
Még csak egyszer fenyegették meg
névtelen levélben

A városban fut6tűzként ter
jedt ahír, hogy dr. Frank6 Ká
roly polgármestert atrocitás
érte. Egyes hfrekszerintegyik
este azutcán valakimeglepe
tésszerűen egy j61 irányzott
pofonnal "üdvözölte" a pol
gármestert. Frank6 Károlyt61

érdekl6dtünk, történt-e ilyen
rendkívüliesemény?

- Ugyan, ez természetesen
nem igaz! Persze, én is hallot
tam másoktól is, hogy acigá
nyok rnegvertek. Tény
viszont, hogy még egy rossz
szót nem mondtakaszemem-

be. Sőt, rendezvényeken,
összejöveteleken megtapsol
nak, s ez igen kellemes érzés
számomra.

- Verekedés, fenyegetés
tehátmégnem történt?

- Még nem, de néhány fe
nyegető névtelen levelet már
kaptam, de ezek közül tulaj
donképpen csak az első szólt
ellenem. Ebben valaki - tu
dom is, hogy ki - azt írta, hogy
mit akarok én, hiszen egy sen-

ki vagyok. Még egyszer mon
dom tehéÍ(, remélem, hogy
még nem adtam okot arra,
hogy szidjanak vagy bántsa
nak.

Persze, előbb-utóbb· lesz
nek népszerűtlen intézkedé
seim, melynek következmé
nyeként bizonyosan egysze
rűbb lesz egyeseknek azt
mondani, hogy "a fene egye
meg eztaFrankóL"

-ok&-

(3. oldal)

Kinekellenszenves az
új jegyző?
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Az igazgató· nem akar, .(l~:,.,;

köpönyegforgatónak,lá-tszani· I
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tiszteletdíjak és a költségtérí
tések fizetésének módjáról, az
elszámolásról felsőbb döntés
még nem 'született, ezért a
képviselői díjak kifizetését
egyel6re felfüggesztették. Az.
alpolgármesterek viszont no
vember 1-től kapják anekik já
ró bruttó 1Oezer forintot.

Bár az idegen szavak szótá
ra szerint afrankó (olasz szó)
jelentése bérmentve, ám vá
rosunk polgármestere ma
gyar és fizetése bruttó 35
ezerről 45 ezer forintra nőtt az
utóbbi hetekben. Ajegyző 43
forintot kap bruttóban.

,

BE MENTVE

Képviselő-keresetek

--
,

FRANKO
Ahelyi közvélemény megle

hetősen méltatlankodva vette
hírül, hogy a gyomaendrődi

képviselőtestület egyik első

feladatának tekintette, hogy
saját tagjainak fizetését meg
határozza.

A helyi önkormányzatról
szóló törvény 20. paragrafusa

(2. oldal)

Nemlesz
helyi adó

idén...

szerint "...a testületi munká
ban való részvételhez szüksé
ges időtartamra aképviselőta
munkahelyén fel kell menteni
amunkavégzés alól. Az. emiatt
kiesett jövedelmét aképvise
lőtestülettéríti meg... " Múlt év
végén a képviselőtestület zárt
ülésen sietve döntöttafizethe-
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Nem lesz helyi adó idén
* Munkaidő után teaestre

is jár apolgármester
* Szimbolikus honorárium
* Kiegészítik agyengéit
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- ügyvitelszervezés
- adótanácsadás
- jogi tanácsadás
- termeltetés, kereskedelem,

szolgáltatás.

lemre. Idén még föl vagyunk
mentve a bevezetése alól, ám
1992-ben mindenképpen beve
zetjük, persze meggondoltan
megkeressük a lakosságnak az
esetleg még fizetőképes rétegél.
Valószinűleg a vizparti telkekkel,
hétvégi házakkal rendelkezőknél

vetjük ki az adót. Hogy ez milyen
mértékű lesz, azt ma még nem
tudom.

- Információink szerint a vá
ros több mint 50 milliós adóssá
gából 25 milliót jöv6re kell
kifizetni.

- Az 50 millió forint talán két
ségbeejtően soknak tűnik, ám a
környező városoknak még ennél
is több adóssága van. Orosházá
nak például 100 millió, Mezőbe
rénynek szintén több mint 50
millió. Tény, hogy jövöre 25 mil
lió forintot kell visszafizetnünk,

- Honna'! lesz pénz az adós
ság felének rendezésére?

- Ezt ne tőlem kérdezze.
- Elégedett-e ajegyz6szemé-

lyéve/?
- Igen, nagyon boldog va

gyok, hogy Timár Gyöngyi lett a
jegyző. Úgy gondolom, hogy az
alkatomból adódó gyengéimetjól
kiegészlti majd. H. E.

kormányzat pénzügyi munkáját
más vezet6 irányItja majd?

-Igen, apénzügyi vezetést ké
sőbb valószinűleg más személy
képviseli majd. A közszolgálati
törvény megjelenése után meg
pályáztatjuk avezetői pozlciókat,
a jelenlegi osztályvezetői álláso
kat. Természetesen a jelenlegi
vezetők is pályázhatnak.

- Ahlrek szerint valószInűleg
csökken apolgármesteri hivatal
apparátusánaklétszáma...

- Úgy vélem, hogy az itteni 43
ember helyett 35-36-ban fognak
dolgozni.

- Azt mondják, hogya 19 f6s
testület tagjaiközött több az end
r6di, illetve azendr6diszármazá
sú, mintagyomai.

- Ha az endrődiek többségben
is vannak, az annak köszönhető,

hogy az MDF-esek - mint ismert
-lemondtak...

- Atörvény szerintahelyi ön-
kormányzatok öt féle - éplt
mény-, kommunális, telek-, ide
genforgalmi és iparűzési - adót
vethetnek ki. A testület mikor
döntahelyiadókkérdésében?

- Minden bizonnyal szüksé
günk lesz a helyi adókból szár
mazó önkormányzati jövede-

mert nincs meg még a földtör
vény, a privatizációs törvény,
nem ismerjük még a hivatal fel
adatait, hatáskörét, hiányzik a
közszolgálati törvény. Igy alig le
het dolgozni. Sajnos, a Politikai
Foglyok Szövetségének helyi
képviselőjén kivül nemigen van
párt, amelyik segftene. Könnyű

volt kivonulni, lemondani atestü
leti munkáról egyeseknek. Úgy
érzem, hogy aválasztások után a
pártok nem vállalnak közszerep
lést.

- Atestületet máris sokan tá
madjákasajátrészükre megsza
vazott tiszfeletdlj, illetve költ
ségtérftés miatt.

- A képviselők heti 20-30
órán át dolgoznak közügyekben.
Ezt a tevéKenységet nem lehet a
korábbi tanácsi testület munká
jával összehasonlftani. Egy or
vos, pedagógus, vállalkozó kép
viselői munkáját, ha kis pénzzel
is, de szimbólikusan honorálni
kell. Ezt a feladatot társadalmi
munkában nem lehet márvégez
ni.

- Atestület úgy döntött, hogy
januártól megemeli a polgár
mester fizetését 35 ezerr61 45
ezerforinúa...

- Ezt azért fogadtam el, mert
csak ny módon lehetett jegyző
höz jutni, sIgy lehet csak jól kép
zett pénzügyi szakembert, köz
gazdá"Szt találnunk. Bruttó 30
ezer forint fIZetésért ide közgaz
dász nem jön dolgozni.

- Ezaztjelentheti, hogyaz ön-

Polgármester úr, a hivatalba
lépése óta elteltkétés fél hónap.
Hogyan értékeli az önkormány~

zaü testület és az apparátus
munkáját?

- Enéhány hónap alatt kiderült
számomra, hogy tevékenysé
gem rendklvOl időigényes mun
kát jelent. Kötetetlen munka-

I időbendolgozom, ami aztjelenti,
I hogy reggel háromnegyed 8.tól
Iáltalában este 6óráig intézem hi-
vatali ügyeimet, s ezután követ
keznek olykor olyan protokolláris
események, mint például egy te
aest vagy afocicsapat évadzáró
Onnepsége. Kissé szokatlan ez
számomra, hiszen polgármester
még nem voltam, tehát ilyen jel
legű tapasztalataim nincsenek.
Gyakran nem is mindig tudom,
hogy különböző helyzetekben
miként viselkedjek, azaz adott
esetben ne tűnjek sMúl szerény
nek, se álszerénynek, se nagyké
púnek. Különösen egy hónapon
át volt nehéz amunka, amikor se
vb-titkárom, se jegyzőm nem
volt Ráadásul Hunya Miklós tá-
ozását nehezen emésztették

meg a dolgozók. Úgy éreztem,
hogy meglehet6sen magamra
maradtam. Az elmúlt hónapok
alatt alakosság közOl többen ke
restek fel különböző gondokkal.
Ezt pozitfvan értékelem, ám ag

aszt, hogy nagyon sok jó lehe
séget üzletet szalasztunk el.
indenki csak beszél és még~

mtörténik semmi. Konkrét lé
seket nem is igen tehetünk,



Az igazgató rágalmazási pert indított Szabó János ellen

Tisztelt Minirlterelnök Úr!

Gyomaendrődi Kisgazdapárt és aföldjétől

jogtalanul megfosztott gyomaendrődi parasztság

Mi, gyonaendrődi parasztok, akiket földjüktől megfosztot
tak, kérjük a Miniszterelnök urat, hogy az általunk felhatal
mazott dr. Zsíros Géza urat, az általa beterjesztett
földtörvényben maradéktalanul támogatni szíveskedjék.
Gyomaendrőd kisgazdáinak ősei az államtól kemény arany
koronáért megvásárolták tulajdonukat, faekékkel, ökrökkel
feltörték müvelhetővé tették. Tehát mi ősi örökségünket kér
jük és követeljük vissza, amit Rákosi és Kádár erőszakkal el
rabolt. Oda jutottunk, hogy saját földünkért hektáronként
tízezer forintot fizetünk atsz-nek. Ez az állapot nem tartható
fenn, az országot csak akisgazdaságra épülő mezőgazdaság

tudja felvirágoztatni. .f.~' .
Tisztelt Miniszterelnök ú'r! Még egyszer megkérjük:
"Még kér anép, most ad\atok neki!
Nem hallottátok Dózsa G~örgy ~írét?"

Dózsa György 1514-ben, amikorTúr alatt átkell aKörösön,
ebből atérség ből ötezren 'csatlakoztak hozzá. Mi dr. Zsíros
Géza mögé huszonötezren csatlakozunk, ha jelt ad.

Tehát kérjük aMiniszterelnök úron keresztül a kormányt,
hogy kérésünket a legmesszebb menőkig támogassa a de
mokratikus Magyarország mielőbbi felépülésének érdeké
ben.

Tisztelettel:

S.S.

húsz év múlva? Egyszeruen kép
telenség. hogy kfvülállóként be
leszóljon a vállalat életébe.
Egyébként a békéltető tárgyalá
son kezdeniényeztem: ha Szabó
János nyilvánosan bocsánatot
kér. hajlandó vagyok visszavonni
a feljelentést. De erre nem volt
hajlandó.

Kifejti még az igazgató. hogy
semmi baja amunkástanáccsal.
Vezetőjük közül ketten ma is tag
jai avállalat legfelsőbb vezetésé
nek. A munkástanács egykori
ügyvivőjétől, aki pályázott az
igazgatói székre, közös meg
egyezéssel váltak meg.

- Szabó János kezelhetetlen,
indulatos ember volt. Arossz in
dulathoz, hozzá nem értés páro
sult, rossz következtetéseket
vont le, szavai félrevezetőek. Mi
nősithetetlen hangon beszélt,
senki nem mert ellene tanúskod
ni. féltek tő!~. Az egyik hölgy sir
va panaszolta. hogy amikor nem
akarta aláimi a jelenléti ivett
fonnyadt kurvának titulálta. Most
sorra lépnek ki amunkástanács
ból. Két munkástanácstag meg
keresett. Őszintén elmondták:
örülnek, hogy nyugvópontra ju
tott aSzabó-ügy.

Ki tudja. lehet, hogy néhány
menet még hátra van. -

Amunkástanács elnöke
nem kér bocsánatot

amikor a határozat meghozatala
előtt azt állitotta, hogya munkás
tanács vezetői helyeselték az el
távolitásomat és amunkám ellen
is kifogást emeltek. Mindezellen
tétes akorábbi állásfoglalásukkal
és a döntőbizottság véleményé
vel.

Ezen aponton az ügy fordula
tot vett. Időközben Szujó Zoltán
rágalmazási pert inditott Szabó
János ellen. aki az egyik tanács
kozáson azzal vádolta, hogy a
160 embert foglalkoztató üzem
ben az igazgató Rákosi Mátyást
megszégyenitő besúgóhálózatot
épitett ki és terrorlsztikus diktatú
rát honositott meg.

- Amikor anyilatkozat megje
lent az újságban. sokat gondol
kodtam, hogy mit tegyek - kezdi
az igazgató. - Engem vagy avál
lalatot elmarasztaló megjegyzé
seket eleget hallottam Szabó
Jánostól, ezeket már megszok
tam. Az utóbbi azonban annyira
durva és sértő, hogy nem tudtam
lenyelni. Ennek ellenére azt
mondtam amunkástanács mos
tani vezetőinek: eltekintek afelje
lentéstől. ha jogilag rendezik az
ügyet, mert hogyan lehet valaki a
munkástanács- elnöke. amikor
nem is dolgozik avállalatnál. Kö
zölték: csak akkor lépnek, ha le
zárul az ügy. De mikor zárul Ie.

határolták el. A munkástanács
elnöke nagy fölénnyel (57:6
arányban) Szabó János lett,
most már a jOgi procedúra sem
maradt el. Viszont amásodik ne
kifutásra sikerült elfogadtatni a
vállalati közgyűlésen az új szer
vezeti és működési szabályzatot,
amely létszámcsökkentésre kö
telezte az igazgatót. Némi huza
vona után megszüntették az
önálló szállitási, ügyintézési
munkakört. és július 24-i hatály
Iyal nem tartottak igényt Szabó
János munkájára. úgyhogy júni
us 7-től mehetett, amerre látott.
Igen ám, de avállalati munkaügyi
döntőbizottság vissza helyezte
az állásába, mert szerintük mun
káját kifogástalanul ellátta. Az
igazgató azonban nem engedte
be avállalat területére, fellebbe
zett a Békés Megyei Munkaügyi
Bfróságon.

-Igen, apert az igazgató nyer
ta - mondja Szabó János, aki a
mai napig elnöke avállalati mun
kástanácsnak, és úgy gondolja,
hogy ugyanazok a menteimi jo
gok illetik meg, mint a szakszer
vezeti tisztségviselőket. - De
nem nyugodtam bele, törvényes
ségi óvást emeltem az itéletellen.
Szujó Zoltán ügyvédje ugyanis
befolyásolta a biróság döntését.

Szabó János, aGyomaendrődi
Hőtechnikai és Gépipari Vállalat
egykori szállltási ügyintézője el
keseredett, issza akávét, reszket
akeze, immár munkanélküliként
lapozza ap~res iratokat, újságki
vágásokat. Igy múlt el avilág di
csősége. Még 1989 elején
reménykedett, hiszen az MDF he
lyi elnökeként kezdeményezte a
vállalati munkástanács megala
kItását. Ment is minden, mint a
karikacsapás. Afelhivást az igaz
gató, Szuj6Zoltán is aláirta. Csak
akkor kezdett visszakozni, ami..
kor elolvasta a munkástanács
működési szabályzatát, amely
ben szerinte törvénysértő kitéte
lek szerepeltek, ilyen feltételek
alapján nem ismerte el a mun
kástanácsot. Rögvest összehi
vott egy vállalati tanácskozást,
ahol előadta aggályait. Az ered
mény: csupán tizenegyen sza
vaztak a munkástanács mellett.
Ráadásul azt a hibát is elkövet
ték. hogy nem jegyeztették be a
szervezetetacégbiróságon.

Nyolcnapi működés után tehát
kimúlt a munkástanács, de a
megszállottak nem adták fel a
küzdelmet. A szakszervezetből

egyre-másra léptek ki az embe
rek. igy tavaly januárban új mun
kásvédelmi szervezet alakitását



MDF-hírek

HA...
... az önkormányzati testületben tag lennék és nem tudnék helyesen, élő

szóban nyilatkozni, főleg kérdezni és válaszolni arendszellls nyilván~s ösz
szejOveteleken, akkor megkémém a magyar nyelv használatában járatos
képviselőtársam, hogy közlendőimet vesse papfna Én ezt szégyen ide, vagy
oda, felolvasnám, talán meg is tanulnám.

...módom lenne rövid időn belül nyilnék egy olyan könyvesboltot Gyoma
endrődön, ahol csak anyomai Kner Nyomdában kéSLilett könyveket, nyo~
tatványokat árusítanám. Természetesen igazi -könyvbarát eladókat
alkalmaznék.

...az áfésznéf döntő szóval bímék, könyvesboltjukat újjávarázsolnám. AI
doznék rá valamilyen forrásból, mert érdemes. Aneffl1udom kihez tartozó,
vele szomszédos mozival ugyanezttenném.

...asportcsamok talán egyszer újra használható lesz új pályázatot fmék
irányftására. Altapályázatotfogadnám et, amely tartalmaznáaszégyenteljes
kényszerszünet okozta károk gyors meg1ériilését, asport, a műVelődés, a
szórakozás lehetőségeinek változatos válaszlékát GYOMAENDROD polgára
inakóhaja szerint.

...aközpénzeketén osztanám el, nemcsakalabdarúgásttömném állandó
an aránytalanul. Ahagyományokban gazdag rtlplabdát és kéZilabdát is édes
testvér1<éntpátyolgatnám.

.. .lehetőséget kapnék arra. hogy agyomai mQvelődési házat felráznám téH
álmából, pályázatottennék kOzzé tartalmai nllleszánszáért!Aki erre vállalkoz
na teljesen szabad kezet kapna. Isméllem aszó szoros értelmében VALLAL
KOZNA! Atehetséges néptáncegyOttesnek szponzort keresnék. Abüféjét is
kijózanítanám balkáni kábultságából.

...az önkormányzat segltene, meghirdetJlénk egy települési egészség
programot. Orvosokat, testnevelőket, edzóket, sportolÓka~ sportszenlen élő
polgárokat bfznék meg ennek megvalÓSítására. hllm kampányszerúen,
egész évben. Akik ett61 odzkodnának, hogy erre nincs pénz, azokat TETTEK
KEL elnémftanám.

...rajtam múlnak, csak egy olyan személynek adnék italbolt, kocsma, já
tékterem stb. múkOdésél'll engedélyt, aki a18 ÉVEN IJ..UUAKAT, SZESZES
ITALLAL nem szolgálja ki, és alegalamosabb sugallatú (haszon, akció, stb.)
videokazetták bemutatásával nem nyomorftaná fiataljaink kialakuló féltlen lé
vő személyiségét (Haafentieket nem tartanák be, üzleteiket BEZARNAM!).

...az önkonnányzat megtizetne atestületében vala:m, hogy rendszeresen
nap mint nap kisérje figyelemmel akereskedelem és szolgáltatás minőségé~

jelezné az irreális árdrágftásokat (Példa erre a90 forintos és a120 forintos
NARANCS története!) Városi lapban népszenlsltené az olcsóbb áruk boltjait,
arendszeresen elfogadható áron szép portékát árusItó kofákat.

...tudnám a lakclmé~ újbÓl meghIvnám az Angliában élő Hattar Győző
gyomai szá.nnazású költőI, (rót, világirodalmi rangú múvészt, gondolk~d~
hogy bölcs tanáccsal istápolja településünk kultúráját Erkölcsileg képvlselJa
avilág előtt szülőföldje múltját, jelenét, jöVŐjét (Ha angol nyelvismerettel ren
delkeznék evilágnyelven rrt levéllel csalogatrJám haza vendégségbe.)

... beköszönt amáius, rendeznék Gyoma és Endrőd volt határán egy nagy
SZERETET-BARATSAG majálisl Bíznék sikerében és ezt minden évben élet
rehrvnám.

...az önkonnányzati választásokon alul maradtam volna, győztes vetély
társaimmal kibékülnék, intelligens magatartásommal segíteném népszenlsf
teni munkájukat. Skülönböző pártállású vezetőkkel megbékélnék.

...ezek közül axx. század utolsó évtizedében csak néhány is megvalósul
na én lennék az egyik legboldogabb bevándorló gY0rl ...Iendrődi állampolgár!

, Hlidú LJIZI6

Szeretettel köszöntünk minden
Kedves Olvasót és egyben békés,
boldog 1991-es évet kivánunk a
város valamennyi polgárának. El
telt aválasztások óta annyi idő tele
pülésünkön, hogy tisztázódtak,
rendeződtek, hogy a pártok és a
szervezetek Inllyen szerepet tölte
nekbe városunk életében.

A Szabad Demokraták Szövet
sége és aHonismereti Egyesület a
hatalomban jelentős súllyal vesz
részt. Szervezetünk továbbra is
maximálisan a lakosság érdekei
nek képviseletét tartja fontosnak,
elsődlegesnek. Az MDF-nek a
konstruktiv ellenzék feladatát kell
betölteni városunk életében. Ezt fe
lelősséggel vállaljuk. Ellenvélemé
nyeink, javaslataink esetében nem
a hangoskodás, ellenkezés, ha
nem mindenkor az épftő, jobbitó
szándék vezérli szervezetünket. A
hatalom és ellenzék elképzelései
nek, véleményeinek ütköztetésé
ből, kompromisszumából alakul
hatnak kl talán a legjobb megoldá
sok.

Természetesen ez akkor lehet
séges, ha mindkétoldalon azegyé
ni érdek és hatalmaskodás felé
emelkednek a köz érdekében tett
cselekedetek. Bárl<i ls legyen hatal
mon, egy kontrollnak lennie kell ve
le szemben. Szervezetünkhöz
nagyon sok jelzés és reagálás ér
kezett az eddig nyilvánosságra ho
zott testületi döntésekkel kap
csolatban. Az alábbiakban állás
pontunkat szeretnék Ismertetni né
hány döntéssel kapcsolatosan:

. Testületi ülések. Szervezetünk
szeretné, haatestületakésőbbiek

ben irásos alapanyagot adna apár
toknak, szervezeteknek ~ előter
jesztendő anyagokból. Alláspon
tunk a testületi üléseken történő

szavazásokról, határozathozata
lokról. Javasoljuk, hogya nyilt sza
vazások megoszlásai név szerint
kerüljenek rögzitésre, illetve I~köz

lésre, hogy ki, miként voksol. Igya
lakosság követheti, érzékelheti,
hogy az adott képvi~előík hogyan
és mikéntdöntöttek. Igya képvise
lők ls nyiltan vállalják, hogy miként
szavaztak, nem lehet ,kibúvó vagy
bebúvó', hogy testületi döntés
volt, én igyszavaztam.Ademokrá
ciának úgy véljük, ez ls egy fontos
pillére lenne. Az ülések kialakult
Időponij~rólldőben legyentájékoz
tatva a lakosság, hiszen ezeken
minden állampolgámak joga van
részt vennI. Reméljük, hogy azárt
ülések száma nem fog szaporodnI.

HornokBéláné
Az MDF tudomására jutott, amit

apolgármester szóban megerősi

tett, hogy Homok Béláné akét ün
nep között visszaadta mandátu
mát. Néhányan nap múlva azon-

ban ismét úgy döntött - mégis
meggondolta magát, továbbra is
marad. Reméljük, hogy aharmadik
meggondolásnál már valóban sa
ját belátása szerint cselekszik.
Egyben elgondolkodtató, miként
tud igy felelősséggel szavazni az
egyes testületi kérdésekben. Hor
nok Béláné eddigi véleményeit és
cselekedeteit figyelembe véve, az
MDF elhatárolja magáttőle és aké
sőbbiekben mintfüggetlentestületi
tagnak tekinti, és mint ,független
nek' eredményes munkát kiván.
Gyomaendrődi Hfradó
Cenzúra nélküli szabad, demok

ratikus, kéthetente megjelenő Hira
dóttudunk elképzelni. Reméljük, a
testület nem húzza túlságosan
hosszúra a pályázatok elbirálásá
nak idejét és rövidesen felelős

szerl<esztőttalál, pártoktól és Hon
ismereti Egyesületektöl független
ember személyében. Az elbirálás
nál ne az egyén horoszkópja le
gyen a döntő, hanem a szakmai
houáértés, rátermettség. Támo
gatni tudnánk akár két szerkesztő
vel, egymástól független két helyi
lap megjelenését. A szinvonal, a
keresettség eldöntené, melyik len
ne az életképesebb. A hfradó no
vemberi, decemberi számának
szinvonala mindenképpen vissza
esésttükrözött.

I.<öltségvetés - helyi adók
Erdeklödve vá~uk az ez évi költ

ségvetést és a helyi adókkal kap
csolatos tervezeteket. Ezek
Ismeretében tudjuk majd a város
lakóinak szociális helyzetét szem
előtt tartva elképzeléseinket, véle
ményelnket kialakitani. Minden
képpen elgondolkodtató, hogy
lakosságunkat lehet-e helyi adók
kalls terhelnI.

Testületi tagjaink tiszteletdijai,
könségtérftésel

Nem értünk egyet a testületnek
megszavazottdijak mértékével és
kifizetésének bevezetési idejével.
Ami összegeket- ha minden igaz
megszavaztak, kb. 2millió forint ki
adást jelent járulékokkal együtt ez

Huszár
Gyomaendrőd város képviselő

testülete ez év február 1-jétől ahe
lyi autóbuszközlekedés viteldijait
az alábbiak szerint határozta meg.

Vonaljegy (menetjegy) ára: 14 Ft

Bérlet (dolgozói) ára: 250 FVhó
Tanuló és nyugdijas bérlet ára:

100 FVhó
AKörös Volán által végzett helyi

közeledést havi 48 ezer forinttal tá
moga~a az önkormányzat február-
ban és márciusban. .

évben, figyelembe véve a volt ta
nácselnök és vb-titkár, valamint a
leendő jegyző és polgármester fi
zetése közötti különbséget ls. Mivel
úgy értesültünk, a jegyző 43 ezer
forint'hó, a polgármester 45 ezer
FVhó, az alpolgármesterek (társa
dalmi megbfzatásban) 10 ezer
FVhó/fő fizetésben részesülnek. A
2 millió forintban még a külső

szakértők dljai sem szerepelnek.
Álláspontunk nekünk is az, hogya
szakembereket meg kell fizetni, de
atestületnek az indulásnál nem lett
volna szabad pénzt felvennI.

Tudjuk, hogy az országban szá
mos helyen igy döntöttek, de akad
nak olyan helyek is, ahol sokkal
fontosabb dolgokkal törődnek. Jó
lettvolna, ha adecemberi számban
pontosan leközölték volna, ki
mennyi összegben részesül, a

rémhirek elkerülhetők lettek volna.
Ezek apluszköltségek az adófIZető

polgárok pénztárcáját fogják ter
helnI.

Városunk két egyéni választó
körzetében ismét elindul a válasz
tási kampány. Az MDF egyetlen
körzetben sem adja támogatását.
Szervezetünk továbbra ls figyeli és
várja alakosság jelzéseIt, észrevé
teleit

Önökkelegyütt, közösen tudunk
tenni ajövőnkért.

Gyomaendrőd, 1991. január14.
Magyar Demokrata Fórum

helyi szervezete

(A MagyarDemokrataFórum helyi
szervezete itt k6zzétett híreit el6sz6r
aGyomaendr6diHfradóban kívánták
k6zzétenni. Kérésüket a Híradó ké
szítóielutasították)



s. s.

volt-e vagy sem, mindenesetre
ezt beszélik, amelyet az érintett
tagad, olykor még perrel is fe
nyegetőzik. Ez a szóbeszéd járja
atagok között, akik azt mondják:
valljo szint Végre, mert nekik
nem kell ilyen ember. A pártban
különben is előirás, hogy volt
MSZMP-tagok nem viselhetnek
vezető beosztást. Rendkivül aro
gáns, akan.ok ember, leinti ata
gokat, az övé az utolsó szó,
miatta sokan elkerülik apártot.

- Hogyafl dolgozik a képvise
lőtestületben?

- Nem sokattudunk róla. Egy
szer négyen elmentünk atestületi
ülésre. Eppen Jenei Bálint, volt
tanácselnök 140 ezer forintos
végkielégftéséről beszéltek. Hu
nya Lajos erről sem szólt nekünk.
Én elmondtam: nem értek egyet
Jenei úr követelésével, hiszen
amit tett, munkaköri kötelessége
volt és különben és 45 millió
forint adósságothagyottaváros
ra.

nem volt És egyébként sem
mond semmit, nem is nyilat
kozik...

endrődi titkára.
Nem tagadja,
hogy szimpati
zál a kisgaz
dákkal, biztatja
Hanyecz Margitot: ne köntörfa
lazzon, mondja ki bátran, ami a
szivét nyomja. Ha már itt tartunk,
azonnal a közepébe vágok és
megkérdezem azelnökasszonyt:

- Valóban kifogásolja, hogy az
alelnökük, bizonyos Hunya Lajos
MSZMP-tag volt?

Kanyargósan kezdi a választ.
Imigyen:

- A helyhatósági választások
előtt a kisgazdák és az MDF ve
zetői megegyeztek abban, hogy
közösen állftanak képviselőjelöl

teket aváros tiz körzetében. Hu
nya Lajos hallgatott, tehát
áldását adta az ügyre. Neki jól jött
akoalició, igy párton belül keve
sebb lett az ellenfele. Bár szor
goskodott az önmaga választotta
9-es körzetben, ahol végül más
képviselőt választottak. Fekete
Lászl6 akkori elnök lemondása
után lett Hunya Lajos első pártIis
tás, és egyetlen kisgazdapárti
képviselő avárosban. Ami az al
elnök múltját illeti: én nem tu
dom, hogy valóban kommunista

járjunk utána, mf az igazság.
Ö már elmondta több he
lyen, sőt korábban a városi
lapban is leír
ta, hogy az
MSZMP-nek
soha tagja

Hunya Lajos nem mond semmit...
Megkérdeztük Hunya Lajos

kisgazdapárti önkormányzati
képviselőt: valóban kommu
nista volt-e vagy sem? Hunya
Lajos láthatóan igencsak zak
latott idegállapotba került a
kérdés hallatán. Azt mondta,

gatott és attól fogva nem vontak
egy fillért sem az apám kereseté
ből. Megáll abeszédben. Az em
lékek próbára teszik az idegeit. A
sanyarú életet, a kifosztottságot
nehéz elviselni.

- Tudja, soktanult embert, kis
gazdát elűztek a községből, akik
másutt megállták a helyüket. Az
elszalasztott évekért igazságos
kárpótlást szeretnénk - folytatja.
- Nekem már nem kell a föld,
egyedül élek, a bátyám is idős.

Engem is meglepett, hogy
mennyien vannak olyanok, akik
szivesen megművelnéka földet a
családjukkal. Szükség is lenne
rá, hiszen a téeszek is bajban
vannak. Az utóbbi időben mintha
erősödnének a kisgazda-tsz
kapcsolatok, közös az érdekük.
Amezőgazdaság segftése fontos
állami feladat kellene hogy le
gyen, kü lönben veszély fenyegeti
az ország kenyerét. Termé
szetesen egyforma feltételeket
kellene teremteni az adózásban,
atámogatási rendszerben.

Visszatérünk a Kisgazdapárt
hoz, a 108 tagot számláló helyj.
szervezethez. Közben megérke
zik egy kis beszélgetésre Szabó
Incéné a népfront volt gyoma-

Az elnökasszony
apját kuláknak

nyilvánították
Avolt népfront itká"r szimpatizál

akisgazdákkal
Sáros az endrődi Deák utca.

Negyvenvalahány évig nem fu
totta kőre, aszfartra. Hanyecz
Margit háza tiszta és takaros. A
fonott székben macska kuporog.
A tágas előszobában beszélge
tünk. Mindenekelőtt arról, hogy
nem sok kisgazdapárti elnö
kasszony szaladgál az ország
ban, a megyében. Tavaly
januárban lépett a pártba, s de
cember elején választották el
nöknek. Volt némi vita a
gyomaendrődi szervezetben. A
tagság azt mondta: ne várják
meg az egy évet, legyen miha
marabb tisztújftás. így esett rá a
választás.
Tősgyökeres endrődi család

ból származik. Néhány évtized
távollét után, hazatért szülőföld

jére. Immár nyugdijasként szer
vez,politizál.

- Nagyon sok sérelem érte a
családornat - sóhajt. - Minde
nünket elvették, a43 hold fpldet,
a2tanyát gyümölcsösseV,á csa
ládi ház megmaradt, de elvitték a
gazdasági felszerelést, a bútort,
csupán afekhelyek maradtak. Az
apámat kuláknak nyilvánftották
és bebörtönözték. Két évet ka
pott, három részletben töltötte le
az idejét, dolgoztatták Sajóbá
bonyban, Kazincbarcikán. Anyá
mat két hónapig vizsgálati
fogságban tartották, a bátyámat
félholtra verték a kondorosi
rendőrök. Siralmas életünk volt.
A családfő segédmunkásként,
kubikusként dolgozott, de a ke
véske fizetésének egy részét adó
eimén lefogták. Aztán 1957-ben
bementem a megyei tanácshoz
és megkérdeztem: ki itt a legér
telmesebb ember? AKirály nevű

emberhez vezettek, aki meghall-



Nem szeretnék köpönyegforgatónak
látszani - mondja Dávid Imre

... Keringtekkörülötte bizonyos hírek...
.. :.'

··KÉPVISELŐJELÖLTEK
.Ahelyi Választási Bizottság 1991. február 3-ára időközi válasz

tástírt ki az 1. és a3. számú egyéni választókerületbe, mivel az ok
·tóber 14-i- választások után a megválasztott képviselők

mandátumukróllemondtak.
Aképviselőjelöltek:

1. Dr. Dávid Imre, Gyomaendrőd, Tanya VII., 125.
1. Fábián Lajos, Gyomaendrőd, Pósa Lajos 10/1.
1. Gácsi Lajos Gáspár, Gyomaendrőd, Fáy A. u. 1.
1. Dr. Kulcsár László, Gyomaendrőd, Kossuth út 60.

.1. Seprenyi Lajos, Gyomaendrőd, Áchim u. 1/1.
1. Tótka Sándor, Gyomaendrőd, Körös sor1O.
3. Kurchió Lajos, Gyomaendrőd, Petőfi S. u. 5.
3. Tímár Menyhért, Gyomaendrőd, Hunyadi J. u. 4.

Vaszkó Irén lemondott-

Mint ismeretes, az MDF-es ön
kormányzati képviselök visszalé
pése miatt, február 3-án időközi

választásokat tartanak a város
ban Felröppent ahfr, hogydr. Dá
vid Imre, a Körösi Állami
Gazdaság igazgatója is pályázik,
aki telefonon nyilatkozott lapunk
nak.

- Az értesülés igaz, legalábbis
gondolatban - mondta az igaz
gató. - Még nem tudom, hogy

összegyűlt-e a szükséges ko
pogtatócédula.

- Korábban miértnemindult?
- Több állampolgár megkere-

sett az előző önkormányzati vá
lasztások előtt, hogy jelöltessem
magam képviselönek, esetleg
polgármestemek. Nem vállaltam.

-Miért?
- Nézze, keringtek körülöttem

bizonyos hirek, akkor jobbnak
láttam, ha a háttérben maradok,
visszahúzódom.

- Most elérkezettaz id6?
- Talán. Nem idegen tölem a

településfejlesztési munka, avé
leményemet eddig sem rejtettem
véka alá, ha most nemet mon
dok, azt hihetik, hogy ma{lamba
fojtom aszót.

- Igaz, hogy megkereste az
SZDSZ-t, azMDF-et, hogybeIép
jen valamelyikpártba?

- Beszélgettünk apártok veze
tőivel, de konkrétan egyikünk
sem vetette fel ezt akérdést. Vár
ni kell az ilyesmivel, nem szeret
ném, ha elterjedne, hogy köpö
nyegforgató vagyok.

- Arra sem gondoltak, hogy
ezekapártokesetleg támogatják
ajelölését?

Vaszkó Irén, aki a Honis
mereti Egyesület pártlistájá
ról került a gyomaendrődi

önkormányzati testületbe,
január elején aválasztási bi
zoltsághoz eljuttatta lemon
dását egészségi állapotára

- Erről szó volt, de végül elve
tettük ajavaslatot, fgy független
ként indulc~( a választáson. Az
SZDSZ-nek van, az MDF-nek
nincs külöri jelöltje.

- Mennyi esélyt ad önmagá
nak?

- Most még nem tudom tel
mérni. A körzetemben öten-ha
tan szeretnénk elnyerni a vá
lasztók bizaimát. Mindenesetre
én nem tartok korteshadjáratot,
de mások ellen sem agitálok. Azt
hirdetem: mindenki menjen el
szavazni, szfvük szerint tegyék le
a voksot arra az emberre, akit
emberileg, szakmailag alkalmas
nak tartanaK erre aposztra.

S.S.

hivatkozva. Alistáról Hornok
Lajosné került Vaszkó Irén
helyére.

Vaszkó Iréntől telefonon
érdekJődtünk lemondása
konkrét okáról, ám ő nem kí
vánt nyilatkozni...

Az MDF-elnöknem ilyen pártot akart
Szabó János több mint egy

éve az MDF gyomaendrődi szer
vezetének elnöke. Ez év január7
én pártja ülésén bejelentette
lemondását, s egyben közölte,
hogy kilép a Magyar Demokrata
Fórumból. Szabó János volt ka
zángyári dolgozó - akinek igaz
gatója mondott fel múlt év
augusztusában - azért határozott
fgy, mert csalódott az MDF-ben:
- Ez apárt annak idején elsőként

propagálta az elvtársi rendszer

megszüntetését. Az Antall-kor
mány nem váltotta be ahozzá fű

zött reményeket és azt
tapasztalom,hogy az MDF nem a
dolgozók érdekeit képviseli. Nem
történt meg asokat hangoztatott
elszámoltatás és még mindig
nem beszélhetünk rendszervál
tásróI. Nem vagyok hajlandó te
vékenykedni olyan célokért,
amelyek egyértelmű en a volt és
az új elit érdekei érvényesülését
segftik. Tény, hogy avolt elvtár-

saktöbbsége megőrizhette veze
tő beosztását és most szemér
metlenül "úr"-nak sZólfttatják
magukat.

- Közrejátszott adöntésében,
hogy Ön több mint fél éve mun
kanélküli és jelenleg Szuj6 Zol
tánnal, a volt igazgat6jával áll
perben?

- Tény, hogya bfrálni meré
szelőket asztálinista önkényural
mú vezetők országszerte az
utcára teszik. Ilyesmi történt leg-

utóbb például a gyulai relégyár
ban. Úgy vélem, ha a kormány
képtelen jogszabályok segftsé
gével megvédeni az érdekképvi
seleti szervek vezetöit, akkor
még nem lehet rendszerváltásról
sem beszélni...

Szabó János továbbra is aKa-
zángyártó és Gépipari Vállalat
munkástanácsának elnöke ma
radt. Az MDF helyi szervezetének
elnöke Kun Lászlóné lett.



Ajegyzőt nem érdekli, ki
mit mond

*
-ok...

- Ehhez egyrészt központi
döntések szükségesek, más
részt részletesenmeg kell ismer
nem minden osztály. minden
intézmény munkáját. Csak ez
után döntünk közösen a polgár
mesterrel és atestülettel. .

- Milyennektartja a19 f6s tes
tületösszetételét?

- Tudomásul kell venni, hogy
szakértői gárda csak az apprá
tusban van. A testület mindig is
laikus emberekből áll majd. A
képviselők nagyon lelkesek,
időt, fáradtságot nem kimélve
dolgoznak. Jó lenne, ha az eset
leges kudarcok sem kedvetleni
tenékel.

- Anyagilagjobbanjárt-e, ami
korajegyzőiállástelvállalta?

- Nem jártam jobban, 43 ezer
forint bruttó fIZetést hagyott jóvá
atestület. Apályázatomban is je
leztem, hogy ennél kevesebbért
nem vállalom a munkát, mert a
jelenlegi galdasági helyzetben
dőreség lett volna kevesebb pén
zért elvállalni egy nagyobb fel
adatot.

Megnyílt aGyoma KOt6iparl Szövetkezetmintaboltja, ahol ki
tött és szOvötltermékekmelle"árusítunktermel61 áron ahúl·

asszonyokszámáracipzárat, gombokat, cérnánt, k6~
fonalakat ls.

Vlszonllladókatlsklszolgálunkl
Keresse fel OzIetünket Gyomán, aHGdk út 52. szám alatti

vb-titkár egyetlen szavazatot
sem kapott aképvise/6kt6/. Mi a
véleménye err61?

- Csupán magánvéleményem
van, s ez nem tartozik a nyilvá
nosságra. Mindenesetre megle
pett, hogy egyetlen szavazatot
sem szerzett.

- Ajanuár 16-i beiktatása 6ta
eltelt néhány nap. Mit tapasztalt
új munkahelyén? Hallom, nem
fogadták kitöfÓ örömmel a vá
rosháza dolgoz6i...

- Ez igy van. Erre számitottam
és nem lepett meg. Tapasztaltam
ellenszenvet és tartózkodást is.
Tudomásul veszem és nem ér
dekeI.

- Nem lehet kellemes, ha a
kollégák egy része ellenszenwel
figyeli munkáját. Cslikkenti-e a
"tanácsi" apparátus létszámát?

Dr. Timár Gyöngyi, a Gyoma
endrődi Polgármesteri Hivatal
újonnan megválasztott jegyzője

ugyan Gyomán született, de
származását tekintve - azt
mondja - gyomai és endrődi is.
Apai részről ugyanistősgyökeres
endrődi, anyai részről viszont
gyomai. Gyomaendrődinek vallja
magát Az ELTE jogi karát végez
te el, jogtanácsosi szakvizsgája
van. A közgazdasági egyetem
posztgraduális karán jogász
közgazdász képzésen vett részt,
de tanulmányait amunkahelyvál
toztatás miatt most felfügges~

tette. Legutóbb a Békés Megyei
Adóhivatalnál, mint jogász dol
gozott. Dr. Timár Gyöngyitől ki
nevezése után kértünk interjút.

- Val6szlnűleg a mostaninál
nyugodtabb állása volt azad6hi
vataInál. Miértpályázottajegyz6i
posztra?

most itt az idő, megvalósithatom
elképzeléseimet.

- MintMSZMP-tagnakéspárt
bizottsági tagnak ahfrek szerint,
akkoriban elég gyakran volt vitája
vezet6eMársakkal...

- Ez igy van. De ha már itt tar- .
tunk, én nem szégyellem, hogy
négy-öt évig - 198~-ig - tagja
voltam az MSZMP-nek. Annak
idején nem tudhattuk, hogy az a
rendszer hamarosan változni
fog. Hogy mikor lesz itt rend
szerváltás, még alegöregebb in
dián sem sejthette. Akinek akkor
véleménye és elképzelése volt,
az az akkori körülmények között
kereste meg a helyét, s próbált
valamittenni akorlátokon belül.

- Most melyik párt politikája
áll önhözalegközelebb?

