaiknak adtak hangot.

AVárosi Zene- és Művészeti Iskola fuvolakvartettje közreműködött az
ünnepségen.

Interjúk
Varga Zsigmonddal, Gyomaendrőd díszpolgárával

• Hogyan fogadta ahírt, hogy Gyomaendr6d díszpolgárává választot
ták?

Nagyon meghatódtam, nem számítottam rá. Az a4-5 évtized, amelyet
Gyomán dolgoztam, nagyon pozitív élményt hagyott bennem. Nagyon élet
re való és ajövőt egyértelműen szolgáló dolog lett- remélem - Endrőd és
Gyoma egyesülése, amiért én is dolgoztam. Elég sok ellentétet váltott ki,
főleg az endrődi oldalon. Akkor, azon aválasztáson, mikor én már nem kap
tam bizalmat, ők döntötték el, hogy ezután endrődi legyen az országgyűlési

képviselő. Azonban ő is hasonló nyomvonalon igyekezett előmozdítani a
két község egyesítésével kapcsolatos dolgokat.

Azt szolgáltuk végső soron, ami a jövő szempontjából előrenéző volt.
Amarakodásból jó sose származott. Az egyetértés viszont értékes gyümöl
csöket teremhet. Ezt kell nekünk ezután is megragadni.

Itt vezet a46-os főúl, a vasút, vagy a fürdő, a hajózható Körös segít
ségével kellene megalapozni aváros jövőjét, szerintem. Azt azonban el kell
mondani, hogya megyei vezetésnek Gyomaendrőd sohasem volt édes
gyermeke. Mindenért keményen meg kellett küzdeni, mert anagyobb lélek
számú Gyomaendrőd a sorban mindig hátra került például lV1ező

kovácsházával, Szeghalommal szemben. De akövetkezetes és kitartó város
fejlesztési politika azért meghozta gyümölcsét.

• Hol lakik most?
A fiam Debrecenben baleseti sebész főorvos, ezért oda húzódtunk.

Ennek meg is lett, sajnos, hamarosan aszükségessége, mert azóta már az
ötödik műtétemet éltem túl, afiam segítségével. Azelőtt úgy éreztem, hogy
Gyomaendrőd lesz a végső nyughelyem is ... Még egyszer köszönöm a
megtisztelő gesztust. és örülök, hogy részese lehellem városunk,
Gyomaendrőd fejlődésének.

Ludger Stüvével, Schöneck város polgármesterével

• Milyen gondolatokkal írta alá a testvérvárosi kapcsolatot rögzít6
dokumentumot?

Különleges, nem mindennapi élmény és esemény volt. Csak remél
hetem, hogy azok az emberek, akikért ez történt, megértik és megragadják
a lehetőségeket, amelyek ebben akapcsolatban rejlenek. Mivel most nagy
on az elején állunk még ennek, remél em, néhány év elteltével szorosabbá
válik, megerősödik.

• Milyen benyomásai vannak?
Nagyon szép volt az út, úgy gondolom, hogy az itteniek Schöneckbe

való utazása is hasonló élményeket tartogat. Úgy érzem, hogy Gyoma
endrőd számunkra egy meglehetősen eredeti, magyar, minden vonatkozás
ban. Ez aterület nem olyan, mint például anyugati magyar országrész, ahol
a turizmus révén már más jellege van az országnak, mert az valamennyire
változásokat eredményez. Itt látom azt, hogya magyarok hogyan élnek,
hogyan laknak, és egyáltalán mit jelent az, hogy "magyar". A barátság, a
szeretetteljes fogadtatás, amiben részünk volt, egyedülálló számunkra.

• Milyen lehetőségek nyílnak esetleges gazdasági kapcsolatok
kialakításában, akulturális mellett?

Schöneck, Németország egyik koncentrált gazdasági régiójában fek
szik, Frankfurt közelében. Úgy gondolom, hogy az EU-csatlakozás után már
biztosan nem lehet akadály semmilyen téren - erre nézve sem.

A testvéroárosi megáLlapodás aláirása
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IDŐKÖZl ÖlNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS
2003. november a-án Gyomaendrőd 1. számú
egyéni választókerületében időközi önkor
mányzati képvlselö-választásra kerül sor. En
nek oka, hogy Vass Ignác lemondott képviselői

mandátumáról, mert munkahelye és képviselői

mandátuma összeférhetetlen.
A helyi önkormányzati képviseI6-választáson, az 1. szá
mú választókeFÜletben induló jelöltek névsora:

Halászné dr. Balogh Erzsébet Irén (független)
Izsó Csaba ( FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG
- FIDESZ-MPSZ, Magyar Demokrata Fórum, Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség, Független Kisgazda
párt, FIDELITAS)
Rau .József (független)
Szabados Ferenc Magyarországi Szociáldemokrata
Párt - MSZDP)
Dr. Szendrei Éva (független)

VI. Gyomaendrődi Őszi Tárlat
Sass Ervin megnyitójával és némi szakértői instrukciójával megnyílt a

VI. Úszi Tárlat a Katona József Művelődési Központban október 7-én.
Közreműködtek aVárosi Zene- és Művészeti Iskola szólistái.

Atárlatot Hevesi Nagy Anikó rendezte.
Elhangzott, hogy évről évre gazdagabb akiállítás. Kiderül amüvekből,

hogy az alkotók szeretik ezt a várost, ezt sugározzák a képek. ÚLbemu
tatkozó alkolók is jelentkeztek az idén is. Közel harmincan, pontosan 29-en
hoztak műveket a tárlatra, 47 zsűrizett mű voll. A zsűri tagjai: Patai Pál,
Badócz Lajos, Szőke Sándor. A kiállítók a Kner Nyomda Rt. ajándékait
vehették át.

A legidősebb kiállító Juhász Sándor volt vázlataival, aki életművéért

vehetett át megemlékező díjat, valamint hasonló életmű-díjat kapott Uhrin
Pál is.

Az idei kiállítók voltak: B. Molnár Zsuzsa, Cs. Nagy Lajos, Csikósné
Harmati Mária, Demeter György, Diószegi Bíró (i)Lona, Diószegi Edit,
Eichler Éva, Farkas Gabriella, Farkas Sándorné, Fekécs Imréné, Hornok
Imre, Józsikné Gyuricza Margit, Juhász Sándor, Kovásznai Klára, Kovásznai
Nóra, Márialaki Rita, nagy Z, Nagyné Veres Róza, Nehéz Lajos, Nótári
Krisztina, Polányi László, Rávainé Farkas Éva. Réti Vanda, Sinka Beáta,
Szakáll Sándor, Szarka Lajos, Tóth Klára, Uhrin Pál, Varjú Krisztián,
Zsombok Imre.

Fiatalok, kávézó fiatalok!
Egy éve, amikor megnyitottuk a kávézót, nem tit

kolt szándékunk volt, hogy az ne csak egy vendéglátó
egység legyen, haneIn valamiféle szellemi műhely,

ahol a fiatalok és idősek egyaránt lehetőséget kap
janak kapcsolatok teremtésére, gondolat- és eszme
cseréjére.

Minden embernek tennészetes belső igénye, hogy
megmutassa önInagát, alkosson, létrehozzon valamit,
de legalábbis befogadjon valaInit az értékből (kul
turális).

& elmúlt egy év tapasztalatai alapján bátran
állíthatjuk, hogy minderre az Apolló Mozi, PódiuIn
Kávézóban lehetőség nyílt, s mindez el is kezdődött.

RAU JÓZSEF
független képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgár!

Független képviselőjelöltként - elfo
gadva az MSZP támogatását - indulok az
1. számú választókerületben. az időközi

önkormányzati képviselő-választáson. Kö
szönöm mindazoknak, akik ajánló
szelvényükkel, támogatásukkal eztlehetővé
tették számomra.

1953-ban születtem Gyomán, ebben a választókerületben 1981 óta
élek. Városunkban 1973. november l-jétől dolgozom. A Békés Megyei
Vízművek Vállalatnál16 évet, a kivitelező építőiparban 4évet, apolgármes
teri hivatalban 8 évet dolgoztam. 2002. február 1-jétől vállalkozó vagyok.
Mélyépítéssel, műszaki ellenőrzéssel, lebonyolítással és autómosó
üzemeltetéssel foglalkozom.

Atelepülés helyzetével, gondjaival, lehetőségeivel tisztában vagyok, az
eseményeket figyelemmel kísérem. Ennek tudatában vállalom amegméret
tetést az idóközi választáson.

Hangzatos politikai ígérgetések helyett racionális, a település
érdekében végzett munkát ajánlok. Nagyon fontos, hogy Gyomaendrőd be
tudja fejezni amost folyó nagyberuházásokal, és azokat a lakosság, az ide
látogató turisták, avállalkozók részére használatra, hasznosításra mihama
rabb átadjuk. Azokat ajövőbeni fejlesztési terveket, melyek aváros meg lévő

adottságainak növekedését, fejlődését biztosítják, minden erőmmel, tudá
sommal támogatn i szeretném. Ugyanakkor szeretném elősegíteni a civil
szervezetek, vállalkozók és az önkormányzat közötti folyamatos párbeszéd
és kapcsolat bővítését.

Választókerületünk a település központját, turisztikai értékét jelentik.
Ezért mindent meg kell tenni, hogya hiányzó infrastruktúrák kiépüljenek, a
meglévők fejlődjenek, szépüljenek. Aholtág vízminóségi gondjait meg kell
oldani, a liget felújítását mihamarabb el kell kezdeni. Aváros egészét érin
tően törekedni kell arra, hogy az elkészült ipari park ne legyen holt
beruházás. A46-os út belterületi szakaszának felújítása tovább nem halo
gatható. Az önkormányzati intézmények folyamatos működésének biz
tosítása nagyon gondos gazdálkodást igényel. Ennek megvalósítása
komoly feladatot jelent minden képviselő számára.

Ezeknek a feladatoknak a megvalósításában szeretném Önt
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületében képviselni.

Megtisztelő bizalmát, szavazatát megköszönve, tisztelettel:
Rau József képviselőjelölt

(Elérhetőségem: Fáy András u. 33. Tel.: 06/30/4883-161; 285-464)

Eleinte mi kerestük a lehetőségeket, mostanra
azonban a tehetséges fiatalokban rejlő késztetések,
ambíciók, igények találnak meg minket.

A produkciók, versek, képzőművészeti alkotásol~

színvonalát, művészeti értékét nem tisztünk minő

síteni. &t azonban tudjuk, hogy a gyomaendrődi fia
talol~ törekvései tiszták és tisztességesek.

Mindenképpen méltók arra, hogy segítsük, támo
gassuk őket.

Ennek érdekében az egyéves születésnapunkra egy
jótékonysági estét szervezünk, ITIelynek részleteiről

minden érintettet tájékoztatunk.
Kérem, segítsük a jövőt!

Tisztelettel Kovács Erika, Trendl László
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Rendezvények
Huszadik Kulturális Nap

Gyomaendrődön rendezték idén a20., hagyományos, Békés Megyében élő

Cigánylakosok Kulturális Napját, a Katona József Művelődési Központban,
oklóber ll-én. Amegnyitó ünnepségen részt vett Dógi János, aGyomaendrődi

Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Hj. Dógi János ahuszadik évforduló
jelentőségét méltatta. Elmondta továbbá, hogy fellépési lehetőségel kaptak
azok, akik nagyon kevés alkalommal léphetnek egyébként fel. Fájlalta azonban,
hogy ma nincs egy cigányzenekar a településen, holott régebben nyolc-tíz is
vol LVégül megköszönte alámogatóknak, hogya rendezvény létrejöhetett.

Dr. Dávid Imre polgármester üdvözölte a résztvevőket. és hangsúlyozta,
hogy örömmel adtak helyet a rendezvénynek. Gyomaendrődön a cigányság
mindig része volt alakosságnak, és aboldogulásunk is közös, egymást segítve.

Tolnai Péter, a megyei közgyűlés Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Bizottságának elnöke a közgyűlés nevében üdvözölt mindenkit, elsősorban a
megyéből érkezett huszonöt kisebbségi önkormányzati vezetőt. Hangoztatta,
hogya cigányság kultúrája ma még a megyében csiszolatlan gyémántnak
tekinthető.

Kolompár Orbán, az Országos Cigány Önkormányzat elnöke kifejtette, hogy
az ilyen rendezvények egyedülállóan őrzik aroma hagyományokat és számot is
adnak róla Ha egy népcsoport elveszti kultúráját, az elvész. Meg kell teremteni
annak a lehelőségét, hogya magyarországi cigányság fenntartsa kultúráját, és
annak is, hogya roma kultúra megjelenjék az iskolai tananyagban.

Teleki László, a Miniszterelnöki Hivatal roma ügyekért felelős politikai
államtitkára elmondta, hogya kormány támogatja a roma kultúrát, hiszen
fontos, hogy fennmaradhasson.

A Rózsahegyi iskola lanulóinak músora

ACsuta-galéria ünnepe
A Csuta Nemzetközi Művésztelep kiállítása nyílt meg

október elején a Városi Képtárban, a telep tízéves anyagából.
Aválogatás híven tükrözi a művésztelepen megfordult mű

vészek szín- és formavilágál, néhányuknál a választott irány
helyességéL .. Csuta György a gyomaendrődi művésztábor

elindításában is jelentős érdemeket szerzett. A művésztábor

egyéni kezdeményezésre indult - mondta megnyitó beszé
dében Szepes Hédi művészettörténész, a kiállítás kurátora, a
Nemzeti Örökség Minisztériumából. Aművészete lep sorsa sok
szor vált bizonytalanná az évek alatt, de az egyének, aművészek

eszméi azokkal az energiákkal telítődtek, amelyek közvetítenek
az egyén és a közösség között, egyféle univerzális gondol
kodást teremtve, valamilyen védőburkot képezett. Megjelenik a
táborokban aművészek közötti párbeszéd igénye is.

,
DIJAT KAPTAK

Több mint egyévtizedes, lelkiismeretes munkájáért, kimagasló ufo
kutató tevékenységéért a "Magyar UFO-díj" -at vehetle át dr. Frankó Károly,
aklub vezetője, október elején, Viszkok Andrástól. Adíjat pártatlan szakmai
bizotIság ítélte oda.

A ZENE VILÁGNAPJA
Hangversenyt rendeztek október 9-én a városháza nagytermében.

Avárosi zeneiskola és aGyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa szervezé
sében lezajlott eseményen dr. Dávid Imre mondott köszöntő\' majd azene
iskola növendékeinek és tanárainak hangversenyél élvezhette aközönség.

AKatona József Művelődési Központ
novemberi programjaiból

November 6-án, 18.30-tól "Te rongyos élet..." címmel műsoros
est a Békés Megyei Jókai Színház társulata közreműködésével (operett,
musical, sanzon, kabarétréfák, jelenetek), belépő 400 és 600 Ft

November g-én a Mosoly Érdemrend ünnepélyes átadása Hunya
Jolán tanárnőnek

November 11-19~ig Hornok Imre amatőr festő kiállítása, Barta
Mónika képeivel színesítve

November 26-án, 11 órától aFilharmónia Kht. ifjúsági bérleti hang
versenye

20 éves az Őszidő Nyugdíjas Klub

Október 2-án megtartották a Katona József
Müvelődési Központban az Öszidő Nyugdijas Klub
jubileumi összejövetelét. Ezen részt vettek a
környék társszervezetei is.

Nyugdíjas pedagógus klub alakult
Október 14-én, a Rózsahegyi iskolában, megalakították a Gyoma

endrődi Nyugdíjas Pedagógusok Clubjál, 38 fó részvételével: Erre az
önszervezódő közösségre szükség van, ezt mutatja az alapítók száma is.
Anyugdíjas pedagógusok mellett azonban szívesen várják más nyugdíja
sok jelentkezését is. Céljuk a szervezettségük javítása, együttműködés

másokkal, ezzel is hasznára lenni a településnek, valamint januártól az
éves program szerinti működés, amiben helyet kap akultúra, művelődés,

színházlátogatás, kirándulás, szabadidő eltöltése, kötetlenség ...
Legközelebbi találkozó november 11-én 15 órakor, a Rózsahegyi

Kálmán Általános Iskolában lesz, amire tisztelettel várnak mindenkiti 
nyi lalkozta Varjú József, a szervezők nevében.
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EURÓPAI UNiÓ LEONARDO DA VINCI-PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHívÁs
A Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium (Gyomaendrőd, Hősök

útja 40.) és aBékés Megyei Agrárkamara pályázatot hirdet farmgyakorlaton való
részvételre Franciaországban, 2004-ben. A külföldi gyakorlat olyan időszak,

amelyet arésztvevő egy jól működ ő vállalatnál (gazdánál, falusi vendéglátónál,
vegyes farmon stb.) tölt. Ez alatt az időszak alatt - 4hét - akedvezményezettnek
alkalma nyílik munkatapasztalat szerzésére, szakmai tudásának és készségeinek
fejlesztésére, a francia nyelv aktrv gyakorlására - mindez jelentősen növeli
munkaerőpiaci és továbbtanulási esélyeit. Agyakorlat végén akedvezményezett
bizonyítványt kap.

Akülföldi tartózkodás során a résztvevők ösztöndíjban részesülnek, amely
amegélhetésükre szolgál és adómentes.

Afranciaországi gyakorlaton való részvétel feltételei:
• minimum alapfokú francia nyelvtudás (a gyengén beszélőknek nyelvi

felzárkóztatási. ingyenes tanfolyamai indítunk)
• szakmai alapképzésben vagy továbbképzésben való részvétel (szak

munkás vagy/és érettségi bizonyítvány; akkreditált képzés, tanfolyam,
stb.)

• a gyakorlat befejeztével beszámoló készítése, és az eredmények széles
körű terjesztése.

Bővebb tájékoztatás és információ Davidovics Lászlótól, a Leonardo
program koordinátorától kapható.

Cím: Gyomaendrőd, Hősök útja 40., tel: 66/386-028.

A VÁROSI SPORTCSARNOK
november havi programtervezete

Női konditorna: hetente hétfőn és csütörtökön 18-19 óráig. Vezeti Varga
Lajos tornászolimpikon.
November 1.,8.,15.,23.,29. B csoportos amatőr teremiabdarúgó

bajnokság fordulói: 9-15 óráig
2.,9., 16.,23.,30. Acsoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság for

dulói
2. GYEFKC-Szarvas - megyei I. o. bajnoki férfi kézilabda mérkőzés. Ifi:

.9.30; felnőtt: 11 órától
8. GYENK SE-Békésszentandrás - megyei 1.0. bajnoki női kézilabda

mérkőzés. Ifi: 15.30; felnőtt 17 órától
22. RUMBA-BÁL

Elkezdődtek az amatőr teremiabdarúgó bajnokság őszi fordulói.
Az Acsoportban 10, aBcsoportban pedig 11 csapat nevezett.

~~ A _ ~

A Katona József Múvelődési Központ és a
Kulturális Egyesület, Gyomaendrőd közös rendezésében

2003. december 6-án, 19 órakor

téti~ dátj<Vz4
Vacsora: csabai kolbász, tót atyafi pecsenye. Éjfélkor kiszely-leves

Zene: AKANTISZ együttes! • Belépő 1600 Ft (tagoknak 1100 Ft)

· A Gyomaendrődi Mentő Alapítvány köszönete! mond támogatóinak, :
~ akik az adójuk 1%-át az elmúlt években számára felajánlották. A2002. évben:
: befolyt 492407 Ft összeget az alapszabályban meghatározott célokra fordítottuk. :
: Seg~ségüket tísztelettel megköszönjük, és ajövőben is örömmel fogadjuk. :
: Adószámunk: 18376713-1--04. :

. Tisztelettel az alapitvány kuratóriuma :

· A Kner Imre Gimnázium Iskolai Alapítványa megköszöni az SZJA :
: 1%-ából átutalt 328616 forintot, melyet padok, székek vásárlására fordítottunk. j
· MegköszönjOk és továbbra is várjuk támogatásukat! . :

Adószámunk: 18373734-1-04
· Az alapítvány kuratóriuma :
............................................................................................................................

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
PÁLYÁZATOT ír ki a:

Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. 815. szám alatti, összkom·
fortos, költségalapú bérlakásra. A bérlakás alapterülete:
35,70 m2, lakbére: 10500 Ft/lló.

A pályázat feltételeit A lakások és helyiségek bérletéről és elide
genítéséről szóló, többször módosított 12/2001. (IV. 27.) Kt. számú rendelet
8/A.§ (3) bekezdése tartalmazza, melyek az alábbiak:

Az Endrődi u. 5-7. szám alatt lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi

állandó lakos pályázhat:
• aki a62. életévét, illetőleg areá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,

illetve az, aki a18. életévét betöltötte és munkaképességét legalább 67%
ban elvesztette

• aki a településen lévő, legalább komfortos lakóingatlanát az önkor
mányzat által is elfogadott értékben egy éven belül értékesíti

• aki betétkönyvben, tartósan lekötött annyi készpénzvagyonnal ren
delkezik, vagy a lakóházas ingatlanának értékesítését követően rendelkezni
fog, amely elegendő az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést és
szolgáltatást biztosító, tartós, bentlakásos intézményben az egyszeri hoz
zájárulás megfizetésére (17/2003. (VII. 7.) Kt. számú rendelet 8. § (1)
bekezdése).

Aköltségalapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előny

ben részesítendő az a kérelmező:

• aki a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel, s az Idősek Klubjában
tagsági jogviszonyt létesít a pályázat pozitív elbírálását követő 8 napon
belül

• aki házastársával vagy más nyugellátásban részesülő személlyel,
mint bérlőtárssal együtt kíván beköltözni.

Pályázati adatlapot a polgármesteri hivatal humánpolitikai osztályán
lehet kérni. Apályázat benyújtási határideje: 2003. november 7. napja.

A pályázatok elbírálása a képviselő-testület humánpolitikai bizottsága
hatáskörébe tartozik.

DR. DÁVID IMRE polgármester

Nyelvi elóKészítő nulladik évfolyam
A Kner Imre Gimnázium 2004/2005. tanévben csatlakozik az OM

Világ-Nyelv programjához, és 2004 szeptemberétől nyelvi előkészítC:

osztály indítását hirdeti meg!
• AVilág-Nyelv program keretében a nyolcadik osztályt végzett diákok

az egyéves intenzív nyelvi képzést követően kezdik el középiskolai
tanulmányaikat.

• Anulladik évfolyam leendő diákjai a tanítási órák 40%-ban tanulnak
egy (a továbbiakban elsó számú) idegen nyelvet (angol vagy némel
nyelv választható), ami hetente minimum 11 nyelvi órát jelent cso
portbontásban. Emellett informatikát oktatunk heti 4 órában,
számítógépes szaktanteremben, csoportbontásban. A2 kötelező test
nevelés órán kívül fennmaradó 10 órás időkeret elegendő a szinten
tartásra és afelzárkóztatásra több tantárgyból, főként magyar nyelvből

és matematikából.
• Amennyiben diákjaink a későbbiekben az első idegen nyelvből

leteszik a középszintű érettségit és kérik, mentesülnek a nyelvi órák
látogatása alól. Az így felszabadult időkeretet a megcélzott tovább
tanulást megalapozó, emelt szintű oktatás céljaira fordítjuk majd.