- Jelenleg nem vagyok tagja
egyetlen pártnak, szervezetnek
sem. Elképzelhető, hogy nem is
leszek. Mindenesetre a liberális

. ellenzékkel, az SZDSZ-Fidesz
- Az ötlet tul~Jdonképpen nem irányvonalával szimpatizálok.

tőlem szá~~k. Sőt szerettem _ A jegyz6választáson nagy
~olna. elkerulm ezt amegbizatást. I arányú gy6zelmet aratott. Mivel
Am többen rendszeresen, eléggé sikerült megnyernie aképvisel6k
meggyőzően agitáltak. Eleinte til- biza/mát?
takoztam, mert hisz ez nem ki- _HaJlottam olyan hireket, hogy
mondottan az a pálya, ahol egy a testület már a szavazás előtti
jogász sokra vihetné. Ebben a napokban eldöntötte, ki lesz a
mai helyzetben nem könnyű fel- jegyző. Én mindenesetre aképvi-
adat ajegyző munkája. selők közül korábban csupán há-

- Ennek ellenére mégispályá- rom-néggyel beszéltem.
zott... - És apo/gármesterre/ is tár-

- Egyrészt azért, mert jólesett gyalt. Ki kezdeményezte a be
az emberek ragaszkodása. A szJlgetést?
képviselőtestület tagjai közül né- - Úgy döntöttem, hogy amig a
hányan rendszeresen győzköd- polgármesterrel nem találkozom,
tek. Másrészt korábban is sokat s nem győződöm meg arról,
járt a szám, sokat elégedetlen- hogy tudok-e vele együtt dolgoz-
kedtem. 198~8-ig KNEB-el- ni, 3ddig be sem nyúMm a pá-
nökként dolgoztam. Több helyen Iyázatomat. Végül is tizenheten
elmondhattam véleményemet, s szavaztak, ebből tizenhárman
emiatt gyakran nézeteltéréseim rám voksoltak. Hogy mivel nyer-
is voltak az akkori helyi vezetők- tem el abizalmukat, nem tudom.
kel. S most azt vetették a sze- Én olyannak mutatkoztam, ami-
memre, hogy ha annak idején Iyen vagyok.
olyan okos tudtam lenni, akkor -EzzelszembenHunyaMik/6s



Nyolc különös könyvtárlátogató Endrődön
Január 10-én az endr6di

könyvtárban nyolc képviselö
ülésezett. Apolgármester ezek
ben anapokban Hajdúszobosz
lón tartózkodott, ahol tovább
képzésen vett részt, s a már
megválasztott jegyzöt pedig
nem hívták meg a gyűlésre,

melynek témájáról különféle hí
reket hallani. Három érintettöl
érdekJödtünk.

DR. fRANKÓ KÁROlV, polgár
mester:

- Tudtam, hor lesz majd va
lamikor egy ilyen beszélgetés.
Arról társalogtunk volna, hogy mi
az, amit amunkastflusunkon vál
toztatni kellene. Szóltak már,
hogy többet kellene nyüzsögnöm
az emberek között, néha ki kelle
ne mennem apiacra és az enrlrő

di kirendeltségre is. Ezek jOyOS
felvetések, de egyelőre erre
nincs időm. Én azt hiszem, nem
baj az, ha a testület tagjai közül
többen összeülnek beszélgetni,
ötleteket kitalálni. És egyébként
is, aképviselők közül sem ismeri
jól mindenki egymást.

- Mindenesetre - aztmondják
- érdekes, hogyeztaz"ismerke-
dési estet" akkor rendezték,
amikor Ön nem tart6zkodott itt
hon, s6t a jegyz6t sem hfvták
meg...

- Azt beszélik, hogy engem
akartak megfúrni. De én nem ér
zem azt, hogy valaki is a pozici
ómra törne. Szerintem csupán

akkor volt aktuális egy ilyen be
szélgetés. Valószinűleg a képvi
selők közül épp azok jöttek itt
össze, akik egyébként is sokat
akarnaktenni atelepülésért.

DR. TIMÁR GYÖNGYI jegyző:
- Nem voltam hivatalos erre az

összejövetelre. Lehet, hogy
azért, mert akkor még nem vol
tam hivatalban... Különböző

pletykák keringenek. Nem tu
dom, mi volt a célja ennek az
összejövetelnek. Csúnya hfreket
hallottam: azt beszélik, hogy a
személyemmel kapcsolatban
voltak kifogások...

DR. KOVÁCS BÉLA, képviselő:
- Avárosépftő és fejlesztő bi

zottság tágyalást folytatott aVo-

lánnal, mert alakosság egy része
panaszkodott hogy ritkán járnak
abuszok. felmérték, hogya bus
zsofőrök valóban zsebre dolgoz
nak-e vagy tényleg kevés az
utas. Úgy tűnik, hogy 14 forintra
kell felemelni ajegy árát, semel
lett havi 45-50 ezer forinttal járul
majd hozzá az önkormányzat a
helyi buszközlekedéshez. Töb
bek közt erről beszélgettünk ezen
a január 10-i kibővftett városépi
tő bizottsági ülésen.

- Elterjedt az a hfr, hogy az
-endr6di képvisel6k valami egé-
szen máson törtékottafejüket ..

- Először is, a részt vevő kép
viselők fele gyomai volt. Számos
olyan ülés van, ahol aképviselők

egy része ül össze és egy-egy
fontos témát tárgyalnak meg. A

polgármester éppen Hajdúszo
boszlón tartózkodott, de biztos,
hogy meghivtuk volna, a jegyző

pedig még január 10-én nem volt
állásban.

- Vajon hogyan kaphatott
szárnyra az a hfresztelés, hogy
akkor ott az endr6di könyvtárban
a polgármestert és a jegyz6t
igyekeztek néhányan "kol/eldf
van"megfúrni?

- Ezen én is csodálkozom,
mert hiszen,akik ezen agyűlésen

részt vettek, azok feltétlen hivei a
polgármesternek, sőt a jegyző

nek is. Talán sokaknak az ajÓ, ha
nem hagyják megnyugodni ake
délyeket.

H.E.

H.E.

vozott. (Le)lépését többen ne
hezményezték, hiszen szerettek
volna válaszolni gondolataira.

Kovács Béla (MSZMP) vitába
szállt volna Jenei Bálint néhány
kijelentésével, ám a vitapartner
távozása után csak annyit jegy
zett meg, hogy "Endrődön vá
lasztottak Gyomaendrődnek

gyomai polgármestert" .
Dr. Frankó Károly polgármes

ter furcsállűlta Jenei Bálint véle
ményét, sennek hangot is adott:
"Mintha korábban teljesen más
álláspontot képviselt volna.
Higgyék el, nekem is kényelmet
len, hogy avolt tanácselnök is itt
van atestületben..."

Endrőd lakossága "között az ér
zelmi feszültséggel még hosszú
ideig együtt kell élni. Afejleszté
sekben a célszerűségnek kell
dönteni, annak tehát, hogyegy
egy beruházás a lakosság több
ségének érdekeit szolgálja-e.
Elképzelhető- vannak olyan han
gok -, hogy mára inkább már a
gyomaiak fordulnak az endrődiek
ellen. Ebben az is közrejátszik,
hogy él polgármester-választás
előtti hetekben "nyilvános endrő

di klikkezés, szervezkedés folyt".
Tény, hogyagyomaiak úgy fo
galmaztak, hogy Endrődön dön
tötték el, ki legyen a pol
gármester...

Beszéde után Jenei Bálint eltá-

Hiba voll akél település egyesítése - mondja a,voll lanácselnök
Apolgármester és ajegyző ja- I volt a résztvevőkre. Jenei E~lint

nuár 18-án, péntekendélután ta- egyébként a szociáldemokrata
lálkozott a pártok helyi szer- szlneket képviseli a testület-
vezeteinek képviselőivel, s az ben.
ülésen néhány önkormányzati A volt tanácselnök Gyoma és
testületi tag is részt vett. A be- Endrőd viszonyával kapcsolat-
szélgetésen több - helyi és or-ban többek között kifejtette, hogy
szágos - kérdés is szóba került. az elmúlt években azt hitte, hogy
Voltak, akik kritikával illeték az helyes IGpés volt a két település
önkormányzat eddigi tevékeny- egyesltése és közös fejlesztése.
ségét, mások nagy tiszteletkÖfö- Mára már számára is kiderült,
ket róva, szeretetteljes egyet- hogy ez nem fgy van. Belátja,
értéssel voltak atestület munká- hogy tévedett. Kifejtette továbbá,
ja iránt, egyesek pedig csak - ta- hogy ma döntően ahelyi pártokat
lán maguk örömére - hallatták és az önkormányzatot terheli a
hangjukat. Olykor meglepő véle- felelősség abban a kérdésben,
mények is elhangzottak. Talán hogya kéttelepülés viszonya ho-
legnagyobb hatással Jenei Bá- gyan alakul.
lint ex-tanácselnök nyHatkozata - Mindenesetre Gyoma és



Akisgazdák is vá~ják arendszerváltást

Azuj esztendőben
is keresse

termékeinket! Pártlétszámok Gyomaendrődön
15tag

108 tag
24tag
35 tag
85tag
30tag
49tag
55tag

ne feledjünk: az egyetemi képzések
melletttalárljobban kellene becsül
ni, értékelni az emberek földszere
tetét, az ősi tapasztalatokat, az
ésszerű spórolást, az egyszerű, Jó
zan paraszti gondolkodást. Ez ls
Mási érték és tudás, csak ötvözni
kellene atanultakkal és alkalmazni
agyakorlatban.

Tény, hogy el van öregedve a
magyar parasztság, de még nem
elveszettez anépréteg. Bár gazdag
tapasztalatait áUudnák adni az Idő

sek minél több fiatalnak. Drága kin
csek eztll<, nem szabad veszni
hagyni. Orlásl akaraterővel, tett
vággyal még mernének az Idős

emberekújat kezdeni, ha segitenék
kezdeti nehézségeikben. Legna
gyobb kinc "nk afOld. Mindig az
volt és az is marad ebben az elipa
rositott országban. Csak éljünk
okosan atermészet adta lehetősé

gekkel. Ez á!'ami feladati Nemgró
fokat akarunk látni a megigért
demokráciában, hanem minél
Jobbmódú polgárságot. Kis orszá
gunkban nem engedhető meg a
nagystflűsé~. Még ma ls van hihe
tetlen pazarlás, magas prémium,
jutalom még akkor ls, ha az üzem,
gazdaság veszteséges.

Harácsolást, nemtörődömséget
t.apasztalhattunk szinte mindenütt.
Ertékek pusztulnak, mikre nincs
kellő gond. Jogszabályoka~.ellen
őrzése~et kijátszva jutottak sokan
meg nem érdemelt .előnyökhöz,
pénzhez, vagyonhoz. Es az az óriá
si létszám al ügyviteli dolgozóknál
van. Akétkezi munkás belegebed
he~ hogy eltartsa őket.

Számunkn eszménykép a dán
mezőgazdaság. Nem megvaJósit
hatatlan álóm, de csak akkor, ha
radikális változás lesz gazdaság
politikánkba.:I, gondolkodásban,
főleg cselekvésben és mielőbb,

mert holnap már késő.
Hanyecz Margit

akisgazdapárt gyomaendr&ll
szervezeténekelnöke

Fiatal Demokraták Szövetsége: .
Független Kisgazda és Polgári Párt:
Magyar Demokrata Fórum:
Magyarországi Szociáldemokrata Párt:
'Magyar Szocialista Munkáspárt:
Magyar Szocialista Párt:
Szabad Demokraták Szövetsége:
Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom:

ni, fenntartani, hasznositani üzlete
ket, vendéglőket, kereskedelmi
egységeket? Akik az elmúlt rend
szerkegyeltjei voltak, samai napig
is élvezik annak minden előnyét. Ez
hasonló a kommunista módsze
rekhez: népre hivatkozva jólétet
Igémi, de saját zsebükre, hatal
mukra gondolva venni át agazda
sági élet irányitó szerepét Kö
szönjük, ebből nem kérünk.

Ragaszkodunk viszont jogos tu
lajdonainkhoz, földhöz, házhoz.
Majd műveljük, szövetkezünk, bér
be adjuk, eladjuk. Ki, mit tart j6nak.
Csak lebontott ingatlanokért vá
runk kárpótlást. Ez a FKgP helyi
tagságának állásfoglalása. Nekünk
föld kell és nem vagyonjegy, elfo
gadható adóval, banki hitellel, kez
deti állami támogatással, jó
pincegazdaság megtererntésével.
Nagygazdaságokkal, hasonló esé
Iyegyenlőséggel az újrakezdéshez.
Az igazi tulajdonosi elveken meg
alapozott szövetkezeteknek lenne
jövője. Aka~uk, hogy mindennek
legyen gazdája, amit a tulajdonos
meg is becsül, féltve Mz és a jó
gazda gondosságával mindenre vi
gyáz. Komolyértékeketalegkisebb
befektetéssel ezentúl isakisgazda
ságok állitanak elő.

Szeretnénk létrehozni városunk
jobb és olcsóbb áruellátását. Ter
veink: malomipar, pékség, tejfel
dolgozó kisüzem, húsellátás helyi
állattartókkal karöltve stb. Ez nem
csak kisgazda érdek. Az elmúlt év
tizedekben kik tették a városi
ember asztalára 50-70 százalék
ban a baromfit-, a sertéshúst, a
zöldségféléket, a gyümölcsöt? A
szorgos kistermelők, munkájuk
után, túlórában dolgoztak parányi
földterületeken. Mit produkálnának
l)agyobb területen ,főállásban'?
Oket akarják félreállItani?

Atsz-ek jól megfémének ama
gángazdálkodókkal. Területük ls
maradna bőven. Mi, kfsgazdák,
tiszteljük a tudást, egyet azonban

jószágaikkal együtt, de komoly
munkával becsülettel helytálltak.
Saját erejükből dolgos kezükkel,
eszükkel, élni akarásukkal megte
remtették anyagi biztonságukat, de
sok fiatal itthoni életét lehetetlenné
tette a politika, a helyi vezetés és
távozni kényszerült. Gyomaendrőd
sok kiváló embert adott az ország
nak, de akevésbé hfresekre büsz
kék lehetünk, mert tlldásukkal,
rátermettségükkel a legkülönbö
zőbb munkaterületet gazdagitot
ták. Sajnos, hogy nem szülőhelyük
felemelkedését szolgálták. Minde
nesetre, tisztelettel és szeretettel
gondolunk rájuk. Ezrével távoztake
vidékről, atelepülés sorvadt.

Elkeserltő, hogy politikusok, or
szággyűlési képviselők egy része
mennyire nem tartja fontosnak az
egészséges mezőgazdaság meg
tererntését. Még mindig csak
nagygazdaságban gondolkodnaks
kézzel-lábbal tiltakoznak progra
munkellen. Aprivatizációban láiják
akiutat, ebből anagy kátyúból, de
az nem sokat javitana azország ne
héz helyzetén. Lenne egy gazdag,
szűk népréteg, de az emberek zö
me soha nem látott szegénységre
jutna. Kik vesznek, vehetnek nagy
értékíí Ingatlant? Kikakamak bére1-

Nemcsak mi, kisgazdák, hanem
Gyomaendrőd lakóinak többsége
nagyon-nagyon vá~a a megigért
rendszerváltást. Vannak már erre
utaló jelek, de az igazi demokráclá
tól még messze vagyunk. Remé
nyeink egyre gyengébbek, jövő

képünkhomályos.
Aggódva figyeljük gazdaságpo

litlkánk alakulását, de atulajdonvl
szony-rendezésről szóló tö[Vény
tervezet a mai napig nem került a
parlament elé megvitatásra, elfo
gadásra. Szomorú sorsra jutott a
magyar mezőgazdaság. Atéeszek
többsége az eddigi évi 50 milliárd
forinttámogatás és igen sok agrár
szakember irányitó munkája mel
lett veszteséges. Vagyis megbu
kott a kolhozrendszer. Hogyan is
kezdődött? Atulajdonosokat meg
fosztottákvagyonuktól, amitőseik
től örököltek vagy becsületes
munkával szerveztek . A történet
ismeretes: kisemmizés, börtön,
kényszermunka, Ingóságok elár
verezése ,adótartozás' cimén, ta
nyák lebontása, értékek esztelen
pusztitása, fiatalok rnellózése és
elüldözése. Az idősebbek távoli
munkahelyeken segédmunkás
ként dolgozhattak. Az itthon mara
dottakat tsz-be kényszeritették
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GYOMAENDROD- BIOVAROS

Az endrődiek eddig kétezer forintot ajánlottak fel
A gyomai származású buda

pesti közgazdász, újságfró, Né
meth Gabriella immáron több
mint két éve foglalkozik a Gyo
maendrődön létrehozandó bio
város terveivel. Németh Gabriella
terveiről korábban aGyomaend
rődi Hlradó és aDél-Kelet cfmű
hetilap is foglalkozott. A január
22-i önkormányzati ülésen Né
meth Gabriella és egy tatabányai
tüdőgyógyász főorvosnő, dr. Já
szapáti Laura tájékoztatta ates
tületet az elképzelésekről.

Atervek szerinttöbbek között a
fürdő gyógyvizére alapozva a
gyógyidegenforgalom mellett
szállodaépftésről és egy, a gyo
mai sportpálya helyén épftendő

természetgyógyász klinikáról
van szó.

"Ha az önkormányzat nem mer
vállalkozni és még mindig abból
abizonyos nagy kalapból várja a

pénzt, akkor előbb-utóbb gond
lesz. Óriási lehetőséget, jelentős
külföldi tőkét szalasztana et Gyo
maendrőd. Meg kell pfÓbálkozni
a lehetetlennek látszó tervvel.
Csak ez lehet a jövő útja" 
mondta Németh Gabriella ates
tület ülésén.

Amennyiben a képviselőtestü

let is megvalósfthatónak tartja az
ötleteket, akkor egy körülbelül
másfél-két millió forintos tervet
kell készfteni, amely gazdasá
gossági számftásokat is tartal
mazna. Ha mindez megvan,
akkor már lehet tárgyalni külföldi
tőkésekke!.

A képviselők ezt követően el
diskureak a témáról, többen
szkeptikusan fogadták az elkép
zeléseket, sajnálnának kidobni
ennyi pénzt olyan tervekre, ame
Iyekből lehet, hogy semmi sem
valósul majd meg. Bár aberuhá-

zás nagy része a város gyomai
részét fejlesztené, érdekes mó
don atestületi ülésen részt vevő
vendégek közül két endrődi is
1000-1000 forintot ajánlott föl
saját zsebből atervek elkészfté-

sére. A képviselők meghányták
vetették adolgot és úgy döntöt
tek" hogy még most nem
döntenek. Atéma valÓsz[nűleg a
közeljövőben újra atestület asz-
talára kerül. H. E.

"AGYOMAENDRODI
, .." "

BEKETSZTERUL~ENLEVO
aHármas-Körös holtágainak partjain,

valamint az ezeket összekötő csatorna mentén hétvégi pihenésre, horgászásra alkalmas,
820-1000 m2nagyságú

- az építési hatóság engedélye alapján beépíthető -
,

TELKEK ELADOK!
Ára: 115 FVm2+átírási illeték (8,8%)

Érdeklődni lehet: Ipacs Józsefné ügyintézőnél

Tel.: 67/31-533Tx.: 83-474
Cím: Béke Tsz, Gyomaendrőd, Endrődi u. 5. 5502



Szövetkezetet
alakít az

MSZMP elnöke

f---iHA~~~~t~tJ~~~~R-E-M------'
Ha ön ezzel aszelvénnyel családjával vagy barátaival- minimum :

3 fő - nálunk étkezik, úgy az ételszámla összegéből1 0% kedvez- :
ményt adunk, március 31-ig. :

Duplán nyerhet, mert az akcióban résztvevők között nyere- :
ményeket sorsolunk ki! :

Kérjük afizetéskor aszelvényre Irják rá nevüketés c[müket. :
Szeretettel vá~a kedves vendégeit az újonnan megnyilt Halász- :

kert Énerem.
ÚJ ÉTELEK, ÚJ rZEK, SZOUD ARAK!

Név: .

Clm: . Sz. M.

Dávid István elképzelése sze
rint a szövetkezet az Endrődi

Vegyes Ktsz nevet viseli majd,
ám hogy ki lesz az elnöke, azt
még ő semtudja.

Gonda Károly, aFa- és Épitői

pari Szövetkezet elnöke örülne,
ha tényleg alakulna Gyomaend
rődön egy szolgáltató szövet
kezet, amely a lakosság jobb
ellátását városi szinvonalon
szolgálná. H. E.

mondását a nyilatkozat alá
Irói. Megkérdeztük az érintet
tet, vajon mit szól az
akcióhoz?

- Hagyjukezt atémát. Csak
össze kell hivnom egy lakó
gyűlést és elszámolok. Nincs
ebben semmi érdekes. Eddig
mindig úgy el voltam foglalva,
hogy nem értem rá alakótele
pi ügyekkel törődni. Termé
szetesen le fogok mondani...

~ke-

AMező Imre lakótelepen ja
nuár elején hamar hire ment,
hogy Hunya Miklósvoltvb-üt
kár ellen aláirást gyű~enek

néhány háztömb lakói. Az ok
egyszeru: Hunya Miklós
ugyanis több éve közös kép
viselőkénttevékenykedik ala
kótelepi bolt mögött lévő

háztömb lakóinak érdekében.
Ám a közös költséggel több
mint három éve nem számolt
el, sezért követelik Hunya le-

ezt mutatja az is, hogy·például
egy ablakot sem igen lehet End
rödön beüvegezni. Most lehetO
ség van arra, hogy egy
kisszövell<ezetet alakitsunk,
ahol az endrődi iparosok is
megkereshetik a kenyérre va
lót. Az új szövell<ezet kereske
delemmel, kőműves, ács,
villanyszerelő és lakatos mun
kákkal, valamint szobafestés
sei foglalkozna.

ekell-e bontani
a·tornacsarnok tetejé?

Mi ahelyzet agyomaendrődi sportcsamok ügyében? Mint ismere
tes, tavaly be kellett zámi acsamokot, ai idegméreg pusztítása miatt.

- Egyelőre nem tudok semmi konkrétumot mondani - mondta Ti
már Gyöngyi, Gyomaendrőd jegYZője. - zajlanaK az egyeztető tárgya
lások, beszerezzük a szakértői véleményt. Természetesen azonnal
tájék!>ztaijukanyilvánosságot, ha megszületikavégeredmény.

- Es mi az ön magánvéleménye?
- Elmondhatnám, de nekem atestület álláspontját kell majd képvi-

selnem...
Hasonló v~laszt kaptunk avárosfejlesztési irodától is. Kiderült, hogy

az Orosházi Allami Gazdaság melléküzemágától vá~ák az Irásbeli vé
leményt, addig az ügyet nem viszik az önkormányzat elé.

Feltárcsáztuk az állami gazdaság Aminocell szigetelőhab mellék
üzemágát. Az üzemvezetővel ugyan nem sikerült beszélnünk, de azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy még nem készült el az Irásbeli véleményük.
Néhány nap múlva postázzák Gyomaendrődre, sakkor már amellék
üzemág is többet tud érdemben mondani.

Hunya Miklós
elszámol és lemond

vetkezetet az itt élő iparosok, s
tízegynéhány éwel később

Gyomán is létrehoztak egy ha
sonló szolgáltató szövetkeze
tet, melybe az endrődi vegyes
ktsz-t erőszakkal beolvasztot
ták 1962-b. . Ebből lett a je
lenlegi Fé és Építőipari Szö
vetkezet.

- Hiszen az endrődi iparosok
természetesen inkább Endrő

dön, a házukhoz közel akartak
dolgozni. Tény, hogy Endrőd

szolgáltatátóipara nem túl jó,

Az MSZMP helyi szeIVezeté
nek elnöke, Dávid István az ön
kormányzati testületnek be
jelentette, hogy Endrődön szol
gáltató szövetkezetet kíván lét
rehozni. Az ötlet meg
valósfiásának nyomós oka le
het, ezért megkérdeztük Dávid
Istvánt, vajon mi indította arra,
hogy a szövetkezetek számát
gyarapítsa.

Dávid azt mondja, hogy az öt
venes években Endrődön már
alakítottak egy szolgáltató szö-



Anyaűrhajó a"Dögkörös" fölött

HornokErnő

'. felelős szerkesztő

"Tisztelt OlvasóI
Új városi lap indítására

vállalkoztunk. Az elmúlt hó- ..
napokbao. több olyan ese--'
mény történt. amelyről, nem
tájékozódhatott részfetesen
a lakosság. Okulvárfa koráb
bi évek Iapkészítési gyakor
latából, aSzó-Beszéd készí
tői azt szeretnék. ha valóban
az önkormányzattól függet
len városi újság tájékoztatná
a lakosságat ahelyi hírekről,
s azok hátteréről. Nem "el
lenzéki", de nem is "kor
mánypárti" lapot készítünk.
A kritikus· írások mellett kü
lönböző véleményeknek, vi
táknak is helyet adunk, s
olvasóink is közzétehetik
mondanivalójukat, észrevé
teleiket.

A Sza-Beszéd nyiltan kí-.
ván írni minden témáról s re
mélhetőleg ebben a város.
vezetői is segítségünkre
lesznek..

A Szó-Beszéd egyelőre

nem fizethető elő. Olvasóink
minden hónap elején üzle
tekben. trafikokban és ven
déglőkben juthatnak hozzá a
laphoz.

hatalmas anyaürhajón talán SO
úgynevezettufó is szállftható, ame
lyek az űrhajót elhagyva tudnak
közlekedn!.

Gyomaendrőd környékén több
ször láttak ~ár ufót. Arra gondolok,
hogy van itt a Hármas-Köröstől

északra fekvő területen egy nagy
kiterjedésű lakatlan terület, amit
évszázadok óta Csudabalának ne
veznek. Valószlnű, hogy ezen ate
rületen évszázadokkal ezelőtt ls
hasonló jelenségeket fIgyelhettek
meg, amit nem tudtak megmagya
rázni. Talán ezért kaphatta ez ate
rület aCsud~balanevet.'

Szaniszl6 László eddig soha
nem hitt az ufókban, aföldön kivüli
lényekben. .Ez éppoly hihetetlen
számomra, mint amikor két éwel
ezelőtt, a rendszerváltás kezdetén
apártházat le kellett záratnom és a
munkásőrség parancsnokától a
helységeik kulcsát elkértem. Ha én
ezt néhány éwel ezelőtt valakinek
megemlftem, bizonyára senki sem
hiszi el, sráadásul ki is nevetnek... •

Ugyanebben az időben Gyoma
endrődön többen is hasonló tár
gyat láttak az emlitett helyen.

-oke-

tam aSzabadság tér felett, valahol
a Falualjl-holtág felett. Körülbelül
akkora lehetett, mint a városháza.
Az alakja mint egy hatalmas löve
dék. A holtág fölött a 4-S méter
hosszú aranysárga lángcsóva hir
telen kialudt és a jármű egy pilla
natra megállt. Nem értettem, hogy
miért nem esik le. Az űrhajó testén
ablakot, fényt nem láttam, de vala
miféle szerelvényt vettem észre az
oldalán, ami lehetett ablakok vagy
ajtók körvonala. Azt figyeltem,
hogy honnan van ennyi energiája.
Megnéztem a hajtómű nyilásának
kialakftását, azt, hogy egy vagy
több nylláson át áramlik-e a fény
csóva. Az űrhajó végén egyetlen
hatalmas nyllást láttam. Talán né
hány pillanat telt el, amikor újra
lángcsóva csapott kl belőle - ekkor
már az ablakot is kinyitottam -,
gyenge zúgást hallottam és mintha
gázt adott volna, hirtelen felgyor
sulYa eltúnt az űrhajó. Arra ameg
győződésre jutottam, hogy erre az
űrhajóra a gravitáció nem hatott,
Igy valószinűleg nem a naprend
szerünlg)en található anyagból ké
szült Ugy vélem, hogy ezen a

Az INSTlfpusú elektromos rovarcsapdák higiénikus eljárással alkalmasak repülő

ro~arok megs~mmis(ltésére speciális UV fényhatás (ultraviola) és magasfe
szOltség kombInálásával.

A hl~egkatódos neoncső használata garantálja az energiatakarékos üzemmó
dot, III. ahagyományos fénycsövekhez mért hozzávetőlegesen ötszörös élettar
tamot Akészülékre agarancia1év, aneoncsövekre 3év.

TlIIljcIondg I:
szúnyogokat, legyeket, darazsakat, lepkéket aspecljJis UV-fény (még világos
ban ls) magához vonza és amagasfeszültségű rács megsemmlsitié' rlntésvé
delme blztosltott;. karbantártást nem igényel; a késziilök tisztItása 'egyszerű,
szakértelmetnem Igényel

FelJlIIZll61hlt6
az édesiparban; ahúsfeldolgozó-Iparban; az élelmiszeriparban; amalom- és
tartósltóip~an; agyógyszer- és femerTIáló-iparban; állattartó istállókban; a
vendéglátóiparban; szállodákban, kerthelyiségekben; a háztartásban; hétvégi
házakban; kertmoZIkban; horgászstégeken

Megrendelés és bővebb információ aszerkesztőségben:
Békéscsaba, Andrássy u. 12. Tel.: 66121-692

INSECTOR

Szaniszló László, aGyomaen~
rődl Polgármesteri Hivatal munka
ügyi előadója január 17-én,
csütörtökön kb. éjfélig magánvál
lalkozásokhoz szükséges nyom
tatványokat szerkesztett, majd ezt
követően feküdt le első emeleti
szobájában. Az ablak függönyel
nem voltak behúzva. Hirtelen azt
vette észre, hogy aszoba jobb sar
kába az ablakon átvalami erős fény
vetődik. Először hullócsillagragon
dolt. Fölkelt hát, smivel afény egy
re erősödött, arra gondolt, hogy
talán egy nagyobb meteorróllehet
szó. Amikor az ablakon kinézett,
egy hatalmas aranysárga fénycsó
vát látott.

.No, ez egy üstökös lehet,
mondtam magamban, és arra gon
doltam, hogy Itt a világháború.
Merthogy mindkét világháború
előtt megjelent egy-egy üstökös.
Majd a jelenséget figyelve rájöt
tem, hogy ez üstökös sem lehet,
hiszen túl alacsonyan száll és a
csillagászok sem jelezték előre ér
kezését. A jelenség egyszercsak
lelassult és nem hittem aszemem
nek: egy szabályos anyaürhajó lát-

Mi lesz itt?

Elsüllyed a Holler?

Az Endrőd és Vidéke Takarék
szövetkezet vezetőitől szerettük
volna megtudnl, hogya felújitandó
gyomai szolgáltatóház épülete, mi
lyen cégeknek, Intézményeknek ad
majd otthont? Aszövetkezet elnö
kasszonya nem kivánt nyllatkoznl
lapunknak. Ehelyett az alábbi nyi
latkozatközlését kérte:

.A takarékszövetkezet vezető
sége a lakossági kérdésekre tájé
kollatásul közli, hogy a gyoma
endrődi Lenin út 204. szám alatti,
volt szolgáltatóház felújltásának
befejezése után dönt véglegesen
arról, hogy milyen célra hasznosft
ja. EndrtJd és Vidéke

Takarékszövetk8Z8t
vezetö8ége"

Diszkóműsor
Február 2. Katona József Múvelődési
Központ Moho 8Ipl8nl
Február 16. Körös Étterem: SzIkora
R6bert
Músorvezet6: Török György és Váradi
István

Aszóbeszéd szerint léket kapott aHol
lerépűlete. Egyesek úgyvélik, az épület
rövidesen életveszélyessé válik. Hankó
Mihály üzletvezet6 azt mondja: err61
szó sincs. Néhány padlólap ugyan mo
zog a helyiségekben, de ez még nem
jelenti azt, hogy összed61 az épület.
Gonda Károlyné az áfész vendéglátó
osztályának vezetője tájékoztatta la
punkat, hogy aszálló pincéjében cső

törés történt a közelmúltban. A vizet
el6bb ki kell szivaltyúzni ahhoz, hogy
meglalálják ahiba helyét. Apincerend
szertulajdonképpen akonyha alatt hú
zódik, ám az épület stabil, hiszen a
f6falak alapjai egészen apince mélysé
géig érnek. Életveszélyr61 tehát (egye
I6re?) szó sincs.

GYOMA- SZO'
ENDRŐDI -

BESZÉD
fÜ66ETLEN VÁROSI HAVILAP
Felelős szerkes2tő: HomokEmő
Szerkesztőség: Békéscsaba,
Andrássyút12.
Telefon: 66121-692
Kiadja: aDél-KeletKft
Felelős kiadó: Kepenyes János, a Dél
Kelet Kft. ügyvezet6lgazgatója
Szedés és nyomtatás: Dél-KeletKft.



Törököt fogtunk
a Volán-bisztróban

Deme
kommunista
kiáltványt

látott
a városházán

(8. oldal)

Elmúltak a vöröszászlós, aranykoszoro- zatán is megkopott az áfész fennállásá

val ékesített kitüntetéses napok. A nak. 30. évfordulójára készült szocreál

negyven év szocialista hordalékán fenn- embléma. Repedezik, málik a vakolat, a

akadt a deszkabudis, széntüzeléses, a festék, a vörös csillag helyén már csak
kockásmintás-abroszos egyenétterem, halovány pirosság emlékeztet az egyko-10..-________ bisztró. A szövetkezeti központ homlok- ri dicsőségre. (8-7. oldal)

:~ Pál-napi incidens
. a Rornantikában
Az osztályvezető

neln szereti
a vörös Toyotát....

(12. oldal)

1. ÉVFOLYAM 2. szAM 1991. MARclUS ARA: 14,50 FT



Gyomaendrőd: torzszülött város
Váljon szét a két település?

yyoTTUUnáróái 5zó-'Beszéá

valamikor voltnekem egypárnám
egy kispárnám valahol a földön
ó hacsücskét újra feltalálnám!
tudományán úgy el-eltúnődöm

1991. március

Immár egy éve - megnyitá
sa óta - használhatatlan a vá
rosi tornacsarnok. A
polgármesteri hivatal ml1sza
ki vezetőjeszerint az Építésü
gyi Minőség-ellenőrzőIntézet
által készített szakértői véle
ményb61 az tűnik ki, hogy a
hibát a mennyezet szaksze
rűtlen kivitelezése okozta.
Nagy Pál osztályvezetőa kép
viselőtestület március 26-i
ülésére beterjesztett anyagá
ban többek közt az áll, hogy a
tetótér kijavítása a jelenlegi
árak szerint valószínűleg

több mint 5 millió forintba ke
rülne. Meg kellene oldani a
beépített szigetelőanyageltá
volítását, Mszigete16 lapok
kal szükséges ezután lefedni
az álmennyezetet, és a tet6
tér megfelelőszellőzéseis fon
tos lenne.

A testület úgy döntött, hogy
az ügyet bírósági útra tereli és
előzetes igazságügyi szakér
tői bizonyítást kérnek. Az
ÉMI szakvéleménye .ugyanis
bíróság előtt bizonyításra
nem használható feL ..

Ötmillió
a tetőre?

getlenül, hogy agyomaiak
végre betölthessék szerepüket,
elfoglalhassák helyüket a vi
lágban úgy, hogy visszaálljon
Gyoma neve és rangja.

Ebben a kérdésben szom
szédunk is egyetérthet és be
csülhet bennünket... A tanácsi
aparátust ki, hová tartozik
alapon meg lehetne osztani és
ez elegend6 lenne a szétválás
sal járó adminisztráció elvég
zésére, amennyiben a pénz így
adott. Ez egy torzszülött vá
ros, hát még amit együttléte
óta csinál. Ne csak a vidéki
ember nevezzen nevén ben
nünket, mint szülőa gyermek
ét, hanem mi magunk se
tagadjuk le, hogy hova tarto
zunk, kik vagyunk.

Kruchió Gábor

(Olvasónk fenti írását a
Gyomaendrődi Híradóban kí
vánta megjelentetni, ám a lap
szerkesztői nem találták al
kalmasnak a közlésre.)

társbérl6ként. Melyik nyugati
állam túrne és engedne jogot
idegeneknek otthonában?
Emiatt van háború szerte a
nagyvilágban...

Szegények egyedül is tu
dunk lenni,-k"ét $~~éiiy~jiédig

csalfegymástól sajnálja még a
-levegőt is és ez csak a karrie
ristá;knCiR, á pénzha]hászok
nak kedvez.- Állítsák vissza
Gyoma nevét és rangját úgy,
ahogy ezt ci világ megismer
hette. Ehhez adjon erkölcsi tá,.
mogatást minden törekv6
hazánkfia.

A hazaszerető dolgos gyo
mai népnek három fő tényező

vel kell szembenéznie az
árulókon kívül. 1. A közöm
bösség. 2. A hittelenné nevelt
második generáció. 3. A be
vándorlók által szított gyúlö
let.

A török 150 évi itt tartózko
dása idején nem törekedett
feltétlenül a magyarság beke
belezésére. Megelégedett a
megtermelt javakból való ré
szesedéssel, ellentétben a XX.
századvégi magyarjaink, akik
oly nagy előszeretettelzilálták
szét évezredes hagyományain-

kat, nemzeti ér
tékeinket... A fal
vak társításáual
megfeledkeztek
értékeink megué
déséről és a fizi
kai és lelki terror
utáni végkiáru
sítás megtörtént,
miközben a
rangéhes, jött
ment karrieris
ták kapkodták
szét javainkat.
Példa erre, hogy
a választásokje
löltjei zömmel
volt párttagok,
még ha közben
színt váltottak
is. Nem veszik fi
gyelembe azt,
hogy a választá
sokon a lakosság
rendkívül nagy
százaléka mar
radt távol...
Tisztelt Gyoma
község szülöttei
és lakói! Ne
hagyjátok ennyi
szép emlék mel
lett - mit 6seink
hagytak ránk -,
hogy idegenek
herdálják el a
javakat. Fog
junk össze párt-
állástól füg-

nem adatik már úgy ágyat vetnem
megtalálni buksi forma fészkem...
Nekiadnám s édes-eszméletlen
beleálmodnám magam egészen
(London) 1959

mi csilingel olyan fülcsengéssel
melyik húsvét repül6 harangja
milyen méz - s ahogy a medve mézel:
ha lövik csak akkor hagyja abba

csipkecsücskét fülem alágyúroa
fejem fúrom pihepuhájába
s hagyom hogy a vágyam hegedülje
- váram és istápom! picipárna

az a zsinat az a harangjáték
száz tótágas tornyán az a város!
ó ha Gyoma-Endrodigellátnék
s megpillanthatnám a pici vánkost

csipkebarlangban nincs oly varázsa
illat-árja réti baltacimnak
hú kulacsnak olyan kóstolása
enyhületearanybaldachinnak

Határ Győző
Váram és istápom

A gyomai nép nem elnyo
mást, hanem szuverenitást
akar, azért, hogy legyen ottho
na, ahol rtyugodtan élhet, dol
gozhat. A gyomaiak meg
akarnak szabadulni a rájuk
telepített elnyomóktól, akik
köpönyeget fordítva még ma is
a nép nyakán ülnek háborítat
lanul. Maradjon Gyoma a
gyomaiaké, ne akarjanak sen
kit sem leigázni...

Amerikában is adnak lete
lepedési engedélyt mindenféle
embernek, akik nem élhetnek
vissza ezzel, mint azt teszik
nálunk. Ott a jövevényeknek
amerikainak kell lennie, ná
lunk pedig, a kommunizmus
ban gyomaendrődinek az
akárhonnan jöttek örömére.
Szeretnénk bízni a padlón fet
rengő gyomai nép ébredésében
és bízunk benne, hogy lesz még
vezettJje is ennek az ébredés
nek.

A tanyavilág lebontásáual
a valóságban egy kicsit köze
lebb kerültünk egymáshoz, de
lélekben nem. Csak a százado
kon át kialakult táuolsággal
tartható fenn a két település
között jó kapcsolat, nem pedig

Hegedtls József,
divatárus

.............. ~ ....•.•.•.•-

Keresse fel a
Stopbutiksoron

...........•..............~

Hétrol hétre újabbnál
újabb divatos ntJi

ruhákkal,
szoknyákkal,

blúzokkal, dzsekikkel,
harisnyákkal és
bizsukkal váram

kedves vásárlóimat a
butiksoron.

--

Március 8-án nőnapi

meglepetés!

Ugyanitt
színesfilmek gyors

előhívása,

kedvezménnyel!

2

Új Videotéka!

Gyomaendrőd,

Bajcsy ú t 45.

. árusítóüzletemet.

illatszer,
biokozmetikai
ésbioételeket

-

Március 11-től

kedvezményes áron
kölcsönözhető

videokazetta a Stop
butiksoron.

xx •• »~ •• x~ •• »~ •• »x •• ~~ •• »~._· .· .: Tavaszi és nyári :
: új, férfi, nőiés :
: gyermek cipőkkel, :
: valamint =· .
: fehérnemű oolasztékkal :· .
: várja vásár16ita :

: Nyúlcipőbutik! :· .: Csizmavásár, amíg a ~

: készlet tart!·: Nyúlcipö a Stop
: butiksoron···•···· .l.wX •• »X •• WW.&~W6AVV6&VV•• vd
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Szomjaznaka csigák
3

Dr. Tóth Lajost az Alkot
mány Tsz elnökét a lehető

legjobb időpontbankeres
te fel lapunk. Beszélgeté
sünk után ugyanis, alig fél
órával tartotta meg zár
számadó küldöttgyűlését

az Alkotmány Tsz. A szö
vetkezet életében e nem
mindennapi esemény előtt

kérdeztük az elnököt.
- A magyar mez6gazdaság

romokban hever. Önök mire
jutottak az elmúlt évben?

- Ez a zárszámadás annyi
ban különbözik a szokásostól,
hogy a szövetkezet életében
egy ötéves periódust is lezá
runk. Annak idején többszöri
szanálásokat követően 1986
tavaszán a tsz vezetőségeki
cserélődött. Előtte a gazdál
kodás jórészt eredménytelen
volt, s az Alkotmány Tsz a töb
bi nagyüzemhez viszonyítva
figyelembe véve az eredmé
nyeket, a sor végén kullogott.
Most viszont az ágazat orszá
gos helyzetével ellentétben
nálunk pont fordított a ten
dencia. Olyannyira, hogy
nemcsak az eredmények elő

jele változott meg, hanem az
elkövetkezendőévek termelé
sének alapjai t is lefektettük, s
emellett más formákon is
gondolkodunk. Az elmúlt év
gazdálkodásával konkrétan
elmondhatom, hogy a nyere
ségünk 3 millió 483 ezer fo
rint, ami bár igaz, hogy
számszerűennem sok, de mö
götte nagyon sok munka áll.
Az utolsó négy év eredményei
végig pozitívak voltak, s ez le
hetővé tette, hogy az átlagke
resetet egy főre vetítve öt év
alatt 57 ezer forintról119 ezer
forintra tudtuk növelni.
Emellett az elmúlt ötéves pe
riódusban mintegy 121 millió
forintot fejlesztésre fordítot
tunk. A pénz 99,5 százaléka
termelőberuházásra ment el.
Állóeszközeink értéke ennek
megfelelőennemcsak volume-

Gumiszerelés,
gumijavítás!

GUMIKÖPENYEK
MINDEN

MÉRETBEN!
Varga Béla
gépjánnűtechnikus

Gyomaendrőd,

Csokonai u. 37.

nében nőtt, hanem túlhalad
ta a mindenkori inflációs rá
tát is. Állományi létszámunk
eközben 351 főről 231-re csök
kent, mégis minden munkát
id6ben, mennyiségben s nem
utolsósorban minőségben el
végeztünk. Létszámunk vár
hatóan tovább csökken az
elkövetkezendő években.
Mégsem gondolunk elbocsá
tásokra, mert vezetőségünk

úgy határozott, hogy a jöven
dő nyugdíjasaink helyét nem
töljükbe.

- Ezek szerint a tsz kikerült
a kátyúból. Most viszont újabb
veszély, a megszűnés veszélye
fenyegetheti önöket. Milyen a
viszonyuk akisgazdákkal?

- 1986-ban idejöttem min
den, második hónapban talál
kozom a nyugdíjasainkkal.
Ismerem hát a problémáju
kat. A kisgazdapárt nem ve
szélyezteti alapvetően a
szövetkezet jövőjét, mert ha
megnézzük az adatokat, lát
ható, hogy annak idején na
gyon szegény emberek
kisparcelláibóljött össze a tsz.
Így például 0-1 hektár között
260 főnek van földje, ami az
össz földterület 43,7 százalé
ka; 1-2 hektár között 111 f6
nek (18,6 százalék); 2-5
hektár 148 fő (24,8 százalék);
5-10 hektár fölött 65 fő (10,9
százalék); 10 hektár fölött pe
dig 12 fő. Ha tehát összesítjük
a számokat, akkor kiderül,
hogy 596 tulajdonosnak
1327,8 hektár földje van az
Alkotmány Tsz-nél.

- Kértek már {óldet vissza
önökttJl?

- Jelenleg 31,5 hektár
igényt tartunk nyilván. A föl
dek kiadását még tavaly nyá
ron elindítottuk, de a kimé
réseket őszre ígérték, sajnos
csak most tudják elvégezni.
Mi azért ezeket aterületeket
is felszántottuk, tehát ,jó
karban" kapják vissza a tulaj
donosok. További érdeklődők

is voltak természetesen, de a
többségvárja a kárpótlási tör
vényt. Mi nem kívánunk gá
tat vetni a folyamatoknak.
Volt olyan bácsika akit fél na
pig győzködtem, hogy rábe
széltjem} vegye ki az öt hold
földjét. Erdekes módon azon
ban a nyugdíjasaink általá
ban azt kérik tőlem, hogy ne
engedjem szétverni a téeszt,
hiszen gazdaságunk utolsó
kapaszkodója az idős embe
reknek.

- S hogy áll a szépreményű

csigavállalkozás?
- Ez az üzlet rendkívül

nagy felkészültséget, s tech
nológiailag gondos végrehaj
tást igényel. Ráadásul a
megfelelő klíma sem mellé
kes. Az Alkotmány Tsz a csi
gatenyésztésre társult egy
olasz-magyar kft.-vel. A esi
gatenyésztésünk elsősorban

az aszály és a megoldatlan
vízprobléma miatt nem hozta
kellően az eredményeket,
veszteségeink mégsincsenek,
mert egyrészt tenyész
állatokat adtunk el, másrészt
a kft. többi tagjainak eredmé-

nyei alapján még osztalékot is
kaptunk. Hogy esigaügyben
offenzívába lendüljünk, ah
hoz először meg kell oldani a
vízellátást.

- És a csigafeldolgoz6
üzem?

- A kft. átalakítása folya
matban van. Ennek figyelmé
ben újra kell gondolni a
esigafeldolgozó üzem tervét.
Ma ilyen drága hitellehet6sé
gek mellett komoly összege
ket beruházni majdhogynem
képtelenség. Hiába kecsegtet
az üzlet rendkívüli lehet6eé
gekkel. Csak példaként mon
dom, hogy a napokban kül
földi vevő ezer tonnát szere
tett volna rendelni tőlünk.Ha
Magyarországon minden
négyzetméter füves területen
csigát tenyésztenének, akkor
sem tudnánk kielégíteni a ke
resletet. Ma úgy néz ki, hogy
az üzem felépítését egyel6re
prolongáljuk, szerencsére
igen jelentős kereslet mutat
kozik az é16 csigára is.

- S mi lett a biogiliszta-üz
lettel?

- Ha biogilisztát, illetve
biohumuszt nem is tudtunk
megfelelő mennyiségben el6
állítani még sincs vesztesé
günk, hiszen saját földjeinken
felhasználva a biohumuszt 
kömyezetvédelemb61 sem
utolsó szempont - végül is
,,nullázódnak" a költségeink.
Egyelőre várunk, s csak a
megfelelő piaci helyzet esetén
kezdünk hozzá a külső értéke
sítéshez. K. T.
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Jenei Bálint kért, de neDl kapott
végkielégítést az önkorDlányzattóI

Két hónappihenőután most az öccsénél dolgozik
Jenei Bálint munkahelyének íróasztala melletti

szék már nem olyan flancos, mint a tanácselnöki
voU. Ennek ellenére jól érzi magát új munkahe
lyén, a Praktik Kisszövetkezetnél, ahol készséggel
válaszolt a Szó-Beszédkérdéseire:

- Önnek, mint régi motoros
nak alapos betekintése van egy
város vezetésébe. Mi a vélemé
nye az új önkormányzat el
múlt néhány hónapos mun
kájáról?

- Azt hiszem, hogy az ön
kormányzati testületről itt is
ugyanaz mondható el, mint
máshol, vagyis döntően két
körülmény nehezíti munká
ját. Az egyik, hogy az önkor
mányzatok sorsa rendkívül
rendezetlen, gondolok itt a
hatáskörök tisztázatlanságá
ra, jogszabályok hiányára, 
vagyoni kérdések megoldat
lanságára stb. A másik gond
ami egyébként természetes
dolog -, hogy a megválasztott
új testület híján van a szüksé
ges tapasztalatoknak. Minde
nesetre én úgy látom, hogy a
testület alapvetően jó szán
dékkal látott a munkához, tö
rekszik arra, hogy megis
merje az előtte álló feladato
kat, de ehhez természetesen
idő kell, hiszen majdnem tel
jesen új önkormányzat ala
kult.

- A testület tagjai közül ta
lán ön van a legérdekesebb
helyzetben, hiszen mint volt
tanácselnök nemcsak új kollé
gáinak, hanem utódjának, a

polgármesternek a munkáját
is meg tudja ítélni.

- Nem tartom ferrnak,
hogy ilyen rövid idő után meg
ítélj em utódom munkáját.
Tény, hogy ebben a feladat
körben rendkívül sok dolgot
kell az új polgármesternek el
sajátítani a korábbi folyama
tokból. Amíg nem rágja át
magát az eddigi tanácsi fel
adatokon, addig szerintem
természetes, hogy határozat
lan, illetve érthet6 módon
még nem akar minden kér
désben egyértelmű, konkrét
álláspontot elfoglalni.

- Támaszkodik önre dr.
Frankó Károly? Milyen a
munkakapcsolatuk?

- Benne vagyok a testület
ben. Igyekszem az adott napi
rendeknél segíteni olyan
kérdések megoldásában, amit
nem ismerhet még a polgár
mester úr, illetve a testület.
Elmondom a véleményemet, s
természetesen a testület azt
vesz figyelembe ebből, amit
jónak lát. Nem szoktam erő

szakoskodni, ha a kollektíva
véleményemmel ellentétben
másképpen dönt. Mindene
setre a polgármester úr a tes
tületi munkán túl nem

túlzottan igényli közremúkö
désemet.

- Az ön magánéletében az
elmúlt időszakban, jelentős

változások történtek. Mennyi
re volt zökkenőmentesaz átál-
l , ~as.

- A '90. október 29-i válasz
tások után, ahol vesztettem
két hónapig igénybe vettem a
munkanélküli-segélyt. Rám
fért a pihenés, hiszen az el
múlt év biztos, hogymegvisel
te mindazokat, akik ilyen
vagy olyan közéleti szerepet
vállal tak. Az én helyzetem, s
általában a volt tanácselnö
kök helyzete bonyolultan ala
kult, hiszen sorsunk felől nem
volt olyan gondoskodás, véde
lem, mint a mostani utódain
nak, akik fenntarthatják
korábbi munkahelyüket, il
letve egy esetleges távozáskor
végkielégítést kaphatnak. Mi
viszont egyhónapos fizeté
sünkkel a zsebünkben let
tünk elbocsátva.

- Ezért kért ön annak idején
"végkielégítést" az új testület
UJl?

- A Települési Önkormány
zatok Szövetségének (TÖSZ)
volt egy olyan álláspontja 
ami egyébként megjelent a
közlönyökben is -, miszerint a
TÖSZ kérése alapján a kor
mány kiadott egy olyan állás
foglalást, amely lehet6séget
biztosított a volt tanácselnö
köknek - amennyiben ezt az
új testület is úgy látja -, hogy
a távozó tanácselnökök a vb
titkároknak vagy a leendő

polgármestereknekjárószisz
téma szerint 5-6 hónapos fize
téssel felérő úgynevezett
végkielégítést kaphassanak.
Nos, ez alapján adtam be egy
ilyen kérelmet, de a testület
többsége ezt nem szavazta
meg. Arra hivatkoztak, hogy
ez túl nagy összeg. Pedig ha
megkaptam volna, ez kétség
kívül megkönnyítette volna
az átállást.

- Az ön évekkel ezelőtti

munkahelye a Fa- és Építőipa
ri Szövetkezet volt. Mégsem
oda ment vissza dolgozni...

- Több szempontból nem
merült fel bennem, hogy
visszamenjek a korábbi mun
kahelyemre. Ismerem ugyan·
is az építőipar helyzetét.
Igaz, hogy a szövetkezetben
voltam korábban főépítésve-

zető, amíg 1974-ben egy úgy
nevezett kiemelés folytán a
pártbizottságra . nem kerül
tem. De tudom, hogy a koráb
bi munkahelyem is nehéz
helyzetben van. Gondolom,
hogy az ottani ve2i.etői állo·
mány sem kevés. Ocsém vi
szont már korábban is
felvetette, ha úgy alakul a
helyzetem, ő úgy érzi, hogy a
Praktik Kisszövetkezetnél az
ipari tevékenység irányításá
ra szükség van egy szakem
berre. Akkor abban marad
tunk, hogy majd visszatérünk
erre a kérdésre. A választáso
kat követő két hónap pihenő

után elfogadtam az ajánlatát.
Krausz

Temetői

konkurencia
Az önkormányzat a közel

múltban felkeresett egy
Szekszárdon müköd6 temet
kezési társaságot, kérve, hogy
konkurenciájával javítson a
helyi kegyeleti ügyek intézé
sének színvonalán. A polgár
mesteri hivatal tetszését
azzal nyerte el a társaság,
hogy náluk az ügyfélnek csak
egyszer kelljelentkeznie, s ezt
követőenbármilyen kegyeleti
ügyet elejétőla végéig elintéz
nek. Valószínűleghamarosan
pályázat jelenik meg, mely
ben a szekszárdi cég helybéli
vállalkozókat keres temetke
zési ügyekre.
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Vezetőségválasztás a Békében?

NéhányDlillió forint
neDl száDlít a Knernek

Megrendült a tagságbizalDla

H.E.

.aa.l\.alroly.
H.E.

na."

szövetkezet vezetőjét61 meg

tudtuk, a békéscsabai Kner

Nyomda illetékesei arra a

meggyőződésre jutottak, hogy

"a Fa- és ÉpítőipariSzövetke
zetnek a többi vállalkozóval
szemben az az előnye, hogy

helyi vállalkozó, ám ennek el

lenére irreálisan alacsony ár

ajánlatot adott, s ha ezt

elfogadták volna, úgy az eset

leg nagyot bukó kivitelez6vel

a Kner is sokat veszített vol-

hogy jelenleg az állatorvos
például többet keres, mint a
tsz-elnök. Míg a beosztott ve
zetők fizetéséről a vezetőség

dönt, addig a szövetkezet első
három vezetőjének béréről a
küldöttek hivatottakdönteni.

• Tehát mi történt azon a
február 19-i rendkívüli vezető
ségi ülésen? Úgy hallottam,
hogy lemondott tsz-elnöki
posztjár61.

• Mivel ilyen nagy átszer
vezés előtt állunk, ezért a ve
zetőség tagjainak véleményét
kértük, hogy ebből a bizalmi
válságból mi lehet a kivezető

út. Titkos szavazással döntöt
tünk úgy, hogy márciusban
közgyűlést kell összehívni,
ahol vezetooégválasztásra ke
rül sor.

• Önnekpályázniakell?
• Ennek eldöntése a jelölő

bizottság dolga. Egyébként
örülök, hogy így alakult, leg
alább tiszta vizet öntünk a po
hárba. Ha újra elnökké
választanak, akkor bátrab
ban vihetem véghez a terve
zett programot.

küldöttgyűlésre, ahol ismét
megszavaztatni kívánták a tsz
első három vezetőjének bér
emelését. Az elnöki fizetés
bruttó 60 ezerre, a másik két
vezet6jé 55-55 ezerre n6tt vol
na. A béremelést már múlt év
elején napirendre tűzték, de
sem akkor, sem most nem ér
tettek ezzel egyet a küldöttek.

• Igen, ez így van, de mind
ez nem befolyásolja a további
munkát.

• Ám az említett tény mégis
csakjelzi a bizalom hiányát...

• Igen, de nem ez a lényeg.
A lényeg az, hogy a beosztott
vezet6knek a vezetooég ren
dezte a bérét, ám nem a mun
ka, a felelősség alapján,
hanem inkább érzelmi ala
pon. Aki nem követelt kemé
nyen a dolgozóktól, annak
megszavazták a fizetéseme
lést, de aki erősen irányította
a dolgozókat, követelt, annak
nem szavazták meg a na
gyobb bért. így fordulhat elő,

késcsabai Költségvetési
Üzem 32 millióért, az ÁÉV21
millió 382 ezerért, a Vektor
Kft. pedig 19 millió 422 ezer
forintért pályázott a beruhá
zásra.

A pályázatokat január ele
jére elbírálták, majd Gr6za
Péter, a békéscsabai Kner
Nyomda megbízott főmérnö

ke tájékoztatta a gyomaend
rődi szövetkezetet, hogy a
békési Vektor Kft. nyerte a
beruházást. A bírálóbizottság
úgy döntött, hogy a legmaga
sabb és a legalacsonyabb ár
ajánlatot tevő cégeket kiejti a
versenyböl, s a két ,,nyertes" 
a Békés Megyei ÁÉVés a Vek
tor Kft. - közül az olcsóbbik
pályázó, így a Vektor dolgozik
a gyomaendrődi nyomdában.
A beruházás befejezésének~~~~~lt-.ll__
vállalt határideje ez év
gusztus 31-e.

Mint Gonda Károly

A Gyomaendrődi Fa- és
Építőipari Szövetkezet is pá
lyázatot nyújtott be múlt év
decemberében a helyi - idő

közben kft.-vé alakult - Kner
Nyomda épületei egy részé
nek átalakítására. A békés
csabai Kner Nyomda ugyanis
versenytárgyalást írt ki a gyo
mai nyomda Rákóczi utcai
épületének átalakítására, a
Kossuth úti irodaépület bon
tására és egy csarnok felépíté
sére. A határidőre négy
pályázat érkezett: a Békés
csabai Költségvetési Üzem, a
Békés Megyei Állami Építői

pari Vállalat (ÁÉV) és a béké
si Vektor Kft. mellett a
gyomaendrődiek adták a leg
kedvezőbb árajánlatot, sőt a
munkát is aleggyorsabban
végezték volna el.

A gyomaendrődi szövetke
zet 13 millió 690 ezer forintos
árajánlatot adott, míg a Bé-

• Akik az átalakítás irányí
tását vállalják - igyekezve az
emberek gondolkodásmódját
is átalakítani -, azok rendkí
vül nagy személyes kockáza
tot vállalnak - mondja Hunya
Elek tsz-elnök. - Azt tapasz
taltuk, hogy a vezetés iránti
bizalom nem olyan, mint az
elvárható lenne.

• Mikor vették észre, hogy
csökkenőben a tagság bizal
ma?

• Több mint egy éve tapasz
taljuk ezt. Tény, hogy például
a tagságra bíztuk a 17 tagú
vezet6ség tagjainak kiválasz
tását. A legutóbbi, három év
vel ezelőtti vezetőségválasz

táson így főleg a hangadók
nak szavaztak bizalmat. Most
úgy látszik, hogy sem a veze
tés, sem a legfelsőbb vezetés
irányában nincs meg a biza
lom. Ezért aztán február 21
ére rendkívüli vezetőségi

ülést hívtam össze.
• Térjünk még vissza a 19-i

A HalászkertVendéglő
konyhafőnökének

ajánlata:
• Gordon Bleu
• Milánói sertésborda
• Magyarovári

sertésborda
• Halpaprikás gombával
• Velővel töltött

sertésszelet
• Pacalpörkölt
• Birkapörkölt
• 16 féle halétellel

várjuk kedves
vendégeinket!

Február 19-én évzáró kül
döttgyűlést rendeztek a Béke
Termel6szövetkezetben.
Egyik napirendi pontként a
múlt év gazdálkodásának
mérlegét fogadták el a küldöt
tek. (A tsz 12 milliós nyere
séggel zárta az elmúlt
esztendőt.) Ezután az idei év
pénzügyi elképzeléseit vitat
ták meg, ezt követ6en pedig a
termel6szövetkezet átalakí
tásával kapcsolatos felada
tokról esett szó. Döntés
született arról, hogy kft. for
mában, illetve a szövetkezeti
törvény alapján úgynevezett
vállalkozói típusú szövetke
zetté alakítják a Békét.
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Törököt fogtunk:

- Valamit azért tenni kelle
ne...

- Szerintem a bérleti rend
szernek, betéti társaságnak,
kft.-knek van jövőjük. Leg
utóbb az igazgatósági gyűlé-

itt a fő

kapdos, miközben elmegy a
kocsi. Sajnálom Török urat,
aki harmincegynéhány évvel
ezelőtt a pult mellett kezdte,
közben tanult, végigjárta a
ranglétrát, elérkezett a csúcs-
ra, de aligha / r-r---:lIl,.....--:'--'W"I~Pf"'~.

lesz képes meg
kapaszkodni.
Nem gyűjtött

vagyont, nin
csenek álomko-
csijai, amegye
áfész-elnökei
közül a legala
csonyabb a fize
tése. Pedig
tudja, mit kel
lene tenni, de
állandóan fa
lakba ütközik.
Hiába kérde
zem: No, de el
nök úr, ki itt a
főnök? Megke
rüli a választ,
arról beszél,
hogy ajelenlegi L ~.RI!l_1IIIi

szövetkezeti struktúra nem sen tárgyaltunk erről. Meg
alkalmas a feladatok ellátás- alakult egy bizottság, amely
ra, alapvetőváltozásokra van vizsgálja a lehetooégeket. Ne
szükség. El kell érni, hogy az héz dolgunk van, hiszen 13
üzletvezetők és a dolgozók ne százalékos árréssel dolgo
csak a forgalom, hanem a gaz- zunk, miközben a bankok 40
dálkodás növelésében legye- százalékos kamatra adnak hi-
nek érdekeltek. telt.

- Miért szüntették meg a - Úgy tudom, hogy anemré-
szerz6déses rendszer? gen alapított Lakatos-féle

- Lejártak a szerződések és nyomdának tízmilli6s veszte
nem újítottuk meg, mert ezek sége van és Lakatos úr távozni
az üzletek sem váltották be a készül a posztjár6l...
hozzájuk fűzöttreményeket. - Nem tudok róla, hogy La-

kedvéért ír
tam le ezt a

történetet,

hisz mindez

plasztikusan

tükrözi mai

kóros állapo

tainkat. A ve-
zetők egy

része már

nem bírja a

tempót, me

nekül valaho

vá, talán saját

maga sem,

tudja, hová.

Hol a szívé- K ·
hez, hol a po- l
hár után

Repedezik, hámlik a vakolat - Halovány a
vörös csillag - A nyomda veszteséges, de
semmi vész? - Nehéz az embereket az utcá
ra tenni - Homály a Dominó Kft. körül- Mi
lesz a közgyűlésen?

közli, hogy Török úr haza
ment, mert fáj a szíve. Azt
üzeni: egyik kollégámat hét
végén felkeresi a lakásán. Kf
nomban tanácstalanul topor
gok, talán csak nem miattam
lett rosszul a vezér. A hölgy
megnyugtat, szó sincs erről.

Sok minden összejött a na
pokban, az események kissé
megviselték az elnök úr idege
it. Letörten baktatok tovább,
keresem a mit sem sejt6 kollé
gáimat. Bepillantok a Volán
bisztró üvegportálján és kit
látnak szemeim? Nem talál
ják ki, Török urat, az áfész el
nökét, egy üveg sör és egy
konyak társaságában. Azt
nem állítom, hogy túlságosan
megörül nekem. Kissé sápad
tan invitál a sarokasztalhoz,

hogy beszél
gessünk.

Higgyék el,
nem a sztori

-_o

Néha érik meglepetések az
embert, de ekkorára mégsem
számítottam. A jobb napokat
látott áfész, a tavalyi 13-14
milliós nyereség ellenére, ko_o
moly bajba került. Elmúltak a
vörös zászlós, arany koszorú
val ékesített, kitüntetéses na
pok. A 40 év szocialista
hordalékán fennakadt a desz
kabudis, széntüzeléses
presszó, a kockásmintás-ab
roszos egyenétterem, bisztró.
A szövetkezeti központ hom
lokzatán is megkopott az
áfész fennállásának 30. évfor
dulójára készült szocreál
embléma. Repedezik, málik a
vakolat, a festék, a vörös csil
lag helyén már csak halovány
pirosság emlékeztet az egyko
ri dicsőségre.

Kezd érdekeini a szövetke
zet sorsa, hiszen az itteni pol
gárok csupán hallomásból
értesülnek egy-két dologról.
Kérdezik, hogy mi lesz a fej
lesztéssel, a vagyonmegosz
tással, a privatizációval, a
Lakatos-féle nyomdával,
igaz-e, hogy kft. alakult a já
tékautomaták üzemeltetésé
re. El6kapom a telefont és
hívom Török Sándort, az áfész
elnökét, aki némi habozás
után rááll, hogy találkozzunk.
A második meglepetés akkor
ér, amikor az elnöki előszobá
ban a titkárnő sajnálkozva
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S.S.

árbevétel 30 százaléka a mi
enk.

A beszélgetés itt megsza
kad. Nem akarom az elnök
urat tovább gyötörni, hiszen
sl1l11n a szíve táját simogatja.
Abban még megegyezünk,
hogy a március 9-i közgyl1lé
sen szívesen látja a Szó-Be
széd munkatársát, ahol sok
mindent tisztázni szeretné
nek a tagsággal.

Raj tunk nem múlik.

- Tud-e arról, hogy a közép
vezetőmunkatársai megalaki
tották a Dominó Kf't.-t és
játékautomatákat helyeznek
el az üzletekben?

- Erről most hallok először,

de utána nézek. Az Mész fog
lalkozik ilyen üzletággal. A
kihelyezett gépek után az

~ ?r.

~ - Dehogy-
I I nem, ezt most

már nem le
het elviselni.
Ezért is ra
gaszkodom a
nyomdához.

-- Nagyon nehéz
az embereket
az utcára ten
nI. Azoknak
kellene a ke
zébe adnom a
munkaköny
vet, akikkel
évtizedekig
együtt dolgoz
tam. Ezt sze
retném el
kerülni.

- Azt hi
szem, előbb

utóbb meg kell
tennie. Azt hallottam, hogy a
központi apparátusból akarja
megoldani az üzletek irányí
tását. Ezt sokan nehezménye
zik.

- Nézze, ezek az emberek
valamikor üzletben dolgoz
tak, majd kiemelték őket. Te
hát szakmailag nem vonható
kétségbe a tudásuk, alkal
masságuk. Egyáltalán nem
arról van szó, hogy mondjuk
egy munkaügyi előadóra,

vagy éjjeli6rre bízzuk az üzlet
vezetését.

l,
\

katos úr el akarna menni. A
veszteség tény, de gondolja
meg, csupán egy éve ml1ködik
a nyomda, 1993-ban biztosan
nyereséges lesz. Ugyanakkor
120 embert foglalkoztat. Ed
dig könyvet készítettünk,
majd· áttértünk a nyomtat
ványgyártásra. A legkorsze
rl1bb nyugati technikával
szerelték fel a nyomdát,
hosszabb távon mindenkép
pen megéri üzemeltetni.

- A központi apparátusban
legalább hatvanan dolgoz
nak. Nem sok ez egy kicsit?

Volán-bisztróban

k elnök
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Deme gyorsabbnak
gondolta a rendszerváltás

folyamatát
Kommunista kiáltvány a városházán

Deme Zoltán, ország
gyillési képviselőneknem
lehet túl közvetlen kapcso
lata a Gyomaendrődi Pol
gármesteri Hivatallal, hi
szen a polgármester nem
régiben úgy fogalmazott,
hogy haDemeképviselőúr
nem tartja fontosnak tisz
teletét tenni Gyomaendrő
dön, akkor majd ő

Szarvasonfelkeresi.
- Az els6 önkormányzati

alaku16ülésen részt vettem,
tehát nem igaz, hogy nem si
ettem megismerni a gyoma
endrodi önkormányzatot 
mondja Deme Zoltán. - Meg
kell jegyeznem, hogy Gyoma
endrodön éppúgy, mint a kör
zetemben lévő más
településeken általában hét
főn és kedden vannak a képvi
seM testületi ülések, így a
parlamenti munkám miatt
ezeken !1emigen tudok részt
venni. Eppen ezért kértem,
hogy ha tehetik, legyen csü
törtökön vagy pénteken az ön
kormányzati ülés. Egyébként
Gyomán és Endr6dön is rend
szeresek a fogadóóráim. Te
hát alkalmam van találkozni
a polgárokkal. Így a polgár
mester említett vádját nem
érzemjogosnak.

- Hogyan ítéli mega gyoma,.
endrődi önkormányzati vá
lasztásokat, illetve a testület
eddigi tevékenységét?

- Megmondom őszintén 
nem a kollegalitás miatt - de
sokkal jobban örültem volna,
ha Sipos Tas Töhötömöt vá
lasztják ,a polgármesteri
posztra. Ugy gondolom, hogy
6 valóban hiteles ember és ép
pen ezért egészen másképp
képviselhetett volna ügyeket.
Nyíltan elmondom azt, hogy a
legutóbbi fogadóórán Gyoma
endr6dön a polgármesteri hi
vatalban az éles szeml1
jogtanácsosom döbbenten
vett észre a polcokon sok
olyan régi kiadású könyvet,
amelyek ma már nem valók
ew polgármesteri hivatalba.
Am én megértem, ha egy pol
gármester a régi elképzelése
ket 'szeretné képviselni és
tovább vinni. Ez esetben meg
értem, hogy a polcokon még
mindig ott van a Kommunista
kiáltvány, Kádár János be-

szédei ... Ennek ellenére elfo
gadom a polgármestert, hi
szen nekünk együtt kell
dolgozni. Mindig azon leszek,
hogy GyomaendrM város pol
gárai érdekében ne legyen
fennakadás közös együtt
munkálkodásunkban.

- Mint az MDF frakciótag
jának, mi a véleménye a kor
mány eddigi munkájáról?

- Sajnos sok mindennel
nem tudok egyetérteni a kor
mány tevékenységével kap
csolatban. Hatásosabbnak,
gyorsabbnak gondoltam a
rendszerváltás folyamatát.
De úgy látom, hogy lelassul·
tak, megálltak, sőt alkalman
ként visszafordultak folya
matok. Ezért nagy felelősség

terheli a kormányt. Hozzáte
szem persze, hogy az ellenzék
a maga módján akadályozta

Magyar Demokrata

A Fórum értesíti a la
kosságot, hogy DEME
ZOLTÁN 1991. már

cius 8-án Gyomán, a Városhá
zán, 22-én Endrődön a
kirendeltségen tart fogad66
ráto

Februárban is tartott, de
sajnos nem kellőképpen ke
rült meghirdetésre, amiért az
önkormányzat a felel6s. De
me Zoltán tájékoztatása sze
rint 1991. január 26-án
írásban adta át az endrődi al
polgármesternek a fogadóó
rák idejét. Megértjük, hogy a
GyomaendrMi Híradó januá
ri számában már nem tudták
közölni. Azt viszont már nem,
hogy "Találkozhatnak"jelszó
val plakátok sorozata hirdet
te a város testületi tagjainak
fogad66ráit, és ezekre a pla
kátokra vagy mellé már nem
fért rá Deme Zoltán fogadóó
ráinak ideje? Endr6dön volt
idő plakátolni, Gyomán nem?

Ekkor még mindig adott
volt a lehet<'lség a találkozó
kon. Értesüléseink szerint dr.
Koleszár J6zsef tájékoztatta
körzetét szóban is a fogadóó
rák idejér61, köszönetünket
fejezzük ki ezért neki. Sajnos
városunk polgármestere még

is a kibontako
zást. Ám tény,
hogy a kormány
sokkal hatáso
sabb lépéseket is
tehetett volna.
Remélem, hogy a
kormány elóbb
utóbb munkába
lendül és mielőbb
megalkotja a fon
tos gazdasági tör
vényeket.

- Ön a parlamenti választá
sok után az MDF frakcióban
kért helyet. Megbánta,.e már,
hogy az MDF padsoraiban
képviseli körzetét?

- Nem bántam meg. Csur
ka István közelségét nagyon
szeretem. Nekem az MDF
frakcióban van a helyem, de
ennek ellenére nagyon tiszte
lem az SZDSZ vezetőit, Pet6

MDF-tájékoztatás

arra a kérdésre sem adott ki
elégítő választ, hogy milyen a
kapcsolat az országgyt11ési
képviselővel?

Ehelyett ő, szokásához hí
ven a nem jelenlévőketosto
rozta, többek között Deme
urat is. Ezek után már az sem
volt meglep6 számunkra, mi
kor jelenlegi önlormányzati
apparátus dolgozói kérdezték
tőlünk, mit keresett itt a vá
rosházán Deme február 8-án?
Nem csodálkozunk, hiszen
február 7-én még a polgár
mesteri titkárságon sem tud
ták, hogy a ml1velMési házba
vagy a városházára érkezik-e
a képviselő.

Szervezetünk felel <'lsségel
kijelenti, hogy nem Deme Zol
tánon múlik, hogy ilyen szin
ten áll kapcsolata az önkor
mányzattal. Lesznek biztos
megint olyan olvasók, akik a
személyeskedést keresik so
raink között. Remélj ük azon
ban, hogy többen lesznek
azok, akik megérzik a fenti so
rok fontosságát. Az igazság
hoz, tisztánlátáshoz a fent
leírtakat sem lehet elhallgat-

!vánt, Magyar Bálintot és
Hack Pétert. Meg kell hogyje
gyezzem, hogy az emberijogi,
kisebbségi és vallásügyi bi
zottságban - melynek én is
tagja vagyok - gyakran törté
nik olyan szavazás, amikor az
én voksom dönt el ellenzéki
indítványt éppen az ellenzék
javára...

H.E.

ni. Bízunk benne, hogy az ön
kormányzat felismeri a lehe
tóséget és nem szalasztja el
egy országgyt11ési képviselő

segítségét, amit városukért
tehet.

Egyszer és mindenkorra
félre kellene tenni a sértódé
seket, önfejúséget, és úgy fo
gadni a képviselőt és elhinni
neki, hogy ő Gyomaendrőd

polgáraiért is tenni akar. Ha
ez nem így van, meg lehet cá

folni, hogy eddig milyen prob
lémákkal, kérésekkel fordult
a képviselőhöz a testület.
Szervezetünk nem sokról tud!
Közben megjelent a februári
Gyomaendrődi Híradó bóví
tett oldalszámmal, de sajnos
ebben sem közölték a márciu
si fogadóórák időpontjait. Ez
már nem lehet véletlen... !

Befejezésül a közelgő Nő

nap alkalmából szeretettel
köszöntünk minden kedves
nőolvasótés velük együtt sok
boldog névnapot kívánunk a
képviselőnek és a város Zol
tánjainak.
Magyar Demokrata Fórum

helyi szervezete
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Szerető nem szereti el a tiszteletdíjat sem

A nyúl nem hal•••

A városi képviselőtestület

március 26-i rendelete szerint
az alpolgármesterek és az ön
kormányzati képviselők a
képviselői tevékenységükkel
kapcsolatban felmerült költ
ségeik megtérítésére jogosul
tak. E költségtérítés ma
gában foglalja az alpolgár
mesterek és a képviselők vá
roson belüli közlekedési
költségeit, napidíjait, saját te
lefonuk használatát és más
technikai kiadások költsége
it. A költségtérítést a testület
átalány formájában állapítot
ta meg, s így az átalány össze
ge az alpolgármester és a

bizottsági elnök részére ha
vonta 5 ezer forint, a képvise
lő részére pedig havi 3 ezer
forint.

A képviselők tiszteletdíjá
nak kifizetésér61 eddig nem
döntött a testület.

***
A képviselők költségtéríté

sének tárgyalása után 17 kép
viselő szavazott, s közülük
Szerető Béla volt az egyik, aki
nem tartott igényt költségté
rítésre. Megkérdeztük, miért
döntött így?

- Nálam ez elvi kérdés.
Megvan a lehetőségem arra,
hogy kora reggel vagy hétvé-

geken pótoljam a képviselői

munkám miatt kiesett órá
kat. Valószínüleg képvisel6
társaim más helyzetben
lehetnek. Tehát én a tisztelet
díjamra sem fogok igényt tar
tani. Szeretném ezeket az
összegeket hónapról hónapra
egy külön számlára elhelyez
ni. Jó lenne, ha a pénzből gyo
mai és endrődi gyerekeknek
vásárolhatnánk játékokat,
sportszereket, számítógépe
ket és más oktatási eszközö
ket. Azt gondolom, hogy
ifjúságunknak nagyobb szük
sége van erre a pénzre, mint
nekem. Jogom lenne felvenni

A Viharsarok Halászati
Tsz halfeldolgozó üzeme
1980-ban kezdte meg mükö
dését. Az üzem a fagyasztott
busa iraki exportj ára készült,
ám mire a termelés beindult,
kitört az irak-iráni háború és
nem kellett a gyomai fagyasz
tott busa. A termékeket így
szovjet és román piacon vol
tak kénytelenek értékesíteni.
Míg Irakban egy tonna busá
ért 1600 dollárt fizettek, ad
diga két szomszédos országba
csupán 900 rubelért Iehetett
szállítani egy tonna haiat.
Ígymódon a termelés gazda
ságossága kérdőjeleződött

a közéleti munkáért járó, tör
vény által is biztosított össze
get, ám úgy vélem, hogy
hasznosabb, ha az amúgy is
szűkösanyagi lehetőségekkö
zött működő oktatási intéz
ményeknek tudok ezzel 
szükség szerint - némi segít
séget nyújtani. Ha más képvi
selötársam is csatlakozna
ehhez a kezdeményezéshez,
úgy azt szívesen fogadom. Er
re a célra alapítványt terve
zek létrehozni, s erről

Gyomaendrőd polgárait a
Szó-Beszéd következőszámá
ban szeretném tájékoztatni..

H.E.

meg. Próbálkoztak ezután ba
romfifeldolgozással, majd a
nyolcvanas évek végétőlnyúl
vágóhfddá alakitották a hal
üzemet. Múlt év január
elsejétől nyúltermeltetó és 
feldolgozó kft.-t hozott létre a
tsz, ám a kft. pénzügyi hátte
re kevés a továbblépéshez. Dr.
Csoma Antal elnök elmondta,
hogy az olasz vevőt is bevon
ják a cégbe, s így a nyúlvág6
híd 51 százalékát eladják az
olasz félnek. Ezt a közgydlés
is egyhangúlag jóváhagyta.

Nyitott pince
Sipos Tas Töhötöm refor

mátus lelkész a polgármester
választó önkormányzati
ülésen mandátumáról lemon
dott volt képviselő február 26
án mint vendég vett részt
először a testületi ülésen.
Megkérdeztük, milyen ta
pasztalatokat szerzett.

- Jó véleményem sajnos
nincsen a testület munkájá
ról, igaz, csupán két napiren
di pont tárgyalását ültem
végig türelmesen, de ez is si
ralmas volt. Két előkészítet

len témáról tárgyaltak és így
nem is tudtak érdemben dön
teni, ám több mint egy órát el
vitatkozgattak. Hiányolom az
ülések munkájában a szak
szerüséget is.

- Vád érte Önt, hogy akötői
pari szövetkezet pincehelyisé
gébe vezető az egyházi,

úgynevezett Darvas-féle iskola
sarkán lévő lejárót bezáratta.
A helyiséget a fiatal szocde
mek használták.

- A párttal semmiféle hiva
talos tárgyalásom nem volt.
Az utcaajtó mindig nyitva
volt, és sokan szóvá tették,
hogy ott hangoskodás, italo
zás folyik. Az egyház az isko
laépületet visszakapta, ahol
ifjúsági házat kívánunk ki
alakitani. Az iskola lezárt he
lyiségeit is valakik feltörték,
így jobbnak látjuk, ha azt a
nyitott bejárót megszüntet
jük. Semmi kifogásunk, hogy
azt a pincehelyiséget használ
ják, de hajóI tudom, másfelől
is van lejárata.

A Gyomaendrődi Viharsarok Halászati Tsz
egész évben biztosítja

KEDVEZMÉNYES ÁRON
HAL-ÉSHALTERMÉKEK

VÁsÁRLÁsÁNAK
lehetőségét nagyfogyasztókrészére.

Nagy tételben, 100 kgfelett
TERMELŐIÁRON KÍNÁLUNK
élőhalatés fagyasztott halterméket

ahalfeldolgozó üzemünkben.
Gyomaendrőd,Körösladányi út

Érdeklődni:a 67/31-911-es telefonon az
üzemvezetőnél.
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Első osztályos lesz a gyermekem
Tájékoztató a szüZőknek
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tó fakultáció választási lehe

tősége

• számítástechnika
• különböző szakkörök és

sportolási lehetőségek
• matematika tanítása 5.

osztálytól, képesség szerinti,

csoportos formában.
Tájékoztatónk természete-

sen nem ad teljes képet isko

lánkr61, de arra bizonyára ele
gendő lehet, hogy segítse a

szülők és gyermekeik iskola

választását.
Csapóné Kovács Ildikó
Hornokné Kereki Irén

sáv oldja, amely változatossá
gában érdekes, nem fárasztó,
tanulási, ml1vel6dési, szóra
kozási lehetőségeketteremt.

A meghirdetett osztályok
egésznapos munkarenddel
működnének.Egyéb lehetősé

geka tanulmányi évek során:
• 2. osztálytól nyugati nyel

vek (francia, német, angol)
oktatása szakosított formá
ban

• testneveléstagozat 2. osz
tálytól

• felső tagozatban középis
kolára előkészítóosztály má
sodik idegen nyelvvel

• gyakorlati életre felkészí-

Fekete Elemér
ügyvív6

TiszteltVálasztópolgárok!
Köszönetünket fejezzük ki minden választ6polgárnak az l

es és 3-as választókörzetben, akik szavazataikkal az általunk

támogatott kétjelöltet -Kruchió Lajost és Dr. KulcsárLászlót

a képviselőtestúletbe beválasztották.
A Szabad Demokraták Szövetsége nevében:
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nénk beindítani a Vorosilov
úti iskolaegységünkben.
Mindkét program és pedagó
gia a gyermek számára a ké
pességek széles körének
fejlesztését biztosítja. Lénye
ge a differenciálás, egyéni bá
násmód, hátránykompenzá
lás és tehetségfejlesztés.

A NYIK- és az ÉKP-progra
mon belül a gyermekek a ma
gyar nyelv- és irodalom
tantárgyat a következő tan
anyagrendszerben tanulják:
1. olvasás és önművelés, szö
vegfeldolgozás. 2. Írás, helye
sírás, anyanyelvismeret. 3.
Beszédművelés, kommuniká
ció, illem. 4. Fogalmazás. 5.
Irodalom.

Az ÉKP-program pedig a
különböző tantárgyak tan
anyagain túl lehetőségetad a
gyermekek mozgás- és játék
szükségletének kielégítésére.
Például: néptánc, furulya,
báb,sporijátékok, tárgyi nép- ,
rajz, versmondás stb. A nagy
intellektuális erőfeszítést

igénylőórák mozgásosjellegű

tevékenységekkel váltakozva
fordulnak elő a gyermekek
órarendjében. A délelőtti és
délutáni intenzív tanulási
szakaszt kötetlen, szabadidős

::':::::':;:::::::,:;:;:;:::.:'.;:

Manapság egyre több szü
lőt foglalkoztat, hogy iskolás
korú gyermekét melyik
iskolába írassa, s hogy milyen
tanítási programot válasszon
számára. Iskolánk - a 2. sz.
általános iskola - megpróbál
többféle programot kínálni a
leendő általános iskolás tanu
lóknak. Véleményünk sze
rint, mindenképpen olyan
iskolára van szükség, ahol a
gyermekek képesség~iknek

megfelelően fejl6dhetnek, és
megalapozott tudást szerez
hetnek a továbbtanuláshoz.
Ezért törekszünk egy ilyen
gyermekközpontú iskola ki
alakítására, számítva a ked
ves szülők segítő támogatá
sára, közreműködésére.

Szeptembertől - az előző

évek jó tapasztalatai alapján
- meghirdetjük a Zsolnai Jó
zsef és kutató csoportja által
kidolgozott úgynevezett,
nyelvi-irodalmi-kommuni
kációs (NYIKJ-programot a
Lenin úti iskolaegységünk
ben.

Újdonságként pedig a
NYIK-program továbbfejlesz
tett változatát az értékközve
tító és képességfejlesztő

(ÉKP)-programot is szeret-
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Az önkorDlányzat
a széthúzást segíti

Bizakodással tekintettek az 1991-es eszten
dő elé GyomaendrődSpartacus TK. sportolói.
Valamennyi szakosztályban megindult az
élet. Egyid6ben kezdték a felkészülést az NB
II-es női röplabdások a labdarúg6kkal január
elején. Majd február elején elkezdték a férfi ké
zilabdások és a sakkozók is a munkát.

Biztató eredmények várhatók valamennyi
szakosztálynál. A röplabdások bejutottak az
osztály legjobb 32 csapata közé a Magyar Ku
pában és neves NB l-es csapatot fogadhatnak.
A labdarúgók bajnok esélyesek. Hosszú idő

utánjó eredmény várható a kézilabdásoktól is.
Ezekben a szakosztályokban mintegy 150 iga,.
zolt sportoló végzi a rendszeres munkát, és
próbál kellemes hétvégéket szerezni a város
sP9rtszerető lakosainak. A bajnokságok kü
lönbözőidőpontbanindulnak.

Röplabda: február 16. GYESTK-Miskolc
3:2, legközelebbi hazai mérkőzés időpontja
március 23., GYESTK-Debrecen SI.

Kézilabda: Április 7-én rajtol a bajnokság.
Labdarúgás: március 9. Békéscsaba, Bcs.