Bővebb tájékoztatás dr. Kovács Béla igazgatótól, Honti Judit igaz
gatóhelyettestől, vagy anyílt napon (2003. november 13-án) kérhető.

A gimnáziummal kapcsolatos további információk 2003. októbertő

honlapunkon is olvashatók: www.knerimre.sulinet.hu
Dr. Kovács Béla igazgató



r~APOLtóMöU~'
I PÓDIUM>~VÉZÓ
I novetnberi prog~atntervezete

I
háború idején. H~gy haslövést ·kapott a APOLLÓ MOll novemberi musora
Inásodikban, és csak csodával határos Inódon I
Inaradt életben. Hogya kOIllInunisták álla- 07-08-09-10. (péntek, szombat, vasárnap, hétfő)
Inosították a boltját, és elvették a pénzét. 19 órától Lara Croft: Tomb Raider - Az élet bölcsíije (117
Hogy Inár Inásfél éve Inegint itt grasszálnak a perc) színes, magyarul beszélő, amerikai film. Rend.: Jan De

I
ruszkik. Ezt InÍnd ki kellett bírni, Inert Ini Bont, fősz. Angelina Jolie, Gerald Butler I
egyebet tehet a kiseInber, ha életben akar 14-15-16-17. (péntek, szombat, vasárnap, hétfól
Inaradni? De ezt a tOInboló, fülsiketítő 19 órától Amerikai pite - Az esküvő (97 perc) színes, mag-

d k l yarul beszélő, amerikai film. Rend.: Jesse Dylan, fősz.: Jason
Szo OInát és GOInorrát neIn öte es rumi. Biggs, Thomas lan Nicholas
Legalább aludni és békében Ineghalni hag'y- 17-18-19. (hétfő, kedd, szerda) de.: 10 és dU.14 órától

I
J'ák őt. ILolka és Bolka (80 perc) színes, magyarul beszélő, lengyel

Véget vetünk a zenének, InondtaIn. film
Néhány nappal később ajtót csapkodó bará- 21-22-23-24. (péntek, szombat, vasárnap, hétfő)
tom, mintegyengesztelőleg, közölte velem, 19 órától, hétfőn 14,30-tól is! A Minden6ó (Bruce
hogy ő is szereti a kelleInes tánczenét, áIn az Almighty) (101 perc) színes, amerikai film. Rend.: Tom

I
elfajzott zenéMI óvni kellene az ifjúságot. Én Shadyac, fősz.: Jim Carrey, Jennifer Aniston I
meg neIn szeretem a kellemes tánczenét, 28-29-30., dec. 1. (péntek, szombat, vasárnap,
InondtaIn, s eIniatt kezdteIn bűntudatot hétfó119 órától A Karib-tenger Kalózai (Pirates of the
érezni. Föl fogoIn hívni a jereváni rádiót, és Carib) (144 perc) színes, amerikai film. Rend.: Gore

I
kikéreIn a véleményüket. Az tényleg jó lesz, Verbinski, fősz.: Johnny Depp-, Geoffrey Rush. I
mondta a barátoIn. Azt legalább neIn koz- Pénztárnyitás, jegyváltás az előadás kezdete előtt 16rával!
Inopolita entellektüelek Inűködtetik. Ő is
többször fordult Inár a jereváni rádióhoz

tanácsért, s Inég egyszer sem csalatkozott ben- S·I t· f Ih/ / l

I
nük. A jereváni rádióból csak kellemes ZI vesz erl e Ivas. I
tánczene szól. Még vagy húsz évig egy- Szervezzük az óév búcsúztató szilveszteri bulit! ... (kb. 22
folytában. A szexuális forradaloIn kol- órától) Vacsorával, majd később hajnali józanítóval. Az
légiuInokba és Inagánlakásokba szorult vissza. AKANTISl zenekar élő zenéjével és MARJAI LAJOS
A Led Zeppelin tOInboló-őrjítő zenéje is. A diszkójával váltott program!

I
zsidó entellektüelek disszidáltak, vagy elker- Jelentkezés, érdeklődés az Apolló kávézóban. Tel.: 282-987. I
gették őket. Az országban beállt az országos

entrópia. FELHíVÁS!
Felhívjuk azon fiatal és. középkorú házaspárokat,

l
egyedÜlállÓkat, akik eddig arra panaszkodtak, hogy váro- I

November havi program sunkban nincs egy olyan hely, ahol élő zene mellett
szórakozni, táncolni, kikapcsolódni lehet, most hagyják abba

15-én 21 órától apanaszkodást és mozduljanak ki!

AKANTISZ k A Pódium Kávézóban most és folyamatosan találnak

I
zene ar programokat, köztük havonta egyszer az AKANTISZ zenekart I

"életmódjavító estje" - sok tánccal és jó hangulattal! például.
Caetail Party Ez azenekar, amegfelelően kialakított részben, jól ismert

• zeneszámokkal szolgál atáncolni kívánó közön-
RAKOSI FERENC 95.2""~ ségnek. Szeretnénk, ha minél többen törzsven-

~ bék~abaiProfe~=~~~n~~~

Felelős kiadó: Trendl Kft. Felelős szerkesztő: Kovács Erika. Cfm: Apolló Mozi Pódium Kávézó Gyomaendrőd, Szabadság lér 5. sz. Telefon: 661282-987. E-maii: trendl@externet.hu
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I KR<:>NIKA
I GRENDEL uJ;! <:>~~mkU' baU.. lett, mullia

I
meteor csapódott volna a hallgatóság közé, I

A Led Zeppelintől a hőhalálig túzeső és mennydörgés kíséretében. Hosszú
másodpercekre mindenki lebénult. A döbbenet
akkor kulminált, amikor a szám közepén a

Réges-régen, úgy 1970 táján, megkérdeztem dübörgő hangszerek elcsitultak, s jó darabig I

I
a jereváni rádiótól, hogy szeretheti-e egy kisebb- csak Robert Plant orgasztikus hörgéseit és
ségi magyar fiatalember a Led Zeppelin zenéjét? sikolyait lehetett halla~i. A hangfalakból dőlt a
Igen, szeretheti, válaszolta elbűvölően bárso- szexuális forradalom, mint csőtöréskora falból
nyos hangon a jereváni rádió bemondónője, a víz. A szelíd, többségében falun szocializáló-

I
hiszen Te is kisebbSégi magyar fiatalember vagy, dott lányok pánikszerű gyorsasággal hagyták el I
s lám, szereted a Led Zeppelin zenéjét. Mind- a helyiséget. Egyik barátunk, aki ma neves poli-
azonáltal helyesebb lenne, ha egy kicsivel azért tikus, úgy bevágta maga mögött a terem ajtaját,
jobban szeretnéd Lakatos Sándor és népi zene- hogy majd kiestek az ajtó üveglapjai. Frivol
karát, valamint óvakodnál a zsidó entellek- képzettársítás, Illyés Gyula nem biztos, hogy

I
tüelektől és a szexuális forradalomtól. Ez utób- örülne neki, hogy mint az alkalomnak i
bi jó tanácsa szó szerint megegyezett annak a megfelelőt, éppen az ő híres versét citálom most
budapesti egyetemista barátomnak a jó tanácsá- ide, mégis... : "Hangzavart? -Azt! Ha nekik az,
val, aki mindehhez még azt is hozzátette, hogy ami nekünk vigasz!" Nem maradtunk sokan az
szép dolog az esztétizmus, de kisebbségi magyar imént még zsúfolt teremben, a lemezlovast I

I
író számára fölösleges luxus. A figyelmeztetések azonban ez nem zavarta. Azt gondolhatta, amit
jóindulatúságához nem férhetett kétség. De én is, hogy a nehezén túlvagyunk. meg hogy
hogya Led Zeppelin, a zsidó entellektüelek, a minden kezdet nehéz, majd megszokják, hogy
szexuális forradalom és az esztétizmus mikép- nem csak a Karel Gott meg a Tom Jones van. De

I
pen kerültek egy platformra, azt ép ésszel felfog- tévedett. Tévedtünk. A java, a botrány CSÚCS-I
ni ma sem könnyebb, mint harminchárom évvel pontja hátravolt még.
ezelőtt. Bejött az egyik lány a folyosóról, hogy

A történet úgy kezdődne, hogy egy szép beszélni szeretne velem valaki. Mint hamarosan
hétvégi estén a pozsonyi magyar főiskolások és kiderült, egy lakó az első vagy a második

I
egyetemisták klubjában első alkalommal hirdet- emeletről. Egy szikkadt, hajlott hátú, nálam is I
tek meg diszkotékát. Ezek a diszkotékák voltak alacsonyabb bácsi, baltával fölszerelve, amivel
a mai diszkók ősei, s lemezbemutatók voltak, tüzifát szokás aprítani. Meg, végső elke-
nem pedig táncos bulik, mint manapság. A seredésünkben, hangfalakat is. Egy mukkot
lemezlovasok az akkoriban progresszívnak vagy sem szólt, ennek ellenére azonnal megértettem I

I
undergroundnak nevezett rockot népszerűsítet- az összefüggéseket. Odabent, a teremben,
ték, amíg lehetett, s a hatalom be nem tiltotta "munkálkodott" a cimbalmos, ez esetben John
ezeket a burzsoá-dekadens szeánszokat. A ma- Bonham a dobfelszerelésén, hogy majd kiestek
gyar főiskolásokés egyetemisták klubjának ezen a falak és az ablakok. A bácsinak nem forgott

I
az első és egyben utolsó diszkotékáján a Led vérben a szeme, hanem csak valami törhetetlen I
Zeppelin lemezei kerültek reflektorlénybe. elszántság és keserűséglobogott a tekintetében.
Vagy inkább kerültek volna, ha a közönség Olyasmi, hogy ez mégis több a soknál. Hogy
hagyja. elég volt. Hogy neki ebből elege van, elege ebből

Amikor ugyanis a lemezbemutató elején föl- az egész kurva életből. Elege van abból, hogy

l?1~h~an~gaott abí,",==~;;;==~~
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Lelki vezető lett
A Rózsarüzér Ki rálynőjének

ünnepén Iványi Lászlót, az endrődi

Szent Imre-templom plébánosát az
a megtiszteltetés érte, hogy a
Templomos Lovagrend Tiszántúli
Csoportjának lelki vezetőjévé

választották. Ez hozzá tartozik -'
elmondása szerint - ahhoz, hogya
csoport működhessen. Acsoport
nak ugyanis szüksége van egy
vezetöre, egy novícius mesterre és
egy lelki vezetőre. (Mint ismert, Gyomaendrődön már van kél tagja alovag
rendnek Vaszkó Sándorné Rácz Margit és Ungvölgyi János személyében.)
Ezzel egyidejúleg tiszteletbeli lovaggá is választotta Iványi László plébános
urat a lovagrend.

Elmondta, hogy aXI. században alaprrott Templomos Lovagrend céljai
közt szerepelt egyebek mellett, hogya Szent Földön a zarándokokat kalau
zolják, védjék. Átvitt értelemben ma is hasonló célokat valósít meg - mivel
tulajdonképpen a földi életünk is egy zarándokút -, hogy segítse az
embereket életükön keresztül. Ez megnyilvánulhat például arászoruló gyer
mekek megsegítésében, mint ez tavaly decemberben történt, agyomai kato
likus templomban, vagy családok életét - lehetőségeikhez mérten - szeb
bé tudják tenni ...

A lelki vezető feladata, hogya lovagrend tagjainak lelki életét vezes:;e,
gazdagitsa, többek között közös imákkal, mísékkel, lelki gyakorlatokat
vezessen ... Hiszen ők is csak úgy tudnak adni, hogy időnként feltöltik
lelküket, meglelelő módon.

• Mit jelentett Önnek ez az esemény, hogyan fogadta ahírt?
Igyekeztek eltitkolni előlem mindezt, és csak az utolsó pillanatban. ala

pos meglepetésként ért ahír ... Megtisztelletést jelent magától értetődően.

Örömmel és kicsit meghatódva fogadtam. Nem gondoltam, hogy ennyire
kinyílik számomra a lovagrend.

Gratulálunk hozzál -BK-

Államtitkári látogatás
Oklóber 16-án Gaál Gyula, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

államtitkára megtekinlette aGyomaendrőd és Körösladány közötti útszakasz
építését. Al útépítés, felújítás mintegy húsz kilométer hosszan folyik.
Jelenleg egy 800 méteres szakaszon a környezetnek legmegfelelőbb tech
nológiát próbálnak ki, hasonlóan a már elkészült, egykilométeres sza
kaszhoz, amelyet már tavaly átadtak a forgalom nak. Ugyanis az építést
különböző altalajproblémák nehezítik. Al út egymilliárd forintba kerül,
ebből az idén 500-550 milliónyi készül el. a többi a következő évben. -b-

KÖSZÖNET
ASzínfolt Mazsorettcsoport megköszöni az anyagi támogatást akövetkező

személyeknek és vállalkozóknak, akik éveken át segmk immár az együttes
munkáját: mazsorelt-Iányok szGlei. nagysziilei; dr. Dávid Imre polgármester: Kalona Lajos alpol
gármesier; Humánpolilikai és Kullurillis BiZOltság: Kis Bálint Általános Iskola vezel6sége: GUbUCl
József igazgató: KörÖSlnenli Alaplokú Múv. Isk.: Fiilöp István: Veres Antalné és Majolosné Biró Mária;
Jakus Imre: Poharelecz László: Hangya Lajosné: Margó virágbol!: Miklaviczlstván: Bencsik Mihály:
JuMsz J6zsel: Murányi Károly: Hegedus JÓlSet. Kata illalsZe~ Fekeléné Julka: Fekele Lajos: Flaming6
virágbal!: TIp-Top cip6boll: Hungaraiei: Gellai LáSZlÓ: K6nya Istvi\n; Seres Imre; David vendelné:
Csányi István: dr. Katona Piroska: Hegedüs Zollan: Csalah László: Kelemen Péler: Roósz Ádám: Sport
Tli6 KII.

Kitüntették
Október 8-án vette át Szegeden, a Szegedi Posta Igazgatóságon, a

Postások Világ napja alkalmából Binges Imre - kiemelkedő munkájáért - az
igazgatói elismerést. Az indoklásban elmondták Binges Imréről és munkájáról,
hogy jogos panasz nem érkezett ellene... Negyvenegy éve áll a posta szol
gálatában, és huszonöt esztendeje egy körzetben dolgozik a gyomai 1-es
postán. Köszöntjük és köszönjük munkáját alakosság nevében!

Október 3--4-S-én került megrendezésre aXXI. Kállai Kettős Néptánc Fesztivál
Nagykál16n. A fesztiválon 29 együttes vett részt. közöttük a Gyomaendrődi

Körösmenti Táncegyüttes, Majorosi Tímea és Weigert László vezetésével. Az
együttes erre az alkalomra aversenykiírás szerint egy 30 perces szerkesztett müsort
készített és mutatott oe, melynek részei a következők voltak: Majorosi Tímea és
Szarka Zsolt; Eleki turkajárás. Weigert lászlÓ Mélykereki tapsos, Antal István;
Tirpák táncok és Bogdáni táncok.

Az együtteseket 5tagú szakmai zsűri értékelle. Azsűri tagjai: Ratk6 Lujza nép
rajzkulal6, Demarcsek Zsuzsa néptáncpedagógus, anépművészet ifjú mestere, Örö
kös Aranygyöngyös Táncos. Lévai Péter. az MTF adjunktusa. Pál Lajos Köztársasági
trdemrenddel kitüntetett karnagy, népzenetanár, Diószegi László koreográfus.

A 3 napos rendezvényt a díjkiosztó gálamüsor zárta. ahol a Körösmenli
Táncegyüttes több díjat is álvehetett. Együttesünk kisérője a Suttyomba zenekar
pedig zenekari nívódíjDan részesült. Az Eleki turkajárás címú koreográfiáért ko
reográlusi díjat kapolt: Majorosi Tímea és Szarka Zsolt. Weigert LászlÓ együttes
vezeJái külóndfjoan részesült, valamint a Körösmenli Táncegyüttes legmagasabD
fokozatú együttesi különdfjal kapott a fesztiválon nyújtott művészi teljesítményért.
Azsűri külön kiemelte. hogy az együttes 2002-ben megszerzett kiváló minősitéséhez

méltóan szerepelt, afesztiválon nyújtott teljesítménye alapján pedig az ország szak
mailag is elismert amatör néptánc együttesei közé sorotta. Lehoczkyné Wolf Tünde

(Foto az 1. oldalon)

r--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·_·_·-·-·-·-·-·_·'

"A modern munka világa"
Októoer H-én jelentős rendezvényt tartottak a. békéscsabai Tessedik

Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar sportcSarnokában'Amodern munka
világa címmel, egy országos sorozat részeként, aBékés megyei szakemberekkel
is ismertették az uniós csatlakozás során várható foglalkoztatáspolitikai, szak
mai és intézményi feltételeket. Az eseményen előadók vollak Surány Sándor
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter mellett Pelcsinszki Boleszláv, a
Békés Megyei Közgyűlés alelnöke, Pap János, Békéscsaba polgármestere. dr.
Nagy Ágnes. amegyei munkaügyi központ igazgatója. i
L._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.~

ARANYKOSZORÚS GAZDA
Vaszkó Imre, a Béke Vadásztársaság elnöke, aranykoszorús

gazda kitüntetést vehetett át a szakminiszterlől, augusztus 20.
alkalmából. A megyéből egyedül kapta a mezőgazdasági és
vadgazdálkodási tevékenységéért. A vállalkozó Vaszkó Imre közel
300 hekláron növénytermesztéssel is foglalkozik, de a vadgaz
dálkodás eredményei valószínűleg többet nyomtak a latban a

l kitüntetés odaitélésében - nyilatkozta a Híradónak. Részletesebb
, interjút következő számunkban olvashatnak Vaszk6 Imrével.
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ACukorbetegek Gyomaendrődi Klubjának
közhasznúsági jelentése a 2002. évről

Klubunk 1992 óta múködik, bírósági bejegyzése 1997-ben történt, 1999.
december 27. óta közhasznú. Taglétszámunk 59 ló

Klubunk célja:
- Elósegíleni a betegek képzését, nevelését, támogatni a cukorbetegek ügyét

szolgáló társadalmi, egészségügyi tevékenységeket.
- Elósegíleni a diabétesz-gondozás színvonalának és hatékonyságának eme

lését, akésőbbi szövődmények kialakulásának megelőzését.

- Rész1 venni a cukorbetegség megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő,

felvilágosító munkában.
- Atagok és az érdeklődő kívülállók számára minden lehelőséget és segílséget

biztositani annak érdekében, hogy a társadalom teljes értékú tagjai lehessenek a
cukorbetegek.

Pénzügyi beszámoló:
Bevételek: Maradvány 2001-r61 60119 Ft; tagdíj 69600 Ft; önkormányzati

támogatás 30 OOO Ft; adó 1%10525 FI; kamat 1449 Fl; összesen 171 693 Ft.
Kiadások: Terembérlet 8660 Ft; MACOSZ tagdíj 2000 FI; Diabeles újság elő

liletés 5400 Ft; számlavezelési dij 973 Ft; virág, sírcsokrok 9500 FI: postaköltség,
nyomlatványok 4736 FI: 10 éves évJordul6 kiadásai 58000 FI; belépőjegy Aggleleken
14000 Fl: vércukormérő készülékhez elemcsere 500 FI: karácsonyi ünnepség 1107
FI: összesen 104876 Ft. Maradvány 66 817 Ft

ACivíl Alapból kapolI önkormányzati támogatást és afelajánlott 1%-ot teljes
mértékben az 1 éves évforduló kiadásaira fordítottuk. Ezen a napon dr. Gyimesi
András megyei diabetológus főorvos tartott előadásI.

Köszönjük atámogatásI' Gellainé Tuboly Zsuzsanna elnök

ACukorbetegek Klubjában (Endrőd, Közösségi Ház) 2003. november 12-én 17
órakor dr. Mecseky László gyöngyösi szakorvos tart velítéssel egybekölölt előadási a
belegség egyik szövödményéről, adiabéteszes l~brÓI. Minden érdeklődőt szereteltel
várunkl

Zene: BIDUeZI zenem
Asztalfoglalás jegyvásárlással:

tona Jó~( M~v~~~ési Há; Kossuth út 9., telefon: ~~-524

"Segítsünk a rászoruló gyermekeken!"
Az Élei-másokért Egyesüle!. agyomaendrődi székhellyel működő Templomos

Lovagrend Tiszántúli Contúrja, a Templárius Alapítvány és a Gyomaendrődi

Kereszténydemokrata Szövetség egymással karöltve idén is szerelné megajándékozni
agyomaendrődi rászorult, árva, félárva és államí gondozotl gyermekeket. Ezért egy
tiszteletteljes kéréssel fordulunk a kedves családokhoz, egyházakhoz, munkál
latókhoz és Önhöz, kedves Olvasó, amelyben segítségüket szerelnénk kérni!

A közelgő karácsonyi ünnepekre szeretnénk megajándékozni - meglepni 
azokat az igen nehéz helyzetben élő helyi családok gyermekeit. akik erre rászorultak
"Segítsünk a rászorult gyermekeken" akciónk címével. A rászorult családok felku
tatásában ahelyi Családsegítő Iroda munkatársai voltak segítségün re, és összesen
300 fó (75 család) gyermeket fogunk meglepni az endrődi Szent Imre Katolikus
Templomban. ..

Alulírott szervezetek képviselői tiszteletleI megkérjük Ont és kedves családját,
munkatársait arra, hogy lehelőségükhöz mérten lámogatni szíveskedjenek a ren
dezvény!. pontosabban agyermekeketl Lehet könyveket, játékokal, írószert, gyümöl
csöt, fogkefét és fogkrémel, plédet felajánlani. (Ruhát nem gyújtünk)

Egyben tisztelettel meghívjuk Önt és szeretlei!. munkatársait enem mindennapi
eseményre 2003 december 18-án (csütörtökön) délelőtt 10 órakor, Endrődön, a
Szent Imre Katolikus Templomban tartandó ünnepélyes átadásra.

Felajánlásaikal aSzent Imre-plébánián, vagy előzetes bejelenlkezés alapján az
alulírottak címén lehetséges megtenni, legkésóbb 2003 december lD-ig.