Honvéd-GYESTK a rajt.
Ahhoz, hogy a várt jó eredmények valóban

bekövetkezzenek és a már megkezdett színvo
nalas munka folytatódhasson, összefogásra
van szükség, nem széthúzásra, a lehetőségek

szétforgácsolására. Ebben az átmeneti idő

szakban a cél nem lehet más, mint a meglévőt

valamilyen formában együtt tartani. Az ön
kormányzati testületben azonban kisebbség
ben vannak azok a személyek, akik ezt a

,
,,Aldjon vagyverjen

k "sors eze...
A Vörösmarty Mihály idé

zet második felét társítom elő

ször a GYESTK férfi kézi
labdásainak diagnózisával.
Veri őket a sors, mert a vesz
tegzár alá helyezett sport
csarnokot nem használhatják
hónapok óta. A tél beálltával
a 3. számú iskolának a torna
termét megkapták melegvíz
szolgáltatás nélkül. Majd
rejtélyes módon heti egy alka
lomra visszatértek alapozása
ik régi színhelyére, a
gimnáziumba. Néhány edzés
után innen is kiűzettek, mond
ván a fóilletékes, hogy elhasz
nálódik a testedzés e poros
szentélye. Jelenleg fedett he
lyen hetente két ízben jön
össze a csapat a fürdő kondíci
onálótermében. Mivel ez a he
lyiség nem labdás edzésre
készült, ezért alkalmanként
átjárnak Mez6túrra a főisko

lások ellen edz6meccseketját
szani.

Az új igen teheteséges, jól
felkészült, edzd Sipos Dezs6
testneveld tanár és a játéko
sok áhított terve, hogy két
éven belül magasabb osztály
ba az NB II-be jussanak, még
nagyobb fanatizmusra kész
teti őket. Számukra nincs
munkaid6-kedvezmény és
egyéb juttatás. Több múszak
ban, szombatokon is dolgoz
nak, túlóráznak, legtöbben
családos apák, így minden al
kalmat megragadnak bérük
kiegészítésére. Az évekkel
ezelőtti gazdag utánpótlás
forrása is elapadt. A már em
lített felnőttekedzőjeugyanis
szüneteltette szisztematikus
neveldmunkáját a serdülő

csapatnál. Így visszatérése
reményekre jogosítja fel Gyo
maendrdd kézilabdasportját.

Áldás, hogy az alapokat ná
la elsajátító tinédzserek Kele
men Péter, Gera József, Dajkó
Lászl6, Socz6 Attila, Kruchió
Attila, Weigert László, Búza
Sándor beértek. Kiválóan öt
vöződnek az iddsebbekkel, Le
vente Györggyel, Imre
Lajossal, Csík Imrével, Fülöp
Mátéval, Csalah Lászl6val,
Friedrich Ferenccel és Patai
Istvánnal.

Ha a tavaszi fordulókban
az elképzelések szerint min-

den "összejön", érmes helyen
is végezhetnek.

Az is áldás, hogy a csapat
derékhada több éve szívósan,
megszállottan szereti, úzi és
játsza ezt a klasszikus spor
tot. Ez az egészséges fanatiz
mus számtalanszor átsegí
tette dket a holtponton.

Gyomaendrdd kézilabdás
értékeit gazdagítja az a tény
is, hogy a volt két régi csapat
tag, Kovács Sándor és Kardos
Ferenc már elismert játékve
zetők, igen közel állnak az NB
I-es keretbe kerüléshez. Az ál
dások számát szaporítanáegy
gazdag szponzor atyáskodá
sa, ám ha a körülmények nem
nagyon változnak, akkor sem
esnek kétségbe.

,,Áldjon vagy verjen sors ke
ze...", itt Gyomaendrddön to
vábbra is kézilabdázni kell.

Hajdú László

Foci-menetrend
A megyei I. osztályú bajnokság őszi idényének eredménye

ként 1. Gyomaendrőd 24 ponttal, 2. Sarkad 21, 3. Elek 19 pont
tal.

A gyomaendrődi labdarúgócsapat tavaszi mérkőzései:
Szalvai-GYESTK március 9., 10óra
Szeghalom-GYESTK március 17., 15óra
GYESTK-Elek március 23., 15óra
Mezóberény-GYESTK március31., 15óra
GYESTK-Tótkomlós április 6.,15.30 óra
Sarkad-GYESTK április 14., 15.30óra
GYESTK-Medgyesegyháza április 20., 16óra
Kondoros-GYESTK április 27., 16óra
GYESTK-Füzesgyarmat május 4., 16.30óra
Battonya-GYESTK májusU.,16.30
GYESTK-Kamut május 18., 17óra
Békésszentandrás-GYESTK május 25., 17óra
GYESTK-Vésztó június 1., 17óra
FAVüRIT-GYESTK j únius 9., 17óra
GYESTK-Gádoros júnlus15.,17óra
Az első csapatjátékoskerete: Szakács, Nagy, Kéki, Plástyik,

Gebri, Mesterházi, Gonda, Gera, Gubucz, Karácsony, Bukva,
Fehér, Pataki, Győrfi, Zsombok, Somogyi, Durucskó, Máté,
Tóth.
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kérdést megfelelőentudnák képviselni, illetve
az akaratuknak érvényt tudnának szerezni.
Úgy túnik az önkormányzati testület akarja el
óseg(teni a széthúzást. Már régen nem Gyoma
és Endr6drol van szó, hanem Gyomaendrőd

ről. Furcsának tartom, hogy amfg néhány em
ber társadalmi munkában mindent megtesz a
szakosztályok életben maradásáért, a min6ség
szintentartására, addig a testületben anélkül
döntenek e kérdésben, hogy a sportkör életébe,
szervezettségébe a testületi tagok betekintést
nyertek volna.

A két klub másfél évvel hamarabb egyesült
mint a két település. Azóta kellőképpenrepr
ezentálják a várost a megyében és a megyén
kívül. Nem ajelenlegi sportvezetőkönkell szá
monkérni az endrődisportlétesítmények szét
verését.

Nyilvánvaló, hogy ez a szétforgácsolásra
irányuló tendencia egyéni érdekeket szolgál.
Nem tudom elhinni, hogy ez a lakosság véle
ménye volna. A régen telepített csapdák jól
ml1ködnek. A sport alkalmas a széthulit embe
rei kapcsolatok helyreállítására, de úgy tl1nik,
hogy ez nem mindenkinek érdeke, pedig biztos
vagyok benne, hogy a város sponszeret6lakos
sága nagyobb létszámot képvisel, mint a be
jegyzettpártok taglétszáma összesen.

Vass Ignác



Az osztályveze'tö nem
szereti a vörös Toyotát

Pál-napi incidens a ROlnantikában

-oke-

tunk, s akkor már csak a futva

távolodó Hegedüst láttuk, aki

a kocsit egy téglával összetör

te. Beverte az első és hátsó •

szélvédőt, az ajtó üvegét, ösz

szezúzta a motorháztetőt és a

bal sárvédőtis. Még a téglát is

a kocsi tetején hagyta. Több

mint 300 ezer forint a kár.

Azonnal hívtuk a rend6rsé

get, s jöttek is pillanatokon

belül. Visszahozták Hegedüs

Imrét, aki előszörazt is tagad

ta, hogy egyáltalán a Roman

tikában járt. Pedig még a

biciklijét is itthagyta, azóta is

őrzöm a kamrában.
Hegedüs Imre nem kívánt

nyilatkozni az eseményekről.

A szarvasi rendőrkapitány

ság illetékesét61 megtudtuk,

hogy az ügyben folytatják a

nyomozást.

pofonvágta, a
másikat pedig
nemes egysze
rűséggelbokán

rúgta. Tetté
nek okairól
számot adni
nem tudott,
mert a pofon
vágott vendég
- érthető ha
ragjában
tettleg az utcá
ra küldta a vir
gonckodó He
gedüst, aki izi
ben jött volna
vissza, ám be
lülről nyomták
az ajtót. (A ku
tya nagyon
okosan nem
avatkozott a
dologba.)

Néhány
perc múlva
üvegcsörömpö
lést, dübörgést

hallottunk kintről - idézi fel
az eseményeket Demeter Pál.
- Az ablak alatt állt a gyönyö
rű piros Toyotám, kiszalad-

HA VALAMI
ROSSZUL ESIK
AZ AUTÓNAK..•

...akkor az tőbbnyire az a
pillanat, amikor kiderül, hogy

nincs biztositása.

GONDOSKODUNK, id
TEHÁT VAGYUNK.'''' CASCO

"""""

jával visszajött, berohant a
Romantikába és se szó, se be
széd, a pultnál álldogáló ven
dégek közül az egyiket

Demeter Pál tollkereskedő
nek vélhetáen sokáig emléke
zetes lesz az idei Pál nap.
Január 26-án este éppen név
napját ünnepelgette a Ro
mantika vendéglőben,amikor
is a vadászatból hazafelé tart
va - némi elfogyasztott italtól
már kissé kipirulva -megér
kezett Heged11s Imre, a Körö
si Süt6- és Édesipari Vállalat
kereskedelmi osztályvezető

je. Mint jó ismerősöküdvözöl
ték egymást, majd megra
gadták. a dákót és biliárdoz
tak egy jóízűt, majd a golyó
lökdösést megunva többed
magukkal kártyázni kezdtek.

• Fájeroztunk - meséli De
meter Pál. - Míg egyszercsak
Hegedüs felmarkolta a kasz
szában lévő 2-3 ezer forintot.

Ekkor kezd6dött a vita,
aminek dulakodás lett a vége,
s ennek következményeként
este 10 óra előtt Hegedüs
megkapta az elbocsátó szép
üzenetet, s ha nem is önszán
tából, de távozott. A kedélyek
már-már megnyugodrii lát
szottak, amikor Hegedüs - a
szemtanúk szerint - a kutyá-

ÚJ ÉTELEK, ÚJ ÍZEK, SZOLID ÁRAK!

AHALÁSZKERTÉTTEREM
AKCiÓT HIRDET!

Ha ön ezzel a szelvénnyel családjával vagy barátaival 
minimum 3 fő - nálunk étkezik, úgy az ételszámla összegé
ből 10% kedvezményt adunk, március 31-ig.

Duplán nyerhet, mert az akcióban résztvevők között
nyereményeket sorsolunk ki!

Kérjük a fizetéskor a szelvényre hják rá nevüket és cí
müket.

Szeretettel várja kedves vendégeit az újonnan megnyílt
HalászkertÉtterem.

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Felelősszerkesztő:Homok Ernő

Kiadja: a Dél-Kelet Kft,
Felelős kiadó: Kepenyes János. a
Dél-Kelet Kft, ügyvezető igazgatója
Szedés és nyomtatás: Dél-Kelet Kft.

Szerkesztőség: Békéscsaba.
Andrássy út 12.
Telefon:66/21-692,

,
SZO-
Z D

Név:

Cún:

BE
GYOMA
ENDRŐDI

Flipper-v!}rSf!ny
a KLUB BUFEBEN
1991. március'll-17-ig
Nevezés: a helyszínen.

Főnyeremény:10 üveg pezsgő

1(eresse fer a nemrég megngűt

étfesség-ajánáé(és I(ggytárggaf(gt
érté(esítő üz[etemet a líatósági líúsboÜ
meffett, qgomaenárőá, Lenin út 187.

Színesfilmek kidolgozása kétnapos
határidővela Szabadság téri trafikban!

OR-WO filmek kivételével.

Bakjános magánkereskedő

...........................................................
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BETÖRTEKAPOLGÁRMESTERHEZ
ÉS A JEGYZÓHÖZ IS . \,

Feldúlták a városház ' t
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Endrőd

felől_új"
I . ' Ia sze •••

; (3. oldal)

indítványát az utcanév változá
sokkal kapcsolatban, felment a
vémyomásom - mondja dr. Far
kas Zoltán alpolgármester. - Ki
deriJlt, hogy Gellai úgy döntött
magában: jobb, ha például Mar
tos Flóra, Ságvári Endre és más
kommunista aprószentek nevét
meghagyjuk, mert mint mondta,
az ő történelmi és politikai szere
pük még tisztázatlan. Rosszul
lettem és kimentem ateremből.

(8. oldal)

-o e

heccoől csináltákaz egészet. Ab
ból, hogy mely irodák maradtak
épen, semmiféle következtetést
nem kiván levonni. Tény, hogya
városháza épületét portás nem
őrzi. Bár néhány héttel ezelőtt az
apparátus egyik dolgozója ajánl
kozott, hogy elvégez egy testőr

képző tanfolyamot skérte, hogy
az önkormányzat állja a tandíjat.
Erről azonoan aszűkös anyagiak
miatt nem lehetett szó. Viszor:l
egy biztonsági rendszer kiépítése

is milliókba kerülne.
Arendőrség folytatja anyomo

zást.

- Amikor meghallottam Gellai
alpolgármester-társam egyéni

Rosszul lett az
alpolgármester

Atettes(ek) az igazgatási osz
tály vezetőjének irodájára, amű

szaki osztály helyiségeire, az
alsó épületrészben lévő művelő

dési osztály és városfejlesztési
iroda szooáira, valamint akis ta
nácskozó teremre nem voltak kí
váncsiak.

A polgármestertől, dr. Frankó
Károlytól megtudtuk, hogy tulaj
donképpen semmi sem tünt el;
talán néhány forintnyi kávépén
zen kívül. A számftógépekhez
nem nyúltak, a oélyegzőket sem
vitték el. De akár így is több ezer
forint.

Dr. Frankó Károly úgy véli,
hogy talán valaki, vagy valakik

gatók nem kímélték atöbbi irodát
sem. Betörtek apolgármesterhez
és a jegyzőhöz is, ahol szintén
"házkutatást" tartottak ahelyisé
gekben. Atakarftónő azonnal te
lefonált, srövidesen megérkezett
arendőrség és apolgármester is.
KiderlÜlt, hogy a főépület majd
minden helyiségébe betörtek, az
asztalok fiókjait kifeszítették és a
bennük lévő szekrény és más
asztalkulcsokat az asztalokra he
lyezték.

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

Gyomakör
a

Honismereti
Egyesület

ellen?
Végső

megoldás a
szétválás

(2. oldal)

Április 6-án, szombaton reggel
avárosháza egyik takarítónője az
épületbe lépve furcsa dolgokra

, lett figyelmes. Az irattárí folyosó
ajtaját nyitva találta, bár azt előző
nap este kulcsra zárta. ArrIikor
jobban kÖrlÜlnézett látta, hogya
titkársági szoba ajtaját felfeszr
tették, odabent az fróasztalo1í fi
ókjait, szekrények zárait
szétverték, és az iratokat szétdo
bálták.

Akíváncsi látogató, vagy láto-
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. Gyomakör
a Honismereti Egyesület.'elle;n?

Néhány kút viz~ folyt vala...

· Képviselni a gyomai városrész érdekeit
· Gellai alpolgármester felfogása irritáló?
· Végsőmegoldás a szétválás

Olvasóink közül többen panaszkodtak, hogy
a városban jó néhány, úgynevezett köztéri ki
folyót szüntettek meg úgy, hogy a kútróllesze
rel ték kal't. Megtudtuk, hogy a köztéri

egészségesen gondolkodó
endrödi polgárokkal is.

- A szervezőbizottság tagjai
között van-e önkormányzati
képviselő?

- Nincs, de a testület tagjai
közül a Gyomakörbe jelent
kezhet olyan képviselő, aki
pártIistán jutott be, ám az
egyesület vezetőségitagjának
nem választható...

A szervezőbizottság nyilat
kozó tagja elmondta, hogy az
alakuló ülés után bővebb in
formáci6kkallépnek a nyilvá
nosság elé. H. E.

kifolyókb61 felhasznált vízmennyiség ára több

mint négymilli6 forinttal terhelné idén a város

köl tségvetését. A városfejlesztési bizottság

úgy ítél te meg, hogy a kifoly6k vizét olyanok is

használják, akikhez egyébként be van kötve a

víz, ám az utcai kutak vizéből itatják ajószágo

kat, mossák a gépkocsikat. Ezért egy, eredeti

leg kétéves program keretének első

lépcsőjébenolyan kutakat kívánnak megszün

tetni, ahol az utcában a legtöbb házban vezeté

kes víz található. A második menetben, ha a

vezetékes víz hiányzik egy-két házban, akkor

oda az önkormányzat vállalná a bekötés t. Ám

az összes közkifolyót így sem szüntették volna

meg. Jelentősebbközépületeknél, főútvonalak

mellett megmaradnak a kutak. A több mint

300 köztéri kifolyó közül néhánynak a leszere

lését ez év június elsejével rendelte meg a víz

műtőI az önkormányzat. Ám érdekes módon

március végén már több kút nem müködött,

mint az képünkön is látható.
Megtudtuk, hogy dr. Valach Béla, a város

fejlesztési bizottság elnöke sem a testületet,

sem a lakosságot nem tájékoztatta kellőkép

pen a bizottság döntéséről. További leszerelé~

sekről egyelőre nincs sz6. A kutak

megszüntetését sérelmezők még bejelentést

tehetnek az önkormányzatnál.

sö megoldásként esetleg le
gyen-e népszavazás a két tele
pülés szétválasztásáról.

- Kik lehetnek tagjai a Gyo
makörnek?

- A kör tagjai gyomai lako
sok, illetve gyomai származá
súak lehetnek kOl'határtól és
pártállástól függetlenül.
Hangsúlyozom, hogy nem fel
tétlenül biztos az, hogy egy
Gyomán született polgár, il
letve gyomai lakos többet tesz
a településért, mint egy úgy
nevezett betelepült. Szeret
nénk együttmüködni az

megjelent Krucsó Gábor-féle
írástól, melynek tartalma
szélsőséges,s ehhez az alaku
16 Gyomakör nem adhatja a
nevét. A. kör célja elsősorbana
gyomai városrész határozott
képviselete. Amennyiben az
önkormányzat munkája so
rán nem tapasztalunk foko
zott törődést a gyomai
városrésszel és továbbl'a is
folytatódik az endrődivélt sé
relmek hangoztatása, akkor a
lakosság véleményét előze

tesen meghallgatva dönt
egyesületünk an-ól, hogy vég-

A Gyomaendrődi Szó-Be
széd márciusi számában már
hírt adtunk arról, hogy az el
sősorban endrődieket tömörí
tő Honismereti Egyesület
mellett alakulóban van a gyo
mai városrész érdekeit képvi
selni készülö Gyomakör nevet
viselö egyesület. A Szó-Be
szédnek alkalma nyílt rövid
inteljút készítenie a várható
an április végén nyilvánosság
elé lépő Gyomakör szervező

bizottságának egyik tagjával,
aki elmondta, hogy az egyesü
let megaJakításának gondola
ta november elején vetődött

fel. Így jött létre ez év január
jában egy 12 tagú szervezőbi

zottság. Megtudtuk, hogy a
Gyomakör pártsemleges
egyesület lesz. Pártalapszer
vezetek vezetőségitagjai sem
miféle vezető funkciót nem
tölthetnek majd be az egyesü
letben.

- Mi késztette Önöket arra,
hogy egy ilyen jellegű egyesü
letet alakítsanak? - kérdeztük
a szel"\fezőbizottságegyik tag
ját.

- A helyhatósági választá
sok előkészítésesorán előfor

dult több olyan eset, amely
sértette a gyomai városrész
lakóinak érdekeit. A testület
ben egyébként elenyésző

számban vannak gyomaiak.
Az is nyilvánvalóvá vált, hogy
a Honismereti Egyesület tu
lajdonképpen egy endl'ődi ér
dekeket képviselő szervezet.
amely időnként szélsőséges

megnyilvánulásokra ragad
tatja magát. Megjegyzem,
hogy GelJai József alpolgár
mester megnyilatkozásai és
felfogása olykor rendkívül ir
I·itáló. Tény. hogy az önkor
mányzati testület nem irá
nyelveket kíván meghatároz
ru, hanem rendszeresen,
konkrétan beavatkozik a pol
gármesteri hivatal apparátu
sának munkájába.

- A hírek szerint a Gyoma
kör elsősorbanGyoma és End
rőd szétválasztására törekszik
majd...

- Elöljáróban m~gjegyzem,

hogy a leghatározottabban el- '
határoljuk magunkat a Szó
Beszéd márciusi számában
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Kun Lászlóné az MDF helyi
szervezetének elnöke április
elsején kilépett pártjából. Ez
év júniusában lett volna két
éves a tagsága. Kilépésének
okairól is kérdeztük Kun
Lászlónét.

- Mi az oka annak, hogy a
korábbi elnök, Szabó János
után mostön is megváltMDF
tagságától ?

- Azt tapasztalom, hogy az
MDF-listán az önkormány
zatba kerül t testületi tagja
ink nem a tagság véleményét
képviselik a szavazásokkor. A
másik ok az elfogadott tiszte
letdíjakkal kapcsolatos. A mi
MDF-es képviselőinkis az el
sők között voltak, akik elfo
gadták a testületi tagoknak
járó költségtérítést és tiszte
letdíjat. Megjegyzem, szé
gyenletesnek és szomorúnak
tartom, hogy a sok orvos, pe
dagógus, akiknek jelentős ré
sze a fizetését is az
önkormányzattól kapja, leg
jobban tartják a markukat a
pénzért. Ezzel egyre inkább
meggyőztek, hogy ők valóban
a képviselői pénzért indultak
a választáson. A harmadik ok
az, tagságom nem támogat
ta, hogy leközöljük az önkor
mányzat endrődi tagjainak
háttérben történő aknamun
káit.
. - A polgármester-választás

napján ön is visszadta man·
dátumát. Az MDF-böl való ki
lépésének csupán a (ent
említett okai lehetnek... ?

- Nem bántam meg, hogy
tagja voltam az MDF-nek,
bár, akik közelebbről ismer
nek, jól tudják, hogy nekem
tulajdonképpen nem pártban
van a helyem. Általában meg·
érzem, hol az a hely, tenniva
ló, ahol az embereknek
szüksége van rám. Így kerül
tem az MDF-be. Sajnálom,
hogy meg kell válnom az
MDF -től, de a városban, a
háttérben olyan dolgok zajla
nak, hogymégalátszatátsem
akarom megengedni, hogy ez
zel azonosítsanak. Sajnos, a
helyi szervezetünkben nem
tudtunk komolyabb előrelé

pést tenni, ami valószínűleg

abból ered, hogy gyomaiakból
és endrődiekből áll a szerve
zetünk. Míg az egyik oldal na
gyon elégedett az
önkormányzat munkájával,
addig a másik, így például én
is, személy szerint rendkívül
elégedetlen vagyok. Éppen
ezért nem élvezem a másik ol
dal teljes bizaImát és bizal
matlanságra építeni lehetet
len.

.- Kérem, mondjon valami
konkrétumot is!

-- A tavalyi, május lO-i,
Endrődön rendezett fóru
munkon az MDF valóban
azon az állásponton volt, hogy
a két település maradjon
együtt annak ellenére, hogy a
honismereti egyesület rága
lomkampányt inditott szerve
zetünk ellen. Ók ugyanis azt
állították, hogy az MDF is le
akarja választani Endrődöt,

és a honismereti egyesület eb
ből a helyhatósági választá
sok idején hasznot is
kovácsolt magának. Az azóta
eltelt idő egyre bizonyosabbá
teszi számomra, hogy a ko
rábbi endrődi leválások hir
detőinek fő' mozgatói a
háttérben lévő honismereti
tagok voltak, akik 1990-ben
már érezték. hogy nehéz esz
tendők elé néz az ország, így
nem merték nyiltan felvállal
ni Endrőd irányítását. Egyéb
ként a helyhatósági
választások során az MDF a
legnagyobb hibát akkor kö
vette el, amikor gyomaendrő
di listában gondolkodott. A
listának csak a gyomai részt
lett volna szabad megcéloz
nia, mivel az összes szava
zatból csupán alig százat
kaptunk Endrődön.

- Ön mégis bekerült az ön
kormányzatba, ám az alakuló
ülés~n többedmagávallemon
dott ...

- Nem bántam meg, sőt, vá
lasztóink jelentős része meg
értette döntésünket, mivel
látják. mi!}ez nem adtuk a ne
vünket. Ugy érzem, annál
sokkal több tenniakarás volt
és van bennünk, visszalépet
tekben, mint a ránk osztott

HALÁSZLÉFÖZÖ
verseny

a Halászkert vendéglő
kerthelyiségében

május 5-én, 10 órától!

A halászléhez szükséges
alapanyagokat és fűszere

ket a Halászkert vendéglő
adja. Bográcsot minden
versenyző hozzon magá
val.

Nevezés: kortól, nemtől,

pártállástól függetlenül a
helyszínen, május 4-én 20
óráig lehet.

A szakemberekböl álló
zsűri a helyezetteket érté
kes jutalmakban részesíti.

Várjuk kedves
vendégeinket is.

szerepkör. Hiszen a testület
ben egyszerű bábuk szerepét
tölthettük volna be, ugyanis
minden szavazathoz meg volt,
és meg van az endrődi többség
és bizalmasainak többsége.
Bennünket felállítottak, és
akik ezt tették, ők ítél tek el el
sőként ezért. Akkor éltem
volna vissza a szavazók bizal
mával, ha egy olyan testület
ben maradok, ahol az egymás
iránti bizalmatlanság a meg
határozó. Egyébként részt
vettem egy-egy önkormány
zati ülésen Mezőtúron, Szar
vason és Gyomaendrődön.

Mindhárom helyen több párt
és független jelölt dolgozik a
testületben. Mindenütt vitat
koztak, ütköztették vélemé
nyeiket. Egy azonban
Mezőtúron és Szarvason is
közös volt. A mezőtúriak Me
zőtúrért, a szarvasiak Szal'va
sért dolgoznak. A mi
önkormányzatunk sajnos to
vábbra is Gyomában és End
rődben gondolkodik, s bárki
meggyőződhet róla, aki részt
vesz a testületi ülésen, hogy
"Endrőd felől fúj a szél." A bi
zottságokban sincs meg a gyo
mai többség, így bármit
véghez tudnak vinni. Ha a
testület továbbra is így dolgo
zik, az sem kizárt, hogy újabb
gyomai képviselők állnak fel,
adják vissza mandátumukat
és a polgármester titkos pak-

turna, amit Endröddel kötött
bukásra lesz ítélve.

- Az elmondottakból ítélve,
nem gyanítom, hogy az MDF
Ml való kilépése után teljesen
visszavonul a közéletMl.

- Ezt nem tudnám most
megtenni, hiszen Gyomán
egyre több ~mber kér meg,
hogy a pártoktól függetlenül
fogj unk össze és tegyünk vala
mit városunkért. Megjegy
zem, hogy ezzel kapcsolatban
nem a Gyomakörben gondol
kodom, hiszen ez a szervezet
állítólag már létezik, ám ve
lünk mégpem vette fel a kap
csolatot. Igy azt sem tudom,
kik a tagjai. Ha mégis új szer
vezetet alakítanánk, akkor
egy biztos: a gyomai részen la
kó emberekből fog állni.
Olyan polgárok tömörülése
lesz, akik ingyen, önzetlenül
Gyomáért akarnak összefogni
és tenni. Hogy ez az új rsapat
mikor alakul meg, az a testü
let munkájától függ. Nem va
gyokjós, de ha ez a testület az
idei esztendőtkibírja, akkor a
szakítópróba jövőre követke
zik be, amikoris a helvi adó
kat ki kell vetni. Amen-nyiben
rövidesen újabh önkormány
zati választásokra kerül sor,
úgy véleményem szerint a Je
löltek hozzáértése, önzetlen
tenniakarása és személye pél
damutatása lesz a meghatá
rozó. Számomra mindig is ez
voltamérce. H.E.
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Volt kommunisták,
munkásőröka testületben

Gazdasági találkozó
május 4-5-6-án

Dr. Veréb Lajos SZDSZ-szí
nekben került be a helyható
sági választások során a
képviselötestületbe, egyben a
polgármesteri székre is pályá
zott. Talán túlságosan is szá
mított a 19 [ös testület
tagjainak támogatására, ám a
szavazáson alig kapott szava
zatot. Ezt követően a doktor
több befutott képviselőtársá

val egyetemben lemondott a
mandátumáról. Munkahe
lyén ebédidőben válaszolt a
Szó-Beszéd kérdéseire:

- Lehiggadt már doktor lÍ r?
Hogyan látja a történteket az
események után két hónappal.

- Én akkor ezt a választási
eredményt összeesküvésnek
neveztem, mert ugye azt tör
tént, hogy a rendszel"vál tás
helyett a független képviselői

lepel alatt többen bejutottak
a régi párttagok, sőt munkás
őrök közül az önkormányzati
testületbe. Ha jól emlékszem
a számokra a 19 tagú testület
bőI 12 volt a,l-égi kommunis
ták száma. Igy azután az a
furcsa dolog jött létre, az
ilyen személyi összetétel
alapján, hogy a két liberális
párt, az SZDSZ és a Fidesz,
valamint a Magyar Demokra
ta Fórum összességben is ki
sebbségbe szorult. Így

~
alálkozÓ célja az

1991-es gazdasági év
.. zleti, kereskedelmi,

áruforgalmi és termékértéke
sítési, piackutatási, előszer

ződések lehetőségének segí
tése és biztosítása. Lehetősé

get nyújt a gazdsági év elején
a termékek ismertetésére,
ajánlására, az árak egyezteté
sére, üzletköztésekre.

Hazai és külfóldi érdeklő

dők részére lehetőségetnyújt
a termelőkkel való közvetlen
kapcsolat kialakítására és a
termelőegységek, üzemek
megismerésére. Az igények és
ajánlatok üzleti kapcsolatok
megtárgyalására, kialakítá
sára és előszerződések meg
kötésére, termékek, anyagok,
áruk bemutatására. Május 4
5-én egésznapos program az
igények szerint.

többség ellen érdemben nem
tud semmit sem tenni. Végü
lis ezért volt akkor a kivonu
lás, és ez volt az én
lemondásomnak a személyes
motívuma is. Nem láttuk,
hogy egy ilyen személyi össze
tételü önkormányzat képes
lesz szakmailag és emberileg
megfelelni az önkormányzati
ság követelményeinek. Saj
nos azóta sem tapasztaltunk
érdemi változást, sem a felfo
gásban, sem az apparátus
ban. Minden maradt úgy
ahogy volt, és nincs semmi ki
látás, jel, amely arra engedne
következtetni, hogy változni
fogvalami.

- A lemondás után apártok
végül is a listákról úgymond,
{eltöltötték, a "megüresedett"
helyeket. Igy az SZDSZ is.
Nem okozott ez önnek konfZik
tust a pártjával ?

- Az SZDSZ-szel változat
lanul jó a viszonyom most is
szívvel lélekkel támogatom
őket. Ennek a pártnak to
vábbra is tagja vagyok és az is
maradok ,mert világ életem
ben liberális voltam. Alemon
dásom után megvitattuk a
kialakult helyzetet. Azóta el
mondhatom, hogy pártom ab
ba a szerencsés helyzetbe
kel-ül t, hogy a pótválasztáso-

l. Áru- és termékajánlat,
bemutatók, kóstolókstb.

2. A térség m unkaerőhely

zetének ismertetése, ajánlata
3. Belfóldi és külfóldi ven

dégek, partne~ekkapcsolatte
remtése

4. Idegenforgalom, kultu
rális programok

5. Hitelügyek ismertetése,
bankok és alapítványok rész
vétele. Tanácsadás, tájékoz
tatás.

6. Szakmai előadások, is
mertetők.

7. A térségben tervezett bi
oprogram ismertetése, szer
vezése

8. A háttérgazdaság kiala
kítása, lehetőségek és javas
latok, a munkanélküliek
helyzetének javítása és mér
séklése

9. 5-én 15 órakor sajtótájé
koztató

10. Termelő üzemek látoga
tása az igények szerint

kon, az időkö

zi választáso
kon két olyan
képviselö is
bekerült a tes
tületbe, akik
eredetileg is
SZDSZ-támo
gatással in
dultak a hely
hatósági vá
lasztásokon.
Ezzel együtt
mégis az a vé
leményem,
hogy a testü
letben nincs
olyan liberális
erő, amely ké
pes lenne az
SZDSZ-es
gondolatokat,
vagy elképze
léseket képvi
selni. Azért, mert a túlnyomó
többség, benne a polgármes
ter úr is az ellenlábasokhoz
tartozik.

- Ha már itt tartunk, önnek
nem okoz gondot, hogy egyik
kollegája került a polgármes
teri posztra?

- Frankó kollégával az el
múlt 22 év alatt nem tudott
kialakulni szakmailag egy
igazánjóegyüttműködés.Egy
idő után a kolléga városi főor-

12. Idegenforgalmi progra
mok.

Helyszín: művelődési köz
pont, 5500 Gyomaendrőd,

Kossuth u. 9.
Szervező és rendező: Újra

kezdési Szövegség, Kis- és Kö
zépvállalkozói Fórum és
Alapítványok.

Ügyin tézők: Krucsó László,
Krucsó Lászlóné, Ugrinné
Katona Klára jogász, Koloh
Imre munkatárs.

Cím: 5500 Gyomaendrőd,

Hősök u. 55/1. Telefon: 67/31
970.

Amennyiben a rendezvé
nyen részt kívánnak venni,

vos lett, vagyis hatalmi pozíci
óba kerül t. Igy hát az ő elkép
zelései domináltak az egész
ségügy összes kérdéseiben, s
ez azóta is így van. Én a rend
szerváltás idején is elég mar
kánsan és radikálisan tettem
javaslatokat, immár kifej e
zetten az egészségügyet néz
ve, nem jött be semmi az
egészből...

Krausz

arról tájékoztatni szívesked

jen, megjelölve, hogy milyen

minőségben, mint érdeklődő,

termékajánlat, bemutatás,

munkaerőajánlat,előadó, se

gítő-támogató szervezet stb.

Tájékoztasson igényéről:

szükséges-e irodahelyiség, te

rület az áru bemutatására,

időpont előadás tartására és

egyéb igények.

Gyomaendrőd, 1991. már

cius20.
Krucsó László

Újrakezdési Szövetség vez.
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Gellai Imre szerint

1990. évi szállítások Németországba
Kiszállított számlázott ténylegesen tulszáml.
tolllkg érték/DM elfog. érték: DM összege DM

kezd eltűnni a

613.312,97

17.874,26
18.721,31
16.092,53
24.473,14
6.020,90
7.760,05
14.427,78

30.171
36.171
53.714
91.225
74.070
117.128
105.464

nyelvű levélben figyelmez
tettem, hogy szerződést

szeg, ha nem küldi az ígért
pénzt. Amennyiben tehát
szerződéstszeg, emiatt hi- .
telt kell felvennünk, ezért

2.158.840,63

600000 INFOTRÉD!
11.577,10

28.580,90
120.680,46
113.394,99
111.588,66
105.148,50
83.063,70
56.581,65
102.545,17
40.022,50

154.629
143.629
131.086
93.575
110.730
67.672
79.336

28.580,90
138.554,72
132.116,30
127.681,19
129.621,64
89.084,60
64.341,70
116.972,95
40.022,50

2.772.153,60

600.000
11.577

184.800
184.800
184.800
184.800
184.800
184.800
184.800

endrődön felvásárolt tol
Iért nem tudtunk fizetni a
termelőknek. Ekkor ml
erőteljes hangú levelezést
keztünk a német féllel.
Számtalan sok, német

5500
5500
5500
5500
5500
5040
5040
4850
4960
5040
5142
4978
5200,5
5442,1
5199,5
5259
5341
4919,50
5164
5654,80
5079
Összesen:
109.809,40

ménye az volt, hogy ezt ne
tegyük. Így a magyar ta
gok közül csak a Győzelem

Tsz és még két fő, köztük
én fizettem.

Egyébként attól függet
lenül, hogy a német fél
pénzátutalása, fizetése
akadozott, a tollkiszál1ítás
tovább folyt. 1990 júniusá
ra kerültünk olyan hely
zetbe, hogy a Gyoma-

ván kft. alapítótag mondta
el észrevételeit. A Szó-Be
szédben ezú ttal Gellai Im
rét, a novemberben le
mondott kft. ügyvezető

igazgatóját, a Győzelem

Tsz exelnökét kérdeztük,
akit otthonában kerestünk
fel.

Gellai Imre elmondta,
hogy bár a német fél előre

ígérte, hogy fizet SOOezer
márka forgótőkét a tollfel
vásárlásra, ám ez a pénz
teljes egészében sosem ér
kezett meg. Ugyancsak a
német partner kérésére a
múlt elején év úgy döntöt
tünk, hogy újabb épületet
készítünk atollosztályozó .
gépsornak.Ehhezazonban
törzstőkét kellett volna
emelni, ám a tagság véle-

M int arról olvasó
ink értesü lhettek,
az 1989 őszén ala

kult Hungarodaunen Liba
és Tolltermelő, Értékesítő
és Felvásárló Magyar
NSZK Kft. körül gondok
vannak. Múlt év novembe
rében hajnalig tartó köz
gyűlésen lemondott a
magyarországi ügyvezető,

Gellai Imre, aki a Gyo
mendrődi Győztelem Tsz
elnöke is volt előtte. Ez év
március 19-én újra köz
gyűlést rendeztek a Kato
na József MűvelődésiHáz
egyik termében, ahol a ma
gyar alapító tagokon kívül
megjelent a német tollfel
vásárló, Franz Kohl úr és
kísérete is.

Mint arról a Dél-Kelet
című hetilap is beszámolt,
a kft. 1989 őszénalakult 49
százalékban német, 26
százalékban a Győzelem

tulajdonában, a fennmara
dó 26 százalék a környék
beli libatenyésztőtagoké

A német fél nem az ígé
retéhez és szerződéshezhí
ven fizetett, ezért már
tavaly év közepén különbö
ző problémák adódtak.
Időközben,múlt év novem
berében, Gellai Imre ma
gyar ügyvezető lemondott,
s helyébe Sturm Károly lé
pett, aki a pénzügyi mun
kával Rajkó Sándort bízta
meg.

A Dél-Kelet című heti
lapban Iványi Miklós, a
Győzelem Tsz elnöke, He
gedűs Elek, és Szerető Ist-
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seI él, akkor ez a költség őt,

a német felet terheli. Jú ni
us végére, mint mondtam,
elfogyott a pénz és Koh l rá
beszélt arra, hogy vegyünk
fel hitelt, amit ő rövidesen
rendez. Sajnos, ígéretét
nem teljesítette. A kft.
mintegy 12 millió forintot
vett fel, s emiatt igen ko
moly költségek léptek fel.

Egyébként a német fél
arra hivatkozott, hogy nyo
mott a toll világpiaci ára,
nehéz az értékesítés, és
emiatt nem tudja pénzét
úgy forgatni, ahogy azt az
üzlet kívánná.

- Az ön fiát sokan vádol
ták a hozzá nem értő tollfel
vásárlás miatt...

értett a tollhoz) mint egy
átlag termelő. Es az tény,
hogy a tollminősítésnek is
megvannak a maga szabá
lyai.

- Ezek szerint múlt év kö
zepe óta problémák jelent
keztek a kft. üzleti ügyei
körül. Mit tett ön, mint
ügyvezetőigazgató ajó üz
let érdekében ?

- Amikor erőteljesebben
kezdtem keményebb han
gú leveleket írni a pénz mi
att, a német partner úgy
reagált, hogy éket vert a
kft. vezetése és tagsága kö
zé. Sőt, szeptembertől a
toll minőségét is kifogásol
ni is kezdték, persze csak
szóban, és ezt hangsúlyo
zom.

További kiszállítást köve
teltek. Én ebben már nem
voltam partner. Az én ke
zem alatt 13 kamionnyi
tollat szállítottunk Német
országba. Ezt követően

Szerető István és társai sa
ját anyagi és erkölcsi fele
lősségű kre ~zállítottákki a
tollat.

zött azért nem jelent meg,
mert azt tapasztalta: a ma
gyar kft.-tagok is kezdenek
feléb'redni, eltűnik a há
lyog azoknak a szeméről,

akik eddig elfogultak vol
tak a német partnerrel
szemben. S mivel eddig hi
ába próbálta bizonyítani
igazát, úgy döntött, távol

magyar tollasok szeméről

Bírósághoz fordul a volt
ügyvezető,akinek a fia nem
egy kimondott tollszakértő

ályog

H.E.

marad. Gellai elmondta,

hogy mit kft.-tag a bíróság

hoz fordul igaza orvoslásá

ért.

- A novemberi közgyűlé

sen a hírek szerint nem kí
vánt meguálni az
úgyvezetőigazgatói szék·
től...

- A beszámolót elmond
tam az ülésen, majd a né
met félnek az volt az óhaja,
hogy a tagság szavazzon
arról: maradjak-e az ügy
vezetőigazgatói székben .
Kiderült, hogy a tagság
többsége mellettem állt.
Ekkor a német felállt,
mondván, távozik, s nincs
üzlet, majd oda adjuk el a
tollat, ahova akarjuk. Erre
a magyarok közül többen
pánikszerűen reagáltak.
Úgy döntöttem, hogy ha
Kohl kifizeti a kiegyenlí
tetlen számlákat, akkor le
mondok. Ó ezt megigérte,
így távoztam.

Gellai Imrét megkérdez
tük, miért nem vett részt a
március 19-i taggyűlésen.

Elmondta, hogy többek kö-

- Nézze, ezek a dolgok
akkoriban még fel sem me
rültek. Nem mondom,
hogy az én fiam egy kimon
dott tollszakértő. Volt
azonban tanulmányúton
az NSZK-ban, és ott sokat
tanu It. Attól azért töbhp[

Gellai Imre október elé
jén tárgyalt a németekkel,
s mint mondja, akkor na
gyon összevesztek.
, -- Mond-

AZ UZLETI ELET 18m nekik,
, hogy ha

VEGTELEN MECCS. nem fizet-
nek, akkor

~f.r:~ több tollat
-~ ."':'~ Gyomaend-

..,i., ...... . ,,'l,
'''' .. -. '.: rődről nem

-,J'izállítunk.
. ?i{ Újra csak
"!;~: Igérgettek,

,; hogy majd
rendezik a
::izámlákat.
Amikor a

.. 1 I oII kiszállí
,~_j~~llását meg-

lagadtam,
A küzdöfelek : a nyereség és a veszteség

Nem kérdés, hogy melyiküknek szurkolunk. akkor ma-
i,'Yar kft.-ta

A megoldas: vallaiali vagyonbizlosilas. épilési és szerelesbl::Jsitas. k
szallitmánybiZ!ositas. betbréses lopás és lablás elleni blzlc,llas go egy

vagy bármilyen egyéb. egyedi igény szerinti bizlOsilás része két-
_,.,... ségbe esett,

1/.0"TE-S ldf'z~Z;:::~~~~hogy miBIZTOS nl I j .!7! BIZTOS/TASA lesz a tollal!
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: LENIN HELYETT SZENT ISTVÁN
I... • •

Változnak az utcanevek
Az önkormányzat ügyrendi ja. Az ügyrendi bizottságon

és jogi bizottsága - melynek belül néhányan úgy vélték,
elnöke Gellai József alpolgár- hogy mind a 39 utca átkeresz
mester - a helyi pártok és telése szükséges, amelyek
szervezetek, valamint lakos- kapcsolatba hozhatók a mun
sági észrevételek és javasla- kásmozgalommal, mások sze
tok alapján felülvizsgálta a rint csak azokat az
város utcaneveit. Gyomaend- utcanéveket, akik a két világ
ród 199 utcája és tere közül háború között tevékenyked
39-re érkezett névváltoztatá- tek ne változtassák meg.
si szándék. A bizottság úgy A bizottság végül 29 utca
döntött, hogy ebből csupán 29 nevének változtatását aján
utca névtáblacseréjétjavasol- lotta:

Régi név: Bizottságijauaslat: Módosítás:
AsztalosJános Bethlen Gábor
Dimitrov Papp Zsigmond Kiss Bálint
Dobi István Hunya István
Engels Körgát
Felszabadulás Mirhóháti
Fürst Sándor Wodiáner
Hámán Kató Garzó Gyula
Karikás Frigyes SzentAntal
Kilián tér Csókási tér
Kiss Lajos üdülőtelep Révlaposi üdülőtelep
Kohlmann telep Kner tér
Korvin Ottó Zsembel'i
Kulich Gyula Kiss Bálint
Lenin Szent István
Mal,tos Flóra Kántol"kel'ti
Marx Károly Pocoskerti Papp Zsigmond
Mező Imre ltp. Vásártéri ltp.
Mező Imre utca Mester utca
Munkásőr Selyem
November 7. ltp. Ifjúsági ltp.
Polányi Máté Faluszéli
Rózsa Ferenc Orosházi
Sallai Luther Márton
Ságvári, Somogyi Epreskerti
Sebes György Rácz Lajos
Sziklai Sándor Keselyűsi Rácz Lajos
Vorosilov Kisréti
Vörös Hadsereg GrófApponyi Albert

Gyomaendrőd üdülőövezetében,

A PERESI HOLTÁG MENTÉN
pihenésre, kikapcsolódásra

és horgászatra alkalmas
,

TELKEK ELADOK

Ár: 125,-Ft/m2, Területe: 800-850 m2,

Érdeklődni lehet a BÉKETsz

központi irodájában,

IPACS JÓZSEFNÉNÉL

Tel.:67/31-533

A március 28-i önkormány
zati ülésen azonban Gellai bi
zottsági elnök nem a
bizottság, hanem saját elkép
zelését terjesztette elő, mely
szerint csak tizennégy utca
nevének megváltoztatása
szükséges. A képviselők végül
Gellai javaslatát fog:ldták el,
így a felsorolásban csupán a

vastag betűkkel szedett utca

nevek változnak ajelzett mó

don. Az utcanévváltozásokra

azonban csak akkor kerül sor,

ha az él"intett utcák lakóinak

többsége ii> egyetért az új el

nevezéssel.
H.E.
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y VALAMI MAS?

"Alljunk meg néhány szóra!

Számoml'a ez a téma egy
pillanatl'a sem kérdés. Ter
mészetesen demokrácia. A t.é
mával azonban mégis
foglalkozni kell, mert ez a de
mokrácia még törékeny. Sok
ember számára egyszerüen
érthetetlen, hogy mi tÖI't.ént
most, amikor a demokráciát
kezdjük gyakorolni, az élet
színvonal csökken, a gazdasá
gi nehézségek szinte megold
hatatlannak látszanak.

Sokan mondják mostaná
ban: "Ezektöl még a komm u
nisták is jobbak voltak".
Elgondolkodtatókijelentés...

Azt is tudni kell, hogy a
karrierizmus és a korrupció·
készség nem felt.étlenül párt
állás kérdése.

A történelem tanulságai
azt bizonyítják - a görögöktől

sok nép történeImén keresz
tül napjainkig -, hogy a de
mokráciát nem adják ingyen,

A
,

A/TA

Legnagyobb nemzeti ünne
pünk városi programja a gyo
mai könyvesbolt kirakatá·
ban, így jelent meg helyesírá
si hibákkal. Helyesen így kel·
lett volna írni:

A március 15-i ünnepség
helyszínei

Március l4-én
18.30 Az országzászló fel

vonása a Szabadság téren
Március IS-én
9.00 Szentmise az endrődi

katolikus templomban
9.30 Zász!óavató ünnepség

a Hősök terén
11.00 Emléktábla leleple

zés a városháza épületénél. A
helyszín hosszú í-vel írandó.
,,A magyar helyesírás szabá
lyai" tizenegyedik kiadásá·
ban a 122. és 123. oldalon
található tudnivalók:

söt, néha igen dl'ágán. Sok
esetben nagy véráldozatok
árán sem sikerült megval6sí
tani.Arról nem beszélve, hogy
a demokráciát nemcsak létre
hozni nehéz, hanem megtar
tani is. A demokráciát külső

és belső okok egyaránt veszé
lyeztetheti k, ezért óvni kell.

A mi XX. századi nemzeti
tragédiánk az elsö világhábo
rúval kezdödött és a második
világháború befejezése után a
szovjet érdekszférába kerü
léssel tetözött. Ezt a szörnyű

szerencsétlenséget most igen
nagy áron lehet megváltani.

A felszabadítókról hamar
kiderült, hogy ránk erőltet

nek egy, a népünket minden
szinten sujtó szégyenteljes
diktatól'ikus rendszert - ezt
olyan ügyesen csinálva, hogy
sok jó szándékú, tisztességes
em bert is megtévesztettek -,
melyet saj nos sok magyar em-

,,Az. évet és a napot jelölő

számjegyekhez a toldalékok
pont nélkül kötőjeIJel kapcso.
lódnak... tehát március 15·i

.. Ha az időpontot számje
gyekkel adjuk meg az óra és a
perc közé (szóköz nélkül) pon
tot teszünk: 10.35 stb."

Az emJpktábla-avatás he
lyett én emléktábla-leleple
zést írnék. mivel ezt megelőzi
a "zászlóavató ünnepség" ki
fejezés. Az ismétlés így elke
rü Iendő, választékosabb
lenne a közlendő! Nyelvi kul
túránk megóvása érdekében,
bizonytalankodásunk köze
pette bátran használjuk he
lyesírási tanácsadó szótárat,
kézikönyveket.

Hajdú László

ber a legfelsöbb szintig kiszol
gált tudatlanságból és ami
rosszabb, hogy anyagi előnyö
kért, a hatalom birtoklásáért.
Tragikusan korrupttá téve az
egész társadalmat. Nem be
szélve az erkölcsi lezüllesztés
ről, melynek helyrehozata
lára talán egy emberöltő sem
lesz elég.

Nem tudom, az elmúlt
rendszerben exponált embe
reknek van-e egyáltalán szé
gyenérzete. Nekem a
legkevesebb, hogy ez lenne, és
örülnék annak, hogy nem ver
nek nyomorékká, nem zárnak
be, nem visznek Recskre vagy
Kistarcsára, gyűjtőbe,esetleg
Szibériába. Valamint annak
is, hogy nem seprik le a pad
lást. Továbbá biztosan nem
jelöltettem volna magam kép
viselőnek, ha az elmúlt rend
szerben exponált pártember,
kiváltságos vagy munkásőr

lettem volna. Hiába, a hata
lomvágy betegség is lehet.
Sportember vagyok és azért is
tudom, ha az ember vesztett,
akkor illik azt tudomásul ven
ni. Persze volt már olyan,
hogy valaki kirepültaringből,
de még vissza akart ütni. Szó
val akinek vaj van a fején, ne
menjen a napra.

Úgy érzem, az elmúlt rend·
szer vétkesei félreértik a "bé
kés rendszerváltás" kifejezést
- tisztelet a kivételnek.

Ugyanis az általuk okozott
erkölcsi és gazdasági kár kö
vetkezményeit most viseljük,
fizetjük és szenvedjük, sajnos
néha még ezen egymással is
összeveszve. Ezen veszekedé
seinket igen-igen tisztesség
telen és gusztustalan volna
kihasználni és visszarendező

dést emlegetni. Azért is lenne
ezért k.ár, mert nem fog sike
rülni. Es azért is, mert az ut
cára vitt politika nemzeti
tragédia lenne, és az egész or
szág vesztese lenne.

Külső "testvéri segítség
nyújtás"-nak ma már nincs
reális esélye, pufajkát pedig
már nem gyártanak. Azért,
mert ez a törékeny demokra
tikus rendszer vergődik a
mindenfelől ható súlyos gaz
dasági és piaci viszonyok, ka
matterhek, téves vagy hibás
intézkedések sokaságában,
nem kellene egyeseknek han
goskodnia vagy kéjelegni,
mert úgyis sikerülni fog a de
mokJ-áciát, a piacgazdaságot,
a jólétet megteremteni, az
emberi jogokat maradéktala
nul érvényesíteni. Ez ellen
drukkoini lehet, de rosszindu-

latúan beleavatkozni nem
kellene.

A demokratikus változások
Közép-Kelet-Európában sok
nacionalista, esetleg fasiszto
id indulatot hozott a felszínre.
Ezek óriási veszélyt jelente
nek a fiatal demokl-áciákra. A
nacionalizmus egyik formája
Gyomaendrődönis veszélyez
teti a demokrácia kibontako
zását. Igen nagy hibát követ
nek el. hosszú távon azok a
képviselök, akik mandátumu
kat kizárólag arra próbálják
felhasználni, hogy túlhangsú
lyoznak vélt vagy valós igaz
ságtalanságokat, és újabb
igazságtalanságokat akarnak
a testületre, azaz Gyomaend
rőd lakosságára rákényszerí
teni. Nem hiszem, hogy ez
t}sztességes és járható út.
Ugy gondolom, amennyiben
vannak valós sérelmek, azo
kat várakozó álláspontra kell
helyezni mindaddig, míg az
önkormányzat gazdasági
helyzete megerősödik. Nem
pedig tíz körömmel csakazér
tis alapon kicsikarni akkor,
amikor még senki nem tud
szinte semmit az önkormány
zat lehetőségeiről. Ha meg
nézzük a kis nyugati soknem
zetiségü országokat - Svájc,
Belgium vagy a skandináv or
szágok - nemzetiségi kérdés
ről már szó sincs. Ameny
nyiben európaiak akarunk
valóban lenni, nagyon sokat
kell változnunk, főleg azért,
mert a hit és tudati vesztesé
günk is óriási, ami magatar
tásunkat befolyásolja.

Szeretném, ha hinnének a
jövőben, mert akkor a jelent
sem fogják olyan nehéznek
érezni. Bízzunk benne, hogy a
kormány a lakossági jelzése
ketkomolyabban fogja fel, és
okosabb intézkedésekkel. tör
vényekkel könnyebbé teszi a
kivezető utat ebből a szörnyú
örökségből.

Higgyék el, hogy a kommu
nista blokk országaiban a ha
talmat nem azért adták át
vagy fogják átadni a hatal
mon lévők, mert megunták a
hatalmat és a milliókat, ha
nem ők maguk rájöttek, hogy
mindent tönkretettek, és itt a
vég. Bizonyítsuk be összefo
gással, szorgalommal és
nagy·nagy türelemmel, hogy
nem tudtak akkora kárt ten
ni, amit nem tudnánk helyre
hozni.

Az SZDSZ helyi szervezete
nevében:

Fekete Elemér ügyvivő
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Szeminárium Kolumbiában
Dr. Csoma előaGást tart, Gjapán kormány fizet

Átszervezés után immár
saját lábán állva bizo
nyította be létjogosultsá
gát a Hőtechnikai és
Gépipari Vállalat. Mint a
kollektíva, a cég 1990-es
évi gazdálkodását lezáró
közgyűlésenmegtud hatta,
a sikeres év alapján megfe
lelő perspektíva mutatko
zik a jövőre nézve is. Ez
alkalo:::ból válaszolt la
punk kérdéseire SzujóZol
tán igazgató:

- Osszefoglalná olvasóink
nak cége '90-es gazdálkodásá
nak főbb eredményeit?

- Az elmúlt másfél évben (a
vállalat 1989. július elsejétől

lett önálló -a szerk. l, de külö
nösen a tavalyi évben egészen
kimagasló eredményt ért el
vállalatunk. Köszönhető vol t
ez annak, hogy a volt KGST
országokkal való rubelelszá
molás leállít.ását követően

szinte napokon belül sikerült,
főleg a csehszlovák, és jugo
szláv relációban új, kereske
delmi s7.el·ződéseketkötn ünk.
végülis lényegesen nagyobb
mennyiségű kazánt tudtunk
kiszállítani. mint azt egyéb
ként az eredeti államközi
szerződések lehetővé tették
volna, Ráadásul a bartell for
májában értékesített tenné
keinknél az új szerződésekkel
kedvezőbb ál'pozíciókat is si
került. elém ünk. E kettőnek

kbszönhetően lCJ90-ben a ter
vezett 7.1 millióval szemben
több mint húszmillió forint
mérleg szel'inti nyereséget si
kerültrealizálnunk úgy. hogy
a 250 milliós bevételi tervün
ket több mint hatvan millió
val túlszámyaltuk. Az így
kialaku)tjó eredmény termé
szetesen komolyabb iJérfej
Iesztéseket is lehet.ővé tett.
sót mpg nyereség kifizet.psPI'f'
is sor került. 1990-ben aJövP
dpiem. tehát a bér és a nyel'e·
ség átlag 148 ezer 024
forint/fó volt, míg előző évben
III ezer 610. am i 33 százalé
kos növekedéstg jelenI ett.
1991-ben ennek alapján 28
százalékos bértömegnöveke
dést tel·vezünk. Ez változó
módon, de átlag 22 százalékos
bérnövekedéstjelent a dolgo
zóknál, ez év március l-tól.
Mi ndezeket úgy értük el, hogy
gyakorlatilag nem volt Jét
számcsökkenés, hanem né
hány kollégát az úgynevezett
impl'oduktív szférából a ter
melő szférába csoportosítot
tunk át úgy, hogy emellett az
ösztönzési rendszcl't is átdol-

goztuk ésáttértünk a semmit
mondó kollektív érdekeltség
ről az egyenes darabbére
zésre.

- Ha ilyen jól alakultak a
dolgok '90-ben, mire számíta
/lak most. Ilyen instabil gaz
dasági körülmények között
vajon m.eg tudják ismételni az
l(5ző évi sikereket?

- Az 1991-es évben csak a
belfóldi igénybejelentések
alapján, amely egyébként a
termelői kapacitások 60-65
százalékát köti le, rendezett
nek látszik. Ez a rendelésállo
mány az előző évhez képest is
némi növekedést mutat. Ami
a külföldi piacot illeti viszont
zaval'Osak az információink.
Egy biztos, partnereink
igénylik kazánjainkat oly
annyira, hogy igény szerint
még jelentős növekedésre is
számíthatnánk, ám a dollár
ra való áttéj'és, az infláció, az
impol'tadó és sok egyéb más
változás miatt egyelőrebizto
sat még nem mondhatok.
Mégis úgy tűnik. hogy bár
igaz a teljes É'vi szerződéseket
még nem kötöttük meg az
igénybejelentésekf't és a fize
tőképességet is figyelem be vé
ve, vállalatunk 1991-es évi
kapacitása lekötöttnek mond
ható.

- Közbejöhet a privatizáció,

Dl'. Csoma Antal, a Gvoma
C'ndrődi Vihal'sarok Halászati
Tsz elnöke néhány hete érke
zett haza Kolumbiából, ahol a
8zöv<'t kpzetek Nemzetközi
Szövetsége halászati bizott
silgn tartott.a szemináriumát.
Dl': Csoma a magyar halászat
fe,ileszté'sének tapasz
talatairól számolt bp a részt
vpvőkm·k. és mint a halászati
bizott"éig egyik alelnöke aja
pún rwmzeti>:égűelnököt kép
visEo'lvp a szeminárium meg
nyi tóján és zárásán is beszé
det mondott.

A Sz(ivptkezetek Nemzet
közi Szövetsége halászati bi
zott!Oágának elnöke egy japán
szakemllC'!', az arn eri kai vi/ág
l:észt egy izlandi, Dél-Kelet
Azsiát egy indiai és egy
malaysiai, Európát és Afrikát
pedig egy magyal', Dr. Csoma
Antal képviseli alelnökként.
A halá.szati bizottság a világ
szerte működö halászati szö-

hiszen a cég még állami válla
lat...

- Mi ehhez az évhez úgy lát
tunk hozzá, hogy a privatizá
ciót nem szorgalmazzuk, úgy
látjuk, hogy a vállalat valósá
gos értékét nem tudjuk ér
vényre juttatni a magunk és
dolgozóink érdekében. Külön
ben sem vagyunk olyan pénz
ügyi és gazdasági helyzetben,
amely a sürgős privatizációt
igényelné. Bár vannak meg
keresések, de úgy látjuk, hogy
egyjólmenőcéget nem szabad
bármi áron privatizálni.

- Mindenesetre nem árt az
óvatosság. A kapacitás tehát
'91-re le van kötve, s úgymond
tulajdonosváltás sem fenyege
ti az űzletmenetet. Onök vi
szont szinte kizárólag kazá
nokkal foglalkoznak. Nem (er
vezik a több lábra állást? Ugy
tudom ön annak idején, ami
kor pályázott az igazgatói szé
kért még sárkányrepűlő

gyártását isjavasolta.
- A profilbövítés 8-10 éve

napirenden van, s azóta is fog
lalkozik vele. Nem szabad
azonban elfelejteni, hogy csak
olyan terméket érdemes talál
nunk, amelynek gyártása be
illeszthető a jelenlegi'
tel-vezési körülmények közé.
Sál'kánYl'epülőről a~ nem ál
lítható, ennek gyártásához to-

vetkezeteket és szövetségeket
fogja össze. A bi zottság érde
kegyeztetést folytat a keres
kedelemben és a terme
lésfejlesztésben, emellett a
fejlődő országok halászatá
nak korszerűsítését is felka
rolja. melyhez anyagi támo
gatást elsősorbanajapán kor
mányad.

Dr. Csoma Antaltól meg
tudtuk, hogy a halászati bi
zottság a japán kormánytól
évente kapott 130 ezer dol
lál·t, úgynevezett halászatfej
lesztési szemináriumokra
költheti. Ilyen szemináriu
mon vett részt most márci us
ban Kolumbiában.

- Ez volt a hetedik ilyen
rendezvény, korábban Indiá
ban, Thaiföldön, Malaysiá
ban, Indonéziában, a Fülöp
szigeteken, és Bangladesben
tartottak szemináriumot.
Egyébként Magyarország
már többször jelentkezett ha-

vábbi beruházások kellené
nek, amelyre most cégünk
nem tud vállalkozni. Azért
nem mondtunk le a profilböví
tés lehetőségéről, de tudjuk,
nem elég valamit előállítani,

ahhoz fizetőképes piac is
szükséges. Az elmúlt évben
például 8-10 terméket is
megvizsgáltunk, de nem sok
el'edményre jutottunk. Pilla
natnyilag mégis vankét olyan
termékünk, amelynek fej lesz
tése végső stádi umban van, s
ebben az évben elindítjuk a
gyártást.

- Ön tehát nem fél ajövötől.
Ami a közeljövőt illeti, úgy

ítélem meg, hogy ennek a kol
lektívának, ennek a 170 em
bernek nincs olyan jellegű

gondja, hogy munkahelye
esetleg megszünne. Olyan vi
szont természetesen lesz,
hogy azoktól a kollegáktól,
akik a minőségi munkát nem
végzik el maximálisan, akik
nem veszik figyelembe a vál·
lalat érdekeit, azoktól kénye
telenek leszünk folyamatosan
megválni. Ez úgy gondolom,
nem látszámcsökkentést je
lent, hanem a fokozott minö
ségi követelmények megtar
tásánakgaranciáját.

krausz

lászati szeminárium szerve
zésére, de azzal. hogy hazánk
már fejlett ország, rendre
visszautasították a jelentke
zést. Talán ez év őszén mégis
csak sikerül. Erről tárgya
lunk májusban Japánban. A
tervezett hazai szemináriu
mon japán előadók mellett
magyar pénzügyi és mezőgaz
dasági szakembereket is hall
gathatnának az érdeklődő

halászati szövetkezetek és
kft..-k vezetői. Megjegyzem,
külföldön igen jó híre van a
magyar halászatnak és a ha
zai halászok munkája is elis
mert. Magyar halászati
szakemberek a világ minden
részén - Brazíliában, Nepál
ban, Venezuelában, Egyip
tomban - dolgoznak. Szeret
ném megjegyezni, hogy a kül
földi utazásaink költségét tel
jes egészében a japán kor
mány fedezi - mondta végül
dr. Csoma Antal. H. E.
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Kóris György, magánvállalkozó:

"Sohasem voltam
igazi politikus"

Dankó Mihály, nevelőtanár:

"Nem voltam bigott
k · t "ommunls a...

A Halászkert vendéglő
akciójának nyertesei:

1. RALF GROM (Heilbronn, Németország) 1000 Ft ér
tékben ehet, ihat a Halászkert étteremben.

2. KOVÁCS EDIT (Gyomaendrőd,Álmos ú t 3.), 500 Ft
értékben ehet, ihat a Halászkert vendéglőben

3. VASS IGNÁC (Gyomaendrőd,Hősök út 10.) 500 Ft
értékben fogyaszthat

Vigaszc:iíjat nyert GURIN LÁSZLÓNÉ (Gyomaendrőd,
Vorosilovüt 36.), aki egy üveg Martinit vehet át.

A nyertesek május l-jéig fogyaszthatják el nyere
ményeiket.

Gratulálunk
H.E.

tól az önkormányzatig. Úgy
látom, hogy a folyamatok 
hál'istennek - visszafordítha
tatlanok. Nem is hiszem, hogy
lenne olyan épeszű ember
vagy szervezet, amely azt a
régi rendszert kívánná vissza.
Zajlik a rendszervál tás, ám ez
egy hosszú folyamat. Fel kell
még nőnie egy új genel'áció
nak.

Dankó Mihály a parlamen
ti választásokon az MSZP-re
szavazott. Ma is tagja a párt
helyi szervezetének. Úgy véli,
hogy az MSZP progresszív
párt, és ma még érdemtelenül
kap kevés szerepet a politikai
életben.

- Az MSZP gyomaendrődi

szervezetének célja az volt az
önkormányzati választások .
során, hogy egy főt bejuttas
son a testületbe. Ez sikerül t is
és elégedettek vagyunk dr.
Kovács Béla tevékenységével.

Dankó Mihály ma a gimná
zium kollégiumában nevelő

tanár, s mint mondja, nagyon
jól érzi magát, tetszik a mun
kája. Nem jelentett számára
megrázkódtatást áttérni erre
a munkakörre.

Arra a kérdésre, hogy vál
lalna-e közéleti szereplést,
úgy válaszolt, hogy sosem ke
reste a funkciókat magának.
Ám ha felkérik, és úgy itélik
meg, hogy szükség van a ta
pasztalataira, akkor talán
igent mondana. De ilyesmit'e
egyelőrenem gondol.

Dankó Mihály, a volt városi
pártbizottság utolsó vezetője

mai is tartja a kapcsolatot ré
gi kollégáival, de mint )1lond
ja, össze nem járnak. Allítja,
hogy ő a régi időkben sem rej
tette véka alá a véleményét.
,,Adott keretek között is a vál
toztatás lehet6ségét kerestem.
Nem voltam bigott kommu
nista, én a kritikus fajtához
tartoztam. Ám az a fajta esz
merendszer olyan széles ská
lán kínált egyéni' életprog
ramokat, hogy bárki taláJhar
tott magának megfelelőt.En is
találtam. De nem készültem
senki meggyilkolá- sára, és
semmiféle erőszakra... " - nyi
latkozta a Szó-Beszédnek
Dankó Mihály, akit a pártál
lam bukása előtti pillanatok
ban a városi pártértekezleten
választottak MSZMP városi
titkárnak.

- Elvállaltam, holott tud
tam, hogy a hajó már elment,
s az azóta lezajlott folyamat is
úgy fog bekövetkezni, ahogy
történt. A rendszerváltásnak
mindenképpen be kellett kö
vetkeznie, ez számomra nem
okozott meglepetést. Olyany
nyira nem, hogy már koráb
ban kerestem és találtam is
állást magamnak. Remélem,
hogy a korábbi tevékenysé
gemről kiderül: én tudatosan
támogattam a rendszerváltás
folyamatát, azt, hogy Magyar
országon plurális demokrácia
legyen rendezett tulajdoni vi
szonyokkal. A gyors változás
pozitívumának azt tartom,
hogy kiépül t Magyarországon
a plurális demokrácia a csúcs-

Gyomaendrőd szülöt
te, a 74 éves Határ Győző
író, március idusán az
Országházban vette át a
megérdemelt irodalmi
Kossuth-díjat. Az 1956
óta Londonban élő ha
zánk fiát a 617. Számú
Ipari Szakmunkásképző
Intézet és Cipőipari

Szakközépiskola diák
jai, tantestülete távirat
ban köszöntötte ebből az
alkalomból.

ven évig hirdettünk. Ugyan
így el kell felejteni a klasszi
kus értelemben vett
munkásosztály fogalmát is. A
termelőeszközök l"Ohamos fej
lődése során ma a munkás
már alapvet6en szellemi tevé
kenységével, szakmai tudásá
val dolgozik.

Kóris György, a helyi ön
kormányzattal kapcsolatban
elmondta, hogy a testület
összetételét elfogadja, bár
tudja, hogy többen kifogásol
ják miszerint a gyomai és end
rődi képviselők nem helyes
arányban képviselik a lakos
ságot. De ezt korántsem tart
ja nagy bajnak. A lényeg 
mondja -, hogy a testületi
döntések, a település fejlesz
tése az összlakosság érdekei t
szolgálják.

Kóris György közéleti sze
replést nem kíván vállalni,
még ha felkérnék sem.

- Ennek oka egyrészt, hogy
56 éves, és ebben a korban
már a nyugodt munkának
akar élni. Másrészt - mint
mondja - sokszor a fejemre 01
vasták az egypártrendszer
időszakában afeletteseim,
hogy nem is vagyok igazi poli
tikus, inkább műszaki ember.
Ezt én vallom is, ezért hátra
lévő éveimet a műszaki tevé
kenységnek szentelem...

Kóris György jelenleg ma
gánvállalkozó, elmondta,
hogy korábbi terve, a szer
számgéptervezés iránt kevés
az érdeklődés. Ennek oka,
hogy kevés ma a beruházás.
Most technológiai terveket, s
gépalkatrészek tervezését
végzi vállalkozóknak, iparo
soknak és kft.-knek.

H.E.

Kőris György 1983-tól öt
éven át volt a gyomaendrődi

pártbizottság első embere. ,,A
várossá nyilvánítás időszaká

ban rendkívül sok és komoly
problémát kellett megoldar
nom. A rendszerváltással kap
csolatban elmondhatom, hogy
1980-tól folyamatosan derült
ki, hogy az a politikai struktú
ra tovább nem tartható fenn.
sok ellentmondással kellett
szembenéznünk, melyek a
párttagok megfogalmazásá
ban úgy kerültek felszínre,
hogy nagyon sok jó határozat
sz' letett, de a megvalósítás
sal baj van, illetve az vontatot
tan halad" - mondja Kóris
György, aki ma magánvállal
kozóként dolgozik.

- Tulajdonképpen a bekö
vetkezett változásokkal én,
személy szerint is egyetértek,
a változás mikéntjével azon
ban már kevésbé. Ugyanis az
alapvető politikai átalakulá
sokat a gazdasági életben
konkrét változások nem kö
vették. Márpedig politikai
céljainkat csak gazdasági vál
tozásokkal lehet megvalősíta
m.

- Ön most pártonkívüli.
Mégis, melyik párt politikája
áll önhöz a legközelebb?

- Talán a szabad demokra
ták gazdasági koncepciója
jobb, mint a koalíciós pártoké
Viszont politikai téren az
MDF, illetve a koalíciós pár
tok koncepciója a helyesebb. A
mai politikai berendezkedé
sünk egyik tragédiájának tar
tom, hogy nem alakult ki igazi
baloldal. Sem az MSZP, sem
az MSZMP nem képviseli iga
zán a baloldalt. Persze, a mai
értelemben vett baloldaliság
egészen más, mint amit negy-
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Dr. Iványi és az adósság
marad, de mi lesz a tsz-szel?

Nemsokára meg kell
válniuk Lenin
elvtárs nevétől
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megmondták nekik, hogy mit
kell tenniük, ehhez szoktak,
mindenféle változást gyana
kodva fogadnak. Különben is,
a 170 aktív dolgozón kívül 250
nyugdíjasunk van, rájuk alig
ha számíthatunk a vállal ko
zásoknál.

Egyszóval 1991 az újabb
várakozás éve lesz a mezőgaz

daságban. Már szinte biztos
ra vehető, hogy a par
lamentben nem születik a ta
vaszon döntés fóldügyben. Pe
dig úgy kellenének a
tÖl-vények, mint egy falat ke
nyér. A termelőszövetkeze

tekre külön kellene törvényt
alkotni. Ezután jöhet az át
alakulás.

- Úgy hallottam, hogy az el
nök úr is elpályázik a tsz-től.

Lelép a süllyedő hajóról?
- Valóban. felkértek alTa.

hogy pályázzam meg a mező

gazdasági szakmunkásképző

és szakközépiskola igazgatói

állását. Kacérkodtam a gon
dolattal, végül úgy határoz

tam, hogy maradok, nem

hagyom cserben a tsz-tago
kat.

- Ne haragudjon, ez felet
tébb bizonytalanjövőtsejtet.

- Nem félek a jövőtől. A le
dolgozott évek után részese

désem van a tsz-böl, a

szüleimnek is volt 11 hold
fóldjük, ezt én öröklöm. A ta

gok bíznak bennem, majd ki

del'ül, hogy jól döntöttem-e.
S.S.

l'üinéznek, de az öreg nem tá
gít. Föld kell a parasztnak,
hangoztatja, és szidja a fide
szeseket. ,,Mit dumálnak ezek
a taknyosok, nem lesz mit en
niök, ha mi nem túrjuk a fól
det."

A Lenin központjában dr.
Iványi Lajos, a tsz elnöke nem
valami vidám. Azt mondja:
nemsokára meg kell válniuk
Lenin elvtárstól, hiszen ilyen
formában már aligha életké
pes a gazdaság. Most fejeződ

tek be a munkahelyi
tanácskozások, ahol egyértel
műen állást foglalt a tagság.
Túlélni ezt az esztendőtI

Szántani, vetni, aratni kell, és
megállítani az eladósodást.
Az elmúlt évben 9 millió forint
veszteséggel zártak, a legna
gyobb bajuk azonban a fize
tésképtelenség. A szövetkezet
teljes vagyona
170 millió, az
adósság pedig
70 milliót tesz
ki. Ez még ak
kor is riasztó.
ha tudják: eb
ből25 millió fo
rint vissza
fizetése 3-4 év
múlva esedé·
kes. De mi lesz
itt egy eszten
dő múlva. Va
lószínűleg el
kell adniuk a
gépeket, épüle
teket, eszkö
zöket. Igen ám.
de akkor mivel
művelik meg a
fóldet? Ördögi
kör. Mindene
setre egyik
napról a má
sikra élnek.
Munkabérre
még kapnak
hitelt, ugyan
akkor képtele-
nek fizetni a '-- "'--"=- ----1

társadalombiztosítási Járulé
kot. Árulják a húst, a tejet.
Március elsejétől áruba bo
csátják az idei termésű búzát,
kukoricát. Szabad a vásár. Ha
bárki hajlandó az üzletre, ak
kor bankkamattal csökken
tett értéken kapja a gabonát.
Az elnök szerint mindez régi
tradíció a tsz-ben, de most kü
lönösenjóljön.

- Ötezer hektáron gazdál
kodunk - mondja Iványi La
jos. - Ebből 1200 hektár a
személyi, ugyancsak 1200
hektár a szövetkezeti és 2600
hektár állami tulajdonú fóld.
Eddig viszont még csak 11
hektárt vittek ki a tagok.
Ezek az emberek kiszolgálta
tott helyzetben vannak, nem
mernek vállalkozni. Mindig

máI' mit kezdeni vele. Utolsó,
kétségbeesett eröfeszítéseket
tesznek, hogy mentsék, ami
menthetö.

Padlóra került a szocialista
mezőgazdaság,mondja P. Jó
zsef a sarki italboltban. Kor
tyol a sörből. felemeli a
mutatóujját és kijelenti: lesz
még miniszterelnök Torgyán
József. A többiek óvatosan kö-

Hideg szél fúj északról,
csapkod az eső. Sötét fellegek
szállnak a Lenin nevét viselö
termelőszövetkezet felett. A
nagy bolsevik gondolkodó bi
zonyára elhűlne,ha feltámad
na múmia-álmából és
megtudná, hogy befellegzett a
kolhozrendszernek. Késői

utódai küszködnek a régi
örökséggel, de nem tudnak
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Agrárszövetség
a tsz-tagokért

Sminkiskola

SZIM sátortábor

Március 7-én a Béke Tsz I.
kerületében csupán tizenöten
jelentek meg az Agrárszövet
ség helyi szervezetének meg
alakulásán. Turcsányi Mih
lós (42 éves) a Béke Tsz vil
lanyszerelője az Agrárszövet
ség egyik helyi szervezője

elmondta, hogy nagyobb ér
deklődésreszámítottak.

- Saj nos a tsz-tagság nem
veszi észre, hogy nincs aki
képviselje az érdekeiket, még
az önkormányzatban sem. Pe
dig ha a termelőszövetkeze-

tek megszűnnek, akkor
Gyomaendl'ődön mintegy
ezer ember válik hirtelen
munkanélkülivé. Az Agi'ár
szövetség egyébként ez év feb
ruár 23-án alakult párttá, és
tekintve a városban működő

pártok taglétszámát, - amely
az összlakosságnak csupán
egy százaléka - akkor az Ag
rárszövetség hiszi, hogy idő

vel jelentős tagságot tudhat il

háta mögött. A szövetség
egyébként nem a téeszek
fennmal'adásáért, hanem a
szövetkezetekben dolgozók
érdekképviseletéért kíván
tenni. Ezek az emberek nem
tehetnek az elmúlt negyven
év bűneiről. A kisgazdapárt
már kikezdte a tsz-elnököket,
s ezen keresztül a téeszek tag
ságát is. Ám, míg egy elnök
könnyen el helyezkedhet más
hol. addig a tagság nem talál
majd munkát magának.

Turcsányi Miklós elmondta
még, hogya Kisgazdapárt a
p8l'1arnenti választások óta az
ígérgetéseken kívül semmit
sem tett. Megtudtuk, hogy az
Agl'árszövetségnek vezetősé

gi taf';J<1 tsz-vezető nem lehet,
ám vámak mindenkit kortól,
nemtől függetlenül, dolgozzék
az bármilyen munkatel'üle
ten és szakmában.

A Szociáldemokrata Ifjúsá
gi Mozgalom (SZIM) három
hetes nemzetközi politi
kamentes ifjúsági sátortábort
szervez Gyomaendrődönjúli.
us 29-től augusztus 20-ig 
kétszer 10naposturnusban-,
melyre az ország minden ré
széből várja a fiatalok jelent
kezését (pártállás nélkül).

Helyszín: Gyomaendrőd,

Liget Fürdő, Kemping. Kis
gyermekes családoknak fahá
zat biztosítanak.

Étkezés: Gyomaendrőd,
Halászkert vendéglő,

Tíznapos táborozás költsé
ge (napi háromszori étkezés,
sátorhely, állandó fürdőbelé-

Április 27 -től (szombati na
pokon 15-18 óráig a Katona
József Művelődési Központ
ban, Sminkkészítés, arcápa
Jási, bőrápolási egyéni szak
tanácsadás.

A tanfolyam vezetője: Pris-

pő, a szervezett progi"amok lá
togatása): 3000 forint/fő.

Programok: sportverse-
nyek, karatebemutató· és
tanfolyam, naponta amatőr

rockzenekarok koncertje, es
ténként diszkóműsor, Körös
parti rendezvények: lovaglás,
motorcsónak-verseny, rock
találkozó,

Várjuk amatőr rockegyüt
tesek jelentkezését, a hango
sítást megoldj uk.

Érdeklődni és jelentkezni
levélben: Megyeri Ferenc,
Gyomaendrőd,Mező Imre ltp.
21/A., vagy Budapest, XXI.,
Katona JÓzsefu. 13-15, N4.

kiné Fekete Adrienn mester
kozmetikus (Békéscsaba)

A tanfolyam díja: 1200 Ft
(12óra)

~rdeklődni: Művelődési
Központ, 8yomaendrőd,Kos
suth u. 9.

Telefon: 67/31-777

AZ AGRÁRSZÖVETSÉG FELHíVÁSAGYOMAENDRŐD
MEZŐ AZDASÁGBÓLÉLŐ POLGÁRAI RÉSZÉRE

A különböző érdekvédelmi szervezetek kOl'mánnyal folyta
tott tárgyalásai eddig nem sok el'edményre vezettek. Ea az An
tall-kormány nem változtat cl mezőgazdasági politikáján,
akkor 1991-ben a mazőgazdasági nagyüzemek 907,:-a tönkl'e
megy, és több mint fél millió ember válhat munkanélkülivé. Ezt
követően nem lesz gond az é]e]miszerexpol't, mert még a belfól
di fogyasztást sem tudja biztositani <1 magyar mezőgazdaság.

Az uralkodó kormányt adó p{lrloknak nem jutott eszébe,
hogy meglévő adottságokat. a nagyüzemi tel'melési alapot kell
mégjobban kihasználni, így meg lehetett volna duplázni a me
zőgazdasági exportot dolláJ'ban számítva. Ezzel szemben elért
keztünk ahhoz a hely?€'thez. hogyamezőgazdaságot

rombadöntik, szétzüllesztik Ma már a n\élzőgazdaság dolgozói
nak kezéből kicsúszott a saját személves sorsuk alakítása. A
baloldali beállítottságú vezétők bíznak valamiféle fordulatban
(csodára várnak), az agrárértelmiség peclig bebújt a "krumpli
verembe", melJük remélni, hogy minél előbb kijön onnan. Az
Agi'árszövetség, mint párt felvállalj8 éljelenlegi mezőgazdaság
ban élő és ehhe? a tevékenységhez kapcsolódó emberek politi
kai érdekvédelmét.

P rogl.'amun k a következő:

- A rendszerváltás szerves fejlődésjegyébentörténjen meg, a
politika ne uralkodjon el a szaktudás felett.

- A tulajdonviszonyok mielőbbiá t. fogó rendezése.
- A sorsfordító lehetőségekelmu!asztásáért az uralkodó pár-

tokat a hatalomban való részesedésük arányában minden pár
tot felelősségterhel.

- A tulajdonvis7.0nyok rende?etlensége miatt a gazdasági
rendszerváltás még el sem kezdődött.A kormánynak nincs hi
teles, a társadalom által elfogadott gazdasági elképzelése.

- Képviseli és követeli, hogya fóldtulajdonlás kérdései egy
nemzeti konszenzussal elfog8dott ál talános tulajdoni viszonyú
rendezés keretében azonnal kerüljenek napi rendL'e. E rendezés
legfontosabb alapelvei: mezőga?ctaságit.eL'melés folyamatossá
gának biztosítása, egy korszérű mezőgazdaságkialakulásának

követelményei, beleértve az Európába illeszkedő intézmény
rendszert is.

A munkájukkal jelenleg is a fóldhöz kötődő emberek fóldtu
lajdonhoz juttatása, érdekeinek az elsődleges figyelembevéte
le. A múlt sérelmeinek erkölcsi és az ország
teherbíróképességéhez igazított anyagi orvoslása legyen. A tu
lajdonrendezéssel párhuzamosan kerüljön sor új fóldtörvény, a
szövetkezeti törvény, a halászati, vadászati, erdő- és számviteli
törvény, va!amintaz agi'árrendtartás megalkotására.

Az Agrárszövetség arra törekszik, hogy ezen alapkérdések
rendezése után olyan agi'árpolitika valósuljon meg, amelykö
zéppontjában az embert állítja, A mezőgazdaságban dolgozó
embereknek fUggetlenül a munkavégzés szenrezeti kereteitől,

munkáj uk alapján mindig biztos megélhetést kell találni uk, Az
AgYárszövetségolyan társadalmat akar, amelyben csökkenthe
tő a családi, területi és foglalkozási hátrányokból adódó esélye
gyenlőtlenségek. Efogadjuk, hogy az ember élelmiszerrel és
energiával való ellátása elsődleges fontosságú, azonban a ter
mészet ökológiai egyensúlyának megőrzését rögtön a második
helyre, a termelési folyamatok gazdaságossági szempontjai elé
helyezzük. Mindezen célok elérése érdekében az AgTárszövet
ségpl-agmatikus progi-am pál-ttá alakul t és konstruktív ellenzé
si szerepet vállal, egyben készül a következő képviselői és
önkormányzati választásra, és helyet követel súlyának megfe
lelően a hatalomból. Az Agi'ál'szövetség arra törekszik, hogy e
tárgyban, és mindezekelőtta mezőgazdaságban érintettek, a
falu és a vidék érdekeinek adjon hangot.

1991. március 20, (x)
*'

Tisztelettel értesítjük az érdeklődőket,hogy a gyomai és end
rődi részen a tagcsoportok megalakultak, amennyiben szimpa
tizál a progi-am unkkal, vagy patronálja is, kérjük, hogy a
gyomai l'észen Gál Károlyné, a Győzelem Tsz ágazatvezetőjé

nél, az endrődi részen pedig Turcsányi Miklós, a Béke Tsz vil
lanyszerelőjénélszíveskedjenjelezni szándékát.

AGRÁRSZÖVETSÉG HELYI SZERVEZETE
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Harangot húzni
a süket is tud...

Plusz 3 forint

Alapítvány a város
közgyűjteményeiért

Minden hónap végén nagy
érdeklodéssel várom az ese
dékes Gyomaendrődi Híra
dót. Bár, megjegyzem, hogy
az utóbbi időben a városi lap
elvesztette korábbi népszerű

ségét. Idoközben egy új lapje
lent meg, a Szó-Beszéd, amely
hitelesebbnek tűnik,s emel
lettszókimondóbb is. Talán ez
vezérelt, hogy a Gyomaendrő

di Híradó márciusi számában
megjelent - diáksporttal fog
lalkozó - írásra a válaszomat
ittjelentessem meg.

Nyomatikusan felhívom a
cikk szerzőjének,Babos Lász
lónénak a figyeImét arra,
hogy a diáksport nem gyer
mekcipőbenjár,hanem ellen
kezoleg, már rég kinőtte

cipőjét. Ahhoz viszont, hogy
újat, jobbat vásároljon az em
ber, pénz kell. A pénhiány és a
nehéz gazdasági helyzet jogo
san aggaszt mindnyájunkat,
de ez esetben némi kételyem
is van.

Értesüléseim szerint a
sportcsarnok amellett, hogy
egy éve zárva van rendelkezik
egy több mint 200 ezer forint
értékű "Sámson" erőfejlesztő

gépsorral, amely feltételezhe
tően valamelyik raktárhelyi
ségben porosodik. (Csak
zárójelben jegyzem meg, hogy
mi, a diáksporttal közvetlen
kapcsolatban lévő testneve
lők egy félévre 19 ezer forintot
kapnak, s ebbol kell minden
versenyünket megoldani,
megszervezni . Gondolom, kol
légáim is észl"evették e furcsa
ellentmondást. Véleményem
szerint nem lesz helyünk e
gépsor működtetésére. de
olyan balekot sem találunk fél
Magyarországon, aki ezt meg
vásárolná. Talán él"demes
lenne ezen elgondolkodni,
magyarán azon, miért is kel
lett ez a városnak, hogyan le
hetett így az egyébként is
szűkös pénzt elherdálni. A
tisztelt olvasónak tájékoz
tatás képpen írom le, hogy ez
olyan felesleges pénzkidobás
volt, mintha az atlétikai pá
lyánkat rekortán borítással
láttuk volna el. Ugyanakkor
nincs a hatalmas, és igen im
pozáns tornacsarnokban or
vosi szoba, tanári helyiség,
büfé. A gyakori észrevételei m
után majd talán a folyosólere
kesztett végében fogunk meg
húzódni, pihenni esetleg
szakmai véleményt csarélni.
Tudomásom szerint, ezekrőla
dolgokról soha nem kérték ki

a testnevelő kollegák, edzők

véleményét.
Diáksporttal közel harminc

éve foglalkozom, ám ha az
eredményeket kellene felso
I"olni, ez az újság, a mai terje
delme mellett kevés lenne
ennek közlésére. Nincs miért
szégyenkezni, inkább restelI
je magát az, aki megrendezi
az alapfokú tomászbajnoksá
got, és még azt a fáradtságot
sem veszi, hogy a szakembert
meghívja semleges bírónak.