Dáma Vaszkó Sándorné Gye., Zrínyi u. 33/1., tel.: 66/284-781;
Vaszkó András Gye., Dózsa Gy. u. 31. sz. lel.. 66/386-689;
fr. Ungvölgyi János Gye., Martos F. u. 5. sz. lel.: 66/284-155: 06/30/2940-650:

E-maii: ungjanos@bekesnet.hu

Jótékonysági táncestély
A Rumba Táncsport Egyesület, valamint a táncklubol tíz éve támogató

alapítvány november 22-én - immár tizedik alkalommal - rendezi meg alánc
klub működését elősegítő jótékonysági táncesteI. Atáncestélyen az utánpóllás
csoportok mellett fellépnek a klub versenyző párosai is. Láthatjuk azokat a
pároka!. akik az október 5-én Gyomaendrodön megrendezett klubközi pont
szerző táncversenyen kiváló eredményeket értek el. AJunior " E, D, C, Bés A
osztályok slandard és latin versenyeken részt vett 25 táncklub több mint száz
párasa versenyében a hazai klub táncosai három arany, két ezüst és egy
bronzérem mellett négy ötödik és egy hatodik helyezésl értek el. Délelőtt astan
dard láncok versenyéoen Eosztályban Mészáros Dénes és Diós Judit ezüslérme!
szerzett, Tfmár Alex és Fónagy Zsófia pedig ahatodik helyen végzett. Ennek az
osztálynak az ifjúsági kategóriájában Csapó László és Kruchió Anita a hatodik
helyen végzett. Junior I korcsoportban Czeglédi Dávid és Sárközi Noémi ért el
ötödik helyezést. Kovács László és Kelemen Erika Cstandardban arany, a 8
ifjúsági kategóriában pedig ezüstérmet ért el. Klubtársaik, Mészáros András és
Gonda Anett ugyanezekben akategóriákban egyaránt az ötödik helyen végeztek.

Kél nemrégen alakult vegyes párosból a liú, illetve a leányaklubunk
versenyzője, míg partnereik a DanceStation TSE, illetve a békéscsabai Nyíri
LaJOS TSE versenyző( Ők négyen, Gombkölő Imre és Malina Andrea, valamint
Fáskerti Zsolt és Szilágyi Edit 8 felnötl standard, illetve latin kategóriában
egyarán l aranyérmesek lettek. A legmagasabb osztályban az A ifjúságiak latin
versenyében Fónagy Ádám és Varga Patrícia bronzérmet ért el.

Aklub eredményes működését egyrészt aszponzori támogalások, másrészt
a táncosok részére szervezeti folyamatos képzések biztosítják. A párok nyári
tánctáboron készültek az őszi versenyszezonra. Az augusztus elején itthon
megrendezett nagysikerű táncláborozáson túl, néhány párosunk Győrben, illetve
Gyulán töltött el egy hetet edzőtáborozással. Megyeri Csaoa, a kluo táncos
asszisztens-jelöltje egy hetel a magyar bajnok és világranglista dobogós
helyezett Maurizio Escovo táboráoan, míg két hetet Ljubjanában, atíztánc világ
bajnok Andrei Skufca táborában töltött el. Ebben a mély táncos élmény! nyújtó
láborban számos magyar táncos együtt lanulhatott a világranglista előkelő

helyén álló Zoran Pohl, illetve Jurij Batagelj és partnereik kiválÓ társaságában.
Az immár tizedik alkalommal este hét órai kezdéssel megrendezésre kerülő

jótékonysági est kiváló alkalom lesz arra, hogy a táncosok bemulathassák
felkészültségüket, a részt vevő puolikum pedig egy kellemes, táncos estély!
töllhessen el.

Arendezvényre asztal foglalható és belépójegy vásárolható aKatona József
Művelődési Központban

Információ: 661283-524, rumbalse@freemail.hu
Megyeri Lász/6 klubvezel6
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APRÓHIRDETÉSEK

· .• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Elhunytak:
Hajdu Istvánné Gecsei Julianna 85, Tokár Jánosné Tímár Mária 90, Csikós Sándor 36,
Villányi Árpádné Becskereki Mária 80, Radics Lajos 81 éves korában.

..

(olvasha(ó irássalI)(Irányár: Ft)

r---Sa~~lz.lui:z._
Csemege Reál p0~J

Cl.: TímDrVln~c

Karaván kávé 250 g 329 Ft
Nutti mogyorókrém 1 kg 579 Ft
Hey-Hó narancsital 1 I 75 Ft

Paloma kávé 1 kg 999 Ft
Pecsenye libamáj 599 Ftlkg

3000 Ft vásárlás esetén budapesti lakást,
autót, bankkártyát vagy vásárlási utalványt

nyerhet!
A részletekről érdeklődjön az üzletben.

Blaha u. 27. Tel.: 386·691
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18 óráig,

szombaton: 6-12 óráig, vasárnap: 7-10 óráig

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADlIBAN megjelenó magánjelle~~~irdetését ké~éséíe ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A K 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 (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárál) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jeleuék azt is, hogya
Magyar Baiár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést l

Gyomaendrődi Híradó szerkesztösége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Beküldési határidőminden hó 25-e.

Anyakönyvi változások
Házasságkötések:
Czinege Imre Kálmán és Szilágyi Erzsébet, Szilágyi Tibor Attila és Filip Erika,
Mahovics János és Tímár Tfmea, Szunyog Zoltán és Kovács Melinda.

,---------------------------------------------------------------------------------*
INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) !

Feladó neve: !
CiIne: .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): .

••

· .
• •
: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
• ,. 1'1" ,.,..

·MAGTARFERTOTLENITES·• •
csótány-, hangyairtás

: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :

ALLAS

750 m2-esépítési telek eladó.
Érdeklődni: 06/30/9580-479 és a
66/283-489-e5 telefonon lehet.

JARMU

Takarilást, vasalás!. bevásárlásl vállaioki Erd.:
283-901: 06/20/3332-972.

Eladó: 1987-es Zaslava GLJ<-55 friss múszaki
val, új gumikkal, jó állapoiban. I.ár 200 EFt.
trd.: Szeles Imre, Gye., Micsurin u. 41/1. ala~
-b-4x-
85-ös Skoda 120L, 2005. öS. hÓlg érvé~yes
műszaki val eladó. I.ár 100 E Ft. Erd.:
06/20/9108-721. -b-4x-

SKODA 120 GLS személygépkocsi eladó. Erd.:
06/30/5077-879

Fehér szlnú, 20 éves Dacla, nagyon megkiméli
állapoiban, 62 Ekm-rel, vonóhoroggal, 2004.
októberig érv. műszakival eladó. I.ár 300 EFI. .
trd.: Gye'l Petőfi u. 25, 661284-196. -b-4x
KIS Polskl Fiai, 2 éves múszaklval eladó. I.ár
140 EFI. trd.: 06/30/4419-928. -b-4x-
Skoda 12~L érvényes műszakival eladó. I.ár
55 E Fl. rd.: 66/282-637 este 17 óra után.
-b-4x-

Gyomán, aBocskai u. 48/1. sz. alalt Jó állapot
ban lévő, összközműves családi ház eladó.
trd .. 66/285-207.

VEGYES

KeseIY~SÖn 1 ha löld, 48 ak eladó. I.ár 12 E
FVak. rd: 06/70/5274-093. -b-4x-

INGATLAN

Gyomán, az Altila úlon 76 m'-es családi háZ
lakhaló melléképülellel, dupla gar~sal,

gyúmölcslákkal eladó. I.ár 6,95 M FI. Erd.:
Torma Béla, Gye., Allila u. 33. -b-4x-

Slavla 631-re Távcső eladó (4500). 2db 5,m
es U-vas gerenda eladó 20 E FVdb. Erd.
06/20/9550-414. -b-4x-

Gye.. ZrinYI M. 50. sz. aiaiti Ingallan hosszú
lávra kiadó, vagy eladó. Erd.: 06120/4512
412. -b-

Fő ul 116. sz. alalt összkomlortos, emeleles
ház, azonnal beköllözhetően eladó.
Melléképúlellel, garázzsal, 1093 m'-es pOrlán
gyümölcsössel. I.ár 9MFI. trd.: 661284-586.
-b-4x-

Gyomán, aBaJcsy ul 5. sz. alatt közmuvesftelt
ház eladó. I.ár 5 M Fl. trd.: 661283-901;
06/20/3332-972' 06/30/6512-264. -b-4x
Gye, Sugár u. 24. sz. illatll. 400 n.öl épIIéSl
lelek eladó. I.ár 1MFI. Erd.: 06130/5497-268.
-b-4x-

Nyugall használl Cikkek olcsón eladók:
lagyasztó láda, -szekrény, kombi-hűtő,

zuhanytálca, lévék,. kerékpárok, ablakok, kél
szárnyas ajtó slb. Erd.: Gye., Kulich u. 13/1.
lel.: 06/20/9857-259.

Gyomán az Uj kerlben, beUerülelen szántóiöld
eladó. trdeklődni munkaidőben: 386
172/117.

Majdnem ingyen! Gye.. KenderáZtató u. 6. sz.
alaIli belső, kőzművesfihelő lelek eladó. I.ár
100 EFI. trd. 66/284-458. -b-4x-

Használja kl szabadidejél kereselklegészllésrel
Kérje munkaajánlalaimall Tel.: 06/70/2987
398. -b-4x- 25-100 EFl!hó .

Oregszóloben, Szólőskerl u. 1. sz. alaIlI 3
szobás ház eladó, gazdasági épúletekkel, nagy
porlával, víz, gáz, villany van, kövesúl melletl.
I.ár 3,5 M FI. Erd.: Juhász Lászlóné, Gye.,
Álmosdomb u. 16. -b-4x-

Gyomán, a Vásártén Up.-en, 19/A, löldsz. 2.
lakás eladó. I.ár 5,5 M FI. Erd.: 661283-901:
06/20/3332-972. -b-4x-

Október 6.ltp.-en II. emeleti 1,5 szobás lakás
eladó.l.ár 3,8 MFl. trd.: 06/30/6274-129. -b
4x-

-4 Irakiorral kerlek szánt s l. boron sál,
lalajmarÓzás!. vetési, valamini fuvaroZási vál
lalokl trd.: Vincze 201tán, Jókai 5. Tel.:
06/30/2457-320. -b-

Vásárlén Up.-en lÓ állapolú lll. emelell erké
Iyes lakás eladó. I.ár 4,5 MFI. trd.: Gecseiné,
Gye., Vásártéri Ilf' 331E19. -b-4x-

Gyomán a KiÍÍlnczy u. 4. sz. alaItI 5 szobás,
összkomlortos családi ház garázzsal, kerli
lóval slb, 1200 m'-es lelken eladó. Fizelési
könnyiléml is. I. ár 8,5 M FI. trd.:
06/20/3347-787. -b-4x-

Koművesmunkákat és Járolapozást, csem
pézésl vállalok rövid határidővel. trd.:
06/20/5615-521.

Endrödőn a CSillagos u. 4. SZ. alatt 3 szoba,
ebédlős, összkomlortos családi ház eladó. I.ár
4,5 MFI. trd.: 661285-268. -b-4x-+

Eladó 7035 m' nyárlás erdő. Erd.: 284-482.
Eladó: 1 védóo,ldalas gyermekágy és 1 gyer
mek utazóágy. Erd.: 06130/3148-538,

Fekele-lehér, Ilú loxi kulya gazdát keresi
Miszlai Islvánné Ge., Aran J. u. 5. sz.

ladó: 213-as la Ikazán 30 tFIf.2UOX9OCrTi
bejárati ajlÓ, közepén kis ablak (15 EFI), 4 db
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Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vál/alkozásom keretén belül:

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

valamint targoncához. ef
Továbbá vál/alom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 'I1lCIl

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.

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-"

BÉLYEGZÖKÉSZ[TÉS!
Hagyományos és önfestékezö kivitelben.

Névkartyák, szórólapok. esküvői meglúvók.
készitése akár 24 óra alatt isl
Öntapadó címkék készítése.

LAMINÁLÁS A/3 (297x42ü mm) méretig.

SALU PRINT BT. 06/70/5069-818 • 06/30/9580-479 • 66/283-489
L._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.~

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

J' 1J1fihD~
IKONFEKCIÓ, MÉTERÁRU

l
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

. Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap!

•••••••••••• 00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· .· .
: TELEVíZiÓ, VIDEO készülékek javítása, :
: üzembe helyezése. :
: FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása, beszerzése. :
: PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása. :
: (Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.) :· .· .: GELLAl IMRE :· .: Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. :
: Telefon: 06/66/285-265, 06/30/2284-728 :· .•••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• o •• o •••••• o •••••••••••••

If .Körösi Weeke.nd Hor~~sz-~~ .
.,hobbY-, kemPlmlszakuzlet ~%.

. , , O

HORGASZFELSZERELESEK
- teljes márkakínálat

Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat. vasárnap 8-12-ig

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

II
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
-teljes körű temetkezési szolgáltatás

"'H'~RIfII ... X 5500 Gyomaendrőd.
• J .. I Ipartelep u. 3.

_ TelJfax: 66/386-614,

Epítöipari 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
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru.

keretes állvány, útpanel. .. )

&~ varroda Gyomaendr6d, Kossuth u. 18. alatt

Varrodámban vállalom:

női felsőruházat

hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig
egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését.

Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök,
osztályok részére ballagási kosztümök, alkalmi és táncruhák

készítését is.
Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.

Gyors határidő, kedvező árak.
Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740

DINYA IMRE
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98•

Telefon:
06-66/282-802, 06/30/6384-690, 06/30/6388·953

• Fürdőszobáját fe/újítja?
FIGYELMÉBE AJÁt\ILOM:

csaptelepek, radiátorok, ötrétegű csövek,
idomok,

boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok
kaphatók.

Ajánlatunk:
idomvasak, kerítésanyagok

STIHL láncfűrészek és tartozékaik
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Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

---------------------------------------------------------------~
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Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

"\UTI

Extra minőségű ruhák nagyon kedvező árakon!
Folyamatosan frissülő kínáiattai, még alacsonyabb

árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Választékunkból:
Felnőtt téli dzsekik 1200 Ft-tól
Felnőtt overallok 750 Ft-tól

Kétrészes melegítők 750 Ft-tól
Gyermek overallok 650 Ft-tól
Gyermek pulóverek 250 Ft-tól

Kínálunk még:
Márkás farmerokat, nadrágokat, kosztümöket,

bébi ruhákat és még sok mást!
Minden héten új áru!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig,
szombaton 8-12 óráig

Cím: Gyomaendrőd, Kossuth u. 17.
(a Tibi cukrászda meUett)

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Szárrútógép-alkatrészek,

perifériák, kellékek

• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Szárrútógépek javítása rövid határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)
E-maiI: magus@bekesnet.hu

TelJfax: 66/581-610

Nyitva tartás: hétfőtól péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig

'u~\
GYOMAENDRŐD

Szabadság tér 4. sz.

A MÁGUS-COMP

" ~OSZI, TELI

@
.. ..

. RUHAK, KABA-.. ~ ~

9' TOK VASARA
Géprongy folyamatosan kapható!

---------------------------------------------------------------~

RÉKA TURI-BUTIK
06/20/3107-532 • 06/30/4561-231

Gyomaendrőd, Kossuth u. 68. • Hídfő út 12.
Nyitva: h-p.: 8-17 óráig, sz.: 8-12 óráig.

lPC Direct
Múl10ldas televízió mindenkinek!

TELEMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853

" ,
aszI AKCIO
MEGHOSSZASsíTVA!

Ismét akciós feltételekkel
köttetheti be otthonába a közel

150 csatornából álló
programcsomagot

Most 11 800 Ft·ért

FE5TÉKCENTER - 2000 BT.
Nemesvakolat akció, valamint

tetőfólia, szigetelő és gipszkarton
AKCiÓ!

LLA~::zGE mA:;'~O~ :IDl!IImmI

Fruhwilld YTON'G CSABAKŐ
BETON ts tl'IT6ANYAGGYÁRnl KfT,

TEARAJIOVA' AUSTR# .."...r. ....nv~~~r.·. ....,

&dultne @:Rigips l!mJl3
TOOrlo.uwox

~ ~~,~~.~ Isover

r~:~~:s*,"',;:.~,::..,,*,~:..;<~~r.~~::;f:~~~:-:;K..;t~:W'''«:'''::~G:::s.G:.s:~~:~:%:«~~"J.e:.~-~.,

~ ATÉLAPÓ házhoz jönl I
o n
~ 66/28-28-28, 06/30/2053-164 ~

'~~ 1000 Ft • R.Nagy ~
~Lz:..?:<:..~-'a"":$G."?'2~:Z'~~7'i..~~~,..2;?2:;$::.2~.:2:474"U~'"1$2.~~~n.1$(;..~~{1
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1590 Ft
915 Ft

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd. csü1örtök 17-20 óráig

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig
G\rllmaendrííd, Kossuth u. 1B.

SzámÍtás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/ l.

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

Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
Virághagymák: tulipán, jácint, krókusz, nárcisz... ,

virágföld, -cserepek, műtrágyák, fűmag

Kéziszerszámok, szögek, csavarok, elemek, fóliák
Szivattyúk, búvárszivattyúk, tömlők, gumicsizmák

Esőkabátok, védőkesztyűk, kerítésdrótok
Létrák, műanyag kukák - 5990 Ft,

H6lapátok, üstházak, husdarálók, töltök,
téliesített munkaruhák

Szeneskályhák, kályhacsövek, Salgó- és teatűzhelyek.

Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

"?~ ?1táté
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

AGRO ÁRUHÁZ

ONI.INE

'Js
AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi AutósiskllJla az alábbi
időpontban és kategóriákban

tanfolyamat indít
Gyomán: 2003. november ii-én 17 óra
Endrődön: 2003. november ii-én 17 óra

(Déryné MűvelódésiOtthon)

~SZemélygéPkOCSi, «
motorkerékpár ~

segédmotoros kerékpár

Tapéták teljes választéka
már 481 Ft-tól!

• papír, kasírozott, habosított, selyem,
fúrészporos, üvegszálas falburkoló tapéták,
hozzá: bordűrök különböző szélességben

• öntapadós tapéták, öntapadós bordűrök

• poszterek falra, ajtóra
• tapétaragasztók
• polisztirol díszlécek
• mennyezetlapok

Festékek
• kül- és beltéri festékek
• alapozó- és zománcfestékek,

lazurok
• lakkok, hígítók, hézagkitöltők

• színezők, pácok
• festő és tapétázó szerszámok
• ecsetek, spaklik, teddy hengerek

Egyéb ajánlatunk
• fürdőszoba szőnyeg

• viaszos vászon
• kaspók, vázák

Használja ki akcióinkatl

Julico Üzletház, Gt,Jomoendrőd, Fő út 216. sz.
TeleFon: 06/66/284-815

TAPÉTA,FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

Nyitva tartás: hétköznap: 8-12 óráig, 13-17 óráig
szombaton: 8-12 óráig
Tel./fax: 06/66/386-553

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

ri ..!"~~~~~.rl~~~~~~'~..'
• Minden aranycikszer 13%-kal olcsóbban

I
kapható dec. l -jétől.

• Minden 5000 Ft feletti aranv- vagV ezüstékszer vósórlóskor,
I vogV oronvékszer öntésekor sorsjegyet adunk.

A sarsjegvtulajdanosok között egV
színes televíziót sorsolunk ki dec. 29-én.

• Új szolgóltatós üzletünkben:
hozzo be megunt oranvékszerét.

és azonnal vólasszon helvette újat!
• Fénl,Jképezőgépek vakuval már 4 l 00 Ft-tól

Skina Zoom l 4 580 Ft
• filmek, elemek.

AGFA akciók:
Európa lejobb filmje 2003-2004-ben:

• AGFA ULTRA 36 1180 Ft helvett 890 Ft
• AGFA 200 36-os film 2+ l-es csomagban

kettőt fizet, hórmat kap
• órók, képkeretek, fotoolbumok. oJóndéktórgVok.

• Amotőrfilm kidolgozás, kiváló minőségben. kedvező áron.
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Jó tanácsok autósoknak a téli átállásra
a Gyomai Autócentrumtól

A biztonságos téli közlekedés érdekében a következő

dolgok semmiképpen se kerüljék el a figyeimét:
• Legyen megfelelő az akkumulátor folyadékszintje és

állapota'
• Minden tél előtt mérje le a hűtőfolyadék fagyálló

képességét, ellenőrizze annak minőségét (különös
képpen alumíniumötvötzelű motorblokknál)1

• Használjon téli ablakmosó-folyadékot!
• Ellenőrizze, jól működnek-e autója szel16ző, fűtő és

páramentesítő berendezései'
• Nézesse meg, a fékfolyadék megfelelő állapotú-e!
• Ügyeljen az autóján lévő összes zár kenésére, fagy

mentesítésére, valamint az ajtótömítő gumik és ablak
vezetők ápolására!

• Használjon téli gumit a balesetek elkerülése érdekében
(a gumi szerkezetéből és mintázatáb61 adódóan,
megnő az autó tapadása, stabilitása, nagy mértékben
csökken a fékút és a csúszásveszély már hideg, száraz
burkolatú úttesten is)!

• Legyen előrelától Várhatóan hosszabb távú és időtar

tamú út megtétele elót! - lehetóség szerint - tankolja
tele autóját!

• Diesel típusú gépjátművének üzemanyagához a fagy
beálltával használjon dermedéspont-csökkentő ada
lékot l

• Egészítse kí autója felszerelését hólánccal, zárolajzó
jégoldóval, jégkapar6val, törlőkendővel, jég- és pára
mentesit6 folyadékkal'
"HOi\INAN? MIT? HOGYAN? MIÉRT?" Lennének továb

bi kérdései?
NÁLUNK MEGTALÁLJA A VÁLASZT, és mindazt, amire

Önnek és aut6jának szüksége lehet!
Forduljon hozzánk bizalommal, a biztonságos és

balesetmentes közlekedés mindannyiunk közös érdeke'

Bagi Antal szervizvezető

r·_·_·_·_·_·~·_·_·_·_·,

. PAPIRDOBOZ i
Stancolt és hagyományos I

• O ••PAPIRD BOZ gyartasa .

STANCfORMA KÉszíTÉS!
RÓZA KFT. I

I 5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. l/l. I'
Tel./fax: 66/282-686,06/20/9142-122

• E-maiI: vendel@bekesnet.hu •
~._._._._._._._._._._.~

Tüzép-telep
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,

dunai sóder és import cement kedvezményes áron
készletböl vagy rövid határidőre megrendelhetőlc!

TÜZELOUTALVÁNYOK BEVÁLTÁSA!
Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071,66/284-812 este

~ I ICa>pl
ÁRPRÉS

a Hősök úti COOP ABC-ben
COOP margarin 250 g 59 Ft
Gyermelyi tészta 500 + 75 g 155 Ft
Delikát 250 g 285 Ft
Kenyér 149 Ft
Kristálycukor 169 Ft

Rendkívül olcsón kínálunk egyes iparcikkeket:
Hajszárító 1190 Ft
Vasaló (gözölős) 2990 Ft
Sütötálkészlet 1490 Ft
Evöeszközkész/et 2390 Ft

Novemberi akcióinkban is több száz áru
10-30% kedvezménnyel!

Folytatódik a "Nekünk 8! - és Neked?"
nyereményjáték, ahol autót is nyerhet.

ACOOP ABC-ben érdemes vásárolni!

CJV Endrőd és Vuléke

." ... Takarékszövetkezet .
* alapítva 1957. május 18. *

"Ujra kamatakció
az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél !

Hozzánk valóban érdemes betérnie!
2003. november lG-tól elhelyezett,

180 napra lekötött

SZUMMA
DISZKONTBETÉTRE

évi fix 9% betéti kamatot fizetünk.

5 millió forintot elérő betétlekötés esetén
évi fix 9,5% a kamatmérték.

EBKM: megegyezik az éves kamatlábbal

Bővebb felvilágosításért keresse kirendeltségeinket
Gyomaendrődön, a Blaha u. 1., valamint a

Kossuth u. 30. szám alatt.

Értékeljük együtt értékeinket!
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[. Rendőrségihírek .]
2003. októberi eseményekról

tv. elmúlt helekben folyamaiosan prób~lIák kisebb-nagyobb sikerrel aSzabadság léri és
aHősök úljai újságos pavilonoka! kirabolní, oda belörni. Szeplember 29-én állampolg~ri beje
lentés érkezett. hogya Szabadság téren, az újságos bódé környékén kél férfi gyanúsan
viselkedik, majd elszaladt ahelyszínről. Ajárőr kiérkezésekor természetesen senkit nem 1a1~1

tak oN. azonban észleliék, hogy betörték akirakatot. Akörnyék átvizsg~lása után két fértit áll[
lottak elő, saz egyiküknél megtalállák abelörésből származó úis~gokat és egyéb cikkeket A
lia lal elkövetők elmondl~k, hogy szórakozni vollak, és Halozás után csak arra emlékeztek. hogy
éppen rámolják ki alrafikol akirakalon keresztül(?!) ... Ez akél elkövelá ezzel az egy cselek
ménnyel gyanús~ható. Sajnos, azóta is próbálkoztak, egyelőre ismeretlenek. ekél ~rusftó bódé
fellörésével, de az utóbbi kél hélben sikeres betörés nem történt. tv. ügyekben folyik a
nyomozás.

ll-én bejeienieNe egy fuvaros, hogy az Endrődi utcában parkoló lehergépkocsijának a
jobb oldalára vonalakat karcollak, és mindenféle ábrákal, közte hOrogkeresztel is rajzol lak. A
lulajdonos ~lIal feibecsülI k~r kb. 100 ezer lorinl.lsmeretlen elkövelő ellen folyik anyomozás

lS-én, 8.3S-kor jelenleNék aMÁV-állomásról, hogya 120-as fővonal on Békéscsaba felé
közlekedő mozdonyelgázoll egy, asínen fekvő személyt Amozdonyvezető már nem tudott
megállni, miul~n észlelte asínen fekvő embert. Ahelyszínen megállapnotlák, hogy az ~Idozal

egy gyomaendrődi hölgy, aki feltehetőleg öngyilkossági szándékkal köveNe ellenét.
16-án, 18 órakor jelenlették be arendőrőrsön. hogy az Álmos utcában egy helybeli asz

szonyt megharapoN egy szabadon kószáló boxer-keverék kutya. Asebeit az orvos ell~tta, az eb
tulajdonosa ellen szabálysértési elj~r~s indult

17-én. 19 órakor aj~rőr igazollaioN egy lakosi, és ekkor kiderü/l. hogyazillelő őrizeibe

véleJét rende/le el aszarvasi biróság. Alértil abékéscsabai fogdában állftották elő. M~snap már
bíróság elé is került.

19-én egy helybeli nő bejelentette, azt észlelte. hogy Jánya alkalomszerűen fogyaszt
.,füves" cigarell~t, sől azt is tudja. kilói veszi aI~ny és hol fogyaszt ják közösen... Aforróny
omosleiderITés során több gyomaendrődi fialal is képbe kerüli, akik több alkalommal vettek és
fogyasztottak .füveI". Ebben a~brrószeres ügyben eddig nyolc gyomaendrődi lakosi. egy
mez6berényi és egy kétegyházi személyt ~Imoltak elá.

Az eddigi nyomozási adalok alapi~n fellehető. hogy a~b~ószer akétegyházi személytől
amezóberényin keresztül jutoN el városunkba. Aházkulal~sok alkalmával kél helyi személynél
talállak vadkendert, amezóberényi és kélegyházi illetőknél pedig nagyobb, kereskedelmi meny
nyiségeI. A ~bílószert á/lal~ban közösen, csoportosan ,élvezik", de szórakozóhelyen is
logyaszti~k. Az előállrrások során az is előfordul!, az illelő elismerte, hogy az intézkedés alaN is
kábITószer hatása alat! ~IIL Az ügyben ~Mószerrel való visszaélés miatt folyik eljárás.

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5. TElEfON: 284~2 55

INCjYENES kOMPUTERES SlEMVizsCjÁlAT

H.~K.~P.~Szo. dÉlElön

SzTK~VÉNYEk bEVÁlTÁSA

SZEMÜVECjEk kÉszíTÉSE, jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk

NACjY vÁlASZTÉkbAN

GYORS ÉS pONTOS kiszolCjÁLASSAl VÁRjuk

kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

Tismlmel: Szarf.a Gitla ~TS1ERB2MESTfR

CSEMPECENTRUM
ÉS,

CSILLARSZALON

Lakásvllágftásl felszerelé_k (Massive. Eglo) kedvezménnyel
.:. Halogén spotlámpák -20% kedvezménnyel
.:. Spot 1-es 2770 Ft helyett 2160 Ft
.:. Spot 2-es 5300 Ft helyett 4240 Ft
.:. Spot 3-es 7200 Ft helyett 5760 Ft
.:. Spot 4·es 8200 Ft helyett 6560 Ft
.:. Csillár (3 ágú) 6590 Ft-tól
.:. Mennyezeti lámpa (ufó) 899 Ft-tól
.:. KenyérpirItó. száraz vasaló 3812 Ft-tól
.:. Kávéf6z6 8990 Ft-tól
.:. Szerelvények (Drespa kapcsol6betélek, dugaljbelélek) 592 Ft-tól
.:. Burkolólapokra 10-20-30%-os kedvezmények!
.:. Rubbermaid. Curver műanyag termékek teljes választéka.
.:. Ajándéktárgyak. karácsonydiszkellékek
November l-3D-ig 10000 Ft vásárlása esetén 500 Ft-os vásárlási utal
ványt adunk ajándékba. amelyet december 1-31-ig levásárolhat.
Békés megye területén 50000 Ft feleni vásárlás esetén dljtaran házhoz
szállltás!

Nyitva tartás: hétköznap 8-17 óráig. szombaton: 8-12 óráig.
Tel./fax: 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667-647

Gyomaendröd1 Híradó • Gyomaendröd Város Onkormanyzatának lapja • Felelós szerkesztó: Biró Károly
KiadJa: Gyomaendród Képviseló-testúlete • 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

Felelós kiadó dr. Dávid Imre polgánnester • Készú!t: Balu Prlnt Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
E-maii: onkonnanyzat@gyomaendrod.hu • Terjesztik a gyomaendrödi kereskedék. Engedélyszám: lII/PHF/ I08/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM • 2003. DECEMBER • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 109 Ft

MINDE~ KEDVES OLVASÓNKNAK NAGYON KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,
TOVÁBBÁ BOLDOG ÚJ ÉVET KívÁN A SZERKESZTŐSÉG! co

Színes falinaptár-melléklet
Olvasóinknak szeretnénk kellemes karácsonyi ünnepeket és

boldog új évet kívánni a meUékeltJalinaptárraU
Nagyon köszönjük támogatóink segítségét!

A TARTALOMBÓl:
Szenvedélyem és munkám... . 5. oldal
Akábe/tévé történései, hírei 7. oldal
AKörös Kajak Sportegyesület beszámolója 9. oldal
Influenza közeleg - ÁNTSZ-felhívás 7. oldal
ABethlen-kollégium eseményei 6. oldal
Sebőkék cége EU-konform 3. oldal
Rendőrségi hírek 16. oldal

TÜDŐSZŰRÉS
Gyomaendrődön, a gyomai városrészben, a Gazdakör épületében

(Gye., Mirhóháti u. 11.)
2003. november 27·tól december 22.

napjáig délelőtt 8-13 óráig, pénteken és utolsó napon 8-12 óráig

KÖTELEZŐ TÜDŐSZŰRŐ
vizsgálatot tartunk'

A szűrésen való megjelenés (30 éves kortól) mindenkire nézve
kötelező!

Kérjük, hogya TAJ-számot tartalmazó kártyát vigyék magukkal I

50. évforduló

. Mozgáskorlátozott utalványát teljes értékben beszámítjuk.
Uj vagy telephelyünkön megtalálható bármilyen használt autóban

+1 MEGLEPETÉS minden autóvásárló részére!

Használt, öreg autóját mi még beszámítjuk

akár 200 OOO és 400 OOO Ft között,

ha most Szarvason vagy Gyomaendrödön
új Suzukit vásároI.

SEGíTHETÜNK?
ELKÖLTÖZTÜNK!

Új címünk: Bajcsy-Zs. út 63.
Teljesen új, téli árukészlettel várjuk

kedves régi és IJj vásárlóinkat!
Kellemes karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánunk!

Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

Eta Menyhért és neje, Varjú Etelka a napokban ünnepli
(november 29·én) hÓ2asságkötésének 50. évfordulóját.
Ebből az alkalomból gratulál és kíván fiuk, menyük.

unokáik és egy d{;dunokájuk
továbbijó egészséget, boldog ~iet2~1 .

'UTI

@• •
?

'U~\
GYOMAENDRŐD
Bajcsy-Zs. út 63.

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
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Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
• Milyen évet zár előreláthatólag aváros - és apolgármester?
A polgármesler mindig olyan évet zár, mint az önkormányzat A pol

gármester ebből afeladaiból él, de elsősorban ezért kell élnie ... Ha elérte a
város acélját. akkor jó apolgármesternek és jó mindannyiónknak is.

Alapvetően rendkívül nagy voll a beruházásaink összege. Átmenetileg
voltak likvidilási gondok. Úgy érezzük, hogy ezek lassan megoldódnak.
Vannak jogvilák még afürdő áfájának avisszaigénylése körül. Ha sikerülne ezt
jó irányba eldönteni, akkor aváros egy közepes évet zárna Ha alejlődést és a
lejleszlésl nézzük, akkor jó évünk volt, anyagi, pénzügyi vonatkozásban pedig
egy közepes évet zárunk. Ez a közepes év meghatározás nagyon igaz: rosz
szabb, mint alavalyi, de Jobb mint akövetkező évi ...

• Felkészü/lek-e az úlkezetők az eljövend6létre. f6feg ha csapadékgazdag
lesz és kemény?

Acsapadékgazdag tél nem szokott kemény téllel együtt járni Ajapvelően

a Gyomaszolg Ipari Park Klt és a Békés Megyei Közútkezelő Kht. kirendelt
sége lelkészült Együllesen avárosunkban lelmerülő gondokat eddig is sik
erült megoldaniuk. Sőt, én úgy érzem, hogy Békés megye helyzete az átlaglól
jobb I/olllegulóbb is, hiszen az országot járók közé tartozom én is, és tavaly
Szolnok és más megyékben sokkal rosszabb körülmények voltak, mint nálunk.
Ezek acégek sokat tettek azért, hogy itt járhatók legyenek az utak. Már meg
lörténlek az előkészítő egyeztetések azokkal avállalkozókkal, akik besegílenek
majd nagy hóesés eselén. Akarácsonyi és a szilveszteri időszakra ügyeletet
állitunk be közmunkásokból, ha szükség lesz aváros különböző területein erre.
Én nagyon bízom benne, hogy ez akellemes időjárás, ami most Katalin nap
láján van, lovább log tartani. Azért is, mert az emelkedő gázárak legalátlb olyan
nagy gondot okoznak acsaládoknak, mint arossz közlekedési viszonyok.

• Hogyan érlékeli, hogy Rau József nyert az időközi képvise/6'-vá/asztá
son az l. sz válaszlókerülelben?

Úgy érlékelem, hogya válaszIópolgárok mindig reálisan el tudják dönteni,
hogy számukra a sok jelölt közül ki a meglelelő. Ez egyértelműen megmu
tatkozott Rau Józsel megválasztásával Pedig még az engem is indíló Körösök
Vidéke Egyesület nem is állílotI itt, most jelöltel Talán el kellene azon gondo
lkodni, 110gy érdemes-e hosszanlarló negalív kampányllolylatni bárkinek is.
Az eredmény nem ezt mutatja Apozilív érlékítélet mindig többel ér, minI egy
negatív Az eredményt tudomásul veszem, ellogadom Nekünk mindig azzal
kell majd együtt dolgozni, akit megválasztanak. Úgy gondolom. hogy
önmagában mindenki - ezek után - helyre tudta tenni azt, hogy kinek-kinek
mekkora támogatoltsága 'lan.

• Lépetl-e tovább az energialüves erőmű kérdése?
Igazán még nem. Egy új levél érkezett. amelyben megerősílették, hogy

szeretnék ezl megépíteni Gyakorlatilag agazdasági minisztériummal vannak
egyeztetések ameglermelendő energia átvételével kapcsolatban Remélhetően

kedvezően dőlnek el az ottani egyeztetések Ennek létjogosultságát nem vitat
ja senki, egyetlen kérdés, hogy az ipar lel logja-e ezt használni vagy nem. Ez
tulajdonképpen egy hét-nyolcmilliárdos beruházás lenne az ipari parkban. A
foglalkoztatási létszáma nem t11~ sok, mert körülbelül beszállítóval, logisztikai
háttérrel sem ~aiatija meg a negyven rőt Viszont 150-200 családnak adna
egzisztenciát a termeléssel, ami viszonylag jelentős előrelépés lenne
Gyomaendrőd vonatkozásában.

• Közmunkások dolgoznak-e most és alélen?
Tizenöt lő közmunkásunk van most. December elsején újabb 30-al

veszünk fel Alapl/elően a ligeteket. a város utcáil takarilják, acsartornák
he!yreállításában segédkeznek, általános köztisztasági feladatokon dolgoznak
majd

• Az idén az 1610 fő, a hetvenkét éven felüli idősek, nyugdíjasok
várhalják-e aszokásos ajándékcsomagjukat az önkormányzall61?

Igen, várhatják. Ha minden igaz, akkor december 10 körül kezdjük el a
kiszállílást. Az időjárás függvényében 20-ig mindenki megkapja azt
Hasonlóan, mini eddig, vagyis az összetételén nem válloztalunk. Úgy gondol
juk. hogy ennek nem apénzbeni értéke jelentös, inkább az ajándékozás örömét

nyújt juk, vagy csak egyszerűen azt, hogy a város gondol azokra. akik a
közelmúltban vagy régetlben leltek avárosért, sróluk most egy kicsit jó szíwel
megemlékezünk

Úgy gondolom, hogy Gyomaendrőd város lakói jobb sorsra érdemesek,
mint amilyenben az elmúlt esztendőkben részesültek. Nagyon kellemes karác
sonyi ünnepeket kívánok minden gyomaendrődi lakosnak, boldog úi ével.
családi körükben pedig nagyon sok boldogságo!. Mindannyiunk számára
minnéllöbb munkalehetőséget kívánok, de lőképpen egészséget és tlékét'

Dr. Dávid Imre polgármester

v Szakmai Napot rendeztek a Belhlen Gábor Szakképző Iskolában
november 21-én. Fő téma az európai uniós, az agráriumot érintő problémák
voltak. A rendezvény keretében felavatták Kántor János esztergomi grafikus
művész pannóját a központi épülel előterében. Ugyancsak felavatták a kol
légium épületében kialakított tanszállót is.

v ADéryné Művelődési Háztlan aZene- és Művészeti Iskola diákjainak
képzőművészeti kiállítását rendezték meg novemtler 26-án.

v A katolikus iskolátlan a Világ Mikulás nagykövete látogatta meg a
diákokat, valamint ültettek egy fenyőfát. A Gyermekélelmezési Alapítvány
szervezésében a rászorult gyermekek segítésére minél töbtl támogatást
szeretnének gYűjteni.

v A Vidovszky Helytörténeti Gyűjteményben decemtler 4-én, amely
ekkor ünnepelte tízéves fennállását, lelavatta dr. Dávid Imre polgármester
Vidovszky Béla mellszobrát, Pátzay Pál alkotásá!. Megnyitollák a jubileumi
kiállílásl. és átadták a Vidovszky-plaketteket, közreműköd tek a zeneiskola
növendékei. Akiállitást Bula Teréz rendezte.

v Képzőművészeti szakkör indul helyi amatör alkotók továbbképzése
céljából aKatona Józse! Művelődési Központban. (Rajzolás, színkeverés, fes
tés, a kompozíció összhalása.. ) Időponlja: minden hó 2. és 4. szerdáján
17-19 óráig. Aszakkört Pataj Pál festőművész vezeti.

ARoma Közösségi Ház decemberi programjaiból

v Bolhapiac dec. 8-12, 8-16 óráig. (Amire már nincs szükség ollhon,le
lehet adni .. )

v Kisetlbségi nap 17-én 14 órától aDérynétlen
v Karácsonyra felkészülés 15-19-ig 8-16 óráig, 19-én fenyőünnepség.

v Utcai betlehemezés 18-án, 19-én. (Igénybejelentés, információ az
581-020, 581-021-es telelonon.)

................•..•.••••..•.....................••..•..•..

Választási eredmény.
Gyomaendrőd 1. szamú egyem választókeru- :

: letében tartott időközi képviselő-választason,Vass:
: Ignác helyére történt voksolás eredményei:

Halászné dr. Balogh Erzsébet Irén (független) 14, :
Izsó Csaba (Fidesz-MPSZ, MDF, MKDSZ. FKGP, :

Fidelitas) 23.
Rau József (független) 153. :

Szabados Ferenc (MSZDP) 10, •

Dr. Szendrei Éva (független) 37 szavazat. •
Az érvényes szavazatok száma 237 volt. a:

: valasztásrajogosult személyek száma 1229 fő.. .. ..•••..•............•....••......•................••..••....
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penni, és vo/lak-e kisebb-nagyobb súr/6dá
sok? - kérdezem Zsoltol, az idősebb fivért.
Igyekeztünk és felvellük a rilmust. amit
édesapánk dik1ált. Nálunk a vita véleményt
jelent Mindig sikerül kompromisszumra
jutnunk, mivel fel van osztva acég vezelése
a hét fó - köztük mi közöttünk is. A közös
megegyezésen alapuló megoldások révén
mennek adolgok, amik igy helyesek, szerin
tem. Ugyanazért acéléri dolgozunk, s igy az
összehangoltság csak elonyös számunkra,
de a jövőre nézve is.

- A család összetartó ereje is benne van a cégben - veszi át a szót Sándor.
Mindezek ellenére ajövónket mi nem pusztán erre avilágílás-korszerűsítési feladat
ra alapozzuk. Jelenleg is 40-50 lovel egyéb villanyszeretési munkákat vállalunk és
végzünk. Azonban a korszerűsítés is nagyon sok más munkát hoz magával, ame
lyeket próbálunk megszerezni

• Úgy tudom, hogya lehetőségeket más gyomaendrődi vát/alkozásoknak is
megteremtik egy-egy vállatásuk alkalmával, ..

Rajtunk keresztül több helyi cég ís munkához jut, természetesen. erre is
figyelünk. Például Ecserre aitól és ablakokat szállilottunk, vagy most Debrecenben
egy autó- és trolibusz várótermet építünk másokkal. akiket mi viszünk ínnen
magunkkal. Ezen keresztül városunk is jól jár, mert a pénz egy része ide jut vissza.
Miniegy 100 gyomaendrőd í embernek leremlünk ekkénl, közvelve, munkale
hetőséget

Mi már felkészültünk az EU·csatlakozásra
Interjl.J a Sebők & Sebők Kft. tulajdonosaival

ABajcsy úton néhány hónap óta feltűnést kelt egy új, impozáns
épület, amely büszkén emelkedik ki a környezetéböl, ám mégsem
mondható róla, hogy túl hivalkodó lenne. ASebök és Sebök Klt. új,
központi telephelyéröl van szó. AfejHídés a cég életében a kívül
álló szemében már erről a változásról is sejthető. A cég alapprofil·
ja az épületvillamosság, villamos elosztó berendezések szerelése,
emellett különböző lakatos munkákat és egyéb építőipari

tevékenységeket is végeznek, de villamosipari és elektronikai
szerelvények kiskereskedelmét is folytatják.

A múltról, a jelenról és további elképzelésekről Sebők

Sándorral és Sebők Zsolttal beszélgetünk.

Az indul~sl 1976-lól számolom 
kezdte abeszélgelésl Sebők Sándor alapító.
Ekkor kapiam "engedélyt" másodállásban
az ipar1 végezni. AkkOl még ezt a helyi ha
lalomtól mintegy ki kelIeIt érdemelni. Aztán
amilyen vállalkozási formában csak lehetett,
olyanban dolgoztam: gmk., egyéni vál
lalkozó, bt., kft. Már akét fiammal alapítot
tuk meg a bt. -t, de 1996~tól kft -kénl
működünk. Fiaim lulajdonképpen kerülővel

kerüllek ebbe bele, mert mind a kellőnek

más volt aszakmája. Zsoll gépi~rmúvekkel,
Kriszti~n pedig kereskedelemmel foglalkozott. Mostanra már elvégezték aviltamos
ipari szakmát is.

Én már 1976-ban is kitekinteltem Gyomáról, és különösen észak lelé orien
tálódtam. Aztán a kapcsolatok révén egyre több megrendelési kaptam, szinte az
egyik hozta magával a másik munkát. 1999-ben nagy vállozás előtt állIunk: meg
bízásl kaptunk aMagyar Fejlesztési Bankon keresztül. Egy kecskeméli cég, illetve az
amerikai General Eleclric olyan projekten dolgozott. hogya magyarországi önkor
mányzatok világítás korszerűsítését oldják meg. Az érintett önkormányzatok
előnyére, lehetőleg a megtakarílásból lehessen fedezni a fejlesztést Az első ilyen
munkánk 2001 augusztusában indult el Ma már Kelet-Magyarország összes
megyéjében, illelve Budapesten, továbbá Nyugat-Magyarország megyéiben: Fejér,
Komárom, Veszprém, Vas és Győr-Sopronban dolgoznak aS&S csapatai. AklL-énk
2001. január elsején 9 lövel működötl Jelenleg 62 lő dolgozik nálunk. Hozzánk lar-

Sebők Sándor Sebők Krisztián Sebők Zsolt

tozik még 35 alvállalkozói csoporl, aminek az összlélsz~ma mintegy 300 fó, szerte
az országban, például Ózdon, Miskolcon, Egerben, Győrben, Környén, Vácolt ...