Más. Remélem. hogy valaki
felhívta a figyelmet a torna
csarnok-kömyéki parkosítás
ra is, mert én ezt már régen
emlegetem. Ha a hosszú hó
napok alatt a tétlenségre kár
hoztatott igazgatónő csak
napi egy órát gereblyézett vol
na, nem így nézne ki a kör
nyék. Nem kellenek nagy
nevek,jelentős s,:emélyiségek
a faültetéshez ... Ertesüléseim
szerint a fizetés a bezárt tor
nacsamok idején is jál". Ki
tudja miért?1

Befejezésül szeretném kö
zölni, hogy rendszerváltás
zajlik Magyarországon, ami
számunkra annyit jelent,
hogy ezentúl nem kell talán
lenyelni a dilettáns, szakmai
hozzáértés nélkül bíráló és
nagyot mondó egyének véle
ményét. Az az ember, aki még
életében testnevelési órát
sem tartott, vagy csapatot
nem készített fel versenyre, 
s itt nem utcabajnokságTa
gondolok - az messze kerülje
el a vélemény-nyilvánítást.

Személy szerint az a véle
ményem az egész cikkről 
egy jó hasonlattal élve -, hogy
harangot húzni könnyebb,
mint harangot öntetni. Talán
azél"t is mert húzni a süket is
tudja" de az öntéshez érteni is
kell. En soha nem akartam a
harangöntők főnöke lenni,
mert nem értek hozzá. A diák
sportot eddig sem Babos
Lászlóné <'sinál ta a városban,
s merem remélni, hogy ezt a
munkát továbbra is testneve
lőkrebízzák majd.

Cikkemet nem vitaindító
szándékkal írtam, mert vitat
kozni e témáról csak azokkal
célravezető, akik értenek is
hozzá. Aj6elvtársi időszak le
Zál-t, talán a köpönyegforga
tók helyett a szakmai
ismerettel és szakmaszeretet
tel rendelkezők érvényesül
nekvégre.

Halász István
testnevelőtanár

Gyomaendrőd város Ön
kormányzata alapítványt
hozott létre.

,,Alapítvány Gyomaend
rődVáros Közgyűjteményei
ért" néven.

Az alapítvány célja:
Gyomaendrőd város kul

turális értékeinek felkuta
tása, gyűjtése, megőrzéseés
kiállításainak biztosítása,
különös tekintettel a gyomai
és endrődi származású mű

vészek alkotásaira, illetve
Gyomaendrődhöz kapcsoló
dó művészekalkotásai ra.

A Gyomaendrőd, Kossuth
út ll. szám alatti ingatlan
fel új ítása, kiállítóhellyé ala
kítása, a Corini gyűjtemény,
valamint a Vidovszky em
lékszoba tárgyainak elhe
lyezése, ezek állandó
gyarapítása, áliagmegóvása
és folyamatos kiállítása.

Ezenkívül más helytörté
neti dokumentumok őrzése,

kiállítása, valamint idősza

ki kiáll ítások rendezése.
Az alapítvány kezelését

és képviseletét kuratórium
végzi.

A városi önkormányzat
művelődési, sport és kisebb
ségi ügyekkel foglalkozó bi
zottsága úgy döntött, hogy az
oktatási intézményi étkezte
tés megállapított térítési költ
sége csupán a nyersanyag

Tavaszi és nyári
új, férfi, nőiés

gyermek cipőkkel,

valamintfehérnemű

választékkal
várja vásárlóít a

Nyúlcipő butik!

Csizmavásár,
amíg a készlettart!

NY:Ir'ICiPő
a Stop

butiksoron .

A kuratórium elnökét, tit

kárát az alapítványtevő bíz

za meg, valamint felkéri a

kuratórium tagjait, létszá
ma 5 fő.

Az alapítvány induló va

gyona 700000 Ft, amely a

Magyar Állam tulajdonában

és az alapítványtevőkezelé

sében lévő Kossuth út ll.
szám alatti ingatlanból áll.

Az alapítvány nyitott, ah

hoz magyar vagy külföldi

természetes, ilietve jogi sze

mély csatlakozhat. A csatla

kozó nyilatkozat elfogadá

sáról az alapítvány kurató

riuma dönt. Annak a csatla

kozását fogadhatja el, aki az
alapítvány céljaival egyet

ért, az alapító okiratot elfo

gadja, és az alapítványt
anyagi eszközeivel támogat

Ja.
Az alapítványt közérdekű

célra való felajánlással és

adományokkal is lehet tá

mogatni.

értéket fedezi, ezért az önkor
mányzat testülete elfogadta
azt a javaslatot, miszerint ta
nulóként naponta 3 forinttal
nőjön a szülők által fizetendő

térítés összege.

1(eressefe[a

Stop óutikJoron

i![ats.zer,

Óio/(g.zmetif(gi

és óioétefekJt

árusító

üzfeteme t.

(jyomaenáTŐ~

13ajcsy út 45.
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FOCIRAJT(
A GYESTK bajnoki labda

rúgóeredményei:

SZEGHALOM-GYOMA
ENDRŐD0-3 (O-2)

Szeghalom, március 17.
300 néző. Jv.: Kokavecz.
Gyomaendrőd: Szakács 

Kéki, Plástyik, Gebri. Pataki
- Bukva (Tóth T.), Fehér, So
mogyi - Zsombok, Győrfi

(Gonda), Durucskó. Edző:

Koltai Lajos.
Szeghalom: Macsári L 

Lakatos, Macskin, Kovács,
Fehér - Macsári Gy., Lauren
csik, Baranya (Zsadányi)
Hajdú, Vámos, Boda (Gál)
Edző: Papp Sándor.

}ólszerzők:Plástyik, 36. p.
Durucskó, 38. p., 80. p.

A tavasz első bajnoki mér
kőzésén idegesen, sok hibával
játszott a gyomaendrődi csa
pat. Egy szezonra való gól
helyzet maradt kihasz
nálatlanul, ettől függetlenü l
megél'demelten nyert aGyo.
maendrőd. A Szeghalom 90
perc alatt, egy kontratáma
dás végén, a 28. percben lőtt

előszörés utoljál'a kapura.
Jók: Kéki, Durucskó, Pata

ki, Gebri, il!. Macsári L, Macs
kin.

GYOMAENDRŐD
ELEK 1-1 (l-l)
Gyomaendrőd,március 23.

1300 néző. Jv.: Tajthy.
Gyomaendrőd: Szakács 

Kéki, Plástyik, Gebri, Pataki
- Bukva (Győrfi), Fehér, Gu
bucz (Gonda), Zsombok, So
mogyi, Durucskó.

Edző: Koltai Lajos.
Elek: Lakatos - Kohut,

Csorba, Resetár, Puskás 
Séllei, Gál, Elekes (dr. Nagy),
Bálint (Botos) - Domokos,
Trepák.

Edző: Kovács György.
Gólszerzők: Fehér, 29. p.,

ill. Elekes, 32. p.
Kiállftva: Resetár, 90. p.
Igazságos eredmény. Nem

játszott jól a hazai csapat, s
különösen fejelésben nem tu
dott a vendégcsapat fölé nyúl
ni. A nagyszámú nézősereg

csalódottan távozott.
Jók: Kéki, Pataki, ill Csor

ba, Resetár, Trepák.

)
BÉKÉSCSABAI HON-

VÉD-GYOMAENDRŐD
O-4 (0-2)

Békéscsaba, március 28.
200 néző. Jv.: Val'gaF.

Honvéd: Leel-Óssy - Kiss
L, Vígh, Vass, Csordás - Ud
vari, Kiss II., Tóth, Pántya 
Guth (Pataki ZJ, Plesovszki
(Dobó). Edző: Vöröslakos Já
nos.

Gyomaendrőd: Szakács 
Kéki, Plástyik, Gebri, Pataki
- Bukva (Máté), Fehér, Somo
gyi-Győrfi (Tóth), Zsombok,
Durucskó. Edző:Koltai Lajos.

Gólszerzők:Zsombok 20. p.,
25. p., 75. p. Fehér 83. p.

A hideg, esős időben a Hon
véd lelkesedése kevés volt a
pontszerzéshez. Az alacsony
színvonalú mérkőzésenbiztos
vendéggyőzelem született,
amely a helyzetek alapján na
gyobb al'ártyú is lehetett vol
na.

MEZŐBERÉNY-GYO
MAENDRŐD0-0

Mezőberény, március 3I.
400 néző. Jv.: KIembucz.

Mezőberény:Braun - Ada
mik, Harmati J., Harmati L.,
Hegedüs (Ács) - Gazsó, Ja
kab, Puskás, Krecsmál'ik
(Csákó) - Kohut, Rácz. Edző:

Halmosi József.

Gyomaendrőd: Szakács 
Kéki, Plástyik, Gebri, Pataki
- Bukva, Fehér (Gonda), So
mogyi - Zsombok, Győrfi, Du
l'ucskó.

Edző: Koltai Lajos.

Mezőbel'ényiek mindent
bedobtak a pontszerzés érde
kében. A keskeny, rövid edző

pályán lejátszott mérkőzésen
határtalan lelkesedéssel és
rendkívül durvánjátszva sze
l'eztek egy pontot. A gyoma
endrődi csapatnak a tavaszi
idény bajnoki mérkőzésén

legjobb játékát produkálva
csak azért nem sikerült két
pontot szerezni, mert csatára
ik a legjobb helyzetben is hi
báztak. Gyengejátékvezetés.

Jók: Gazsó, Krecsmarik,
Rácz, ill Pataki, Gebri, Somo
gyi, Győfi.
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Csarnok-tipp
Szabadidőruhátés futball labdát

kap a nyertes
Az 1990 márciusi ünne- tornacsarnok megnyitásá

pélyes . tornabemutató,:a~ nak időpontját (év, hónap,
megnYItott gyomaendrődI ) DY-WA Kft

t k 'h' h 't nap az a .spor csarno ne any e . , " .
múlva bezárta ajtaját. aJandekat, egy szabadz-
Mint arról olvasóink is ér- döruhát és egy futball lab
tesülhettek, valamiféle dát kap. Több helyes tipp
technológiai szabálytalan- , ,

, t k" tt k I "tk eseten a szerencses nyer-sago ove e e az epl e- ,.,
zés, illetve hőszigetelés tes nevet klsorsolJuk. Egy
során, s emiatt különböző olvasó több szelvénnyel is
egészségre ártalmas vegyi pályázhat. A tippszel
anyagok szennyezik acsar- vény beküldési határi-
nok levegőjét. Vizsgálat,. , ..
vizsgálatot követ, keresik deJe: 1991. aprilIs 27. A
a megoldást, keresik a fel- szelvényeket a Gyomaend
előst, s közben valószínű- rődi Szó-Beszéd szerkesz
leg Qírósági ügy lesz a tőségébe _ 5600 Békés-
dologból. A több mint 40 b A d ' 't 12
millió forintos tornacsar- csa a, n rassy u . -
nok pedig zárva immáron küldjék. A borítékra írják
egy éve. rá: Csarnok-tipp. A sze-

A Szó-Beszéd és a DY- renesés tippelő a torna-
WA Kft. játékot hirdet. . ,
T · l' k d l 'I csarnok megnYItasakorIppe Jen a e ves o vaso. . ,
Aki eltalálja az egészséges vehet! at a DY-WA kft·
levegőjű gyomaendrődi ajándékát.

r------------------------------,
A tornacsarnok megnyitásának idöpontja:

év,hó,nap .

SZíNES FILMEK kidolgozása KÉTNAPOS
HATÁRIDÖVEla Szabadság téri trafikban!

OR-WO filmek kivételével.

BAKJÁNOS MAGÁNKERESKEDŐ

A tippszelvénybeküldőjének:

neve: .

lakcíme: .

L ~ ..., .~.
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a Klub Büfében!
A nyertesek értékes jutalomban részesülnek.

Nevezés: a helyszínen.

H.E.

Szerkesztőség:Békéscsaba,
Andrássy ut í 2.
Telefon:66/21'692

Kiadja: a Dél·Kelet Kft
Felelős kiadó: Kepenyes János. a
Dél-Kelet Kft. ügyvezető igazgatója
Szedés és nyomtatás: Dél-Kelet Kft.

A strand
szabad

A múlt év május 21-én kötött szerződés

szerint a Praktik Kisszövetkezet 1992. szep
tember 30-ig bérli a Liget Fürdőtől a Temp
lom-zugi szabadstrandot. A polgármesteri
hivataltól származó információk szerint, új
pályázatot kívántak kiírni a szabadstrand
működtetésére. A bérleti szerződés szerint
ugyanis a tárgyévet követőesztendőrea bér
leti díjat a felek a tárgyév december 31-ig kö
zösen állapítják meg. Amennyiben
december 31-ig a bérleti díj összegében meg
állapodni nem tudnak, úgy a szerződés a tár
gyévet követő március 31-i hatállyal
megszűnik.

Mivel vélhetően a bérleti díj összegének
megváltoztatását nem a Praktik Kisszövet
kezetnek kell kezdeményeznie, így a szerző

dés változatlan tartalommal van érvényben
idén is.

A hírek szerint azonban a polgármesteri
hivatal nem kíván újabb pályázatot kiírni,
de a városfejlesztési bizottság a bérleti díjat
az eddigi évi 60 ezerről 100 ezer forintra kí
vánja emelni. Ez azt jelenti, hogy az eddigi
10 és 5 forintos jegyek, 10-20 forintra emel
kednének.

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Felelősszerkesztő:Homok Ernő

GYOMA
ENDRŐDI

,
SZO-,

BESZED

VIDEOTÉKA!
. - - ~ ---,,

Hétrőlhétre
újabbnál

újabb divatos női
ruhákkal,

szoknyákkal,
blúzokkal,
dzsekikkel,

harisnyákkalés
bizsukkal várom

kedves vásárlóimat
a Stop butiksoron.
HegedűsJózsef

divatárus..

Kedvezményes
áron

kölcsönözhe.tő

videokazetta a
Stop butiksoron.

Ugyanitt színes
filmek gyors
előhívása,

kedvezménnyel!
L .J

Érd: Gyomaendrőd,
Hársfa u. 2/A, egész nap.

MÁSFÉL ÉVES 60 l-ES
TRABANT KüMBI ELADÓ.

(Tímár György utún szabadun)
Amnesztia - orosz jogá

szok folyóirata
Aroma - az etni kai kisebb

ségszájízének megfele16en el
készített ételkülönlegesség

Csoroszlya nyudíjas
orosz munkásnő

Erotikum - Zwack Péter
washingtoni nagykövetünk
legújabb érzéki gyomorkese
rüje

Elegancia - túltelítettség
a gancia márkájú vermouth
tól

Fabula- női akt faszobor
Fifika - ravasz ember orr·

váladéka szilárd halmazálla
potban

Elszabotál - szegény ma
gyar állampolgár 1991. évi
"bőségszaruja"

Dadaizmus - bölcsődék

ben, óvodákban elteljedt népi
pedagógiai irányzat

Giga - nőnemű borókapá.
linka

Grimbusz - rendőrségi

meseautó
Hozsanna - a szeretkezés

egyik közkedvel t formája
Idealisták - Ide Ali török

próféta tanait hirdetők
Kánkán - a tatár uralkodó

feleségének ikrei
Kibernetika - jól ápolt

rendőrerkölcsi útmutatója
Klerikáció - isklai szünet

a papneveldékben
Kóma - eszméletlenségig

részegjó barát, táj nyelven
Konfidens - bizalmasko

dó zsidó férfi
Indigó - olasz turistának

álcázott magyar nőcsábász
Inkognitó - japán titkos

rendőr

Onánia - óntermeléséről

híres ázsiai sZigetország
Mánia - az előbbi ország

fővárosa

Osztriga - Rigából szár
mazó hamiskártyás

Hajdú László



Tudathasadása
van Gellai

alpolgármesternek
mondta Jenei Bálint

(5. oldal)

Dr. Szerb Györgyné más
fél éve nyugtalanul alszik.
Éjszakánként, hajnalonként
rendszeresen zaklatják te
lefonon. A telefonáló per
sze nem mutatkozik be,
csak trágár szavakat mond

.. ', .".' ,:: ::.< ..,

akagylóba. Dr. Szerbné ez
év februárjában kérte a
postát, szereljenek fel egy
olyan készüléket, amely a
hívó fél számát meg tudja
állapítani...

(3. oldal)
....:...:;:

1. ÉVFOLYAM 4. sZÁM 1991. MÁJUS ÁRA: 14,50 FT

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

Hazudni-tudni kell!.' .
r • , • • (16. oldal)

A vállalkozó
Lakatos szétszedi
az idei naptárakat

A fogorvos úr
papucsban is
vá ost szolgálja

Meglehetösen sokat beszél
nek mindkét városrészben dr.
Valach Béla fogorvosról. No,
nem afogfájósok, hiszen ilyen
kor az ember tartózkodik abe
szédtől, legfeljebb mutogat,
hogy mihamarabb enyhítsék,
megszüntessék afájdalmát. Az
aszóbeszéd járja, hogy adok
tor úr szeret papucsban jámi,
még avárosházán is akedvelt
és kényelmes viseletben jelenik
meg.

(4. oldal)

Az ez év március 7-i ülésen
Ádász István könyvszakértő

véleménye megegyezett afel
ügyelőbizottság, valamint Far-

Kaszafenés
közben ufót

látott
(16. oldal)

kas János megállapításaival,
mely szerint az intézkedési
terv nem alkalmas a Panta
Print Kft. veszteségének meg
szüntetésére, sőt Lakatos
Gyula személyes sem garan
cia erre, ezért az igazgatóság
Lakatost azonnali hatáilyal fel
mentette ügyvezetői beosztá
sábOl.

(12. oldal)



2 (j!jornaendfóáiSzó-'Beszeá 1991 május

Bethlen István előadásttart
H.E.

szág lakosságának nagy része
nagyon nehéz körülmények
között él, de úgy látszik, hogy

a fellendülés érdekében ezt az
áldozatot meg kell hozni. De
türelemre van szükség.

- Ön, mint gazdasági és
pénzügyi szakember, mivel
tudja segíteni a vidéki Ma
gyarország fejllldését?

- Elsősorban azzal, hogy
mint a Vállalkozói Kamara el·
nöke aktív szerepet vállalok.
Éppen ezért más politkai sze
repeket a magam részéről a
háttérbe kívánok szorítani.
Mindenki tudja, hogy nyugat
ról jöttem és nyugati gazdasá
gi-pénzügyi kapcsolataim
vannak. Próbálom ezeket a
kapcsolatokat Magyarország
számára kamatoztatni és
igyekszem a nyugatiaknak
megmagyarázni, hogy érde
mes Magyarországon befek
tetni, hiszen itt hihetetlen
szorgalmas, dolgozni akaró és
tudó lakosság várja a nyugati
tőkét - mondta végül Bethlen
István.

Bethlen nem
türelmetlen

Egy angol üzletembel" komo'lyan érdeklŐdöttSzu
rovecz Máté haltermékei iránt .

-

ahhoz a kritikához, miszerint
gazdasági fellendülés ide,_pi
acgazdaság oda, a megélhetés
egyre nehezebb.

- Ezt a gyakran jogos kriti
kát naponta érezzük - mond·
ta Bethlen István. - Sok min
dent csinálhattunk volna ha
tározottabban, és hamarabb
is. De nemzetközi példákkal
élve nem hiszem, hogy az
adott körülmények között a
német, az osztrák vagy a spa

nyol kor
mány a de
mokrácia
bevezetése
kor keve
sebb hibát
követett
volna el.
Mindhárom
idézett or
szág, mi
előtt elin
dult volna a
fel emelked
és útján
ugyanazt a
képet mu
tatta, mint
ma Magyar
ország. Az
emberek 3
4 évig azt
érezték,
hogy most
még rosz
szabb, mint
a diktatúra
idején volt.
Ma az 01'-

Praktik butik boltjaihoz.
Jelentkezni: a szövetkezet új központjában

Wesselényi út 1. az Ezerjó vendéglőnél.

Frankó polgármester mindkét nap részt vett a
gazdaságita lálkozón

Csemege-Palackozott italok boltja,

jövedelemérdekeltség11, vagy bérleti

rendszerben történőüzemeltetésre

A Praktik Kisszövetkezet

vállalkozókat keres az Élelmiszer

Sajnos a vártnál kisebb ér
deklődéskísérte a május 4-én,
5-én, 6-án megrendezett gaz
dasági találkozót. A művelő

dési központ helyiségeiben
több helybeli és vidéki cég,
vállalkozás mutatta be ter
mékeit. Részt vett például a
Béke tsz, a DY-WA Kft., a
Gyoma Köt6ipari Szövetke
zet, a Körösi Állami Gazda
ság, a Körös Bútoripari Kft., a
Matróz Kft., a Fa- és Építőipa

ri Szövetkezet Bútorüzeme,
az ENeI, a Viharsarok Halá
szati tsz. Busa halételekkel
mutatkozott be a találkozón
Szurovecz Máté. Az Újrakez
dési Szövetség és a Kis- és Kö
zépvállalkozói Fórum által
szervezett találkozó vendége
volt Bethlen István, ország
gyűlési képviselő, a kormány
gazdasági szakértője, aki
másfél órás előadást tartott a
résztvevőknek. Bethlen úrtól
többek között azt kérdeztük,
hogy vaj on mi t szól a kormány
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"Elmeorvosi vizsgálatot kérek..."
31-818, a szám Halász Istváné
Mindkét fél bírósághoz fordul?

Dr. Szerb Györgyné más
fél éve nyugtalanul alszik.
Éjszakánként, hajnalon
ként rendszeresen zaklatják
telefonon. A telefonáló per
sze nem mutatkozik be, csak
trágár szavakat mond a
kagylóha.

Dr. Szerhné egy idő óta
naplót. is veze·t. a nyugtalaní
tó hívásokról. 1990. január
17-én például éjszaka két
szer is felcsöngették, mire
betelefonált a rendőrségre,

ahol megnyugtatták, ne fél
jen majd gyakrabban cirkál
nak a háza környékén. 
Elöször arra gyanakodtam,
hogy a betörők így akarják
megtudni, itthon vagyok-e.
De később rájöttem, hogy
valami beteges hajlamú férfi
lehet. Gondoltam nem utcá
ról hív, hiszen ki az a hib
bant, aki éjszaka, hajnalban
kimegy ef!Y telefonfülkébe
<'sak, hogy zaklasson vala
kit ...

Dr. Szerb Györgyné mu
tatja a határidő naplót. Az
elmúlt évben szinte mind
egyik nap éjszakáján felhív
ta a férfi. Ez év február 3-án
aztán beszélt az egyik tele
fonszerelővel és tanácsot
kért. Másnap a szarvasi táv
beszélő központba levelet
küldött dr. Szerbné kérve,
hogy szereljenek fel egy
olyan készüléket a postán,
amelyik meg tudja állapíta
ni ki hívja fel több mint más
fél éve éjszakánként. Febru
ár ll-én, 22.10 órakor a gyo
mai postahivatalban
felszerelt műszer már fogta
a hívÓt.

- Február 14-én éjjel há
romnegyed ll-kor újra je
lentkezett a telefonbetyár.
Másnap a postáról szóltak,
hogy már két alkalommal

rögzítették ugyanazt a szá
mot. Március 3-án hajnali
háromnegyed 4-kor újra te
lefonált a trágár hang. Nem
sokkal ezután megkaptam a
postától a hívófél telefonszá
mát. A szám 31-818, a tulaj
donosa Halász István, test
nevelő tanár. Hogy egy pe
dagógus ilyeneket csináljon,
megengedhetetlen. Bíróság
hoz fordulok, hiszen miatta
éjszakákon át nem tudtam
aludni. Ám a tárgyalás előtt
kérni fogom az elmeorvosi
vizsgáiatát is. - mondja fel
háborodva dr. Szerb
Györgyné. Évtizedek óta
nem vagyok beszélőviszony
ban Halászékkal, akkor va
jon miről akarhatott velem
beszélgetni az éjszakai vagy
hajnali órákban.

Megkérdeztük Halász Ist
vánt, mit szól mindehhez?
Halász Istvánnak az üggyel
kapcsolatban csak egy kér
dése volt, bár mit mondta,
feleletet nem vár rá: "Miből

gondolja Szerbné, hogy én
másfél év óta éjjel, nappal
állandóan csak rá gondo
lok?"

Halászné dr. Balogh Er
zsébet lapzártakor jelentke
zett és a fenti üggyel kapcso
latban a következőket tar
totta fontosnak elmondani
dr. Szerbnének: "Nem lehe
tünk mindenkinek szimpati
kusak, de irigységbőlkígyót
békát sem lehet büntetlenül
vala/üre kiabálni. -Az irigy
sége nem érdekel, mert val
lom volt tanárom vélemé
nyét:jobb ezer irigy, mintegy
szánakozó. Tudomásul ve
szem. ön az ezerbőlegy. Évek
óta próbálja megalázni szü
leimet, akiknek ön a nyomá
ba sem léphet. Miért teszi:
irigységből, féltékenységből,

azért mert ők bebizonyítot
ták, hogy nem kiváltságos
dolog társas utazást szervez
ni? Nem kívánják meg, hogy
az utasok lekötelezettjeik le
gyenek?

Az önkormányzati válasz
tások idején megkezdte had
járatát ellenem, majd követ
kezett az az ominózus eset,
amikor 1990. január 14-én
egymás mellett elmenve az
utcán ön azt mondta nekem:
dögölj meg! És most úton-út
félen azt hangoztatja, hogy
én és a férjem zaklatjuk. A
zaklatást viszont ön kezdte.
Én, amikor telefonon felhív
tam önt, nem titkoltam el ki
létemet egyszer sem. Ezért
önnek könnYIl volt beszólni a
postára, hogy melyik hívást
tartja zaklatásnak. Amikor

bemutatkoztam ön azonnal
letette a kagylót. Ezért most
így, nyilvánosan üzenek ön
nek. Ön engem kommunis:
tának nevez, embereket állít
meg az utcán, hogy én egy
senki vagyok. Asszonyom,
ha én egy senki vagyok, ak
korönmicsoda?! Elmondha
tom, hogy nem voltam párt
tag, jelenleg sem vagyok. Én
mindenért keményen meg
dolgoztam, legyen az egy la
kás vagy legyen a diplomám.

Már figyelmeztettem önt,
hogy nem tűröm a rágalma
kat, a hazugságait, most új
ra megteszem. A későbbiek

során sem korára. sem hiá
nyos intelligenciájára nem
tudok tekintettel lenni!"



A fogorvos úr papucsban
is a várost szolgálja

]991. május

beverték, a szomszédból el

lopták a kolbászt, nálunk le

vették a kiskaput és elvitték a

motoromat. Higgye el, nem

szeretnék semmi olyat tenni,

amely árthat a városnak.

- Az sem felel meg a való

ságnak, hogy munkásőr

volt?

- Ezt sohasem tagadtam.

Tudja, hogyan volt az ilyesmi

akkoriban. Megüresedett egy

hely az egészségügyi. alaku

latban, szóltak, hogy számíta

nak rám. Az volt a fontos:

doktori cím legyen a nevem

előtt. Sohasem voltam

MSZMP-tag, a megyei IIIIlII

as osztályr61 figyeltek, mert

sokatjártattam a számat.

S.S.

Ennyi ember nincs, a bűnözés

meg egyre terjed. Nézze meg
lép az ablakhoz - az új busz
megálló üvegét két nap m úlva

volna megejteni, mint 1982.
Itt minden egymásra épül.
Régen Endrődről költöztek
Gyomára, most fordult a koc
ka. Endr6dön olcsóbb a ház, a
telek, amely a mai helyzetben
sokatszámít.

- Igaz, hogy önvédelmi
egyesületet akart szervez
ni?

- Egy magánbeszélgetés al
kalmából került szóba, valaki
kiszivárogtatta, a Dél-Kelet
ben is megjelent, hogy a volt
munkásőrök,pufajkások újra
fegyvert fognak. Ma is állí
tom: a rendőrség egyelőre

képtelen megbírkózni a bűnö

z6kkel. Igenis szükség van
pártsemleges rendfenntartó
alakulatokra. A városban
négy posztra 24 rendőr kelle
ne, akkor is csak két kilomé
terenként lenne rendőrjárőr.

rosba. Sem Endrődhöz, sem
Gyomához nem húzok. Gyo
maendrődi vagyok. Az egye
sülést hamarabb kellett

CJYCJmoenárMiSz6-'13eszU

mit, hogy valakinek is fájna a
ténykedésem. Heti 20 órát töl
tök a városházán. Összegyűj

töm a lakossági gondokat,
panaszokat, észrevételeket és
továbbítom. Szó sincs semmi
féle utasítgatás ról.

- Nagy port vert fel a
közkifolyók egy részének
megszüntetése, amely
szintén az ön nevéhez fű

ződik.Miért volt erre szük
ség?

- Évente 4 millió forint víz
díjat kell fizetni a városnak.
Egyetlen kútra 400 köbméter
víz elfogyasztása jut, ez 15
ezer forintnak felel meg. Ha
nem szerelj ük le a közkifolyók
egy részét, egyszerüen képte
lenek leszünk a vízdíjat kifi-

zetni.
- Azóta viszont önkriti

kát gyakorolt.
- Indokolt esetben felül

vizsgáljuk az intézkE'dést, és
ha jogos a panasz, akkor a
nyomókart visszaszereljük.
Ugyanakkor a megtakarított
pénzből segítjük azokat az ál
lampolgárokat, akik még ed
dig nem vezették be a
lakásukba a vizet.

- Hallottam olyan véle
ményt, hogy intézkedései
j ószándékúak, de elsősor

ban az endrődiekérdekeit
képviseli.

- Szarvasról kerül tem a vá-

APraktikKisszövetkezet a Szabadság tér 5. szám alatti

(a Totózó melletti) Praktik butikjában május lO-től

AMÍGA KÉSZLET TART
RENDKÍVÜLI

ÁRENGEDMÉNYES VÁSÁRT
rendez 20-80 százalékos árengedménnyel, ruházati,

sport-, horgász-, illatszer-, játék cikkekből.

4

M
eglehetősen sokat be

.. szélnek mindkét város
-észben dr. Valach Béla fog
orvosról. No, nem a fogfájó
sok, hiszen ilyenkor az ember
tartózkodik a beszédtől, leg
feljebb mutogat, hogy miha
marabb enyhítsék, megszün
tessék a fájdalmát. Az a szó
beRzédjárja, hogy a doktor úr
szeret papucsbanjárni, még a
városházán is a kedvelt, és a
kényp-Imes viseletben jelenik
meg. Mert Valach úr függet
len jelöltként, a Honismereti
Egyesület támogatásával ke
rült beaz önkormányzati kép
viselő-testületbe. Majd meg
választották a városfenntar
tó, -fejlesztő, és környezetvé
delmi bizottság elnökének, és
tagja a Városszépítő Egyesü
letneK.

A családi ház egyik szobá
jában beszélgetünk. Nem ho
zom szóba a papucsot, inkább
komolyra flJrdftom a szót:

- Képviselő úr, ön fogor
vos, mégis a városfejlesztö
bizottságelnöke. Ezek sze
rint otthon van a műszaki

szakmákban is?
.- Elhivatottságot érzek ar

ra, hogy városi arculata le
gyen Gyomaendrődnek

kezdi a doktor úr. - Egyéb
ként szeretem a természetet,
horgászom, vadászom.

- Mindez kevés a boldo
guláshoz...

- Van lehetőség. A bizott
ságban szakemberek ülnek,
akik ugyancsak többet akar
nak. Pénz valóban nincs any
nyi, amennyi kellene. Most
folyik a város általános rende
z~i tervének a felül
vizsgálata. Fásításra,
csapadékvíz-elvezetésre, út
karbantartásra is kaptunk
pénzt.

- Miért mondják azt,
hogy ön sokat tartózkodik
a városházán. Intézkedik,
utasításokat ad, mintha
műszakiosztályvezetőlen
ne. Zavarja az apparátus
munkliját.

- Nem tapasztaltam olyas-
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Levél az önkorlDányzati favágóknak

A polgármesternél a minisztert
is le lehet ültetni...

Tisztelt Képvisel6 Testület!
Megdöbbenéssel értesül

t.ünk a Békés Megyei Hírlap
április 23-i számából, majd a
Gyomaendrődi HÍI'adóból ar
rÓl, hogy az Áchim utca fáit
egyes képviselők kivágásra
akarják ítélni a testülettel. Az
ok az, hogy túl nagyra nőttek,

ezért elérik a villanyvezeté
ket és esős időben életveszé
lyesek. Az újságcikkek szerint
az egyedüli lehetspges megol
dás a fák kivágása, majd egy
két éven belül újak telepít.ése.

Az utcánkat t.íz éve pal'ko
sította a tanács, addig csak
néhány, árnyékot alig adó
akácfa volt benne. A t.elepítés
után minden lakó sajátjaként
ápolta. védte a csemetéket.
Előfordult, hogy vandál ron
gálóka hétvégi italozásból ha
zafelé tartva megtépázták a
még alig növekedésnek indul t
ágakat. De a fák a lakosok
gondoskodása folytán mégis
megmaradtak.

Ma már utcánka Húsök út
ja mellett a város egyik leg
s7.ebben parkosít.ot.t része.
Fáink tavasszal kellemes vi-

rágillattal árasztják el a kör
nyéket, a nyári forróságban
pedig árnyékukkal hálálják
meg az egykori gondoskodást.
Védelmet nyújtanak a jelen
tősen megnövekedett jármű
forgalommaI szemben is,
felfogva a port és a kipufogó
gázt.

Biztosan igazuk van a szak
embereknek, akik szerint
nem biztonságosak, mert hoz
záérnek a vezetékez. De nem
értünk egyet azzal az állás
ponttal, miszerint megQldás
csak a fák kiírtása lehet. A te
lepítendő új faállomány 10 év
múlva nem fogja ismét elérni
a vezetéket? Mennyivel ol
csóbb és jobb megoldás bizo
nyos időszakonként a
növényzet kicserélése a veze
tékrendszer és a világítás
olyan korszerűsítése helyett,
ami hosszú időre megoldja a
problé>mát? Amikor néhány
éve a TITÁSZ áthúzta a veze
téket, miért nem jelezte, hogy
gondot fognak okozni a felnö
vő fák? Abból a tetemes ösz
szegb(il, amit az
áramszolgáltató beszéd a la-

kosságtól, fejlesztésre, kor
szel'tlsítésre, miért nem költe
nek?

Véleményünk szerint nem
pusztítani, hanem a meglevőt

védeni kell és ebben a képvi
selő-testületnekélen kell jár
nia. A növényzet eltávolítása
helyett cseréljék kötegelt lég
kábelre a vezetékeket. Amíg
pedig ez anyagi nehézségekbe
ütközik, szakszertlen kellene
metszeni a fákat.

Mivel minket, az érintett
utca lakóit nem kérdeztek

Új padlószőnyeget, új
bőr ülőgarnitúrát és egy
dohányzó asztalt vásárolt
irodájába dr. Frankó Ká
roly polgármester. A "be
ruházás" költsége mintegy
félszázezer forint. Dr.
Frankó Károly azt mondja,
hogy irodája a város el
őszobája és ezért olyannak
kell lennie a bútoroknak,

meg, ezúton kívánjuk vélemé
nyünket eljuttatni a döntés
hozókhoz. TiJtakozunk a
jelzett fairtás ellen és meg
fogjuk akadályozni a csonkí
tást és a kivágást.

Bár reméljük erre nem lesz
szükség, mert a testület több
ségének természetszeretete
erősebb néhány képviselő

pusztító elképzelésénél.
Gyomaendrőd,1991. május 07.

az Áchim utca lakói

ahová akár egy minisztert

is bátran le lehet ültetni.
Persze nemcsak az el-

őszobát, hanem a város

"nappali és hálószobáit, a

konyhát, a kamrát", sőt az

"udvart" sem ártana rend

be tenni, mégha miniszter

ritkán jár is mifelénk...

Gellai Józsefnek tudathasadása
van - mondja Jenei Bálint

Jenei Bálint képviselő a
május 2-i önkormányzati
ülésen napirend előtt kért
szót. Az utcanév-változá
sokkal kapcsolatban el
mondta, hogya város főut"

cájának neve Leninről

Szent Istvánra változik
majd, ám a gyomai refor
m.átus választópolgárok
azt javasolják, hogy;gyo
mai részen a Lenin utat in
káhb István királyra ke
reszteljék. Ezzel egyébként
- mint mondta - a szociál
demokrata párt helyi szer
vezete is egyetért. Ezután
kifejtette, hogy továbbra
sem helyesli a testületnek
azt a korábbi döntését,
hogy a két gyomai általá
nos iskolában megszüntet
ték a tízórait és az uzson
nát, és az étkezési díjakat
ennek ellenére 3 forinttal
megemelték.

Erre Gellai József alpol
gármester felállt, és tilta
kozott az ellen, hogy én itt
pártérdekeket képviselek és

kioktatott, hogy minden
képviselőnekavárosért kell
tennie. Ezt még azzal az is
métléssel is nyomatékosí
totta, hogy "a városért, a
városért, a városért" 
mondja. Erre kissé inge
rült lettem - mondja Jenei
Bálint -, bár, aki ismer,
tudja, hogy az arogancia
távol áll tőlem. Kifejtettem,
hogy amit elmondtam, az
nem pártvélemény,hanem
lakossági észrevétel. Mi
több, kikértem magamnak
a hangot egy olyan sze
mélytől, akinél valószínű

leg eddig is többet tettem
Gyomaendrőd városáért.
Tény, hogy meg is jegyez
tem: Gellai alpolgármester
úgy látszik, tudathasadá
sos állapotban szenved...

Ez u.tóbbi kijelentés Gd
lai Józsefneh láthatóan
igencsak rosszul esett.

-oke

PÁLYÁZATI FELHíVÁs
Gyomaendrőd város polgármestere pályázatot hirdet a

polgármesteri hivatal alábbi osztályvezetői
munkaköreinekbetöltésére.
Igazgatási osztályvezető

Feladata a hatósági, szociális, egészségügyi.
intézményirányítói csoportok vezetése, az ügyintézés

megszervezése
Képesítési feltétel: állam- ésjogtudományi egyetem vagy

államigazgatási főiskolaivégzettség
Pénzügyi-gazdálkodásiosztályvezető

Feladata a pénzügyi-, adó- és gazdálkodási csoportok
vezetése, munkájuk megszervezése.

Képesítési feltétel: közgazdaság-tudományi egyetem vagy
pénzügyi-számviteli főiskolaivégzettség

Műszaki-,városüzemeltetési osztályvezető
Feladata az építésigazgatási és városüzemeltetési

csoportok munkájának szervezése, vezetése.
Képesítési feltétel: műszakiegyetem vagy főiskolai

végzettség
A munkakörök betöltésének további feltételei:

- büntetlen előélet,

- a végzettségnek megfelelőmunkakörben szerzett
legalább 3 éves szakmai gyakorlat.

A kinevezés határozatlan időreszól.
Bérezés: az érvényben lévőjogszabályok alapján,

megegyezés szerint. (Szolgálati lakás megoldható.)
A pályázati fel tételekben megjelöl t okmányok másolatát és

a szakmai önéletrajzot tartalmazó pályázatot
Gyomaendrődváros polgármesteréhez (5501

Gyomaendrőd,Szabadságtér 1.) kell benyújtani 1991.
május 20. napjáig.

dr. Frankó Károly
polgármester



Palackozott melegvíz

Drága strand
A strandfürdő belépőinek és szolgáltatásainak ára átlago

san 40 százalékkal nőtt. Eszerint a felnőtt fürdöbelépő 30-1'61
40 fOl'intra, a kedvezményesjegy 20-1'61 25-re, a masszázs 40
ről 60 forintra, a kabinhasználat 60 forintos ára nem válto
zott, a pedikűr 40-ről 60 forintra emelkedett. A kempingben
egy sátorhely napi 45 forintos díja 100 forintra nőtt. A lakó
kocsiért eddig naponta 50 forintot, ezentúl 150-et fizet a ven
dég.

1991. majus

dencék vízcseréjéhez ez
már kevés. Ezért az úszó
medence például hetente
két nap (hét.főn és pénte
ken) nem üzemel, mert
képtelenség feltölteni zá
rás tól nyitásig, azaz 12
óra alatt.

- A fürdő és a kemping
erre az évre egymillió 100
ezer forint felújítási költ
séget kapott az önkor
mányzattól. Ez éppen
csak fedezte a medencék
és a kabinok KÖJÁL-előí
rás szerinti felújítását 
mondja Vass Ignác. - A
fürdő éves költségvetése
egyébként 2 millió 565
ezer forint, s így mintegy
három és fél millió forint
ból kell gazdálkodnunk
az idén.

mindehhez többmillió fo
rintos beruházás ra len
ne szükség, hiszen példá
ul át kellene alakítani a
medencék vízellátási
rendszerét, vagy pedig
vízforgató berendezésre
lenne szükség.

Íly módon kompro
misszumos megállapodás
született 1993. május l-ig
a fenti problémákat meg
kell oldani, s ezt vállalta
is a polgármesteri hiva
tal, így addig az üzemelé
si engedélyt ideiglenesen
kiadták.

Vass Ignác, a fürdő ve
zetője elmondta, hogy a
termál kút percenkénti
vízhozama 360 liter, ami
elegendő, ám gond, hogy
az egyidőben végzett me-

A term.álvízzel
m.osogatni is lehet
Április IS-án a város

házán a KÖVIZIG, a kör
nyezetvédelmi hatóság, a
KÖJÁL és a műszaki osz
tály illetékesei tárgyal
tak a termálvíz-hasznosí
tó rendszer engedélyezési
t.ervéről. A ví7jogi üze
meltetési engedélyt
ugyanis hat évvel ezelőtt

visszavonták, mert a
szabvány előírásoknak

nem felelt meg a fürdő. A
termálvizet nemcsak a
fürdő használja, hanem
például az orvosi rende
lőt, a polgármesteri hiva
talt és a sportcsarnokot is
ezzel fűtik, s6t a Halász
kert vendéglö és a Körös
étterem, valamint a Für
dő büfé mosogatásra
használja atermálvizet,
de a mélyből feltörő hé
vízzel öblíthetünk a fürdő

büfé melletti WC-ben is.