2001-ben elkezdlük az MSZ ISO 9002-es minősítésre történő felkészülést.
meglelelést és az ezzel kapcsolatos feladalok leljesítését. Mára már erre leljesen lel
vagyunk készülve. Az ISO minősités kompletten vonatkozik a cégre, működésére

Rendszerünket rögzíti, ehhez bárki hozzáférhet és láthatja, milyen rendszer szerint
tevékenykedünk, hogyan működnek a munkafolyamatok, hogyan intéződnek a dol
gok. Nálunk ez az ISO minősítés egyre inkább követelmény egy-egy új munkameg
bízás elnyerése érdekében.

• A lejlődést milyen irányban tervezik, mik acégvezetés elképzelései?
Az elképzelések nemcsak rajtunk múlnak. Az elmúlf két és Iéi évalalI 400

település csináltatta meg az emlílett lelújításokal, ám az országban 3161 önkor
mányzat van Tehát még kell 5-6 év, hogy belejezéséhez érkeuen ez a munka.
Természetesen van konkurrencia is - viszont, hogya munka mind amiénk legyen,
bőviteni kell ateljesítöképességünkel. Most amunkákat egy hélfős csoport vezeti. A
munkafolyamatok, a fázisok ezért le vannak oszlva egy-egy csoportra. Amennyiben
szükség lesz bővítésre, akkor mi igyekszünk azt megtenni Jelenleg még meg tudunk
birkózni a IeIadaiokkal

• Az EU-csal/akozás hoz-e valamilyen változásI a5&5 Klt. -nek?
Úgy érzem, hogya mi cégünk nem 2004-ben csatlakozik az EU-hoz. Mi már ezt

elkezdtük 2001-ben, és már ma is meglelelünk az ollaní követelményeknek Elsók
vagyunk azok között - úgy gondolom -, akik ludják, mi "Európa" lényege ilyen le
kinletben.

• Fiatatemberkénl milyen volt egy ilyen prosperál6 tevékenységbe belecsőp-

• Újdonság volt a gyomai labdarúgó pálya megvilágítása, amit az önök
kezdeményezésére végeztek et.

Ennek a konstrukciója teljesen ugyanaz, mini az egyéb megvilágitás-kor
szerűsíléseknek, csak egy részél ebben az esetben mi csináltuk, sajá! pénzboi , saiát
beruh~zásban. Jól összelogott dolog volL ahelyi vállalkozók is jelentős támogatást
nyújtottak a megvalósulás érdekében. Úgy érzem, elég jól sikerült ez a munka.
Városunknak, véleményem szerint, mint lurisztikai beállítottságú lehetőség, sokat
tudna hozni, csak ehhez jól kellene hozzáállni és számolni vele akülönbözo prog
ramok szervezésekor. Az idegenlorgalomra, asporl-idegenforgalomra gondolok. Mi,
a lehelőségeinkkel mégpróbálluk ezt elindílani.

• A Kner család tör/énetét, munkásságát Gyomán példakénl állí/ják maguk
eté...

Bármerre járunk az országban, és ha nem is tudják, merre fekszik
Gyomaendrőd, aKner név ismerőse n cseng mindenki számára. Mi arra gondoltunk
és szerelnénk, ha így lenne, hogyavillanyról is Gyomaendrőd jusson eszükbe az
embereknek, szerte az országban, s ezért acélért jó úton járunk, úgy érzem.

Egyébként mintegy 19 gépkocsink járja az országot, tavaly mintegy 1250 OOO
kilométert tellünk meg. Az elmúlt években egyébkénl együllműködünk amunkaügyi
központtal és 20-25 villanyszerelő képzésében közreműködtünk Végül szeretném
elmondani, hogy mostanában dolgoztunk ki egy árajánlatot az ukra'jnai Kijev plaza
150 OOO mLes alapterületű beruházásához Az első roslán már lúljulollunk
Végeredményben, ha nem is mi végezzük majd el az egész munkát. de részleladatra
feltétlenül számithatunk ezek után

• További eredményes, sikeres éveket kívánunk l
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U INET hitel
Telefon: 30/9764-223

L._._._._._._._._._._.~
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Szabad felhasználású, kezes és fedezet nélküli •

gyors személyi hitel O%-os kezelési költséggel!
A hitelelbírálási és közvetítési díjat elengedjük.

Dr Debreczeni Gizella, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a
november 8-i, időközi önkormányzati képviselő-választás eredményeit. Ez után
ünnepélyesen átvehette képviselői megbízását Rau József, aki aválasztáson a
lehetőséget elnyerte. (Lásd külön 2. old.)

Aláírják a Liget-Iürdő termál részlegére vonatkozó beruházási szerződést.

Eitől kezdve 120 nap elegendő lesz aberuházás elkészítésére. Reális lehetőség

van arra, hogya próbák után, május elsejével véglegesen kinyithasson az új
részleg.

November 26-án, a szennyvíz-beruházás II. és III. üteme átadásra került.
Úgy lűnik, hogya tervezett szinten lörténnek meg arákötések, aminek mértéke
meghaladja a80%-0t. s ez rendkívül pozitív.

Ajövő évi szúnyoggyérítés ügyében is volt egy atanácskozás. AKörös-völ
gyi régió kibővüllOrosházával.

ASzociális munkások napja alkalmával áladásra került aGyomaendrődért

Emlékérem aGondozási Központ részére.
/; szeméttelepen öngyulladás következett be. Atűzoltóság nem nyúlt hozzá,

az voll a vélemény, hogy majd kiég és önmagától elalszik, valamint földdel
történő letakarás valamelyesi segí! aproblémán. Az új telep működése megold
ja majd aszemétlerakási gondokat.

v Módositolták a közterület rendjéről szóló rendeletet. A díjtételeket
állagasan 10%-kal módosítolták Ide tartoznak például: közterületbe 10 cm-en
túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény üzlet, védőtető, ernyőszerkezet - 90
FtJm!/hó+25% áfa: árusító és egyéb fülke, újság, könyvárusítás, üzlet előtti

árubemutaló 300 Fl/m2/hó+25% ála: leher- és különleges járművek, valamint
vonlatványok elhelyezése.. nem engedélyezhető: önálló hirdető berendezés
hirdelési felületre 440 Ft/m2/hó+25% áfa; építési munkával kapcsolatos állvány,
épllőanyag tárolása 6 hónapig 55 Ft/m2/hó+25% áfa, 6 hónapon túl 110
FtJm!/hó+25% ála; idény jellegű zöldség-, gyümölcsárusílás (alma, dinnye,
fenyő) 60 Ft/m2/nap+25% áfa.

v' A szociális ellálásokra vonatkozó szabályokat rendeletben határozták
meg AVárosi Gondozási Közponl leladalait bővílő "Támogató szolgálat" szo
ciál is ellátással. Igénybe vétele esetén térítési díjat kell fizetni. Javasolták a100
Ft/óra óradíjat és a szállítás kilométerdíj 50 Ft/km. Továbbá javasolták a
Gondozási Közponl, az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést és szol
gáltatási bizlosíló tartós bentlakásos részének igénybe véleiéért lizetendő

egyszeri beköltözési hozzájárulás összeg ének emelését 1 ágyas szoba teljes
komlortlal 2004-ben 1200 OOO ezer Ft. 1ágyas szoba közös vizesblokkal max.
2 fő részére 900 ezer Fl, 2 ágyas szoba vizesblokkal 600 ezer Ft.

A Jelenleg érvényes élelmezési nyersanyagköltségek változtalása indokolt,
aJövőre várható áremelések mial!. Abölcsődénél, óvodáknál, iskoláknál ennek
mértéke 5-6,7% között mozog, aGondozási Központnál ez 15%-os.

v Módosílollák az Allerra Klt.-vel kötött szerződést a Liget-Iürdő ledelt
uszodájának és gyógyászati részének épílési haláridejére vonalkozóan, mivel a
Phare kivitelezői szerződés aláírása elhúzódott, kívülálló okokbó!. Az új határidő
2004 málUS 31

l' Az önkormányzat január l-jélől kezdődően adósság kezelési szolgál
lalást nyújt aszociál isan hálrányos helyzetben lévők adósság terhének enyhítése

INTEQ
NYELVcDTÚDIó
Kezdőtől a nyelvvizsgáig

angol, német, francia
nyelvtanfolyamokat hirdetünk.

Kezdés 2004. január
Csoporto/c
- kezdö és újrakezdö 100 óra. január-június
- diákoknak felzárkóztató 30 óra februártól
- nyelvvizsga elökészitö:

államilag elismert nemzetközi.
EU-ban érvényes nyelvvizsgákra
alapfok 100 óra
középfok 100 óra
felsöfok 100 óra

Vizsgaidöpontokhoz igazitott felkészités.
Óradíj 400 Ft/óra

Jelentkezés: 2003. december 20-ig

r;}
RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1. ~
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122 • 20/4684-876
E-maii: vendel@bekesnet.hu

Képviselő-testületi ülés november 27-én

érdekében. Az érintett szolgáltatók: TITÁSZ Rt., DÉGÁZ Rt. és aVízművek Rt. is
jelezte együttműködési szándékát. ATITÁSZ-nál kimutatott hátralék összege 5,5
millió forint - 84 főt érint, a DÉGÁZ-nál 1 millió forint - 45 fől érint, a
Vízműveknél 2 millió forint - 176 lőt érint. Az önkormányzat által átvállalható
összeg közel 6,5 millió forint.

v' A Liget-fürdő 1150 méter mély termál kútjának fúrására beérkezett
pályázatok közül aVIKUV Rt. budapesti cég ajánlatát logadták el. A munkákat
még ez évben meg kell kezdeni.

v' A Körösi Halászati Szövetkezet kérte a bérleti díj csökkentését a Rév
zugi és a Csókási-zug i holtágakra, mivel ott rossz a víz minősége, és nem
használható halászati célra. Az önkormányzat hajlandó a bérleti díj csökken
tésére, viszont elvárja, hogya bérlő mindent meg tegyen a holtágak
vízminőségének karbantartására. A bérleti szerződésben is van utalás erre. A
méltányos díj, amit az önkormányzat felajánlott 1000 FVha/év 2002. évig vis
szamenőleg. Felmerült az is, hogy más egyesületek viszont szívesen bérbe ven
nék ezeket a holtágakat. hiszen már egyesületek kezelésében van jó néhány, s
megelégedéssel végzik rajta tevékenységüket. .. A tárgyalások folytatódnak
ebben az ügyben.

v' A testvérvárosi Nagyenyed Bethlen Kollégiuma részére, az I. György
angol király mellszobrának felállításához 300 ezer forint pénztámogatást nyúj
tanak. t. György 300 évvel ezelőtt, alabancpusztítás után, akollégium újjáépíté
sének költségeit személyes adományaiból is ledezte.

v' Öregszőlőben a 2002-ben elkészült ivóvízhálózaira a lakossági
bekötések várhatóan elérik a 122-t, ami avárható legeslegjobb eredmény. Az
önkormányzat vállalta a rászorult öregszőlői lakosok számára a földmunka
elvégzését. s így 53 ingatlan tulajdonosa élt is ezzet. Az időjárástól lüggően,

valószínűleg a bekötések elkészülnek ebben az évben.

NAPIRENDI PONTOKBÓl

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl
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Szenvedélyem és munkám a vadászat, a vadgazdálkodás...
Mint arról korábban hírt adtunk, Vaszkó Imre Aranykoszorús Gazda

kitüntetést vehetett át augusztus 20-án aszakminisztertől mezőgazdasági és
vadgazdálkodási tevékenységéért. Megyénkben egyedül ő kapott ilyen
díjat. Ebből az alkalomból, mint ígértük, ebben aszámunkban bővebb inter
júra kértük Vaszkó Imrét.

- Gratulálunk az Aranykoszorús Gazda-díj kitüntetéséhez! Hogyan
fogadta ezt?

- Engem is meglepett a miniszter úr levele, amelyben értesít a kitün
tetésről és meghív az ünnepélyes átadásra. A miniszter 20 főt tüntetett ki
Aranykoszorús Gazda címmel. Adományozható egyéni gazdálkodóknak,
vállalkozóknak, valamint aszakoktatás területén dolgozóknak, akik aszán
tóföldi növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés. erdőgazdálkodás és
vadgazdálkodás ... területén kimagasló eredményeket értek el. Az indoklás
szerint én a növénytermesztésben és vadgazdálkodásban elért ered
ményeimért kaptam edíjat.

- Kérem, kicsit beszéljen bővebben tevékenységéről ...
- Kényszerűségből, autóbaleset miatt rokkantnyugdíjas vagyok.

Vállalkozóként 1996 óta folytatok növénytermesztést közel 300 hektáron, a
Csejt-pusztai részen. A szántóterület minőségét és éghajlati viszonyunkat
figyelembe véve, eredményeim elfogadhatók. Vállalkozásomat. úgymond a
semmiből, szerény pénztőkével indítottam el. Ma elmondhatom, hogya
szántóföldi növénytermesztés minden munkájához szükséges erő- és
munkagéppel, növényvédelmi és öntöző berendezésekkel rendelkezem.
Gépi bérmunkát nem veszek igénybe, sőt korlátozottan más gazdálkodók
nak gépi szolgáltatásokat is nyújtok. Az elmúlt 13 év alatt súlyos milliókat
költöttem agépi beruházásokra, gazdasági épületekre, tárolókra a nagyla
posi, úgynevezett Tüköri-Major területén.

Másik rő tevékenységi kör vállalkozásomban a vadgazdálkodás, mely
másik szakmámból adódóan - vadász és vadgazdálkodási technikus - egy
ben szenvedélyem is. Eredeti szakmám a felsőfokú vendéglátóipari szak,
melyet 18 évig, mint gyakorló szakember és vendéglátó-ipari osztályvezető

végeztem ahelyi ÁFÉSZ-nél. Közben megkedveltem avadászatot, és 1973
ban lehetőség nyílt arra, hogya helyi Béke Vadászlársaságnál fővadászi stá
tus jöjjön létre, melyet megpályázva és megnyerve elmondhatom, hogy
mint lővadász 30 évig volt ez a szenvedélyem, egyben munkám is.
Fővadászságom alatt ahelyi, nagy múltú Békénél, zsinórban 20 alkalommal
nyertük meg amegyei és az országos vadgazdálkodási versenyt.

1996-ban gépkocs iba Iesetet szenvedtem, ezért több hónapig
kórházban feküdtem. Részbeni felgyógyulás után visszatérve, anagy múltú
Béke Vadászlársaságot olyan gazdasági helyzetben találtam, hogya tár
saságnak 1997-ben, végelszámolással, meg kellett szűnnie. Területén aztán
három kisebb vadásztársaság alakult, melyek közül aCsejli Vt.-nek (3600
hektáron gazdálkodik, 17 sportvadásszal) 1997. évi alakulása óta én vagyok
az elnöke. Közben rokkantnyugdíjas lettem, és mint nyugdíjas hivatásos
vadász, így is segítem avadásztársaság munkáját.

Erövid kitérő után visszatérek avállalkozásomhoz, amelyen belül ked
vencem és szívemhez közel álló avadgazdálkodás, ide tartozik elsősorban

afácán és vadkacsa zárttéri tenyésztése. Ekettőn belül is főleg avadkacsa
(tőkésréce) zárttéri tenyésztésével, viselkedésének megfigyelésével
foglalkozom közel 30 éve. Fácánnal kizárólag előneveléssel, ami azt jelen
ti, hogyanapostól 7hetes korukig foglalkozom velük. Vadkacsánál azárt
téri tartás és kibocsátás minden fázisa megtalál ható vállalkozásomban
(törzstartás, tojatás, keltetés, naposnevelés, értékesités, kibocsátás és
vadásztatás) 5000 lenyésztörzs vadkacsát tartok, melynek vérvonala tiszta
tőkésréce, ezt három éve importáltuk Franciaországból. Az éves tojáster
melés 130-140 ezer darab. KikeIt napos madár 110-110 ezer darab. Ebből

4 hetes korig felnevelek 50-60 ezer darabot, a többit naposként
értékesítem. Az előneveltből a saját szükségletemen túli mennyiséget
értékesítem hazai vadásztársaságoknak, és az utóbbi évben ukrán és román
exportra, önálló export joggal.

A fennmaradó mennyiséget törzsállomány pótlására és a saját szán
tóföldi területemen kialakított vadkacsavadászó helyre (öt kisebb tó) bo-

csátom ki, és nevelem a vadász-érett korig. A vadásztatást már
együttműködési szerződés alapján avadásztársaságommal közösen végez
zük (a jelenleg érvényben lévő Vadászati törvény nem ad lehetőségerl arra,
hogy vállalkozó önállóan vadászati jogot gyakoroljon), mindkettőnk, de
főleg a vadásztársaság i tagok közös megelégedésére. Sikerült egy olyan,
úgynevezett csalogatásos vadkacsatenyésztési módszer-technológiát
kialakítani, mellyel nagyon megközelílően tudjuk utánozni a természetes
környezetben zajló vadkacsavadászati módszereket. Jól repülő, igazi vad
kacsavadász-élményt adó vadászatokat tudunk szervezni reggeli és esti
húzáson, helyi és külföldi vadászok részére. Etenyésztési módszer és tech
nológia levédése jelenleg lolyamatban van. Technológiámat a hazai és
nemzetközi szakvélemény elfogadja, s ezt a legutóbbi, országos Vadkacsa
Konferencián ki is nyi latkoztatták.

- Az európai uniós csatlakozás ön szerint hogyan érinti majd atiszán
túli, gyomaendrődi gazdálkodókat, avadgazdálkodást?

- Az EU-csatlakozási különösen nagy érdeklődéssel várja a hazai
mezőgazdaság, ezen belül avadgazdálkodás, avadászat is. Bízom benne,
hogya kedvezőtlen hatások mellett (kedvezőtlen akülföldi bérvadásztatás,
25%-os áfa fogja terhelni; drasztikusan lecsökkent az apróvadállomány lét
száma) többségben lesz a kedvező hatások száma. Piacszerűvé válik a
vadászterületek bérlése, elsősorban a mezőgazdasági földtulajdonosok
megelégedésére (a vad valószínűleg továbbra is állami tulajdonban marad).
Jelenleg is, de várhatóan ajövőben is avadászati jog aföldtulajdonost illeti
meg. A növekvő árak ellenére a külföldi bérvadászokai ellensúlyozni fogja
majd a határokon való könnyebb mozgás, a vadgazdálkodókkal direktben
köthető üzleti lehetőségek. Bízom abban is, hogya hazai állampolgárok
anyagi helyzete javul. Ezáltal nagyobb lehetőség nyílik e nagyon drága
szenvedélynek, sportnak űzésére, növekszik ahazai kereslet. Fontos lenne
szerintem, hogya mezőgazdaság és a vadgazdálkodás minden szereplője

találja meg helyét, szerepél és anyagi boldogulását ecsodálatos. természet
adta területen.

- Van-e egyéb, pihentető kedvtelése munkája mellett?
- Azt hiszem, már megfogalmaztam, hogy szenvedélyem, hobbim a

vadászat és avadgazdálkodás, amely egyben amunkám is. Amunka mel
lett azonban én is igyekszem a vadgazdálkodás koronáját, a vadászalot is
szenvedéllyel űzni. Balesetem miall apróvadvadászatban (fácán, mezei
nyúl, vadkacsa) már nagyon ritkán veszek részt, a gyaloglás fáradalma
miatl, de annál nagyobb szenvedéllyel űzöm a nagyvadakat. Közel 30 év
alatt nagyon sok kapcsolat, barátság alakult ki vadászokkal, s így
lehetőségem nyílt és jelenleg is fenntartom nagyvadas kapcsolataimat, ahol
elsősorban vaddisznóra, gímszarvasra, dámszarvasra, muflonra vadászom.
A zsákmányolt trófeákat büszkén tárolom lakásomban, amelyek között
kapitális, aranyérmes trófea is megtalálható.

Generali Biztosító
Teljes körű ügyintézés

• kárfelmérés
• korrekt, gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás. üzlet, üzem...

stb.)
• kötelező felelősség-. Casco-biztosítás
• életbiztosítás
• nyugdíj-előtakarékosság

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint

GYOMAENDRŐDIKÉPVISELET:

. Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.

Tel.: 66/284-989. mobi!: 30/2660-788
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JUHÁSZ SÁNDOR szobrászmuvész kiállításának megnyitására
A legdemokratikusabb képzőművészeti Ikolások a köztéri szobrok Meri

mindenkié, függetlenül rangtól, beosztástól, pénztől, magatartástól Mutatják
magukat mindenkinek, és túlélnek mindenkit, a nagy uralkodókat, de még a
kiskirályokat is.

Szűkebb hazánk súlyos szoborlalanságban szenved, ezért is léleküdítő,

ünnepi esemény szobrok közöII lenni. És megállító jelek is, mert figyelmezteInek,
hogy mi is sárból és porbóllellünk, mint az itt lévő szobrok, és azzá is lesz min
denki

Egy olyan ember alkolásai közö~ lehetünk, aki a szépség és az igazság
ideáit gyúrta agyagba-formába. És ha az igazság és aszépség aszeretetben és
irgalmasságban találkozik, akkor a leglőbb emberi küldetés valósul meg, ami
nem más, mint a levő-tisztaságos jóság. Egy termékeny művészi-alkotói élet
léleklárgyainak ahelyhez illő válogatásával lehet mosltalálkozni.

Juhász Sándor munkái három, jól körülzárt világot hoznak elénk.
Az egyik a legősibb akaratok közüli, mégpedig a sárból készült tálak,

korsók, használati eszközök jelekkel való mintázása.
Agyakorlati és célszerű ember találkozik a szép igényű emberrel. Ma már

ezl- meggyőződésem szerint rosszul - népművészeinek nevezik.
A másik: ami itt a korosztályos rosta miatt hiányzik: a görög-latin és a

zsidó-keresztény kultúra eseményei és szereplai, melyek és akik amagyarság
történelmének legutóbbi ezer évének legerősebb hitjegyei, amelyek letakariák az
asi magyar eredetet

Aharmadik élet- és alkolótér a leheletmelegű, abörön belülre rakott és ott
érlelt magyar paraszti sors

Aszobrok valóságosak, lilokleltáróak, hűségesek és szépek.
Juhász Sándor kitartóan és alázatosan mesél agyagszóval a gerinces

jellemes emberről és ahétköznapokról egyaránt.
Ö maga szerény körülmények között, de nem nélkülözve él bölcsen,

derűsen, alkotón, 94 évesen.
Soha nem dörgölődzött aktuális nagyságokhoz, sem gazdag támogatókhoz,

megőrizve aművészek tiszta lelkiismeretét, anyugodt álmot, a lüggetlenséget.
Éli az önlörvényű, önsorsronló és kaján világot.

Semmiből semmi sem leszl Közhely igazság, de a tevékeny ember nem
támogatott, sőt ahhoz, hogy tegyen, nemes akarata szerint, meg kell vívnia a
lehetőségéri és tűrnie kell az alacsonyak gáncsaiL

ABethlen-kollégium hírei
Az idén is mozgalmasan, régi és vadonatúj programok indításával kezdődött

alanévaBethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégiumban Röglön, szeptember
ben gólyabál keretében köszöniöttük új kollégista társainkat. Megszakitva eddigi
hagyományainkat, most kisgólyák helyett Bethlen báránykákat avallunk, akik új
- gólya-eskü helyett - bárány-eskü elmondásával vállak kollégiumunk teljes jogú
tagjaivá Októberben kél, régen tervezeH és nagyon várt programot sikerült elindí
lanunk.

Szerda esténként az iskola tornatermében láncházban ismerkedhettünk meg
úgy hazánk hagyományos néptáncaival, mint a legmodernebb disco- és tár
sasláncokkal WolI Tünde hivatásos iáncoklaló a nevelőkkel közösen felmérte
igényeinket, vágyainkal, majd ezekből kiindulva összeállított egy olyan kinálatot,
ami szinle kivétel nélkül mindannyiunknak telszik. Ezt mutatja az is, hogy egyre
löbben szeretnének ezeken a vidám, jó hangulatú esleken részi venni lanáraink
közül IS

Csütörtök esténk a régi filmeké. A helyi mozival együttműködve ilyenkor az
iskola nagy1ermében jövünk össze. Ide, helybe hozzák az elmúlt évtizedek küllöl
di és magyar filmjei közül, a kínálatból általunk kiválasztotl alkotásokat. Jó,
nevelőink becsempészlek néhány kötelező olvasmányból készüllleldolgozást is,
ezt kegyesen megbocsátjuk nekik, ki tudja, esetleg még hasznunkra is válhat.

Még az előző tanév végén pályázolI koltégiumunk környezeti nevelés
témakörben Egész éves programtervezetet adtunk be, melynek gerincét aszelek
liv hulladékgyűjtés bevezetése kollégiumi épületeinkben, valamint ehhez kap
csolódva egy környezetvédelmi szakkör beindítása alkotta. Bár akértnél keveseb
bet kaptunk, ahhoz elég, hogy az intézmény segítségével oklóberben beindíthat
luk mindkellőt. Minden épületbe beszereztük aszelektív hulladékgYűjtéshez szük
séges eszközöket, alapos tájékoztatást kaptunk a gyakorlati megvalósításhoz.
A környezetvédelmi szakkör tagjai ellenőrző körút jaikon egyre javuló ered-

Agyomai Ovi-galéria 2001 novemberétől működik folyamatosan, évi 3-4
kiállítással.

Őszinte líszteletet érdemel Csoma Antalné, aki kitalálta és áldozalhozóan
működteti ezi a formái mindenki hasznára, az ide járó gyerekek lelki-eszlétikai
és értelmi életének kiteljesedésére. Mert cél az emberi ember, akiben a ter
mészet, a tudomány, a művészet és erkölcs egyet jelent. És csak az lehet igazi
felnőtt, aki igazán gyermek is tudolI lenni.

Mit csinál egy szobrász és egy pedagógus?
Aszobrász minláz egy szobrot, és lelket ad neki.
Apedagógus ki formáz egy emberi lelket, és megtölli igazsággal.
Mindkettő alakít és megtölt.
Mit csinál a gyermek és aművész?

Igazal mondanak, ösztönösek, ártatlanok, liszta gondolkodásúak. Aztán a
gyerekek felnőnek és lesznek felnőttek, és lesznek olyan felnőttek is, aki maguk
ban hordják tovább agyereket.

Ezen gondolatok születlek Juhász Sándor szobrai között
Gyomaendród, 2003. november 73.

Cs. Nagy Lajos, akiállilás rendezó/e

A megnyitón

ményeket tapasztalnak. Ők egyébként alakuló gyűlésüket egy szarvasi arborétumi
kirándulás alkalmával tartották, október közepén.

A1. elmúlt tanévben - szintén pályázat útján - egyik kollégiumi épületünk
rádió stúdiós felszereléshez julott Astúdióban dolgozó fiúk azóta több riportot is
készitettek, budapesti továbbképzésen vettek részt, kollégiumi életünk szerves
részévé vállak az általuk készitett műsorok Mindezt látva, na és meglapasztalva
az ottani körülményeket, Vaszkó Sándorné, az "Élet Másokért Egyesület" elnöke
óriási meglepetésünkre és örömünkre akollégium használatába ajánlott három,
teljes számítógépes lelszerelést, hozzájuk illő aszlalokkal, székekkel Ezeket nem
csak astúdiósok, de az ott lakó fiúk is ki tudják használni akár tanuláshoz, akár
"csak" kikapcsolódni, játszani Bár már személyesen megtettük, ezúton is
köszönetet mondunk Vaszkó Sándornénak és az egyesületnek.

Beszámolóm végére hagytam azt a két eseményt, amit talán a legjobban
várunk Egyik a játékterem beindítása. Akollégiumi Diákönkormányzat vezetősé

gi gyűlésén konkrét ígérelet kaptunk a kollégiumvezel6lől, Vargáné Valczába
Évától arra, hogy l1a kis csúszással is, de decemberig birtokba vehetjük a jáIék
termet, a benne elhelyezett elektronikus és egyéb játékokkal, televízióval,
italautomatával. Régi álma valósulna így meg főleg afiú kollégistáknak, hisz így
ki sem kell mozdulni ahhoz, hogy egy kicsil asztali fociuanak, biliárdozzanak,
elekironikus jálékol játszanak

Másik nagyon várt esemény a tanszállónk birtokba vétele Ide a felsőlokú

szakképzésben részt vevő kollégistáink fognak átköllözni, érthetően tehát ők a
legtürelmetlenebbek. De mi, löbbiek is izgaloltan várjuk az átadást, hiszen ami,
hogy ők kényelmesebb környezetbe kerülnek, a mi körülményeink is javulnak,
csökkenthetők aszobán belüli létszámok.

Eddig ennyi történi nálunk, aBethlen kollégiumban. Már lázasan készülünk
adecemberi Karácsony-estünkre, na meg persze amosi még iszonyú messzinek
tűnő téli szünetre.

Kondor Nóra 11/A - DÖK-titkár
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A KÁBELTÉVÉRŐl
Az állóvíz megmozdult (!?)

Urbán Antalt, a FiberNet kommunikációs RI. területi igazgatóját
kérdeztük a gyomaendrődi kábeliévé rendszer jelenlegi helyzetéről és
várható alakulásáról. Urbán úr elmondta a Hiradónak, Mgy ez év ószén
kezdték el a rekonstrukciól a jelenleg meglévó hálózaton, amikor is asoros
hálózatot a csillagpontos váltotta tel. Ez a korszerüsités egy széles sávú
hálózat kiépítése, és egyidejüleg szeretnék kiterjeszteni aszolgállatásukat.
A tervek szerint az OTP épületében lévő tejállomás környékén ún. zöld
mezős beruházás keretében további elófizetőket szeretnének toboroúli,
vagyis a bővítés konkrélan megkezdődött

Aberuházás három üteme szerint az első voll acsillagpontosílás, ezt
követi afejállomás kibővilése, úgymond feltuningolása, illetve afejállomás
és az új csillagponlos hálózat összekötése ameglévó, érvényes engedélyek
birtokában. Aharmadik ütem 2004 tavaszán indul (időjárástól is függően).

amikor egy új, lefedellen rész, a tervek szerini a Fő út-Hantoskerli
út-Pásztor János utca és aKörös-gát közötti terület, valamint aFő úl másik
oldala kerülne bekábelezésre. Először a gyomai városrész, majd
lokozatosan az endrődi kerülne sorra.

Az elképzelés tehát az, hogy az emlilettlerüleleken kihúzzák akábeltévé
kábeleit, majd a lakossági bekötések ezután következnek. Addig is a
szervezést elkezdik, pontos, aktuális információkkallátják el alakosságot:
idöponlokról, árakról.

Pillanatnyilag egy ingatlan rákötési dija kb. 25 ezer forint, plusz a
belső rákötés (a .,keríléslől, az áladási ponttól"). A szolgállató fiberNet
valószínűleg három csomagot ajánl majd: iníocsomag - kb. 1200 ft;
alapcsomag - kb. 2600 Ft; családi csomag - kb. 3500 FI-éri havonta
Mintegy 30-35 csatorna lesz elérhető. A kábelt valószínűleg az áramszol
gáltató, ateletonos cég oszlopain, valamint a földben vezelnék.

A hálózat kisebb-nagyobb kiegészítókkel internetes vonalként is
működhet, de ennek az egYik fellétele a2000-nél több előlizető. Ajelenleg
bekölöllek száma 300-ra lehelő.

A LEONARDO-PROGRAMRÓL
Csökkenőbena tehéntej ára,
a jövő a kecskeágazaté lehet

Meglordult Gyomaendrődön J C Le Jaouen, egy francia szaklap fő

szerkesztője és Kacen Boussouar, a Francia Kecskelenyésztök Szerveze
tének elnöke. A 3 éves program során eddig kidolgozták és tesztelték,
valamint bemutatták és értékellék az oktatási szakanyagot, amit ezulán ren
delkezésre bocsátanak. Ettől remél ik a kecskeágazat, a lejfeldolgozás
előrelépését Magyarországon és Európában is. Remélik, hogy
Magyarországon számottevően fellendül és jelentőssé válik, s ezzel (egy)
kiulat jeleniheine a mezőgazdaság számára, amely ma sok problémával
küzd. Ennek egyik segilője ajó oktatási program.

Egyéb serkentők lehetnek még, hogy az EU-ban erre az ágazatra nincs
kv6tarendszer, valamint ez az ágazat még nincs teljesen lefedve, lovábbá,
hogy nincsenek kötött árak, amelyek ebben az esetben a jó Jöve
delmezőséget segitik.
Tudni kell, hogy az EU ag
rárpolitikája reform alatt
van, és sajnos, várható a
tehéntej árának csök
kenése Ezért is fejleszl
hető a kecskelenyésztés,
termékleldolgozás

A tolmácsolást Oa
vidovics László program
koordinálor I,itla el.

Közeleg az injluenzaszezon!
Olyan hónapok következnek, melyek alatt sok légúti megbetegedés fordul

elő. Ajelenlegi ismeretek szerint ilyen betegségeket egyes baklériumokon kívül
5 víruscsalád mintegy 175 tagja képes kiváltani. Ezeket gyakran influenzának
nevezik, részint kialakult szokás szerint, részint azon léves elgondolás alapján,
hogy ez egy gyűjtőnév a hüléses, lázas, hurutos tünetekkel járó betegségek
jelölésére. Pedig a valódi influenza az influenzavírusok által okozotl meg
belegedés, mely mind járványügyi, mind klinikai sajátságaiban és kihalásaiban
eltér az egyéb légúti megbetegedéseklől. A járványügyi különbség az, hogy az
inlluenza hazai viszonylatban akár több százezres vagy milliós nagyságrendű

országos járványl is okozhat, míg az említell egyéb 5 víruscsalád, mintegy 175
tagja jóval kisebb nagyságrendben okoznak megbetegedéseket. helyi
járványokal Az A- ésB-lípusai vállozatlanul évről évre világszerte alegnagyobb
számú megbetegedést hozzák létre

Az egyéb légúti ferlőzések kórokozóihoz hasonlóan az inlluenzavirusok is a
köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd alall keletkező légúti váladékcseppecskék
révén terjednek (csepplertőzés) Közösségek tagjainak többsége eshet ágynak
egyik napról a másikra. Helyi járványok néhány nap alatt kialaku Ihalnak.
Országos járványok hazánkban általában januárban vagy íebruárban kezdődnek,

és 8-1 ci hél ig tartanak.
Az influenza kezdeti tünetei közül a hurutos tünetek hiányoznak. Hirtelen

kezdel, magas láz, erős levertség és izomfájdalmak ajellemzők Ugyanakkor a
légutak sejtjeiben szaporod6 vírusok életveszélyesen súlyosbílhalják a már
meglév6 kóros lolyamatokat. Az influenza lokozol! veszélyt jelent 60 évesnél
idősebb emberekre is, agyengült immunológiai reakciókészség mialt.

Afertőzés csökkenthető zsebkendőhasználatlal: vagy járványos időszakban

távol maradunk a lömeges összejöveleleklől. Kütönösen veszélyes az olthon
vagy kórházban ápolt influenzás betegek látogatása

A fertözés megel6zésének egyetlen hatékony módja azonban az időben

elvégzett védőoltás, ami az A-allípusba és az influenza B-típusba tartozó lörzsek
változataiból készül, ezek 70-90%-os védeltségel adnak.

A fenliekből következik, hogya védőoltás mindenkinek ajánlott, de
különösen fontos, hogy védőoltásban részesüljenek (1.) az ún. kockázati cso
portokba lartozók, azaz azon személyek, akiknél egy esetleges iníluenzalertőzés

a[apbelegségük, bizonyos gyógykezelésük, vagy életkoruk miatt súlyos
lelolyású, s61 életveszélyes lehel; (11.) azok, akik a kockázali csoporlokba tar
tozókat a fertőzés álvitelével veszélyeztethetik; (Ili) nagyobb közösségekben
élők és azok, akiknek a megbetegedése és munkából való kiesése a normális
társadalmi élet fenntartásában zavart okozna.

A kockázati csoportokba a következők tartoznak i/l. Életkoruklól
lűggellenül (de 3évesnél idősebb) idüll szív, keringési, légzőszervi, vese, illelve
anyagcsere-betegségben szenvedő (beleértve a diabetest is), továbbá rosszin
dutatú daganat vagy orvosi kezelés miatt csökkent immunitással rendelkező

bármely életkorú személyek 1./2. Szociális otlhonokban, öregek otthonában,
egészségügyi intézményekben huzamos ideig ápolt bármely élei korú szemé
lyek 1/3. 60 évesnél idősebb személyek egészségi állapoluktól lüggellenül.
t/4. Tartós sziliciál-kezelésben részesülő gyermekek és serdülők 18 éves korig,
az influenzalertözés következtében kialakuló idegrendszeri elváltozások - Reye
szindróma - megelőzése érdekében.

[1./1. Kórházakban és alapellátásban dolgozó egészségügyi személyzet.
II/2. Szociális intézményben azok adolgozók, akik az ápoltakkal kapcsolaiba
kerülnek. 11./3. Az III és 114 kategóriába tartozók olthoni ellátását biztosító
személyek. 111/1. Diákolthonok, kollégiumok és más közösségek lakói. III/2
Rendészeti, közlekedési, közellátási, oktatási leladatot elláló személyek

Az ÁNTSZ ingyenes ollóanyaggal aháziolvosokat ellálla. Javasoljuk, hogy
alel sorol! kockázali csoportokba besorolható személyek éljenek minél nagyobb
számban az ingyenes inlluenza védőoltás lehetőségével.

Akik nem tartoznak a térílésmentes ollásoknál emlitelt kategóriákba és a
védőoltási igénylik, fontos információ, hogyagyógyszertárakban, amelyet
orvosi vényre adnak ki 50%-os Ib-hozzájárulással, aminek eredményeképpen
az oltandónak az oltóanyaglól függően csak 500-650 Ft közötti összeget kell
térítenie.

Mivel apneumococcus baktérium okozta tüdőgyulladás azonos kockázati
csoportokat veszélyeztet, célszerü az i/l-3. kockázati csoportba tartozóknak
ezen baktérium elleni védőollásl is adni.

ÁNTSZ Szarvas Városi Intézete
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A N\OSOlY lOVAGREND IAGJA lElT
Mint arról már beszámoltunk korábban, a harmincöt éve alapított

Mosoly Lovagrend Nemzetközi Kapitóliuma lovagjai közé avatta a
gyomaendrődi pedagógust, Hunya Jolánt. A nyár lolyamán Lengyel
országban rendezett avatóünnepség mását rendezték meg a nominált
hazájában, vagyis Gyomaendródön is. Lengyelországból érkeztek a
díszvendégek, de részt veli még a gyomaendrődi ismételt beavatáson
Mesterházy Attila, az Ifjúsági és Sportminisztérium államtitkára, Földesi
Zoltán országgyűlési képviselő, és városunk reprezentánsai, élükön
dr Dávid Imre polgármesterrel, akik néhány szóval üdvözölték Hunya Jolánt
adíj álvétele alkalmából, amely a704-es sorszámot viseli.

Tourinform Iroda
Fő út 173-179 (OTP mellett)

telefon. 66/386-851; fax 283-288
nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-16 óráig

*karácsonyi és szilveszteri
belföldi ajánlatok *

* utószezon i szállásajánlatok **kirándulási lehetőségek*
* 2004-es ajánlatok *

ASportcsarnok
decemberi programtervezete

Nöi konditorna:helente hétlőn és csütörtökön 18-19 óráig, vezeti
Varga Lajos tornászolimpikon

December 6., 14.,21. B csoportos amatőr, teremiabdarúgó baj
nokság fordulói

6. Nemzetközi teremiabdarúgó torna 15 órától
7. Indul aprofi teremiabdarúgó bajnokság

13. Kner Imre gimnázium szalagavatója 1Bórától
14.,21., 28. Proli teremlabdarúg6 bajnokság fordulói 14 6rától
16., 17. Karácsony Kupa 4 középiskola részvételével Sportágak: 

kézilabda (leány, fiú) - kosárlabda (liú) - teremloci (Iiú)
19. Bethlen Gábor szakképző iskola szalagavatója 16 órától
20. Gól-Suli Szaloncukor Kupa teremiabdarúgó torna g-től 16 óráig

Kiállítások

A Katona József MüueLődésiKözpontban nyitotta meg
Homok Imre gyomaendrödifestö és Barta Mónika helyi

.jestőnöuendék"kiállítását Fehér József újságí.ró...
A Kossuth úti óvodában. az Ovi-gaJeriában Juhász

Sándor szobrászmüvész állította ki alkotásait. Cs. Nagy
Lajos megnyitó szavaival és Oláh Gizella. B. Molnár Albert.
Schwalm Gyula közremüködésével nyilt az Ovi-galériában
az alkotó tárlata november l3-án, amely december 19-ig
(8-17 óráig) lesz megteklnthetö. (Lásd í.rásunkat a 6. oLdalon.)

AMunkaügyi Központ rendezvényei
A megyei sorozat részeként a helyi kirendeltségen is megrendezték a

"Pályakezdők hete" keretében a munkaadók és munkavállalók lalálkozójá!, és
lehetőséget adtak amegismerkedésre, valamint az inlézmény állal nyújlhaló szol
gáltatasok segítségét igénybe véve állashelyekel találni aliatalok számára Enapon
35 munkaadó. mintegy 130 állást kinált Megtisztelle az eseményt Domokos László
országgyűlési képviselő is.

November következő hetében, 27-én pedig a..Nemcsak ahúszéveseké avilág"
címü. immár hagyományos állásbörzél tarlollák meg a45 év leleIIi munkaalkalmat
keresők számára. Szinlén alkalom nyilik ilyenkor megismerkedni a már tapasz
talIabb, munkál szivesen vállalókkal a munkalehetőséget kináló cégek képviselőinek.

Továbbá képzési lehetóségekróllájékoztalást és egyéb lanácsadási is kaphalnak a
jelentkezők ezeken a lórumokon A rendezvényt dr. Dávid Imre polgármester nyilol
Ia meg.

G'1er»1cldtÖl1'1vtári l1Ól1ap
Hagyományainkhoz híven decemberben, a Rózsahegyi Könyv

tárban még nagyobb figyelmet fordítunk gyermekkorú olvasóinkra.
Nagy mennyiségű új könyvvel és videokazellákkal várjuk az érdek
lődőket Avideokazetlákat egész hónapban kedvezményes áron lehet
kölcsönözni.

December 3-án, 14.30 órától Lázár Ervin müveiből adnak elő

összeállítást a Rózsahegyi iskola tanulói
1Q-én, 15 órálól kézműves foglalkozáson vehetnek részt, amelyet

Szonda István vezet.
Felnőtt olvasóinkról sem leledkezünk meg. Késedelmi díj !izetése

nélkúl rendezhelik larlozásaikat, új beiratkozóknak nem kell tagsági
díjatlizetniük l

Kölcsönző olvasóinknak apró meglepetéssel kedveskedünkl

Selejlezetl könyvek vására, amíg a készlet lart!
Sok szerele IleI várunk mindenkit a R6zsahegyi (endrődi)

Könyvtárban!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kivánunk

Gyomaendrőd minden lakójánaki
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Közhasznúsági jelentés a Körös Kajak Sportegyesiilet 2002. évi tevékenységéről

Mérleg (ezer forintban)

Közhasznúsági beszámoló

Az egyesület 2002. évi pénzügyi beszámolója

Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáróJ
Támogalást nyújló: Gyomaendrőd Város Önkormányzata - vizi telep építéséhez

1200 EFI. az egyesület 2002. évi müködéséhez 500 EFI.

Az egyesület valamennyi kiadása az Alapszabályban foglalt célok meg
valósítására irányult. A bevételek döntő részét az önkormányzati támogatások adják.
A kiadások jelentős része az új vízi telep kialakításával és építésével kapcsolatos. A
mükbdési kiadások elsősorban a versenyekkel kapcsolatos utazási, telelonköll
ségek, érmek, orvosi vizsgálalok költségei.

A Körös Kajak S. E. célkénl lüzte ki a fiatalok számára a kajakozás megis
merését. mint tömegsport és mint versenysporL Miután a magyar kajaksporI
nemzetközi szinten nagyon sikeres, ez húzóerőt jeleni afiatalok számára. Nem akar
juk mindenáron versenyzésre kényszeríleni a gyermekekel és liatalokat, szívesen
helyI adunk azok számára is, akik hobbi szinten szeretnének kaiakozni. Célunk
elérése érdekében atelepülés minden lakosának lehetőséget biztosílunk asporlolás
ra. Nyári időszakban hetente négyszer van edzés. elsősorban evezés, de időt szakí
lunk az erősítő gyakorlalokra is. Télen alapozó edzésekel tartunk lornateremben,
valamint úszásukatlejleszljük. A2002. évben 30 gyermek rendszeresen és 8-10 lő

hobbi szinten anyári szünetben járl az edzésekre.
Egyesületünk ez évi munkája úgy indult. hogy nem voll használható telephelye,

sem csónaklárolója. AIéiig kész csónaktároló épílését az id6járás zord körülményei
és apénz hiánya is akadályozta. igy későn tudtuk elkezdeni az építkezési Mindent
alárendelIünk azárható csónaktároló építésének befejezésére, s arendelkezésünkre
álló összeg majdnem egészét ennek szentellük Az építkezést igy csak őszre ludtuk
beleJezni Ezzel amüködéshez elengedheletten. minimális lellélelek adollá vállak, de
az épílkezés leljes belejezése a következő évek leladata Sajnos az épület köllsége
sebb, s nagyobb részének, az öllözőknek, a zuhanyzóknak, a WC-knek, az
edzőleremnek épílése még hátra van. Ezúlon szeretnénk köszönelet mondani azok
nak, akik támogatóink voilak: Gyomaendrőd Város Önkormányzala, THERMIX,
Tólkaép, S&S, Hőlerm. Gyuricza Sándor, Balázs Dezső, Kner Nyomda RL Nem
utolsósorban szeretnénk köszönetet mondani az egyesület minden tagjának, a
szülőknek támogatásukért és egész éves társadalmi munkájukérI.