(A Körös étterem évi 20
ezer forinttal, a Halász
kert és a Fürdő büfé köb
méterenként 25 forinttal
gyarapítja a fürdő éves
bevételét. Ez körülbelü
évi 40 ezer forint plusz ár
bevételt jelent.) A fürdő

höz kapcsolódik még az 1.
számú vízműtelep vize,
mint úgynevezett ipari
víz. E dolgokról is szó
esett az említett tárgya
láson. A környezetvédel
mi és a vízügyi hatóság
nem támasztott kifogást,
ellenbena KÖJÁL igen,
mondván, hogy még min
dig nem megfelelőka me
dencék folyamatos víz
cseréje, a betáplált ter
málvíz medencénkénti
mennyiségének mérése,
valamint az 1. sz. Vízmű
telep vízminőségének fo
lyamatos vizsgálata. Ám

A lakosság körében elter
jedt a hír, miszE'rint az Áchim
utcán, a Holler mögött lévő

termálvíz közkifolyót lezárják,
s azt követően palackozva.
pénzért lehet hozzájutni a so
kak ál tal iv6vízként .is hasz
nált vízhez. Vass Ignác, a
fürdő vezetője el mondta, hogy
a híl' nem igaz. Véleménye
szerint ugyan
is csak szep
tembertől, áp
rilis végéig
lE'nne célszerü
palackozni a
vizet, mert
ilyenkor bőven
van termálvíz.
Vass Ignác úgy
gondolja, hogy
a helybéliek
nek minden
képpen ingyen
kell hozzájut
nia a termál
vízhez, s ha
egyszer mégis
palackokba
kerül a hévíz.
úgy azt a kör-

nyez6 települések lak6i kap
nák pénzért.

•••
A közelmúltban leszerelt

kutak (köztéri kifoly6k) csök
kentik az önkormányzat víz
díjra kifizetett költségét. A
megtakarítás ötven százalé
kát a vízhálózat fejlesztésére
fordítják.
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Víz van!. -

Van-e véleménye
a képviselőnőnek?

titkárság is. A képviselő

testület döntése sok vita
után született meg. Tény,
hogy az új szervezeti rend
ben működő három "ma
mutosztály" a széles tevé
kenységi köreivel nehezen
végezhet majd hatékony
munkát. Az osztályvezetői

posztokra a polgármester
pályázatokat írt ki. A negy
venhárom fös apparátus
csökkentéséről nem hatá
rozott a testület.

Hanyecz Margit

A Gyomaendrődi Híradó februári számában egész
oldalas cikk jelent meg "Beszélgessünk, beszélges
sünk" címmel. Tizenhat évesek vallottak problémá
ikról. Hornokné Németh Eszter csupán közreadta a
fiatalok gondolatait, de a felvetett problémák, kérdé
sek válasz nélkül maradtak. Hornokné Németh Esz
ter vajon miért titkolja saját véleményét. Sokan sze
rették volna megismerni gondola.tait, úgy is mint
könyvtárvezetőtől,úgy is mint a Honismereti Egye
sület által bejuttatott önkormányzati képviselőtől

szívesen olvastunk volna arról, hogy ő miként véleke
dik a felvetett témákról. Ócsu pán egy adott helyzetet
ismertetett anélkül, hogy annak múltbéli dolgairól,
ésjövőbelimegoldásairól kifejtette véleményét.

A cikk negatív példák halmaza a közvélemény for
málására. Tudom sok minden foglalkoztatja a ma
emberét, egyet azonban ne feledjünk: átalakulóban
van és keresi helyét, jövőjét ez a tönkretett ország.
Nehéz és küzdelmes lesz a politikai, gazdasági átál
lás. Ha a fiatalok valós ismereteket szereznének a
múltról, akkor könnyebb lesz legalább megérteniüka
mai helyzet visszásságait, azok okait, és talán a ke
vésjóval kecsegtetőközeljövőtis.

Három osztály
és egy titkárság

A képviselő-testület má
jus 2-i ülésén a polgármes
teri hivatal szervezeti
rendjének kialakításáról is
döntöttek. Íly módon ösz
szevonásokkal megalakult
az igazgatási osztály (ható

.--.,r::-";;;Ir-~ro:;:;;D::;,:;juD::--::~;:;it~;:;;~-;;-;;"'-:;i)7"":~1sági, szociál is és intéz
ményirányítási tevékeny
séggeD, a pénzügyi-, gaz
rlállwdási- és adóosztály,
valamint a müszaki és vá
rosfejlesztési osztály.
Mindemellett dolgozik a
jegyző irányításával egy

J.;jPUll k úpri "si :::zHlllaban lll,:a· hirt adtunk arról. hogy a vá

rosban több köztéJ-i kifolyót. kutat leszereltek. Ennek már jelei

is vannak. hiszen több mint ('gy hónapjajó néhány kút karja hi

ányzik. II.z élelmes ~!mber azonban nem esik kétségbe. !I. kút le

szerelt kmját bármilyen lapo!o; famtflrggyal helyettesíteni le

h('l. anwJy R milliméternt'>l nem vast8gabh. és 20 milliméternél

111'111 szélesl,bb. Ez akál' egy sZP1'el6vas is lehet. s alkalmas. m'int

kppúnkön is lM~zik. a kút roncsolása nt'>Iküli vízvételhez.
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,,Régi filmek mozIja"' c. soro
zatban látható.

Június 24., 20.00: Hyppo
lit a lakáj, magyar filmvigjá
ték. A filvetítések július és
augusztus hónapokban IS
folytatódnak!

Július 28., 9-lB: Körös
parti júliális. Nonstop prog
ram a szabadtéri szinpadon:
gyermekmúsor, néptánc, di
vatbemutató, szívküldi stb.
Étel-ital széles választékban4
Orgonabangverseny.

június21., 20.00: Az endrő-

kek a fellépő múvészekkel
kapcsolatban kívánhatnak,
amely kérést május 8-ig ad
hatják le a múvelődési há
zakban. Fenti programokon
kíviil egész nap büfé, fagyi,
melegszendvics, üdítő,

könyv vásárolható a helyszí
nen!

Mindenki szeretettel vá
runk, a részvétel ingyenes!

seny). A gyerekek hozzanak
magukkal kerékpárt, ame
lyen összemérhetik tudásu
kat.

13.00 óra: Három kív1íiJ.
ság. Dévényi Tibor, Eszmé
nyi Viktória, Lagzi Lajcsi,
Delhusa Gjon, Puszi és Er
neszto gondoskodnak a közel
két és fél óra alatt, hogy sen
ki ne unatkozzon! A gyere-

Avárosi gyermeknap részletes programja- május 18-án, 10 órától

I
I

AMúvelődési Központ szer
vezésében az Október 6. ltp.
melletti szabad területen:

10.00 óra: Mesebolt cím
mel összeállítás (ének, közös
játék)

11.00 óra: Ügyességi ver
senyek, vetélkedők, korosz
tálytól függetlenül
(léggömbfővás,zsíroskenyér
evés, iskolák közötti főzőver-

trombita Elekes Zsuzsa orgo- I

na.
Május 26. 16.00 óráig: Tár

sastánc évadzáról.

Úszótanfolyam indul óvo
dás nagycsoportos és alsóta
gozatos gyerekeknek Május
lB-án, 9 órától. Oktató: Bátori
Gyuláné, testnevelő. A tanfo-

rozatból Hét tonna dollár ci- I nek irodalmi estje. Jegyek: 50
mú magyar film I és 30 forintos áron.

Május 21., 19.00: Vliág\il-I Május 25., 16.00 Haladó if-
tetés címmel Kántor Zsolt a júsági társastánc tanfolyam
Tevan Kiadó főszerkezt6jé- záróbemutatója.

Nyári műsorok,rendezvények

A Déryné MűvelődésiHáz májusi programajánlata

A Katona József MűvelődésiKözpont májusi programajánlata

lyam díja: 700.- Ft. Testvé- KuItura' II- SI
reknek kedvezmény!

Úszótanfolyam indul fel-
nőtteknek május IB-án, 16.30
órától. Oktató: Bátori Gyulá
né. A tanfolyam díja: 1.000.
Ft. Házaspároknak kedvez
mény! Beiratkozás a múvelő

dési központban.

Május 18. 10 órától: városi
gyermeknap

Május 20. 20.00 óra: Video
mozi..,Régi filmek mozija" so-

Május 10. 1B.00 óra: 8z01
noki 8zimfónikus Zenekar
hangversenye

Május 15. 9-17 óra: Im
portruha vásár

Május 20. 12.00 óra: Ifjú
sági Filharmónia elóadás. Or
gonahanglTerseny,
református templom. Közre
működik: Kovács Kálmán

június 6. 1B.00: A Katona
József Múvelődési Központ
ban a r. éptánc kiscsoport, a
"Vadvirág" Utánpótlás és a
Körösmenti TÁúáncegyiittes
évadzáró bemutatója.

Június 10.,20.00: A KJ.
Múvelődési Központban a
béksécsabai Jókai 8zínház
bérletes előadásában a West
8ide Story c. musical.

A Déryné Múvelődési Ház
beindította a video-moziját.
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Déryné MűvelödésiHáz

VÉDNÖKI TÁBLÁS HÁZ

Békéscsaba. Lanin út 9-21.

Talafon: 66127-520

Kikötő az utazás
tengerén...

a békéscsabai FIUME SZALLÓ, amelyben
-110férőhelyes1. o. étterem,
- 30 féróhelyes különterem,

- HBH sörözőhelyben főzött bajor sörrel,
- CHARPIGIANIfagylaltozó,

- DIXIgyorsbüfé,
- 39 db fürdószobás, színes televízióval, rádióval,

telefonnal, reméli,
minbárral nemsokára
felszerelt az Ön hajója

szoba is kiköt a
várja FIUME

kedves kikötőjében.
vendégeit! 5600
Fási Adám Békéscsaba
ügyvezető Szent. , , ,
19azgato es István tér

aház 2.
valamennyi Tel.:

dolgozója 66/22-244

.Nagy szeretettel várja vendégeit a
megye egyetlen olasz étterme,

a békéscsabai BELLA ITALIA!

Békéscsaba, Lenin út 9-21.
Tel: 66/27-520

Cégtulajdonos: C+cl-c rcDcto~

köznap 10-16 óráig, valamint
szombaton és vasárnap 9-12
ig.

Augusztus 19--szeptem
ber l-ig: A nyíregyházi Bes
senyei György Tanárképző

Főiskolaharmadéves rajzsza
kos hallgatói munkáiból kiál
lítás. Nyitva: hétköznap
10-16 óráig.

Corini Margit festőművész

állandó kiállítása a K. J. Mű
velődési Központban. Megte
kinthet6: hétkönap 8-16
óráig

a Maranta BT. Szarvas. A be
mutató megtekinthető hét
köznap 10-16 óráig, valamint
szombaton és vasárnap 9-12
ig.

Július 1-5-ig. A túri faze
kasok vásárral egybekötött
kiállítása. Megnyitó: jőnius

28-án 16 órakot. Megnyitja:
Nagy Molnár Miklós a Mező

túri Fazekas Múzeum igazga
tója. A kiállítás nyitva:
hétköznap 8-16 óráig.

Augusztus 16.. 20.00: Fa- ·1

ragó Laura orgonaestje a re- .
formátus templomban.
Közreműködik: Almásy Lász
ló Attila orgonaművész. Mú
soroh: Johan Sebastian Bach,
Liszt Ferenc és Terényi Ede

I (Kolozsvár) múvei.

di katolikus templomban a I

békéscsabai Bartók Béla ze
neművészeti szaközépiskola
tanárainak esti' koncertje
"Koranyári áhitat" címmel.

A kolozsvári művészekmú
sorában közreműködik Ban
ner Zoltánelőadómúvész.

Június 17-23-ig árusítás
sal egybekötött száraz- és se
lyemvirág bemutató. Kiállító:
a Maranta BT. Szarvas

A bemutató hétköznap 10
16 óráig, valamint szombaton
és vasárnap 9-12 óráig láto
gatható.

Június26.-július 11:

Gyomaendrőd amatőr kép
zőmúvészeinekmunkáiból ki
állítás. Nyitva: hétköznap
10-16 óráig.

Július8--l2-ig: A mezőtúri

fazekasok árusítással egybe
kötött kiállítása. Ny-itva: hét-

június 17-21-ig. Kiállítás
.,Gyilkos korsó, cserépkan
nák" címmel a békés megjl'ei
református egyházak gyűjte

ményéből. J únius 17-én, 17
órakor megnyitóbeszédet tart
Nagy László gyulai esperes. A
kiállítás megtekinthető: hét
köznap 8-16 óráig, valamint
június 21·én este 19.30 óráig.

Június 24-30-ig. Árusítás
sal egybekötött száraz- és se
Iyemvirág bemutató. Kiállít:

Várjuk kedves
vásárlóinkat!

Nyári kiállítások:
Katona József MűvelödésiKözpont

r------------~------------------_,
AKCIÓ ANYÚLCIPŐ BUTIKBAN!
Aki ezt a szelvényt magával hozza az

1O%-os árengedményben részesül
üzletünkben!

·ogramok '91 nyár

L--- ~-----------------------.J
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A polgármester és ajegyzőis
tanulékony - mondja dr. Koleszár

Faszállítás
Szombat elyről

H.E.

kapott pénzek lassan eltogy
nak.

- Ön, mintendrodi képvise
lő elégedett-e a polgármester
és a jegyző eddigi nwnkájá·
val?

- Érződik a testület mun
kájában az önkormányzati
törvény hiánya, de tény, hogy
mindkettőjüknektanulni kell
még a szakmát.

- Ön tehát személy szerint
elégedett a munkájukkal..:

- Nem vagyok elégedetlen,
de fél év kevés ahhoz. hogy
igazi véleményt alkothassak.
Igazán nem is tudtak még ér
demi munkát végezni. Ajelek
viszont azt mutatják. hogy ta
nulékonyak. PeJ-sze nem sza
bad szerepet téveszteniük. A
polgálmestert mi választot·
tuk, neki a testület többségé
nek érdekeit kell képviselnie.

- Talán nem ezt teszi?

- Hát volt rá eset, hogy a
testület többsége ellen szava
zott. De ez az ő személyes vé
leményét jelenti. A
szavazatát oda teszi, ahová
akarja.

- Mivel többször is hangsú
lyozta, hogy a polgármestert
önökválasztották, úgy tűnik,

núntha valamiféle hálával
tartozna ezért önöknek dr.
Fmnkó Károly.

- Nem, erről szó sincs. Sem
miféle hálát nem várunk el a
polgát'mestertől.. .

Merthát kevés az endrődi ki
rendeltségen elintézhetőügy.

- Ön a mezőgazdasági, ipa
ri, kereskedelmi és szolgálta
tási bizottság elnöke.
Gondolom fontos témákról be
szélnek, döntenek az üléseken.

.- Érdekes módon ez a bi
zottság kap a legkevesebb te
ret az önkormányzati
munkában, annak ellenére,
hogy e témákkal rendkívül
fontos lenne foglalkozni. Bel·
átom azonban, hogy ez a bi
zottság a rendszerváltással
vesztett a súlyából. Tehát
már nem az van, mint koráb
ban a gazdsági osztályon, ahol
megmondták. hogy mit kell
termelni például egy téesz
ben. A termelést privatizál
ják, így a bizottságnak nem
sok beleszólása van a munká
ba. Ennek ellenét'e bizonyo
san nőni fog a bizottság
szerepe, hiszen az önkor
mányzatnak is gazdálkodnia
kell, mert a központi keretből

MAGYAR PARASZT SZÖVETSÉG
A Magyal' Paraszt Szövetség Gyoma

endrődi Szervezete május 29-én, szerdán

19 órakor tm-tja máj us havi ülését a Győze

lem Tsz központi ebédlőjében.

kifogásom. Viszont a .polgár
mestert mi választottuk, így ő

a képviselők képviseletében
kell hogyeljáljon. Igaz. hogya
.iegyzőt is mi választottuk, vi
szont a jegyzőnek az a dolga,
hogy a hivatali appat'átust
tartsa kordában. Ily módon a
jegyzőnek a dolgozók közt let.t
volna a hely!" a polgármestet·.
nek pedig a képviselők között.

- A hírek szerint a polgár
mester; hivata.l átszert'ezése
lltán az cmdrőriikirendeltséget
is (ejl!'szteni ldvánja a testület.

.. Igen, volt en'ől is szó, hi
szena kirpndetségre minden
képpen szükség van. Jó lenne
számítógépesíteni, de ennek
csak úgy lenne értelme, ha
összeköttetést létesít.enénk a
gyomai hivatal számítógép
központjával.

- Hány iiRV(él fordul meg a
kirendplt,:;pgrm naponta?

.- F:rről pontos információm
nin!'s. de tény. hogy nem sok.

- Amint ott mondtam, azt
k<~plet'e;;enkell ért-eni. Velünk
szemhen ci Itek ugyanis az ap
p8r:'11 us 1;lpjai. a polgármes
1(>1" PS ,iPgvzö ppdig egy·egy
folplban foglalt!-lk helyet. Ne
kp!T1 lW!T1 8 fotelok (·Ilen volt.

A Lenin út fásítására készített tervet Soós
Béla, orosházi kertészmérnök. Megtudtuk,
hogy a t.erv ára 75 ezer forint volt, s mindehhez
jött még 600 kilométernyi gépkocsihasználati
költség, amely 4980 forint. Soós Bélának a fen
ti összegeket ez év április 9-én fizették ki. A Le
nin út fásításából még nem sokat láttunk, ám
endrődi Blaha út elején elültettek 24 fácskát.
A csemetéket a szombathelyi Prentor Kerté
szeti és ParképíUí VálJalattói vásároIta az ön
kormányzat. összesen 34 760 forintért. (Ehhez
jött méga szállítfJsi költség.)

Szerető Béla képviselő lakossági kezdemé
nyezésre elkészíttette ;;aját költségén a Bajcsy
út fásítási tervét, amely alig tíz és félezer fo
rintba került. A városfejlesztési bizottságápri.
lis 25-i ülésén is szóba került a Bajcsy út
fásítás i terve, ahol SzeretőBéla lakossági kez
deményezését szinte szóra sem érdemesítette.
Szel'ető Bélától megtudtuk, hogy Valach Béla,
a bizottság elnöke úgy nyilatkozott: a Lenin út

Dr. Koleszár .JÓzsef ál
latorvos, önkormányzati
képviselő, s egyben a me
zőgazdasági, ipari, keres
kf'delmi és szolgáltatási
bizottság vezetője is. Az
('(Idig végzett munkáról, a
tapasztalatokról kérdez·
tük a képviselőt:

- A Il1~US 2·i önkOl'mány
78Li ~IPs előtti hetekben a
kppvi;:elők t.alálkoztak a pol
gárnwstel·j hivatal dolgozói·
val. Az átszervezésről

hC'szélgettE'k. Ön ezen az pmlí
teH gyűl('sen kifogásolta,
hOg)' dL Frankó Kál'oly pol
g;í.l"rnester ps dr. Tímár Gyön
gyi a (p1"I.'m szélén fotelekben
ülnel~. mígö-\ például egy egy
szerű f3.szé!.en ...
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Hadjárat az
italboltok ellen

Dávid Mátyás
beköltözik a moziba

Elcserélte a házát...

Kedves vásárlóim figyelmébe ajánlom Aranybárd
üzletem választékát:

- friss tőkehúsök,házi húskészítmények, felvágottak,
mélyhűtöttbaromfi, húskonzervek

- gazdag fúszerválaszték, különleges fúszel'keverék.
levesporok

~
.. -savanyúságok

'- _ _. - kenyér, péksütemény, édesség

- tej - és tej termékek

- Mindezt egy helyen, szolid árakon!

Győződjön meg róla!

,,ARANYBÁRD"HÚSÜZLET
Cégt.: Szakálos Gyuláné

Gyomaendrod, Kossuth u. 22.

Tel.:67131-706

Szálloda asportpályán

Nincs pénz a nagy ötletre

A képviselő-testület meghirdette a gyomaendrődi Kossuth
Mozi bérbeadását_ A megjelent hirdetések alapján két pályá
zat és egy épületcserére vonatkozó üzleti ajánlat érkezett. Az
önkormányzat végülis ez utóbbit, Dávid Mátyás üzleti ajánla
tát fogadta el, aki a Gyomaendrőd Kacsoh Pongrácz út 4. szám
alatti családi házát elcseréli az önkrományzat tulajdonában lé
vő Kossuth Mozira, valamint a mellette lévő bérlakásra. A la
kásjelenlegi lakójának elhelyezésérőlaz önkormányzat dönt.

A városfejlesztési bizottság Gyomaendrődaz idegenforgalm i
adot.tságainak hasznosítására és fejlesztésére előt.eljesztést

nyújtott be a képviselő-testület május 2-i ülésére. Az elképzel!'>
sek között szerepelt, hogy legyen a városba vezető utak men
tén zsindelytetövei díszített, a város idegen fOl'gal mi adottságait
reklámozó hirdetőtábla. Gellai József al polgármesternek is
megtetszett az ötlet és azonnal felelőst és határid6t szeretett
volna kijelölni. A zsindelyes táblákról majd egy órát beszélget
tek a képviselők, mire a jegyző megkérdezte Gellai alpolgár
mestert, vajon van-e elegendő pénz - és ha igen, kinek? - a
zsindelyes táblácskák elkészítéséhez, elhelyezéséhez._. A vita
itt lezárult, s a polgármester úgy döntött, hogy mindelTőlmajd
május 21-én az ENCI ebédlőjében 14 órakor kezdődő közmeg
hallgatáson (falugyűlésen)a város általános rendezési tervé
nek tárgyalásán majd beszélnek.

A gyomaendrődi önkormányzat szállodát szeretne
építtetni. Éppen ezért a 'I'hermál Invest Rész
vénytársaság törzstőkeemeléséheza helyi önkormány
zat egy területtel kíván csatlakozni. Az önkormányzati
testület május 2-án ez ügyben szándéknyilatkozatot is
tett. Eszerint a gyomai sportpálya edzőpályájávalés a
mellette lévő nyárfással beszáll az önkormányzat a Ther
máI Investbe_ (Hogy a polgárvédelmi bázissal mi lesz, ar
ról nem esett szó.)

Dr. Tímár Gyöngyijegyzőegyébként az ülésenjavasol-
ta a terület értékbecslését és egy új edzőpálya kialakítá
sát_ A tesület azonban a jegyző javaslatait figyelemre
sem méltatta.

- Nos, önök az elmúlt
időszakbanmegvizsgál ták
e vállalkozókat. Az ellen
őrzés tudomásunk szerint
kiterjedt az összes ilyen
jellegűholtra...

-- Természetesen. Az ellen
órzéseket teljesen, véletlen
szel'űenkezdtük meg. Először
azoknál az egységeknél, ame
lyek a legközelebb· vannak a
hivatalhoz, majd így mentek
végig az ellenőrökegészen ki,
még az Öregszőlóhenlévő pa
lackozott italok boltjába is.

- Úgy tudom, az ön apó
sának is van egy ilyen boi t
ja...

- Igen __ .
- Rá is kiterjedt az ellen-

őrzést?

- Természetesen...
- S mit állapítottak meg?
.- Minden rendben volt.
(Egy üveg sört azonban

minden különösebb probléma
nélkül sikerült elfogyasztani
Kolohné apósánáL .. )

N.K.T.

AzÖKM
Gyomaendrödönl
Erotikusszexmagazin

fel nótteknek!
Kapható: Bartók Béla

út 9. (Az ENCI
ll1el!etti utca)

Siwkfira állt az önkormány
zati hivat.al, mert nE'm régi ben
végigellenődztettp a város
ban gombamód szaporodó,
úgynevezE'tt palackozott ita
lak boltjait. A város vezet{>se
szerint ugyanis az még hagy
ján, hogy egyre t.öbb az ilyen
jellegű bolt. (különben sem le
het a vállalkozásokat a mai
Jogszabályok szerint bet-ill.a
nil. ám pzek közül nÉ'hányan
szabályellenE'sf'n it::llkimérés
SE'I is fogl::lJkoznak_ Mivel
azonlmn erre nincs engE'dl'>
[yük. ig"n al<-lcsony fl.l:on tud
ják É'1-tÉ'kpsftf'ni az italt az oda
be-bf'ruccanó szomjas polgá
roknak_ Az italt persze nem

_ mindenki bfrja egyformán,
úgyhogy a gyomai éjszaka
sokszor randalírozásoktól
hangos. Frankó polgármester
a jogszabályok hiányát kár
hoztatja, s úgy véli, a most ki
vetett néhány bírság ellenérE'
előbb-utóbb kénytelen lesz
keményebb lépésekre is el
szánnia magát, s ahol t.et.t.E'n
érik az illegális italkimérő

ket, előfordulhat. hogy hezá
ratja ezen egységeket..
Lapunk megkérdezt.e K%h·
né dr. KlIlik Évát, az önkor
mányzat igazgatási
osztályának vezetőjét.

- Ön szerint hány palac
kozott italok boltja van
Gyomaendrődőn?

- Pontos számot most hadd
ne mondjak, mindenesetre
nagyon sok_

- S mennyi lehet ezekből
azok száma, akik szabá
lyellenesen italkiméréssel
is foglalkoznak?

- Ilyen kérdésre nem tudok
válaszolni, mel·t hivatalos
ügyekben felt.-evésekl-e nem
lehet hagyatkozni, csak a
kon kr!'>tellE'nórzésre_
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Magánuállalkozóként szedeti szét a raktáron
rnaradtnaptárakat

Veszteség maradt,
Lakatost elküldték...

Bérbe adták a
Körös-partot

A Gyomaendrődi Béke Tsz

értékesítésre felajánlja az

alábbi ingatlanait: a

Nagylaposon lévő

GUMIUlEMET, valamín t a
Kecskés-zugí, holtág mellettí

/ /

FA HAlA T!

san hamis adatokat és
ígéreteket kapott.

A nyomda jövőjéről az
áfész igazgatósága dönt.
A felszámolás mintegy 40
millió forintba kerülne,
így ezt a lehetőséget való
színűlet elvetik. Minde
nesetre jelentősen

csökkentették az áfész
nyomda dolgozóinak lét
számát.

Megtudtuk, hogy Laka
tos Gyula jelenleg ma
gánvállalkozóként a
Tisza-Malomban bérel
300 négyzetméternyi
raktárhelyiséget a Győ

zelem tsz-től. A bérleti
szerződést május 8-án ír
ták alá. Lakatos néhány
volt munkatársával és al
kalmi dolgozóval az áfész
nyomda által készített,
ám a megrendelő által át
nem vett, több tízezer idei
asztali naptárból tekeri
ki az összefűző spirált. A
naptárlapokat a papír
gyári zúzdának adja el. A
spirálokat pedig majd új
ra fel lehet használni...

H.E.

többek közt azért nem al
kalmas a veszteségek
megszüntetésére, mert a
termékekre nem készült
elő- és utókalkuláció,
azaz gazdaságossági szá
mítás, a munkabérek ki
fizetése nem a
teljesítmények alapján
történt, a kintlévőségek

behajtására nem tették
meg a szükséges intézke
déseket, a Panta Print
könyvelése nem felelt
meg az előírásoknak,

nem volt indokolt a ma
gas, 120 főt foglalkoztató
létszám sem, mert a ter
melés hatékonysága ala
csony volt, és az áfész a
kft.-től nem kapta meg a
szükséges információkat,
sőt, sok esetben tudato-

hogy az ügyvezetőigazga
tó két héten belül ter
jesszen az áfész
igazgatósága elé egy in
tézkedési tervet a veszte
ségek megszüntetésére.
Ugyanakkor ez a február
4-i igazgatósági ülés fel
kérte a felügyelő bizott
ság elnökét.,. hogy az
int.ézkedési tervet vizs
gáltassa felül, tekintve,
hogy a továbbiakban ezt a
munkát Farkas János el
foglaltságára hivatkozva
nem vállalta.

Ez év március 7-én
Ádász István könyvsza
kértő véleménye meg
egyezett. a felügyelő

bizottság, valamint Far
kas János megállapítása
ival, mely szerint az
intézkedési terv nem al
kalmas a veszteségek
megszüntetésére, sőt La
katos Gyula személye
sem garancia erre, ezért
az igazgatóság Lakatos
Gyulát azonnali hatállyal
felmentett.e ügyvezetői

beosztásából. A szakértői

vélemény Lakatos Gyula
leváltfisát azzal indokol
ta, hogy, mint ügyvezető

A Gyomaendrőd és Vi
déke ÁFÉSZ 1989-ben
nyomdát alapított Laka
tos Gyula, a gyomai Kner
Nyomda volt vezetőjének
segítségével azért,hogy
az itt képződő nyereség
ből a kereskedelmi tevé
kenységet, valamint a
kereskedelmi dolgozók
bérét javítsák. A ME
SZÖV, a SZÖVOSZ több
milliós kölcsönein és
támogatásain kívül az
áfész az eltelt másfél év
ben több mint tízmillió fo
rinttal segítette, ilietve
finanszírozta a nyomda
létrehozását, működését.
Közben 1990. április I
vel egyszemélyes kft.-vé
alakult a nyomda Panta
Print néven. A nyeresé
get ígért az áfész vezeté
sének Lakatos Gyula
ügyvezető igazgató is,
míg ez év januárjában ki
derült, hogy tízmillió fo
rintos a nyomda
vesztesége. Az áfész veze
tésének kérésére Farkas
János, békésc..c;abasi
könyvvizsgáló szakértő

eller..őrízte a nyomda te
vékenységét. és javasolta,

Gyomaendrődvá1;.os képviselő-testülete az állami tulajdon
ban és önkormányzati kezelésben lévő, a Hármas-Körös bal
partján, az ártérben található szabadstrandot kizárólagos üze
meltetésre bérbe adta Csapó Lajosnak, aki az ingatlanért ez év
december 31-ig egyelőrebérleti díjat nem fizet. A 24 441 négy
zetméter területú ingatlanon a kulturált kempingezési és
strandolási feltételeket kívánja megteremteni a bérlő. Főzőhe

lyeket, tollas- és futball pályát alakít ki, és~esz csónakkölcsönző
is. A tervek szerint a kemping és a strand alapszolgáltatásért
díjat nem szednek.

Érdeklödni lehet: Tóth László

fökönyvelö-helyettesnél

Telefon: 67/31-533
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Ertek(rendek)?

Néhány nappal pzelril/ ren
df>z/r>k Gyririilt a 25. Szép Ma
gyar Beszr;r1 országos középisko
lai Kazi!wzy-versenyl. Kor~sik

Szilvia a 617. sz. Ipari Sza.k
munká!ikr>pzri Inlézpl és Ciprii
pari Szakközppiskola II. hW!i
kii/ri-Iwnfr~kciás lanu/.ríja mi·
ulá11. mp.gnyerlp a Br;kés nw{<yei
p./.ridiinlril a szakmun./uislanu/.rí
Rale{<ríriánan és n'szl vphelell
anyanyelvünh ápowsánah r'
magaszlos r's egyp.dülá /./.á esenu;·
nypn. A háromnapos f"f'ndez
vény p{<yik fri éJ, kiiWnp.{<ps al
Irakr~iríja a Gyriri Balelt r4riadá
sának nU'{<Ip.kinlésp. vo/.t. Ölven
(orint,'rl ff Ismét./pm r~!iak 60 FI
,'rI (a Ki!ifr,lur~y Színház idr'úlis
n"z(il,;rr'n) vr'RiJ{ ánwllun-IJlí.
nudluR. lapsollunk a m,'ltr'rn ui
lághfnt ('gyül/ps hámm 'Iánr:
müh/il ú/./.rí r'sljr;l. (Az iJ{r'n'l /ii/rI
jé,:. Ro!l1nít. Az emék cl /pTl.yrfil-1 )
Rilkán adaIik mr>g a nagy ma
KYO r rrí11.a /akríjá11.al? u;; is. hogy
eljussr)n Nyugal-Magyarr)rszá{<
egyik szpllemi (el fp/{uá .. á/w
Gyrirnr>. nr'mho/?y mr>gjr'J{yhez is
jusson a Markrí Iuán lánq)(ípa
ce/enrá lia naJelt zarándohlu,fvr>
re. Minkel az ulccÍníl helévl,dril.

a lánehoz nem Prlril. a kontárl, a
laikusl. a not./únúl, a rosszhal
lá.súl, a (aL~ul éneklril, a dicsrisé
ges és egy oszlhatat.1an klasszi
kus omsz oolp/l. h.e/?emá11.iájárál
sokal hal/oltat. örök és soha el
nem ranulhatá élményhez jul
lal/ak a modem táncmiivészet
pro/iljai. Hangsú./yozom, hogy
más alkalommal az emfíleU ne
ver..~éges összeg;>rl lxirki hozzá
járulhal a színházjegyhez per
sze, ha szerencséje lehál nem eLZ
orszá/? nyelvi versengés liszele
lére volt ,.árlr~szál/.ílá.s".

Nekün.k (Jyomaendrődön és
környékén elavull mozihelyisé
geknen. horror-o akdó- (élporná
r~s egyr;h katPf{áriáha larlozó (íl
mek me{</r~kin/r'!ir;r;rl 100 (orin
101 ke/./. !I'l1íni. (Az Apolláhan egy
nr'lD'laRú r'salád l'éldául400 fr)·
rin.lérl nwglekinlhelfe.. ha a
pr'nzlárcája engedl.lwjobbik(aj
láh6l való Ovizsaru amerikai
(ílme/.)

Tudom. hOf{Y mosl nagyon so
kan. jOf{gal riposzlozhalnának:
ri kél leíjal bolorsá/? nármibp.n
egymáshoz hasonlítani.. ,wm
!wgy kultúrális elláloUsághan.
Azúrl ('/grmdolkozlaló, hogy a

küliinbsr;g nwgvállozlatása
va.gy legaláhh is csökkentése
kikre vár.

Más...
Iskolánk lanlesfülele nemré

gihr>n ellálogaloll. egy közelebbi
vicir~kre, Kecskemélre, A Gáspár
András Ipari Szakmunkr1skép
zö és SzakközépL~kolá.ba lapasz
lalalszerzúsre. Elöször kisebbsé
gi érzésünk akkor szülelelt, ami
kor mpglá.lI.uk a tanintézet
(elszereléseil. (videórrmdszerek,
iskolai kábpllévé, nyelvi lahora
lórium, saját sporlcsarnok stb).
Igaz, hogy ölször nagyohb lét
számú (íatalt oklatn.ak, képez
nek. Válla.lkoznak, szakmákat
vállogalnak az igényeknek meg
(elpl.óen., mert minderrp johban
nWf{van az ohjpkav lehetriségük
Bács-Kiskun. mr'gyéhen. Irigy
kedve vel.l.ük mindezt tudo
mányul. Az ..ig(lZi" nagy csapás
akkor ért bennünket, amikor az
ol/ani tanárok, oktalák bére szá,
mukra ismerl.l.é váll: ewy lizen
va.lahány éve laníl.6 szaklanár
havi /izelr'se 32 ezer /orinl, a li
zenöl éve pályán lévei igazgal6·
helyel/es (liirlénelem-fcJldrqjz
szakos egyetemi diplomával)

náhány száz frJrint híján 50 ezer
(orintot kap. Na és, ha a gyakor
lali oktalásvezetri lanulóival
t.iszlességesen elvé/?zi a munká
ját (kőmúvesekrollévénszó) 60
pzer (orinljulalomban. részesül,
persze a diákok zsebe sem ma·
rad üres.

Gyomaendrödön ugyanilyen
lanári di,ploma birtokosának
havi illelménye majd húsz év
után éppen csak megközeWi a
20 ezer frJrintol. Tehál a (őisko

lán vagy az egyelemen megszer
zeU oklevél és maga (lZ pmber az
ország különbözőlájain mást és
mást ér. Mi Békés mpgyeiek és
ezen belül /?yomaendrodi.ek va
jon hanyadrangú polgárai va
gyunk e hazának?

A leg(ájdalmasabb az voll
szám.omra, mikor Győrött ct

szál.lodáhan a porlás a számla
kiállílá,~a közben néhányszor
afelől érdeklődöll., hogy merrr~

van G)'omaendrrid és hogyan
kell helyesen írni. .

H~dúLászló

Nem tudom, hogy mennyit jár
nak az egyszerű emberek között
és hallják-e egyáltalán a vélemé
nyüket például a kamatadóval
kapcsolatban. KÉtségbe vagyok
esve, ugyanis mi ezt fIzetni nem
tudjuk. Én és több kolleganóm is
özvegyasszonyok vagyunk és
gyermekeink vannak. Nem be
szélve arról, hogy ha elöre tudjuk
ezt a kalll3tváltozást, akkor ko
rábban nem is foglalkoztunk vol
na kölcsön felvételével. A munka
helyünk is bizonytalan, mint min
denkié. Mi nem vettünk fel
külföldrol egy dollárt sem, mégis
miért velünk, szegény emberek
kel akaIják megfizettetni? Mi az
államtól csak azt a kölcsönked
vezményt fogadtuk el, de úgy
érezzük, 'becsaptak bennünket.
Hogy higyjünk ezek után a kor
mány programjában, ha egyik
napról a másikra ilyen létbizony
talanságot teremtenek? Nem
mindegy ugyanis, hogy havonta
485 forintot törlesztünk, vagy pe
dig 1985 forintot!

Kérem gondolják meg és pró
bálják megérteni gondjainkat,
különben egész nagy adósok bör
tönét kell majd nyitni.
Gyomaendr6d, 1991. áplilis 23.

Özv Bánfi Sándorné

isztelt Antall Úr és
Tisztelt

Pénzügyminiszter
Úr!

Gyomaköralakuló ülés
AGyomakör alakul6 ülé-

se május 16-00 18 6rakor

lesz a SalIai úti TESZ-szék

házban (volt Hazafias Népf

ront). Minden érdekl6dót

vál' a szervezó bizottság.

gatónó. hogy ön más vélemé
nyen van, és azon munkálko
dik, hogy mesterségesen el
lentétet szítson a testnevelók
és a sportszeret6 emberek. kö
zött.

Ön az egyoldalas tájékoz
tatással próbálta bizo
nyftványát magyarázni, s azt
tette, amit negyven évig csi
náltak: hazugsággal próbál
tak jó és szép képet alkotni.
Ma az emberek már nem hisz
nek az üres szövegnek.

Végezetül: a sportszerető

emberek és mi, testnevelők

erónkhöz mérten vállaltuk és
vállaljuk az ifjúság nevelését
és valljuk, hogy lelkesedés
nélkül nem lehet, hozzáértés
nélkül pedig nem szabad az if
j úság nevelésével foglalkozni.
Kár, hogy ön ezt nem tanulta
meg a középfokú sportszerve
zóin.

Halász István, testnevelő
tanár

dolgozik a pénzéÉ'rt. Talán el
felejtett számolni. Múlt év
májusa és ez év januálja kö
zött nyolc hónap van. Ez idő

alatt ön is felvette a'fizetését a
semmiért. Ön most jóval havi
tízpzer forintot meghaladó
pénzért végzi azt a munkát,
amit én 9 hónapon át havi né
gyezerért tettem. Vajon me
lyi künk az anyagiasabb?

Rettenetes dolog az, ami
kor valaki már a vele történt
eseményekre sem emlékszik
tisztán. Biztosan nem tudja,
hogy negyedik osztály végén
avatták úttörónek a gyereke
ket. Amikor önnel 1"7. az ese
mény történt, én még a Kner
Nyomda gépmestere voltam.
Nem voltam viszont a pártál
lam kegyelt embere, éppen
ezért hatalom sem volt a ke
zemben. Debrecenben, a re
formátus gimooziumban
él'ettségiztem, és erre mindig
is büszke voltam. A templom
ha járást nem is tilthattam,
his7.en alkalmanként én is
jártam.

Szakmai dolgokban viszont
csak hozzáértó emberek vitá
ja lehet érdemben értékelhe
tó. Nem s7.égyen attól tanulni,
tanársot kérni, aki tólünk töb
bet tud bizonyos téren. Mi
szakpmberek fgy vagyunk ez
zel, ps sajn{11juk kedves igaz-

Válasz a válaszra
I

Kf'dVE'R igazgntón6! A sz~

badidő·sport kedvel<'5i érdek{·-·
ben s zel-et.tük volna t.udni. mi
ért vásál'olt ön egy több mint
200 8zpr forint értE'ikü er6fej
lesztő gE'ipsort, ami évek óta a
raktárban poroRodik. SajnoR
erre nem kaptunk választ. EI
gondolkodtun k viszont akö
vetkezőkön:az osztályvezet.ő

je nem tudott a pályázaton
nyel't összegről, és nem értE'
:,;ült az elköltés módjáról sem.
A t.estépftők köre szakem
berének véleményét nem ér
dezt.€' mQg. pedig állítólag ne
kik vásároltak!? A pénzt el
költötte. a Sámson-gépsor
pedig évek óta hE'<'Romagolvn
vár a hi1sznitlat.l'a. Aspe)[-tolilk
{>pPf'n az ön j6voltAhól a jPIf'Tl
rORSZ körülmények között dol
goznak. (Ezt kpdvps igazgató
nő szépen leírt.a). Az a spor
teszköz. amit évek óta nem
tudnak használni a sportsze
retó fiatalok, az nem segítség
számukra. Kedves igazgató
nó, ezeket nem tanították a
középfokú sportvezet6in?

Ön az önkormányzatnak
szánta kérdéseit, mi remél
jük. hogy az önkormányzat
nak pedig önhöz lesznek kér
dései.

Anyagias vagyok?! Lehet.
bizonyos fokig mindenki az,
de npm hűn az. ha valaki meg-
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rintig terjedő összeget. Eddig
összejött mintegy félmillió fo
rint. Kiemeli a helyi takarék
szövetkezetet, a Győzelem

Tsz-t.
Búcsúzóul megkérdem:

igaz-e, hogy húsvétkor az öre
gek nem kapták meg a főtt

sonkát, a végén a kazánház
ban kellett elégetni a meg
romlott húst?

A vezet6n6 elképedt, de ha
'mar kapcsol. hogy ki terjeszt
heti ezt a képtelenséget.
Visszautasítja a rosszindula
tú rágalmat. Azt bizonygatja,
hogy ilyesmi náluk nem tör
ténhet meg. Sőt, az öregeket
az ünnepek alatt minden földi
jóval elhalmozták. Közöttük
volt franciasaláta, édesség,
t.ojás, sonka, mi szem-szájnak
ing~re.

Ulnek a társalg6ban és vár
nak. Majdcsak megérkezik a
várva várt ebéd. Eltűnooöm:

mi lenne, ha egyszer orosz ka
viárt tálalnának fel magyaros
hosszúlépéssel?!

Ebédre várvaa HJaha utcai öregek klubjában

Beszél Gellainé a tervekr61
is. A meglév6 hetven szociális
otthoni ágyat az idén tizenöt
tel szeretnék bővíteni. Bead
ják a pályázatot a Népjóléti
Miniszt.ériumnak. Ezen kívül
szponzorokat keresnek, akik
segítik az intézményeket.
Már vannak ilyenek. Magán
személyek. vállalatok, még a
pártok is adtak 5-60 ezer fo-

Gellainl' visszautasítjaa rágalmakat

ugyancsak három helyen szo
ciális otthoni ellátást is nyúj
tanak. Nem kis hüszkeséggel
említi, hogy az egykori átkos
'fEHD (településfejlesztési
hozzájárulás) is hozzájárult a
szociális intézmények fejlesz
tp!"oéhez. Naponta 200 ebédet
honlanak a beteg, a szociáli
san ]-ászoru!6 idösE'knek, de
lehet.őségvan arra is, hogy ön
költséges alapon más nyugdf
jasok is mE'leg ételhez jussa
nak.