Ebben az évben akajakokat Csőke János kertjében tároltuk. Sporlolóink innen
hordták vízre felszerelésükel. Az ideálisnak egyáltalán nem nevezhető körülmények
ellenére versenyzöink kitartóan jártak edzésre és eredményesen szerepellek arégiós
versenyeken. Mível lelszerelésünk ulazlatása igen köllséges, ezérl csak a
településünk közelében megrendezésre kerülő versenyeken indultunk Diákolimpia
(Szolnok), Simon-Fiala Emlékverseny (Békésszentandrás), Sándor Tamás
Emlékverseny (Szarvas), népszerűsítő verseny (Tiszalüred), Szanazug Kupa
(Szanazug), Nagy Zoltán Emlékverseny (Szolnok). Augusztusban megrendezlük
sajál versenyünkel. aViharsarok Kupál.

Versenyzőink ezeken a versenyeken 6 második, 10 harmadik. 8 negyedik, 1
ölödik és 5 hatodik helyezésl érlek el.

Egyesülelünk munkájárÓl és eredményeinkről az érdeklődők bővebb inlormá
ciót és képeket láthaInak az alábbi honlapon: www.koroskajakhu

Akik kedvet kaptak e sportág üzéséhez vagy szívesen töltenék viz közelében,
hasznosan szabad idejüket, s biztonságosan tudnak úszni, bálran jelentkezzenek az
alábbi telelonszámon: 06/20/3404-303

Az új csonakházr61 még annyit, hogya lelket 2000-ben vásroiták meg 380 ezer
forintérI. 2001-ben az alapozással és alábazat építéséveileilek készen, 2002-ben leli
lelhúzva a lal. Az épület 8x12 méleres és mintegy kél hónapja zárhalo Acsónakház
ünnepélyes átadása november 8-án voll. s ezen részt vett Marikné Gyenes Kalalin, a
Békés Megyei Sportszövetségek Szövetségének elnöke, valamint dr. Dávid Imre pol
gármester is.

Kimutatás avezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról
A Körös Kajak Sporlegyesület vezető tisztségviselői díjazás nélkül végzik

levékenységükel.

Beszámoló a 2002. évi közhasznú tevékenységröl

1943

1
O

1943
1714

61
16

1637
O

1714
229

D
229

19~2

1700
39

anyagjellegű rálordítasok
érlékcsökkenési leírás
egyéll köllségek

Vállalkozási tevékenység költségei
Összes tevékenység költségei
Adózás előtti eredmény
Adólizetési kölelezellség
Tárgyévi eredmény

Összes közhasznú lev. bevétele
Közhasmú célra,
működésre kapotllámogatás
Államházlart alrendszerélől

Más adományozólól és 1%-b61
Közhasznú tevékenység ből

származó bevétel
Vallalkozási tevékenység bevéte

Összes bevélei
Közhasznú levékenység köllségei

Eredménykimutatás (ezer forintban)

E)
F)
G)
HJ
I)

A) 1. b)
A) 1. c)
A) 2

S)
C)
O)
Ebből.

A)
A) 1

A) Befektetett eszközök 726
B) Forgóeszközök 105
Bl IV. Pénzeszközök 105
Eszközök összesen 831
Dl Saját töke 831
Dl I. Induló töke 3
D) II. Tókeváltozás 828
Ebből tárgyévi eredmény 229
Források összesen 831

A kiadások tekintélyes hányadát az új vízi telep kialakítására fordítottuk. A
beruházás befejezése, átadása még nem történI meg.

Aműködési kiadások aversenyekkel kapcsolatos köllségekből. asporteszköz
szállító jármű üzemeltetéséből, utazási és telelonköllségekb611evődnek össze.

A Körös Kajak S. E. közhasznú szervezet (Békés Megyei Biróság Pk.
60.10/1998/6 sz. végzése). Az egyesület kiadásai a S E. Alapszabályában loglalt
célok megvalósilására irányultak, úgymint:

• lehetőséget biztositani alakosoknak. különösen afiataloknak az evezős sport
megismeréséhez, gyakorlásához

• lehetőséget adni a lialaloknak aszabadidő hasznos eltöllésére
• keretei adni a lömegsport és aversenysport számára
• akajakozás népszerűsílése Gyomaendrődön, népszerűsítő versenyek

szervezésével.

Kedves Gyomaendrődiek!
A Városi Könyvtárban megkezdödlek az alapfokú

gyakorlati ismereteket nyújtó INTERNET
HASZNALÓl TANFOLYAMOK! Havonként. egyen
kent 20-20 órás kepzést tartunk. amelynek 1000 Fl
a díja.

Kortól függetlenül. bátran jelentkezzen! További
információ es jelentkezés a Városi Könyvtárban.
Kossuth u. 50.. tel.: 282-598.

~ .. '~'·.:.:;~:..\,.;:.:r-~·~~::t.~:(~~~~:t..~.h:-;;;':.~~I....~~;··:~~";"~\:,,,~·::,:,:,,,_v "'~.'.:

Irodalmi pályázat kezdőknek
'. Az ACCORDlA Kiadó irodalmi pályázatot hirdet önálló kiitettel még nem .:
ji rendelkező szerzőknek - életkortól függetlenül. Müfaji, tematikus és ter- i,
~. jedelmi megkiités nincs. A 36 legjobbnak ítélt szerző müveiből 2004-ben ~

: válogatott kiitetet jelentetünk meg. fi
Bekü/dési hataridö: 2004. ianuár 15. Bira/ók. a Magyar irószövelség tagiai Ered- .;

ményhirdetés: 2004. március 31. melyről minden pályázót levélben értes it ünk. Az ,rásokat ,:
kilaró/ag pos/ai úton várjuk, nyom/a/oli vagy kezirásos /ormaban kiadói cimünkre: ;
ACCORDIA Kiadó, 1062 Budapest. Lehel u.3/B:

További tájékolódás·tel. //ax 06/1/239-2330 vagy 06/30/5317-028. va/aminl honla- :'
punkon' www.accordiakiado.hu ~

.':i-'Y"..~~,'r;tt,·t::-" ..''r.,..;tr~;r;::;r:: :\";:A'.~~-~~~.,.,~~.,"!-".,;ry.-;7:~.-~.~;~~.~::' ~;.~ ,_ ..... " ":C;~"~
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(SZAl( ~:KERESZTREJTVÉNY
Kedves ReJtvén"!dfejtök!

()

A karácsonyi rejtvénYÜDk helyes
megfejtését kérjük, hogy december 19-ig
küldjék be a szerkesztőség címére:
Gyomaendrőd.Szabadság tér l. sz.

A helyes megfejtők között sorsolás fogja
eldönteni anyertesek névsorát.

Felajánlott nyereményeink:
A Sikér Kft. 3x500 Ft-os; azÁFÉSZ 3x500

Ft-os; a Gschwindt és Társa Rákóczi-Hősök

útja sarkán lévő élelmiszer üzletének 3x500
ft-os: a Kert Kivi Kft. Selyem úti üzlete
4xSOO Ft-os; a Barna és Társa Hősök terei
üzlete 1000 Ft-os, a BaIu Print Bt. 1000 Ft
os. a FOLMELL Kft. 3000 Ft-os vásárlási
utalványai. valamint a Dávid Mátyás áruház
3 üveg pezsgője.

Jó megfejtést!

Az előző számunkban felmerült helyhiány miatl csak most tudjuk lolylalni
elkezdelt Kövesdi Gábor-írásunkat.

Joel (II.)
Édesanyám lorró leát öntölt nekünk szép, virág mintás porcelán csészékbe.

Ahidegre valólekinteltel pár csepp rumai is engedélyezett, ami Joci olvasatában
negyed csészényit jelenlett Ennyiltőltőlt magának, mikor édesanyám kimeni a
kamrába, hogy némi teasüteményl hozzon. ami még karácsonyról maradt. Én
nem szeretem arumot. inkább cilromosan iszom aleál. Miközben korlyolgallam
a finom italt, elgondolkozva figyeltem Joci arcál, melyel előbb ahideg, mosl
meg arum pirosilolI ki. Kél marokra fogla acsészéi, és úgy kortyolt, mintha az
örök élei vizél nyelné aSzent Grálból Szinle lállam, ahogy minden egyes korly
végigfui a gigáján a gyomrába. és széláraszlja vézna testében minden
lüzességét Joci három évvel voll fiatalabb nálam. Még a kereskedelmi sza
kközépből ismerlem, és később úgy alakul!, hogy egy azon áruházba kerülIünk
dolgozni. Én - aközgáz elvégzése ul án - mini oszlályvezelő, ő pedig mini egysz
erű eladó Kezdelek[öl fogva pártlogásomba vellem, - azaz jenét párIfogásom
ba veteIle magá!, anélkül, hogy megkérdezte volna, én mit szólok ehhez a
dologhoz Mi vonz hozzá? Mi az, ami miatl nincs szívem kiadni az útját, ha
mégannyi bOSSZúságot okoz is nekem? Ezen löprenglem, aminl nézlem, allogy
iszik. Édesanyám behozta a süteményt, majd ismét kimeni a konyhából, mOSI
lapinlalból, hogy nyugod lan beszélgelhessünk Pedig én ne bántam volna, ha
marad, Joci réveteg pillantással nézett utána

- Az édesanyád nagyszerű asszonyi - biztosított
- Az ... - mondIam óvatosan, meri nem tudiam mire akar kilyukadni. Joci

ne,ll az az ember voll. aki csak úgy, ok nélkül mond valamit. Az voll a\egmeg
loghatallanabb hogy nem tudatos aljasságból, rossz szándékból, sZámításból
viselkedeit úgy ahogy. Avérében volt, ez volt számára atermészetes, és öszin
lén csodálkozott I/olna, ha valaki mindezt aszemére veti.

-Igen, nagyszerü asszony - ismétel le, - bár az én anyám lenne ilyen
- Ugyan, hogy beszélhelsz így?1

- De, de, hagyd csak. Úgy ismersz, mint aki áltatja magát? Az én anyám is
nagyszerű asszony voll, mikor még szerelle az apámat De az apám elment, és
anyám azóla már nem ugyan az, aki volt Megviselle, hogy elhagyták, meg a
szegénység, és a sok munka ... Meg aztán inni is kezdeit Otlhon nem ihatok
rumos leát, meri ha lenne is pénzünk rumra - ami persze nincs, ahogy azt te is
ludod, drága, szerencsés sorsú barálom -, akkor is anyám mind meginná, mire
én hozzájutnék. No de remélem, majd itt az irodánál kijárod nekem, hogy mag
asabb illetményt kaphassak, akkor talán az én édes drága anYlJkám is újra
magára találhal. Ha megkereshetném ahavi nettó százezret. azonnal kivenném a
munkából I Lássa csak el otthon aháztartási, másra se legyen gondjai

- No de Joci, hisz nagyon jól ludod, még én sem keresek ennyit! Az üzlet
veze lő keres havi nyolcvanat tiszlán! Shol vagyok én attól?

- És hol vagyok én tőled. Igaz? Ezt akartad mondani?
- Nem úgy érlem, ne kezd már meginti
- Én? Te kezded megint a sértegetést! Persze. Ie mindig is lenéztél,

hilványabbnak tekinleltél magadnaJl
- Nem erről van szó, de hát van egy hivatali ranglétra, amin előre kell

bukdácsolni. Az nem lehet, hogy egy eladó ugyanannyit keressen, mini egy
osztályvezetői

- Csak mert diplomad van? Ezérj? Attól még lehet, hogy én különb
kereskedő vagyok, min lel

- tdes Jocim, már ne haragudj, ezl azérI még nem ludhaljuk. Majd elválik.
Minden esetre. még ha egyel is értenék veled ...

- Áhá l Mosl elárul lad magadi Szóval nem értesz egyet!
- Nem, nem teljesen Amikor én gyakornokkénl eladó vollam, kevesebbet

kaptam, mint te most, mert még nem volt olyan felkapott az áruhaz.
- De nem is szorultál rá. Neked voltaképp mindened megvan. Aszüleid

együtt vannak, 3Z apád ami nísztériumban dolgozik, anyádnak nem is kell állást
vállalnia, ilthon logad tanítványokat. Jól élnek, boldogságban. Te sem
panaszkodhatsz. Voilaképp nem is kéne dolgoznod. Én viszont... - és
lemondóan legyinteIt
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APRÓHIRDETÉSEK

(Irányár: Ft.) {oluashl!tó írússallJ i
.. ~~ • .. .:.. J

· .

AnyakönyviváHozások
Házasságkötések:

Egyedülál16 nó megismerkedne nem
dohányzó lérlival 50-58 éves Korig. Válaszl
a ,.téli nyár" jeiigére kérem a szerkesztö
~be. -b-4x-
28 éves, 175 cm magas, hazlas, kissé mo
leli lány vagyok. Keresem tarsamal 30-35
év kbzölti lérli személyében Valaszokat a
szerkeszlőségbe varok 'remény' jeligére.

750 m2-es építési telek eladó. I
trdeklódni: 06/30/9580-479 és a
66/283-489-es telelonon lehel

Megköszönjük
mindazoknak, akik

VÉHA BÉLÁNÉ
SALAMON ILONA

temetésére eljöttek,
sírjára virágot hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni

igyekeztek l

A gyászoló család

TÁR5KERESÖ

KIADO

ALLAS

JARMU

Uzlethelyiség kiadó a Fő úti Stop sörózónél
lodraszatnak. üzlelnek, irodának slb. Érd..
Ronesek István. Gye. Selyem út 111. sz.
-b-

Eretlsegivel, középlokú nyelvvizsgával,
adminisZlrátori gyakorlaltal munkal kere.sek.
Minden megoldás érdekeL Erd.:
0612012426-053 -b-4x-

Kis Polski, Iriss műszaki val eladó. Erd ..
284-190 -este.

Eladó 1 db lérll mounlenbike .kerékpár új
szerű állapotban. I.ár 14 EFl. Erd.: 66/285
535. -b-4x·

Kisbálas szalma elad6 250 FVbala. 3 lázisú.
jó állapolú villanytüzhely eladó 15 EFl. Erd;
66/285-587 este, -b-4x-

megegyezés szerinI. Érd.. 66/284-757 19
óra után. -b-4x-

601-es Trabant, lejart múszakival, elsö
kézDöl eladó - üzemképes. Lar 35 EFl. trd:
66/284·857. -b-4x-

601-es trabanl kombi )6 motorral eladó. Lár
50 EFt. Erd. 06/80/5373·644; 66/280-126.
-b-4x-
llidóTsB 51 Simson és 1 HTX 80-as
Honda Endura motorkerékpár t.ár 55 E: 140
EFt. End.. 06/2013675-599 -b-4x-

Elhunytak:
Bíró László Istvánné Tobai Róza 71, Kokavecz János 89, Szabó Lajos Jiinos
59. Iványi Bálint 72, Almasi Vincéné Tímár Erzsébel 78, Biilint Andrásné
Kopcsek Margit 91. Szabó Lajosné Véha Ilona 91 éves korában

Tisztelt Hirdetönk!
A HíRADÖBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 7_ apró
hirdelés újság legközelebbi számában való megjelenieiésre Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban is ~\éreml

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat [ingallanra, egyéb eladni
kívánl dolgai irányárálj sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jeleuék azl is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenésIl
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237, fax: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

, ------ -- -- oo _oo - ._ - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - - - *
INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) ,

Feladó neve: _ _.. _ .
Címe: , .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó):._ .

: Gabonamoly-, zsizsikgázosílás :
:MAGTÁRFE RT6TLEN íTÉS:
· csótány-, hangyairtás .
• Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 •• •· .

Nyugati hasznalt Cikkek olcsón eladÓk:
lagyaszlók. hűlók, sarok ülö garn.,
zuhanylálca, lé,vék. kerékpárok. ablakok,
ajtólapok stb. Erd .. Gye., Kulich u 13/1:
06/20/9857-259

Egyszer nasználl kék bundqZSaK. rözsaszinű

Qverall és bodyk eladók. AI (500-6 EFt)
Erd. 06/20/9319-383. -b-4x- .

Aran alut, súrgősen eladó gázlűZl1ely

palackkal. porszívó, nagy mérelú leatűzhely,

asziai, székek, konyhaszekrény st.b, Ar meg
~gyezés szerint (500-15 EFI) Erd. Kakati
Agnes Gye .. VI. ker. 474. -b·4x-

PB-gáZtűzhely, forgólárcSás mosógép, 28
as lérli versenykeré~pár, 28-as női kerékpár,
2db mázsa eladó. Erd.: 284-327.
Használt Cikkek eladók: hÜtO~k::','-i-a:-:-g-C:ya-:-:sz-'-;tó"k,
kerékpárok, hegesztó tarló (220, 380 WI.
babakocsi stb. Erd.: Körgál u 25. tel. 282
366: 06/30/4873-964.

Körbá/ás szalma, nagy súlyú hizok. csem
pekályha van ~Iadó, Ar megegyezés szerint.
Erd .. Gye, Mora F20 66/284-082. -b-4x
Használl 3-2-1-es ülőgarl1llúra, szobai
szekrénysor. konyhaszekrény, ebéd,föasztal,
gyerekheverő, mikros0tó eladó. Ar meg
egyezés szerint, Erd.: 661282-240:
06/30/3993-542. -b-4x-

Ellarlasi szerződést kötnék. gondozást
igénylő idös személlyel. Erd.. (80tOS
Gáborné) 06/30/5934-970.

SIlicu kiskulyak eladók. Erd.: Katona u. 18
sz" 66/283-485. -b-4x-

Bevasárlásl, vasalást. lakalitásl vállalok. 
hélközöen is. Erd: 283-901. vagy
06/20/3332-972. -b·

AuiÓS sölélkék gyermeküles eladó 9-36 kg
ig; 1~ves korig babaruhák eladók (t.ár 7E
Ft -) Erd .. Gye, Pászlor J u 6. sz; 284-245.
-b-4x-

3 iunkciós babakocsi (7000 FI), overallá
alakiIható bundazsák (1500 Fl) eladó. Erd.:
06/70/2402-000 -O-4x-

54 csöves állószolariUI)1, kitúnó á.llapolban
eladó, vagy bérbe adó. Ar 50 EFL Erd.: Eliás
Angéla, Gye .. Csokonai 22. -b-4x-

Szappanlözést vállalok. Erd. 284-252, esti
órákban. -b-

Eladó 1 db vezetekes gáztűzhely, 1db ma
gyar gyári nl. 26-os nói kerékpár, 2 db 120
as alu önlbzócső, 1 db ülőgarnitúra. Ár

NaQl'képernyos. szines tévét (Iávirányítos)
cserélnék kisképernyds színes léverel Erd,:
66/285-503 -ö-4x-

férli bundakabál. zománcos kályhacső,

10 l-es vaslábos, zsírosbödön eladó.
(4000 ft) Erd: Keresztesiné. Gye., Hősók
útja 71. sz. -b-4x-

Hagyatékból eladók: rekamiék. toteloK.
konyhaszekrény. szekrény~or, 3 ajlós
szek/ény, óntöltvas kád si b, Ar megegyezés
szerint. Erd: 06/20/4841-535. -b-4x
Függönyók. 2 db io állapotú szónyeg, 1 db
iróasztallámpa, s barna lakarnisok eladók. I.
ár 25 EFt. Erd,: 661283-824. -b-4x-
20q 60 kg buza eladó. I.ár 4200 ft. Erd.:
06/30/5462-539 -b-4x-

Nagymérelű pálma helyh,lány miatt eladó Ar
megegyezés szerint. Erd,: 66/282-044
-O-4x-

Favágást vallarak, lancfüresszel Erd:
06/70/2830-347.

Eladó 4db 3szárnyas ablak tokkal, üveggel,
jó állapotban !-ár 15 E fl. Erd.:
06/20/4781-528 -b-4x-
S mJ terméskő olcsón eivIhetó, Erd: esti
órákban 284-252 -b-

Iyosoknak törlénelemből Hívás~a háZhoz
megyek egyeztetni, tájékozlatni. Erd.: 285
141 (17-19 6ra): 06/30/8563-218. -b-
Női, lérli, gyermek fodrászal. Minden
kejves szépüini vágyó vendégel szere
Ieliel vároki (Endrőd, Hősök lere 12.:
06/30/5219-869)

Kossuth u. 24. sz, alatt. szenes Kazán eladó.
Érd.: este 6 ulan, vagy 06/30/4342-452
150 kg-os anyakoca eladó. tár 39 EFI. Erd,:
Wall Mária Gye. 8. Molnár u 611. ·b-4x
Technics SA-AX 540 háZI-mOZIS rádi6s
erösítÖ és N12Eline N.D·2818 DVD lejátszó
elad6 (45 E. 15 EFt) Erd.: 06170/2755-610
este -ö-4x-

A Kolman ltp-en 1. emeleti, 3 szobás ren
dezett lakás hosszú tavra kiadó, esel leg
eladó. Erd.: 06120/4272-132

Korrepelalás, lelzarkÓzlatás. magánórák.
fejlesztő foglalkozások kisiskolásoknak
Oármely tantárgyból. illetve 5.. 6. oszlá·

Angol korrepelálásl (általános és kózép
iskolásokn<j.k) vállalok: hé~őtől csütörtökig
16.30-tót Erd.: 06/30/3742-018

Fó u1116, sz, alatt ósszkomlortos, emeletes
ház, azonnal beköltözhetöen elad6. Mel
léképületlel, garánsal. 1093, ml portán.
gyümólcsósset tál 9 M Ft. Erd.: 56/284
586. -b-4x-

BűkkszentKereszlen a Völgy utcában
nyaralótelepen 445 ml-es közművesített

telek eladó. Erd, 284-469.

INGATLAN

VEGYES

Endródön. 190 m1.es, összkomfortos csala
di ház eladó Telólér-beépíthelőséggel. Pesti
lakáscsere lehelségesi l.ar 13 M FI. Erd.:
06/20/4380-560. -b-4x-
Deioli utcában löbb mini 200m2.es
tetóteres, 4 szoba + nappali + ebédló +
garázs, 3 fázis. telelon, kabeltévé. gáz-ve
gyeslüzelésú lakás 550 mLes lelken eladó.
Erd, 06130/4339-696; 66/283-035
Gyomán, Bocskai u. 4811 sz. alall jó
~llapotú. ósszkomlorlos családi haz eladó.
Erd.: 285-207.
Gyoma központjában 13 éve épült, össz
komloflos ingattan hosszú távra kiadó, vagy
eladó. Vállalkozásra is alkalmas. Társashazi
csere, értékkülönbözettel, érdekel. Érd.;
06/20/4512-412.

EndródOn 300 nÓI, bekerilell gyümólcsós
eladó. Asotl kút, villany van, vezetékes viz a
telek elótt. Erd 66/285-51015 óra után.-b
Endródón. aPOlányi Máté u. 49. sz alaIIi 3
szobás, összkomfortos ház eladó. Lár 6,5 M
fl. Érd.: 66/284-215. -b·4x·

Gyomán, aKazinczy u, 4. sz alaIli 5 szobás,
összKomfortos családi háZ. garáusal, kerti
t6val stb, 1200 m<-es telken eladó. Fjz~tési

kónnyíléssel is. I.ár 8,5 M Ft. Erd.:
06/20/3W-787. -b-4x-

Gyomán, Vasárléri ltp. 19/A sz, alaItI lakás
eladó. tár 5.3 MFl Erd .. 56/283-901 vagy
06/20/3332-972 -b-4x-

Endródón 2.5 szooas, régi lipusú. felulílotl.
összkomlo.rios ház. nagy telekkel eladó. lár
3,5 M FL Erd.: 661283-856. -1J-4x-
HuiiYán összkomlorlos, légla épitesú ház,
nagy portával, kövesúl melleIt elad6. Lár 2
MFt. Erd.: 66/283-154 -b-4x-

Gyomán. aHámán K. ulon közponli lűléses,
I.élkomlortos parasztház eladó, I.ár 1.5 M FL
Erd.: 66/282-240 -b-4x-
Gyomán. Baicsy út 5. sz. alatt közművesitett
hál eladó. lár 4.8 M Ft. Erd. 66/283-901
vagy 06/30/6512-264: 06/20/3332-972. 
b-4x-

Vásártéri IIp.-en 4 lakasos házban. I. em.-i.
2,5 szobás lakás eladó. Továbbá 1db F?gor
új mosógép és 1moloros kocsi eladó. Erd.:
284-190.

C213-as lalikazán eladó (18 E Ft. Erd.:
06/30/3987-760 -b-4x-

Gye.. Vásartén ltp. -en, 4 lakásos lár
sasházban 3 szobás lakás eladó Erd.:
06/70/2272-360. 06/30/4884-396

Gazdálkodásra al~almas tanya, 700 n.öl
lólddel .eladó. Asolt Kút, villany yan:
Endröd-Dregszólóben. Lár 2.2 M fl. Erd.:
66/386-417.284-857 -b-4 x-
Oregszólóben, Kis u. 2. sz. al~1l 2 szobás.
kertes ház elad6. !.ár 1 M Ft. Erd .. EndrŐd,

Baross 11. sz alaII, vagy 6130/5631-724
-b4x-
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RÉKA TURI-BUTIK

Sorsolás dec. 22-én 16 órakor a Réka Turi-Butikban!
A gyerekekről semfeledkezünk meg Mikuláskor!

Nyitva tartás: hétfötöl péntekig: 9-17 óriág, szombat: 8-12 óráig, vasárnap: zárva
Cím; Gyomaendrőd.Kossuth u. 17. (a Tibi cukrászda mellett)

Téli ajándékhullás a Réka Turi-Butikban!
Jöjjön el. és vásároljon dec. 1-jétó1 dec. 22-ig legalább 1500 Ft-ért, kibövült kínálatunkból

(cipők. lakástextiL,fécfi, női, gyermek aLsó ésfeLső ruházat. alkalmi ruhák. síoverallok)
és részt vesz egy sorsoláson, melyen kisorsolunk:

1 DB MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT

1 db vasalót • 1 db szendvicssütöt

.· .

Készülünk a karácsonyra!
Kezdje nálunk!

Ünnepi választék!
Mindent egy helyen!

Természetesen egészséges!
Merinói birka garnitúra 42900 Ft
Merinói bárány garnitúra 49900 Ft
Vákuum matrac 57 OOO Ft
Gyermek bárány garnitúra 27900 Ft
Mágneses lepedő, ágyrács 14900 Ft
Fenyo bio franciaágy keret 88800 Ft

Merinói gyapjú az Önök egészségéértl

Békéscsaba, Petőfi u. 2. Telefon: 66/442-967
Békéscsabai TESCO üzletsorán, Telefon: 66/453-943

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom kereten belü!:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg_-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ~
Továbbá vál/alom:
Személy-, teher-, mg -[ gépjármű not

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. Szo.: 8-72-ig.

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

BÉLYEGZŐKÉszíTÉS!
Hagyományos és önJestékező kivitelben.

Névkártyák. szórólapok. esküvoi meghivók.
készítése akár 24 óra alatt is!
Öntapadó címkék készítése.

LAMINÁLÁS A/3 (297x420 mm) méretig.

, BALU PRINT BT. 06/70/5069-818 • 06/30/9580-479 • 66/283-489L. ._._._._._._._._._._._._._._._._._.~

· .· ..

" _...:'.5}~L~.::::" &rr.1(=:!.i.';::.:J:./__' ::Ol=:.....••.,:I...~,!,:~:..1.-:1~!-.;t1'~~ ... H3t. ':J!i"..:~L.:.;;f;{:;.J!.t.-1-')JI_· ::dl!"; ~X~~"':~'t""'I'

. ,(/HiJm~ 1
KONFEKCIÓ, MÉTERÁRU .~

Gyomaendrőd,Apponyi u. 17/1. rj
Nyitva tartás. kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig, f~

szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap I ~l
:J:;'.-'rl·-il&);';;;"::i'·" -::;~;·~·I.?)r5!"!J';:~",t.:,~~'fii.fh.1.:;,:~;;r;:"V:~;~'.'~.~~'Jj;·r·~·~.:'f::j; ..;tfJ:;;;::::.;:\··-'··!~~·:).J)f:;;:;:;.,;.E·~'ii;:"4if:&

>

X 5500 Gyomaendröd,
Ipartelep u. 3.

__ Tel./fax: 661386-614,

Epítőipari Szövetkezet 661386-226

jt,reJ·1) elj.~':zcl) :j-uf!J((fósq,yr(l/

ú-z!ef</JOI'úzel'Clilc,{ é/)/ cv ser)u{'{keeel,

cIog.<Jzótiw!?/
k:IIc.'ílU:,)/ /wI'tl(:<j:o/f!li tfmz.c}eÁ.eó

és> boldoS/!Ji éuel) !d{)C{lv/

Hidegburkolás vál alak I
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

:-:;ZZ$$;$·.t:'':'""''"''''~~~$.Zz~'ZZ;.;;-.sZZ:;$~ZZ$zzz:z:;z;:X".s.z:::;':'·'''ZZ$;Z;;.,'''ZP·»''"''"'''.z~~

~ ~

t.1 &~ varrod~ Gyomae.ndröd, Kossulh u. 18. alatt ~
~~ Varrodamban vallaiom: ~~

~ g
!~ es u d
f~ hozott anyagból, gyermek mérettől a női extra méretig ~

~ egyedi méret szerint lelsőruházati termékek készítését. ~
~! Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök, H
(:\ osztályok részére ballagási kosztümök, alkalmi és táncruhák ~N ~

ft késznését is. I
lj Nyitva tartás' ahét minden napján 8-17 óráig. ~

t~ Gyors határidő, kedvező árak. ~
~ ~

~ Telelan 66/386-479/23,06/30/5648-740 ti
~ ~
~:?::~:;:::a.'B.<,::~:.~t~:.4:":;'~~~"'2.'?~.zaz-~'2i'3.~':2e.l ..e:2.."2:'2:2..u~~<:.w::.'S:a"Z..-~~~~~
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ALapazza megjövéijét, tanugon a KISOSZ-nál
A KISOSZ Békés Megyei Szervezete szervezésében az alábbi, államilag elismert

szakképesítést nyújtó tanfolyamokat índítjuk

2003. december IS-án
GYOMAENDRŐDÖN

a Katona József MűvelődésiKözpontban, Kossuth L. u. 9.

kereskedőboltvezető (78 OOO Ft)
vendéglátó üzletvezető (78 OOO Ft)

Időtartam:4, 5 hónap. Oktatás heti három alkalommal.
Jelentlcezésifeltételek: 18. életév betöltése, érettségi vagy bármilyen szakmunkás bizonyitvány.

ABC-eladó (88 OOO Ft)
Gyorsétkeztetési eladó (88 OOO Ft)

Időtartam: 6 hónap. Oktatás heti három alkalommal.
JelentkezésifeltételeIc: 16. életév betöltése, általános iskolai végzettség.

Munkanélküliek a támogatás lehetőségérőlérdeklődjeneka Munkaügyi Központ helyi kirendeltségén!

Részletftzetés lehetséges! • Adókedvezmény igénybe vehető!

Jelentkezni lehet:
KISOSZ Békés Megyei Szervezete,

Békéscsaba, dr. Becsey O. u. 4/1.-Tel.: (66)325-997,327-193,451-741,06/30/9354-371

.It .Körösi Weeke.nd Hor~~sz~~~o"
..~hO!bY., kemptn2szakuzlet r %~

HORGASZFELSlERELESEK
- teljes márkakínálat

Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-16 óráig. szombat. vasárnap 8-12-ig

Ke//eJl/es kaTársollyi ünnepeke! és boldog lU éve!l

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

YEqyriSZTírÁs, RUHAfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdVElő ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.

NyiTVA: hÉTfőTől pÉNTEkiCj 9-\ 5 ónÁiq
KözülETEkNEk hhTÓI hÁziCj sZÁllíTÁS!

ONLINE
SzámÍtás- és irodatechnika
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 181/l.

Tel./fax: 66/284-559 • E-moll' online@bekeshungary.net

ÁLLÁST AdÁNLI
Asztalosipari cég

ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ
ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
iinállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, mázoló/festii és faipari

segédmunkást/asztalos segédet keres.
Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet

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

Telefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
- boltberendezést - hagyatékat, régiségeket, ócskasá

gokat - régi stílbútorokat - parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!'- ~:r~ai_Z~~t~G.::m~~~r~d~ B_o~s~a~ U~ ~9~ .J

· .· -: Gabonamoly-, zsizsikgázosítás :
:MAGTÁRFE RT6TLE N íTÉS:
: csótány-, hangyairtás .
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :· -· .
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Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

ci) Endrődés Vuléke .' - - ;';;;'•
ti Takarékszövetkezet

>I' alapírva 1957. május 18. *

Tisztelt Tagjaink és Üg!dfeleink!

Figyelje aktuális ojáfllatamkat!

ÉRTÉKEWÜK EGYÜTT ÉRTÉKEINKET!

KöszönJ'ük az eE:5ész éves bizalmat
r O /,

és a sikeres~~.t űködést,
-) ----.r.

llivá1iook
.. ~./t,~.;,._ I , .'

On~e\c~~;k ';-1adJanak
b~'k~ ,.):f~t?t~$OPyt

'\. \ 'I .r) (

és ered~'./,~~~~-gazdag,
boldog:·~l.:,~vet.

c:..' >~

Ránk most is és ~Jö~5ben is számílhat!Julica Vzletház
Gyomaendrod, Fo út 216.

Telefon: 284-815

Nyitva tartás. hétköznap: 8-12 óráig, 13-17 óráig
szombaton: 8-12 óráig
Tel./fax: 06/66/386-553

. "." ··A .. ,...... ..

;~~ .';-TAPETA FESTEK
" :-. ,
. ·ÉS AJÁNDÉKSZALON

,5500 ~yomaendrőd,Kossuth u. 45.

Tapéták teljes választéka
már 481 Ft-tól!

.. Papir, kasírozott, habosított, selyem, fürész
poros, üvegszálas falburkoló tapé ták, hozzá:
bordűrök különböző szélességben

.. Öntapadós tapéták, öntapadós bordürök

.. Poszterek falra, ajtóra
o Tapétaragasztók
.. Szegőlécek, mennyezetlapok
Festékek

.. Kül-és beltéri festékek

.. Alapozó és zománcfestékek,
lazúrok

ti Lak.1<ok, hígitók, hézagkitöltök
.. Szinezők, pácok
.. Festő és tapétázó szerszámok
.. Ecsetek, spaklik, teddyhengerek

Egyéb ajánlatunk
.. Karácsonyi diszek és ajándékok

j'

I
I
I
!

December l-jétől 13% árengedménnyel kaphatóak
aranyékszereink!

Minden 5000 Ft feletti ékszervásárlás vagy öntés
esctén sorsjegyet adunk!

; Sorsolás december 29-énl
I Fődij egy színes tv (Shimatsu 55 cm).
, Hozza be megunt aranyékszerét és azonnal

válasszon helyette egy újat!

I
.. Hőmérők, órók, kazettók

.. Fénvképezőgépek, filmek. albumok. keretek nagV

I
választékban.

, AGFA aKciók folvamatosanl

I
• Amotörfllm kidolgozás liiváló minőségben. kedvező áron.

Popírkép készítés bórmilVen digitális odathordozóról.
! Ha oz uzletben SODO Ft felett vásárol bórmilVen termeket
l (kivéve él~szert). sorsJegvet adunk!

I

I Sorsolós december 24-en 12 órakor.
FödiJ egV színes tv (Bomann Sl cm).

I

I

'J::.~~~é4~ajé<Jet
~~!

l!======~

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Gyomaendrődi Autósiskola az alábbi időpont
ban és kategóriákban tanfolyamot indít
Gyomán: 2003 december 1O-én, 17 órakor
Endrődön: 2003. december 10-én, 17 órakor
~Személygépkocsi, ~

~ motorkerékpár W
segédmotoros kerékpár

Jelen/kezni: Gyomaendrőd, Kossulh u. 18
Telefon. 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozasok: kedd, csütörtök 17-20 óráig
ügyléllagadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig Gyomaendrőd, Knssulh u. 18•
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AGRO ÁRUHÁZ
Fö út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
Virághagymák: tulipán, jácint, krókusz, nárcisz... ,

virágföld. -cserepek, műtrágyák, fümag
Kéziszerszámok, szögek, csavarok, elemek, fóliák
Szivattyúk, búvárszivattyúk, tömlők, gumicsizmák

Esőkabátok, védökesztyük. kerítésdrótok
Létrák, műanyag kukák - 5990 Ft.

Hólapátok, üstházak, húsdarálók, töltök.
téliesített munkaruhák

Szeneskályhák, kályhacsövek, Salgó- és teatüzhelyek.
Adventi gyertyák, diszgyertyák, karácsonyi diszek és ajándékok

Elektromos fütők

Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

7~ ?Itáté
Tel.: 06/20/9527-032. 66/386-274

Kellemc.< karác50llYI (; voldvg új ével kívirlllJné lltilldell kedve; vir5irrlólIl!l/(Ik.'

Tüzép-telep
Gyomaendrődőn,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron • oltott mész, kovács-szén,

dunai sóder és impDrt cement kedvezményes áron
készletből vagy rövid. határidőre megrendelhetök!

TÜZELOUTALVÁNYOK BEVÁLTÁSA!
Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071,66/284-812 este

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
CYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁ~ TÉR 5. TElEfON: 284~255

KARÁcsoNyi VÁSÁR A lÁTSZERÉSZ ÜZlETbEN

MiNdEN fElNŐTT És CiYERMEk SLEMÜVEC;kERETEk

20-50%/05
ÁRENC;EdMÉNNyEl kíNÁluNk kEdVES vÁsÁRlóiNkNAk

dECEMbER 2 3~iCi!

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk a bolt
vásárloinak!

TismlETIel: Szn,.~{1 Cilln LATszER~E5lER

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

•

- ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- személszáliítás
- szállítás, gép bérlet
- belonértékesítés, helyszínre történö kiszállílás
-teljes körű temelkezési szolgáltatás

A MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-aJkatrészek,

perifériák. kellékek
• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

lervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid haláridővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben váJlaljuk továbbá nYDmtatók. mDnitorok. táp·

egységek stb. javítását

Részletfizetési lehetőség!
Cimünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)

E-maiI: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610

Nyitva tartás: hétfőtól péntekig 8-I2-ig és 13-17 óráig

Értesítjük Önöket, hagy ÓRÁS ÜZLET és AJÁNDÉKBOLT nyílt
a F6 ú1157. SZ. alatt (a némel templommal szemben),

ahol elemcsere, órák, szíjak. fémcsalok, ajándéktárgyak kaphalók
Kedvezményes karácsonyi akcióval varjuk vasarlÓinkal. 10-2Q-30% kedvezmények
......~y! !~~. ~~~!~~:. ~~.I! ~!?I. p'~.n!~.~~ 9.:..~::!.?: .!.3.-:-.1.? .~r~I~:. ~~~~.~~ I.?~:. ~::.12..6r~ ~9 .

lPC Direct AkCiÓ!
Meghosszabbítva december 31-ig
Bekötés; díj 8000 Ft

+ antenna 3800 Ft

Továbbá egyedi műholdvevőszettek
karácsonyig akciós áron:

Analóg műholdvevőszett: 18 900 Ft-tól
Digitális műholdvevő szett: 28 900 Ft-tól

TELEMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: 06/20/9266-853
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CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZAL·ON

• Lakásvilágítási felszerelések - mennyezetlámpák.
csillárok, spotlámpák

• Zalakerámia burkolólapok - falburkolók,
dekorelemek, padlóburkolók, szegők

• Acryl kádak
• Zuhanykabinok
• Fürdőszoba szekrények
• Laminált parketták
• Rubbermid, Curver műanyag termékek
• Bel- és kültéri festékek
• Ajándéktárgyak, karácsonyi díszkellékek

'J:::~~~!

Békés megye területén 50 OOO Ft feletti vásárlás esetén
díjtalan házhozszállítás J

Nyitva tartás:
hétköznap 8-17 óráig, szombaton 8-12 óráig

Tel./fax: 06/66/284-528 • Mobil: 06/20/9667-647

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

Gyomaendrőd Város Önkormányzata SAPARD-pályázaton támogatást nyert
mikrohullámú adatátviteli hálózat létesítésére és 40 egyéni, valamint 5 csopor
lOS lelhasználói végpont lelepitésére, és beűzemelésére. Amikrohutlámú hálózal
lehelőséget biztosít az internelelérés minőségi paramétereinek javilására, mely
lyel elsősorban helyi vállalkozások számára kívánunk versenyképességet
növelő, korszerü kommunikációs hátteret biztosítani.

Gyomaendrőd Város Önkormányzala a40 egyéni és 5 csoportos végpont
lérílésmentes kiosztása érdekében az októberben meghirdetett helyi pályázat
benyújtási határidejét 2003. december 31-ig meghosszabbítja.

A pályázat részletes leltételei megtekinthetők 2003 december l-jétől az
önkormányzal honlapján a hMp://www.gyomaendrod.hu/hirdeiőtabla/palyaza

tok oldalon, illetve személyesen nyomtatásban átvehetők aKistérségi Irodában.
Apályázatokkal kapcsolatban akövetkező lelefonszámokon kérhető felvilá-

gositás 66/581-235, 66/581-236 Gyomafon Rádiótelefon Szakűzlet Gyomaendrőd, Fő út 188. Tel: 06/66/283-474
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MIKRO-ADAT PÁLYÁZATI FELHívÁs
HELYIVÁLLALKOZÓKNAK

Felhivás l Arendőrség lelhivja alakosság ligyelmél, hogya léli ~özlekedés során
ligyeljenek aveszélyekre A lálási és az útviszonyoknak meglelelően vezessék a jár
műveiket. Ugyanakkor gondoskodjanak ajármú műszaki állapotának átvizsgálásáról a
baleselek elkerülése érdekébenl

2003. novemberi eseményekról
13-án rendkívüli haláleseltörlénL 6óra 25-kor bejelentették, hogy egy gyomaendrődi

hölgy aBajcsy út egyik kocsmája e/öN az úton el halálozott. Arendőrségi vizsgálat megállapí
tolla, hogya 63 éves hölgy valószínűleg ittas állapoiban leült akerékpársávra, és ott az éjsza
ka folyamán kihűlt.ldegenkezűségre utaló nyomokat nem találtak.

23-án jelentette be egy helyi lakos, hogy testvérél hollan találta lakása konyhájában A
szemlebizollság megállapította, hogya férfit szomszédai már 2-3 napja nem látták, ezért szól
lak tesivérének. Megállapílollák lovábbá, hogy az elhalllérli kél csuklójára egy-egy lecsu
paszilott végű kabel voll tekerve. Adrót másik vége alali elektromos aljzalba volt bedugva
Idegenkezúségre ulaló nyomokal nem talállak.

2003. február 1-18. közölt történi, hogy ismerellen elkövető agyomaendrődi vizmű

lelepére behatolt, kerilésbonlás módszerével. A lelepről egy 2,5 millió Iarini értékú bon
tókalapácsol viII el. Arendőrségi nyomozás során kiderült, hogy az el követő aszerszámot egy
vidéki lelepülésen érlékesilelle. Aközelmúltban meglalállák ezl, és a lulajdonosnak vissza
szolgáltatták, akar megtérült Jelenleg 51ő gyanúsított kihallgatása történi meg

lS-én 145-kor megszóialI abesenyszegi kocsma riaszlója, belörésl jelzell. Akiérkező

járőrök megállapították, hogya kocsma Fő út felőli ablakát benyomlák, és azon behatoltak. A
lorrónyomos inlézkedés során aközelben igazollallak egy 20 éves helyi lérlit, aki először min
denliagadotl, majd később ellentmondásokba bonyolódott, végül beismerte telléI. Ahárom
doboz cigit és 1500 lorinlot megtalállák alakásán.

7-én aFő úton illas vezetés miatt ieljelentellek egy kerékpárost, aki először nem voll haj
landó meglújni aszondát, igy vérvéleire és vizeletvéleire ől elszállították.

7-én bejelenlellék, hogy egyik szarvasi úlon lévő klt. telephelyéről egy dolgozójuk
laanyagol tulajdonit el. A helyszinre érkező járőr meglalálta a laanyagol a gyanúsilolI
aulójában, az illetőt arendőrőrsre előállílollák

20-án balesellörlént a Hősök útjan. Agimnázium előll személyi sérüléssel járt az a
mesterkedés, amelynek során aBMW solőrje aFő út lelől az Esze Tamás ulca irányába ha
ladás soran elhagyja az ulai, és aparkolón keresziül egy Iának ülközött. Avezető és egy utas
könnyebben, egy utas pedig súlyos sérülési szenvedeI!. A vezető ugyanis a kézilék
múködtetésével próbált egy kanyart bevenni.

Ismerellen elkövelő ellen lolyik eljárás, aki 17-én éjszaka az Arany János ulca egyík
ingatlanába behatolt. és az alsó épüleiből elvítt 1 kompresszori, lúrógépet, rezgőkést és
lánclűrészt. Akár kb. 80 ezer lorint.

[. Rendőrségihírek .]
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