Franciasalátát
kaptak húsvétkor

az öregek

11

Mese a romlott sonkáról
"-

, és a kazánról
(Ilnek a tál"!':alg6ban, vár

jAk az ehE'>df't.. Vendpgl6hől

hozzAk. mondja a szemüveges
npnike a rpggE'li é!"o a vacsora
finomahb, amE'lyE't a saját
konyhájukon készítenE'k,
toldja mE'g a szomszédja. Az
örE'gembE'l' úji"::ígot olvas, bön
gPs zi a szocialista napilapot,
maju l'elnÉ'z és kérdezi: miél't
nem vol t jó a régi renuszE'r, a
mostani milyen lesz? Tétov::ín
lapoz, a thbbiek megértően

hólogntnak, ÜlnE'k. mint lÖI'é

keny vE'rE'hE'k az E'resz alatt.
fáradt kpzükE't az ölükb<:> ej·
t.ik. a több!"oég hallgatag. Vár
nnk. pg:vik hizt.O!': pont az élt>
t.i'i1d.lE'n az phfod. az esti tPv(,
nl t'li"or. ÖI'pgspgükrf'
polit.izálnHk. :1 ll1últ~1t idézik
éS:1 ci"al::ídju kra gondolnak.

(~ellai Józi"pfné a Gomlozá
si Központ vezet~je a Blaha
ut.cai int<'zmÉ'ny kicsiny iro
dájában fogad. Végigkalauzol
a rpgi épülE'tbE'n, mutogatja a
konyhát. az áltHlában négyá
gyas szobákat. Elmondja,
hogy összeSE'n 450 idős E'm
bert gondoznak Gyomán.
Endrődön, Nagylaposon és
Öregszőlőbpn.Három épület
ben örE'gE'k kluqja működik,

Az új orvos: dr.
~

Kolozsvári Arpád
Lakatlan lakások

A Tüzép nem adja...
Dr. Fnmkó Károly orvo!=',

polgf.ll'm~tpITé választásával
megürpsE'dl'tt. E'gy körzeti or·
vasi állás. A polgármesteri hi
vat.al pályázatot hirdetett az
állásra, s a március 31-i hatá
ridőre hat orvos pályázata ér
kezett. Ahathól öten Románi
ából t,elepült.ek át Magyaror
slágra. A kl'pvisel6-testület
szociális- ps egész!=,pgügyi bi
lot.t$;ága a hatodi k pályázót.
d,.. Kolnz.<:ptÍri Árpád.ot javil
!='olta a kÖ1'Zpti orvO!':i ::íllIi!=' !1P
tül j{.!"o{>re.

Ik Koloz!='v:'l.Ii Arpád (34
É'V("':'I1.~81-I)f>n S7.f>l'zE'ttdiplomát
il slE'gedi pg)'E'tpnwn, m~d Pgy

évet dolgozot.t a nagyk6l'ösi
kórház fül-, OlT- gégészeti osz
tályán, s ezt követ6en került
Tiszagyendára körzeti orvos
nak. 1987-ben tett körzeti or
vosi szakvizsgát.

A képviselő-testület május
2-i ülésén az egészségügyi bi
zott.ság és dr. Lizák Anna vá
rosi f60rvosjavaslatára május
l-től kinE'velte dr. Koloz!"ovári
A"p:ídot a Gyomaendrőd 8,
!"ozlimu kÖI'zeti orvo!='i állására.
Az l\j orvost slel'iődpsselvet
tpk fpl, s az Áchim utc.ai - volt
tanácselnöki .. szolgálati la
k:íst kapt a meg.

Az Alföldi Tüzép Válla
lat az önkormányzat tu laj
donában lévő telken 1987
ben épített fel egy négyla
kásos sorházat, amit azóta
sem sikerült értékesíteni.
A lakások félkész állapot
ban vannak és a belső va
kolástól a tetőtér végleges
kialakításáiga további épí
tési költség lakásonként
mintegy egymillió forint
lenne. A beépített 990
négyzetméteres telek most
is elhanyagolt, gazos, ren
dezetlen. A városfejleszté
si iroda az Alföldi Tüzép
nek egyösszegűfizetés ese-

tén lakásonként 600 ezer
forintot ajánlott, két évi
részletfizetési kedvez
mény esetén lakásonként
800 ezer forintot szánna a
megvásárlásra. A tüzép
azonban a felkínált összeg
egyikét sem fogadta el, ra
gaszkodnak a lakásonkén
ti 950 ezer forintos - már
1987-ben kialakított - ár
hoz. Az épületet az önkor
mányzat szeretné haszno
sítani. Ha üzlet mégsem
jön létre, akkor kötelezni
fogják a tüzépet a telek
rendbetételére és gondozá
sára.
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Szomorú esemény árnyékolta be ezt a napfényes
délutánt. Elhunyt Rosza Marci bácsi, aki j 6ban, rossz

ban kitartott a labdarúg6k mellett több évtizeden ke
resztül, mint intéző. Imádta a focit, elsősorbana gye
rekeket, az ifistákat, akikkel úgy bánt, mint s~át

gyermekeivel. Nagyon fog hiányozni a pálya mellől.

Emlékét örökké megőrizzük. Vass Ignác

Barátság-LaCanale7-1

Legyező-Klub
gására. Sportszeru hor

gászmódszerek fellendíté

se és továbbfejlesztése cél

jából klubot alakítunk. Ér-

mérkőzésután egy vacsorát is
kaptak a Körös étteremben.

A Barátság SE sem panasz
kodhat, hiszen mint a kispa
don ülő Dávid Istvántól meg
tudtuk a polgármesteri hiva
taltól kapott 30 ezer forintból
vásároltak zoknikat és fu t
ballcipőket a csapat tagjai
nak. A vendégegyüttestől pe
dig a meccs után ajándékként
megkapták az olaszok Adidas
mezét és futballcipőit. Mind
emellett az olaszok nagyiel
kúségét jelzi, hogy a meccs
előtt nyolc kiló spagettire va
ló, illatos olasz sajtot nyújtat
tak át a magyaroknak.

A Gyomaendrődi Barátság
SE játékosai: Szab6-Gácsi,
Juhász, Pelyva, Gellai, Dávid,
Máté, Gardi, Gyányi, Paler
esik, Balázs. Csere: Varga,
Polányi, Raffael. G611övdk:
Palercsik 3, Balázs 2, Máté l,
Dávid l.

Az e$ti vacsorán az ola-

szok visszavágóra hívták

Itáliába a gyomaendrődie

ket. -oke

Legyező-és pergető hor

gászmódszerek elméleti és

gyakorlati tanácsok, véle

mények ragadozóhalak fo-

HORGÁSZOKFIGYELEM!
DAM-orsók 900-1000 Ft-ig

DAM-botok 1000-10 OOO Ft-ig
DAM-tartozékok, német dam Hok, japán karbon horgok, DAM-úszók

és más horgászfelszereléseket halcsalikat ajánlok Önöknek.
Orsókrs, botokra 1évgaranciátadok!
Mindenféle bot, orsó javítását vállalom!

Pocsaji ZSolt, kereskedö
DAM-HORGÁSZBOLT(a volt Sim on-trafik)

Gyomaendröd, Bajcsy z. 67.
Tel.: 67/31-193

JÓ FOGÁST!!

Április 27-én, szombaton
délután az olasz III. osztály
banjátszó La Canale nevet vi
seld focicsapat a Gyomaend
rődi Barátság SE csapatával
vívott barátságos mérkőzésta
gyomai pályán. A meccs némi
késéssel kezdődött, mert a já
tékvezető nem érkezett meg,
ezzel szemben az eső az igen.
Így aztán alkalmijátékvezetd
vezényelte a meccset, partjel
zdk nélkül. A mintegy 250 né
zd már az elsőpercekben örül
hetett, mert meccs kezdetét
jelzd sípszó után rövidesen
megrezdült az olaszok hálója.
A mérkőzést a hazaiak nyer
ték 7-l-re (mások szerint 8
1-re). A Barátság SE megbí
zott edzője, Pelyva Miklós el
mondta, hogy a csapatban
azok a gyomai és endrődi

sportszeretók és focis ták ta
lálják meg a helyüket, akik
például a megyei I. osztályú
csapatból kiszorultak.

Az olaszoktól megtudtuk,
hogy a vereségüknek oka,
hogy két napja tartózkodnak
Magyarországon és mindkét
éjszakát tivornyázással és
szórakozással töltötték, hi
szen egyébként is turista útra
érkeztek. A gólok mellett a

SZíNES FILMEK kidolgozása KÉTNAPOS
HATÁRIDÓVEL a Szabadság téri trafikban!

OR-WO filmek kivételével.

BAK JÁNOS MAGÁNKERESKEOÓ

Plástyik, Mocsári. (Az ifjúsági
mérkőzés eredménye: Gyo
maendrőd-Medgyesegyháza

10-0.)

KONDOROS-
GYOMAENDRÓDO-l (0-1)

Kondoros, április 27.
400 néző. Jv.: Szeles
Kondoros: Fazekas (Kol-

lár)-Nagy, Kisucz, Szász, Ma
zán, Németh, Glózik (Tichy),
Sárdi, Hegedűs (Karsai), Ba
lázs, Sutyinszki. Edző: Kuns
tárJános.

Gyomaendrőd: Szakács
Ké>ki, Gebri, Plástyik, Somo
gyi, Gubucz, Bukva, Győdi,

Zsombok (Tóth), Durucskó,
Fehér. Edzó: Koltai Lajos.

A végig szakadó esőben le
játszott mérkőzésenjójátékve
zetés mellett, kitúnóen játszó
Kondorostjátszott le a gyoma·
endrődi csapat. Ezzel a győze

lemmel már hat pontra ndtt az
előnySarkaddal szemben.

Góllövdk: Buka 20. p.
Jók: Fazekas, Mazán, Su

tyinszki, ill. Gebri, Gubucz,
Gydrfi, Fehér.

(Az ifjúsági mérkdzés ered-
ménye: Kondoros-Gyoma-
endrod l-2.)

GYOMAENDRŐD-
FÜZESGYARMAT2-1(0-1)

Gyomaendrőd,május 4.
700 nézd. Jv.: Hajdú.
Gyomaendrőd: Szakács-

Kéki, Gebri, Plástyik, Somo
gyi, Gubucz, Bukva (Gonda),
Győrfi, Tóth, Zsombok, Du
rueskó, Fehér. Edző: Koltai
Lajos.

Füzesgyarmat: Nagy-
Tóth, o.láh, Kovács, Kiss, Föl
desi, Hegedüs (Erdei), Salgó,
Vad, Tőkés, Bartha. Edző:

Kun Gyula.
R<»:sz felfogásban, türel

metlenüljátszott a hazai csa
pat. A második féliddben a
nagyszerűen futballozó Fehér
vpzényletével sikerült meg
fordftani az eredményt.

Góllövők: Hegedűs 32. p.,
Fehér ll-esb6168. p., 72. p.

Jók: Fehér, Gubucz, ill. Tő
kés, Hegedűs, Bartha. (Az if
júsági mérkőzés eredménye:
Gyomaendrőd

Füzesgyarmat 7-3.)

GYOMAENDRÓD
MEDGYESEGYHÁZA
2-O(l~)

Gyomaendrőd,április 20.
700 nézd. Jv.: Erdds.
Gyomaendrőd: Szakács-

Kéki, Gebri, Plástyik, Somo
gyi, Pataki (Gubucz), Bukva,
Győrfi (Gonda), Zsombok, Du
i'ucskó, Fehér. Edző: Koltai
Lajos.

Medgyesegyháza: Knap
csik-Plástyi Z., Balázs, He
gyi, Kiss Holcz, Cseh, Zámbo
ri, Mocsári, Vágási, Kindel
(Opauszkil. Edző: Cseh
György.

A nagy mezőfólényber.lévő

hazai csapat csak nehpzE'n
•i-irtE' fpl a rendkívül fegyelme
ZE'tten játszó medgyesi vropl
... et. A mérk6zésen Pataki ~ú
Iyosan megsérült, s ebhE'n a
szezonban már nem állhat a
csapat rendelkezésére. A mér
kőzést gyenge játékvezetés
jellemezte.

Góllövdk: Bukva 38. p.,
Zsombok 82. p.

Jók: Kéki, Gebri, Bukva, ill.

A GYSTK bajnoki labdarú
góeredményei:

SARKAD-
GYOMAENDRÓDO~(O~)

Sarkad, április 14.
600 néző. Jv.: Tombol'.
Gyomaendrőd: Szakács-

Kéki, Gebri, Plástyik, Somo
gyi, Pataki, Bukva, Gyödi,
Zsombok, Durucskó, Fehél'.
Edző: Koltai Lajos.

Sarkad: Veres-Gurzó S.,
TÖl'ök, Kapros (BolcsE'k),
Szűcs, Papp, Gurzó J., Kpsz
tyús, Szatmári, Petruzsán
(Germán). Edző: Balogh Ist
ván.

A nagy érdekJődéssel várt
megyei rangadón iskolajáték
kal nyert a vendég gyomaend
rődi csapat. A csapatot elkfsé
ró többszáz szurkoló újongva
ünnepelt a mérkőzés végén.
Góljainkat: Zsombok 25. p.,
70. p., Somogyi 27. p., Györfi
48. p. szerezté>k.

Jók: Az egész gyomaendl'ő

di csapat, ill. Kesztyűs és GUl'
zó J. (Az ifjúsági mérkőzés

eredménye, Sarkad-Gyoma
endrdd l-3.)



NEVETŐ LEXIKON
helyreigazítás

HOZSANNA - Udvrival
gással elfogyasztott tízórai a
papneveldé,ben

HIMALAJA - A szeretke
zés egyik közkedvelt formája

GINA - Híres n6nemű bo
rokapálinka

Az amerikai plakát szövege: Napozz most, fizess későbbf Azaz, ha meggondo
latlanul napozol, ráfizetsz. A plakátot a rák ellen kűzdők nyo~tatták,mert a
múlt évben már 600 ezer új bőrrákost fedeztek fel az Egyesült Allamokban. Az
elsőszámú kórokozó a napsugár. Azt ajánlják, ha napozunk, okvetlenül hasz
náljunk valamilyen védőszert.---------------

KASZAFENÉSKÖZBEN
UFÓT LÁTOTT...

Anyaűrhajó mentette
meg Gyomaendrődöt

Hazudni tudni kell

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Felelősszerkesztő:HornokErnő

A Szó-Beszéd februári
számában adtunk hírt ar
ról, hogy Szaniszló László
anyaűrhajót látott a Dög
körös felett. Szaniszló úr
kérte szerkesztőségünket,

hogy számoljunk be arról
is, hogy az esemény óta el
telt hetekben sikerült
megfejtenie az anyaűrhajó

érkezésénekcélját.
- Február 17-én ország

szerte többen láttak vala
miféle üstököst. Körülbe
lül egy hét múlva a rádió
bemondta, hogy várhatóan
~agyarország területére
csapódik be az irányítha
tatlanná vált Szojuz-7 űr

szonda több tonnányi vas
magja. A polgári védelmet
készültségbe helyezték, és
az iskolákat is kiürítették.
Az anyaűrhajót alkalmam
volt alaposan megfigyelni,
s rájöttem, hogy milyen
céllal érkezhetett hozzánk.
Véleményem szerint ~a

gyarországot térképezték
fel, van-e nálunk atomerő

mű, vagy egyéb olyan léte
sítmény, amelyre a Szo- -oke

Szerkesztőség:Békéscsaba.
Andrássy út 12.
Telefon:66/21-692

Kiadja: a Dél-Kelet Kft.
Felelős kiadó: Kepenyes János. a
Dél-Kelet Kft. ügyvezető igazgatója
Szedés és nyomtatás: Dél-Kelet Kft.
ISSN 1215-0207

juz-7 ha ráeRik, akkor az
egész bolygóban kárt okoz
hat. Talán fontos lehet szá
mukra a Föld épsége. Ép
pen ezért a technikai fej
lettségük színvonala miatt
előre fel tudták mérni a
várható katasztrófát és en
nek elhárításáról is képe
sek voltak gondoskodni.
Hiszen a tudósok által ki
számított területtőleltérő
en teljesen lakatlan részre,
az Andok-hegyeségbe zu
hant a Szojuz-7. A rádió
híradása szerint a több
tonnás vasmag sem ma
radt egy ben. Tehát véle
ményem szerint, az anya·
űrhajó ezt is szétlótte.
Tény, hogy korábban
ugyanilyen irányíthatat
lanná vált rakéták is la
katlan területek értek föl
det, illetve a tengerbe zu
hantak. Szerintem a
földönkívüliek ezt is tuda
tosan hárították el - nyi
latkozta a Szó-Beszédnek
Szaniszló László.

,
ZQ-,

ZEDB
GYOMA·

. ENDRÓDI

tam. A tárgy körülbelül két
méter átmér6jú lehetett és
úgy négy emelet magasság
ban lebegve elindult felém.
Gyorsan berohantam a ház
ba, szólni,jöjjenekki, ám mire
kiértem a valami irányt vál
toztatott és eltávolodott a
Kossuth úti posta felé, majd
hirtelen eltünt. Átmentem a
szomszédokhoz, hogy vajon
6k látták-e az ufót, de kide
rült, hogy csak nekem volt
ilyen szerencsém - mondta
Jákói Lajos.

ejti, a hotelben viszont azt hi
szik, a (érj (eleségével töltött el
néhány napot, s a ruhát a (ele
ségc(mére küldik vissza.

S mit találnak ki a gyen
gébb nem képviselői,ha otthon
nem érzikjól maguka.t, s vala
ki várja 6ket? Az elw helyen az
áll, hogy barátn6mnek otthon
konfliktusa van, s szeretne ve
lem beszélni.

A hölgyhazugságok máso
dik helyén pedig a következ6
magyarázat szerepel: "túló
ráznom kell, nem tudom, mi
kor érek haza." Ez a kifogás
akkor nem áll meg a lábán, ha
a férj újságot olvas, s benne
olyan cikket, amely arról tudó
sít, (elesége munkahelyén a
rossz gazaasági helyzet miatt
csökkentették a munkaid6t.

Május 6-án, délután 2 óra
kor Jákói Lajos, a Jókai út
12/1. szám alatti házának ud
varán éppen a kaszáját fente,
amikor hirtelen, az egyéb
ként borult égbolton egy tűz

vörös lángcsóvát látott az ég
felé törni, körülbelül, úgy a
Temetkezési Vállalat felett.

- Néhány pillanat múlva
egy vörös, lapos tárgyat lát
t.am libegve felemelkedni, de
S'f'mmiféle zajt, füstöt nem ta
pa!':7.taltam. A lapos ,jármű"

bf'l!':ejében szögletes, kékes
zöldes fényben izzó magot lát-

Egy német ügyvéd azt gyűj
tötte csokorba, hogy a nős (ér
fiak és a (érjezett nők nút hOr
zudnak otthon, ha házon kív ül
keresnek boldogságot, s ran
dev úra indulnak. Ahhoz
mindkét nem gyáva, hogy be
vallja, szeret6je van, ezért tOr
lálnak ki különböz6 indokokat
a távozásra.

A (érfiaknál els6helyen 0.(0
ci áll. - Futballmeeesre me
gyek, szívem, mondja a (érj a
(eleségnek, s alig vnrja, hogy
kiléphessen az ajtón."Gond a.k
kor van, ha elmarad a meccs,
a (érj viszont csak két óra múl
va tér haza.

A második ok: szolgálati út
ra kell mennem, s a (érj napok
ra eltűnik otthonról. Gyakori
hiba - mondja az ügyvéd -,
hogy a szeret6 valamelyi.~ ru
hadarabját a szállodában (el-



Ha a hireknek hinni lehet, rövi
desen néhány hetes szabadságr;
vonul az önkormányzati képviselő
testület. .

Szabadság

Az ENeI elnöke a
falbontásos módszert

alkalmazza,
miközben elindultak

Nyugat felé
(6. oldal)·

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

Aszóbeszéd szerint hivatalában erőszakkal fenyegette meg a
meg akarták ölni dr. frankó Károly bátor nőt. Ám még mielőtt tett
polgármestert. Május 17-én, déle- legességre került volna sor, a
lőtt egy részeg fiatalember tántor- pálinka szagot árasztó "úr"
gott be a városháza épületébe. A gondolt egyet és a titkárnőt

polgármester titkárnője útját állta megkerülve berontott dr. fran
az italos férfinak, aki azonban nemi ká irodájába;.. (2. oldal)

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

1.ÉVFDLYAM5.szAM 1991. JÚNIUS ARA: 14,50 FT Gyilkosság nem történt. .. I

. . (2. oldal) I

Meg akartákölni
a polgármestert

A sírásójelölt látogatása
a városházán

..
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Meg akarták ölni a
golgármestert !

Gyilkosság nem történt...
A rendőrparancsnok tájékoztatója

A sírásójelölt látogatása
a városházán

A szóbeszéd szerint hiva
talában megakarták ölni dr.
Frankó Károly polgármes
tert. Május 17-én délelőtt egy
részeg fiatalember tántor
gott be a polgámtesteri hiva
tal épületébe. Egyesek
szerint a Holler bejáratát cé
lozta meg, csak néhány lépés
után elvétette aházszámot,
ám mint az később kiderült,
a fiatalembernek mégiscsak
a polgármesternél volt dol
ga.

Dr. Frankó Károly irodája
előtt a titkárnőbe botlott. A
hölgy persze útját állta az
italos férfinak, aki azonban
trágár szavakat ha.sználva,
nemi erőszakkal fenyegette
meg a bátor nőt. Még mielőtt
tettlegességre került volna
sor, a fiatalember gondolt
egyet, s a titkárnőt megke
"ülve berontott dr. Frankó
irodájába.

A bent zajló "beszélgetés
ből" arra lehetett következ
tetni, hogy a fiatalember
olthatatlan vágyat érez a sí
rásói munka iránt, de a pol
gármester - erről a valóban
nemes tevékenységről-nagy
buzgalommal igyekezett le
beszélni a makacs jelentke
zőt. De hiába...

Ha sírásó nem lehetek, ak
kor megöllek! - szólott a ve-

Gyomán 5 éves, 160
négyzetméteres

kertes ház
melléképülettel,
ga~ázzsaleladó.
Erdeklődni:

Gyomaendrőd,

Balassi út 17.
Tel.: (67) 31-018.

gyespálinka illatú férfi, s né
hány határozottna.k tűnő lé
pést teU a meghökkent
polgármester felé. Hogy vér
mégsem folyt a városházán,
a titkárnőnek köszönhető,

aki telefonon azonnal rendő

ri segítséget kért. Némi dula
kodás és ordÚozás után a
sírásójelöltet a rendőrök kí
séJték ki a városházáról. Az
emlékezetes pillanatokról
dr. Frankó Károly így szá-

Az elmúlt évben az orszá
gos és megyei növekedési
ütemtől mérsékeltebben
emelkedett az ismertté vált
bűncselekmények száma
Gyomaendrödön, így a város
búnügyileg nem sorolható a
legfertőzöttebb települések
kozé. Ettől fúggetlenül két év
alatt így is mintegy 40 száza
lékkal nőtt az ismertté vált
bűncselekmények száma.
1990-ben Gyomaendrődön

318 bűnesetvált ismertté, s ez
12 százalékkal haladja meg
az előző, 1989. évit. Jellemző,
hogy a bűncselekmények több
mint háromnegyede vagyon
elleni lopás, illetve betöréses
lopás. Minderről Auer
György' százados, a gyoma
endrődi rendőrőrs parancsno
ka számolt be a város
képviselő-testületeelőtt júni
us 12-én. Tavaiy gyilkosság
nem történt.

A százados úr elmondta,
hogy a rendőrkapitányság is-

molt be a Szó-Beszéd olvasó
inak:

- Való igaz, hogy temetke
zési ügyben egy igencsak it
tas fiatalember keresett meg
és soron kívü l berontott az
irodámba. Pontosan nem de
rült ki, hogy mit akar, állan
dóan azt kérdezgette, hogy
"mi van a temetőben, mi van
a temetőben?!" Én pedig
visszakérdeztem: "Hát mi
van a temetőben, mi volna?"
Erre rámrivallt, hogy beszél-

meretlen tettes ellen indított
búnügyeiben a felderítési
eredményesség 55 százalékos
vol t, amely az előzőévi 70 szá
zalékról történt csökkenés el
lenére is jó eredménynek
bizonyul, hiszen a megye ha
sonló mutatója 38 százalék,
az országos pedig 28 százalék.
Az ismertté vált 142 bűnelkö

vető közül ötvenhatan bizo
nyítottan alkohol hatása alatt
követték el cselekményüket.

A gyomaendrődi rendőrőrs

közterületi szolgálatot ellátó
állománya, amely nem csak a
város területén teljesít szol
gálatot, tavaly 188 polgár el
len tett szabálysértési
feljelentést, 962 személyt bir
ságolt meg, összesen 281 ezer
750 forintra. A szabálysértési
feljelentések közül 132 közle
kedési jellegű szabálysértés
miatt történt, melyb61 har
minchét engedély nélküli ve
zetés, 29 ittas járművezetés,

13 az elsőbbségmeg nem adá-

jek vele emberi hangon...
Láttam rajta, hogy tökré
szeg. Valami olyasmit is
mondott, hogy ki akarja bé
relni a temetőt, és hogy sír
ásó szeretne lenni.
Csapkodta az iroda ajtaját,
fenyegetett, igaz, a kezét nem
emelte rám. Viszont meg
ígérte, hogy előbb-utóbb ko
porsóban fognak elszállítani
innen. A végén már igencsak
ocsmányul kezdett kiabálni,
s erre a titkárnő - a tudtom
nélkül- szólt a rendőröknek,

akik elvezették a helybeli fia
talembert. Ha egyszer józa
nullátom, majd megkérdem
tőle, mit is akart tőlem",

-oke

sa miatt történt. A közrendvé
delmi jellegű szabálysértési
feljelentések száma a múlt év
ben 56 volt, melyből botrá
nyos részegség miatt 25,
verekedés miatt 6, garázda
ság miatt 5 polgár ellen kez
deményeztek eljárást.

A beszámolóból kiderül,
hogy a múlt évben 29-ről 20
ra csökkent a személyi sérülé
ses közúti balesetek száma, s
ezek közül egy halálos, kilenc
súlyos, tíz pedig könnyűsérü
léssel végződött.

Az igazgatásrendészeti te
vékenység múlt év júniusá
ban kezdődött meg, s a napi
ügyfélforgalom 30 f6 körül
alakul. A fejlesztéssel kap
csolatban Auer György el-'
mondta, hogy a rendőrőrs

rendelkezik olyan számító
géppel, amely az országos sze
mély- és gépjárműkörözés

rendszerébe kapcsolódik, így
munkájuk gyorsabbá és haté
konyabbá vált ezen a tél'en.
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Tervezés
Gyomaendrőd

Margit(fél)szigetén
szabadidőközpont lesz?

Szűk a cső, sok a hiba
vízbázis hosszú távon bővítés

re szorul, ám gond a csőháló

zat szűk keresztmetszete. A
vízmű vállalat saját pénzből

az Ipartelep út és a Pásztor
János út közötti vezetéksza

.kasz 150-es átmérőjű vezeté-
ket 300-asra b6vítették. A

. további rekonstrukciós ter-'
vek, bár elkészültek, de pénz
híján a kivitelezés nem val6
sult meg. Így ezután is szá
molni kell a nyári
víznyomás-csökkenéssel. Fo
lyamatosan mérik a víz klór
és nitrit tartalmát. A klór
szint 0,1-0,5 mg literenként,
ezek a számok a határérték
között mozognak. A nitrit
0,02-0,1 mg/liter, a megenge
dett érték 1 mg li terenként.

Rau József elmondta, hogy
a hálózati meghibásodásokje
lentós száma miatt a dolgozók
kevés időt tudnak fordítani a
karbantartási munkákra, s ez
tovább rontja a vízhálózat ál
lapotát és növeli a meghibáso
dások számát. Az esiköz- és
gépállomány csak csekély se
gítséget nyújt a dolgozóknak,
s a további gépbeszerzések
sem hoznak látványos javu
lást-mondtaRau József.

Ám hogy a közelmúltbanje
lentósen megemelt vízdíjak
ból sem jut pénz a
korszerűsítésre, az több mint
elgondolkodtató...

4. Endrőd és környéke üdü
lőterületeinek fejlesztési- és
rendezési terve

5. A Füzfászugi területen
létrehozandó sport- és szaba
didőközponttanulmányterve

6. A gyomai és endr6di tele
pülésközpontok beépítési terve·

7. A cigánytelep telekkiala
kítási terve

8. Endrőd déli részének há
zelosztási terve

9. Tanyatelek elosztási ter
vek, Öregszőlőés környéke te
l-ületén

A már meglév6 víztermelő
telepek kapacitása az intenzív
vízfogyasztás következtében
jelent6sen csökkent, így a la
kosság vízellátása a nyári idő

szakokban sok kívánnivalót
hagyott maga után. A lakótele
pek vízellátása csak az éjszakai
órákban volt elfogadható. Ezen
némileg javított ugyan a táro
zó, valamint a szúr6ház meg
építése és .az új telep
kialakítása, ám mennyiségi és
minooégi gondok továbbra isje
lentkeztek - mondta június 4
én az önkormányzati ülésen
RauJózsefa vízmű üzemmér
nökségének helyettes vezetője.

A beszámolóból - melyet a tes
tület elfogadott - megtudtuk,
hogy a napi 4040 köbméteres .

gyorsította a városiasodási fo
lyamatot, mellyel Gyomaend
rőd 1990-ben városi rangot
kapott. Mint arról a DEL
TERV egyik mérnöke, a má
jus 21-i falugyűlésen

(közmeghallgatáson) beszá
molt, részletes rendezési terv
szükséges az alábbi területek
fejlesztéséhez, illetve felada
tok megoldásához:

1. Gyógyidegenforgalmi te
rületek és az Erzsébet-liget
beépítési terv

2. A két településrész kö
zötti terület rendezési terve

3. Gyomai üdülőterületek

amit a közmeghallgatáson a
város MargitCfél)szigetének
neveztek el - kijelölik az új
spOl-ttelep helyét, megszerve
zik a tüzoltóságot, átszerve
iika költségvetési üzemet.

1993-ban épül az új vásár
csarnok, parkosítják a ligete
ket, és megkezdi munkáját a
városi tűzoltóság. A program
szerint új szálloda és magán
panziók épülnek. A bioprog
ram tovább folytatódik, és
megkezdődheta gyógyvíz pa
lackozása is. Mindezek mel
lett Mvítik az utakat,
parkokat és tovább fejlesztik
a szennyvízhálózatot.

1994-ben a hivatal az intéz
ménYI-endszert fejlesztené,
bíróságot, ügyészséget, új
rendelőintézetet létrehozva.
Szeretnének egy állami, vagy
egyházi felsMokú tanintéze
tet alapítani Gyomaendrő

dön. A világkiállításra való
felkészülés esztendeje 1994,
amikorra:

is a várost .fokozatosan
összeépítik.

A polgármester elmondta,
'hogy tisztában van azzal:
mindent nem tudnak megva
lósítani, és lesznek olyan ter
vek, amelyek kivitelezésére e
testületnek már nem lesz ide
je. Kérte a lakosságot, hogy
erej ükhöz mérten, de lelkesen
segítsék a fenti elképzelések
megvalósulását.

Az 1980-ban k~zültáltalános

rendezési terv óta eltelt id6sza
kol, és a közelmúlth:m kffizült
előzm ényfpltárovi 7$gil.latokat fi
gyelembe véve, valamint a pol
gármester városfejIE'Sztési
elképzelései alapján a Szegedi
DÉLTERV létrehozta Gyoma
endrod városál talános rendezési
tervének programját, amely fi
gyelembe veszi a közeljöv(l fej
lesztési lehet6ségeit és a város
adotLc;ágait. A települÉ'Spár
1982-ben történt e.gyesülffie fel-

Rendezés

Dr. Frankó Károly polgál-
mester a május 21-i falugyű

lésen (közmeghallgatásonl
tájékoztatta aj elenlév6 polgá
rokat Gyomaendr6d rövidtá
vú fejlesztési programjáról. A
polgármester úr szerint 1991
a stabilizálódás esztendeje
lesz. Be kell fejezni a megkez
dett beruházásokat (ipari is
kola, tornacsarnok Shell-kútJ.
Folyamatos feladatkéntjelöl
te meg a parkosítást, az utak,
járdák, árkok, gáz- és víz-, va
lamint a szennyvízhálózat hő
vítését. Bank és biztosító nyit
fióküzletel, a városban. A vá
rosháza mellett pedig kOl'sze
rl1sítik a nyilvános WC-t, s6t
az endrődi piactéren is sze
retnének egy nyilvános WC-t
építeni. A jelenlegi Lenin út
közvilágításának korszerűsí

tésére mintegy 800 ezer fOl-in
tot költenek. Állandó sárga
fénnyel villogó közlekedési
lámpát állítanak fel a Napke
leti előtt, a Pásztor János út
sarkánál, valamint az 1. sz.
ál talános iskola közelében, a
Jókai út sarkánál. A polgár
mesteri hivatal szándékai
szerint még idén rendbehoz
zák az endrooi labdarúgó pá
lyát és környékét.

1992-ben új piacteret ke
resnek és megkezdik egy vá
sárcsarnok építését. A tervek
szerint jövőre a vízműsoron

kialakítanak egy edzőpályát

és korszerűsítik az endr6di ki
rendeltség (volt tanácsháza)
épületét. A Fűzfászugban -
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Igazságügyi szakértői vélemény atornacsa'rnokról

Gyomaendrődi

Viharsarok
HalászatiTsz

egész évben
biztosítj,a

KEDVEZMENYES
ÁRON

HAL-ÉS
HALTERMÉKEK
VÁSÁRLÁSÁNAK

lehetőségét

nagyfogyasztók
részére.

Nagy tételben, 100
kg felett .

TERMELOI
ÁRON

KÍNÁLUNK
él6halat és .
fagyasztott

halterméket
ahalfeldolgozó
üzemünkben,
Gyomaendrőd,·

Kqrösladányi út
Erdeklődni:a'

67/31-911.:.es
telefonon az

üzemvezetőnél.

Ilyen volt - ilyen lesz?

Olvasóirlkat; már tájékoz
tattuk arról, hogy a gyomaend
r6di képViselő-~tület a ma
még mindig használhatatlan
tornacsarnok ügyében igazság
ügyi m\1szaki szakért6i véle
ményt kért, melyet Monostory
Péter, okleveles építészmér
nök, állandó igazságügyi épí
tész szakért6 készített el.

A Gyomaendr6di Nagykö
zségi Tanács, mint beruházó
1985-ben T"f!ndelte meg a gyo
ilUlendr6di sportcsarnok· ter
veit aPatentrade BJT-nél.
Két évvel később a Békés Me
gyei Tervező Vállalat meghí-

_.zást kapotta csarnok szociális .
épületének átteroezésére, az
zal az indokkal, hogy a klima
tizációval tervezett épület
üzemképtelen, ugyanis figyel
men kívül hagyták a Falualji
holtág közelségét. 1989.
márciusában a Békés Megyei
Tervező Vállalattal újabb
szerz6dést kötöttek, miszerint
a korábbi tervek felhasználá
sávalpadlófútést kell teroezni.
A tanács '89. márciusában
rendelte meg az Orosházi Ál-

lami Gazdaságnál az ál
mennyezet Aminocell hószi
getelési munkáit. A
megkötött szerződés rendel
kezik a teljesítés feltételeiről,

s ezek között az áll, hogy a
szabadtéri munkákat csak
akkor lehetséges elvégezni,
ha a nappali hőmérséklet a
plusz 15 C fokot eléri. Az álla
mi gazdaság 1989 novemberé
ben végezte el a szigetelést, s
az építési napló tanúsága sze
rint, a fent említettnél is ala
csonyabb volt a hőmérséklet.

1990. májuSábanjelentkez~
tek az Aminocell bomlásából
szárinazó formaldehid hatá
sai, a csípós, szúrós szag. Az
.állami gazdaság képviselőiel
zárkóztak annak elismerésé
től, hogy az eros, maros szagot
az Aminocell bocsátja ki. A
KÖJÁL által elvégzett mIlsze
res vizsgálatok szerint a csar
nok légterében igen magas a
formaldehid-koncentráció, s
az eddigi szakvélemények azt
állapították meg, hogy a for
maldehid a h6szigetel6 anyag
ból származik. A 15 cm vastag

Aminocell hőszigetelésre utó
lag 3 cm vastag Thermowolin
szigetel6anyagot helyeztek el.

A szakértői vizsgálatot ez
év április 16-án 10 órakor
kezdték meg. A szakvélemény
szerint több probléma is van.
Például nem biztosított alsó
födémrész légelzárása, fokoz
ni kellene. a légcserét a tet6
zetben és ezt újabb
légelvezető nyílások beépíté
sévei kell megoldani. Javasol
j ák egy' alsó párazáro réteg
beépítését is. Ezekhez a mun
kálatokhoz az álmennyezet
alsólécburkolatát el kell távo
lítani. ,,A káros jelenségek ki
küszöbölését vagy a szigetelés
felsővédelmével lehet elvégez
ni, vagy pedig a Mszigetelés
anyagát kell kicserélni, hogy
az esetleges nedvesedés káros
j elenségeket ne idézzen elő."

Mindenesetre a 18 oldalas
szakvéleményt értékeli az ön·
kormányzat is, ámhogy a tor
nacsarnok mikor fogadhatja
az első sportolni . vágyókat,
mégmindig rej tély.

1---'----,,-----1
I L.egyezo.klub I
I Legyező- és pergetőhorgászmódszerek elméleti és I
I

gyakorlati tanácsok, vélemények ragadozóhalak fogására. I
SportszerIl horgászmódszerek fellendítése és

I továbbfejlesztése céljából klubotalakítunk. Érdeklődni: I

L
DAM-HORGASZBOLT (a volt Simon-trafik), J

Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. 67.
Telefon: 67/31-193 .------------
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"Orülni kell a
Thermáiinvest

segítségének. ~."
Amajus 21-i közmeg

hallgatás (falugyúlés) ta
pasztalatairól kérdeztük
dr. Frankó Károly polgár
mestert, aki elmondta,
hogy tulajdonképpen elé
gedett az ott elhangzott vé
leményekkel,
hozzászólásokkal:

- Meglepett, hogy igazán
érdemben nemigen szóltak
hozzá a rendezési tervhez,
illetve új ötleteket sem na
gyon hallottam. Ez talán

azért van, mert sok min
denről szó esett, s ezekhez
újat tenni már' nem lehe
tett, vagy talán a résztve
vő lakosok elfogadták az
elhangzott terveket. Kriti
zálni sem igazán lehetett,
hiszen csupán tervekről

esett szó. Örülök viszont,
hogy semmiféle incidens
re, piszkálódásra nem ke

rült sor.
- Vajon a sokak által di-

csért szép tervekbőlmi va
lósul majd meg?

Szerintem nekünk
most több a lehetőségünk,

mint a korábbi években a
tanácsnak volt. Hiszen mi
valami újat csinálunk, bát
rabban merünk tervezni,
mert olyan emberek keres
tek_fel bennünket, akikjót
akarnak a városnak. ..

- S ki az, aki az akarás
mellett a pénzét is adná a
tervek megvalósításához?

- Nincs sok pénzünk,
nem vagyunk nagy város,
mint például Békéscsaba
vagy Gyula, lemondhattak
a Thermái Invest-kapcso
latról. Gyomaendrőd vi
szont szegény város
ahhoz, hogy ne örüljön egy
jónevű profi beruházó cég,
a Thermái Invest segítsé
gének, melynek szakem
beréi kidolgozzák a strand

fejlesztési tervét és a meg
valósításban is közremú

ködnének úgy, hogy egy
szállodaépítésre is ígéretet
kaptunk. Örültség lenne
nem örülni ennek. A Ther
máI Invest rész
vénytársaságba a gyomai
edzőpálya körülbelül két
hektárnyi területével
szálltunk be, melynek ér
téke 8 millió forint.

'(Reméljük, a Thermál

Invest-kapcsolatból csak
előnye származik a város
nak, annál is inkább, mert
mint megtudtuk, a rész
vénytársaság vezér

igazgatója, Borbola László
gyermekkori barátja, volt
iskolatársa .polgármeste
rünknek.)

H.E.

Hivatali csoportmunka
us 15-MI a városháza endrődi

kirendeltségének vezetője

lett. Az elképzelések szerint a
kirendeltséget a közeljövőben

technikailag is fejleszteni kí
vánja az önkormányzat. Ajö
vő évi költségvetésből

számítógépesíteni kívánják a
kirendeltséget és 1992-ben az
épületet is felújítják. Mint
megtudtuk, az endrooi képvi
selők hívták fel a figyelmet az
endrődi kirendeltség fejlesz
tésének szükségességére. A
kirendeltség továbbra is az
igazgatási osztály keretein
belül működik.

Az önkormányzati testület
korábbi döntése alapján há
rom osztály működik a jövő

ben a városházán. Az
osztályvezeMi állásokra pá
lyázatot írtak ki, s a három
helyre 14 pályázat érkezett.
Dr. Frankó Károly polgár
mester szándéka szerint nem
kíván kinevezni osztályveze
tőket, mert mint mondta, pél
dául a városfejlesztési,
múszaki osztály élére érke
zett jelentkezők közül egyik
sem felelt meg az elképzel é
seiknek.

Megtudtuk, hogy a pályá
zatokat a két alpogármester,
a jegyző és a polgármester
zsúrizte. A június 4.-i önkor
mányzati ülés döntése alap
ján ily módon az osztályok
vezetőknélkül, csoportokban,
csoportvezetőkkel dolgoznak
egy ideig.

- Szakmailag több pályázó
is megfelelt volna, ám veze
tésre talán egyikük sem al
kalmas - mondta dl'. Frankó
Károly.

- Milyen fizetéssel várták
az osztályvezetőnekjelentke
zőket?

- Nem túl sokkal, körülbe
lül 30 ezer fOl'intot tudtunk
volna adni. Egyébként a volt
osztályvezetők is pályáztak.

• Nem feleltek meg a
pályázók

• Fejlesztik az endrődi
kirendeltséget

Én kértem meg őket, hogy elfogadni. Viszont az a fajta új
bátran jelentkezzenek. Ám, temetkezési forma, amit a vá
miveljelentös minóségi cseré- rosban igyekszünk létrehoz
re nem nyílt lehetóség, ezért ni, rendkívül tetszik
úgy döntöttünk,' hogy meg- Kolohnénak. Ö olyan típus,
várjuk a közszolgálati tör- aki bizonyítani akar, s itt
vényt, és ez év végén újra nagy leheMségei vannak.
megpályáztatjuk az álláso- Lapzártakor kaptuk a hírt,
kat. . hogy Kolohné Kulik Évajúni-

- Kolohné Kulik Eva az rr.;::;;;:;;:;;;;:;:;;:;;:;;;;:;:;;:;;;;;:;;.;:;;;;:;;;;;;;:;;:;;;;;;;'1
igazgatási osztály volt vezető-
je egyre-másra sikertelen kí-
sérleteket tett. Korábban
pályázott a jegyzői állásra,
majd az igazgatási osztály él-
ére, és temetkezési vezeMnek
is. Egyik semjött be...

- Nézze, nekem Kolohné
Kulik Évával semmi bajom
nincs. Jogot tanul, két kis
gyermeke van, s mindez na
gyon leköti idejét. Ezt neki is
elmondtam, s közöltem, azért
adja be a pályázatát, de ha

. mjtam múlik, nyilván nem
tudnám őt osztályvezetőnek
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táruházat terveznek kialakí
tani a medgyesegyházi gyár
irodaháznál is.

Az ENCI elnöke nemcsak
beszél, cselekszik is. Nemrégen
felkereste Petrenkó Jánost, a
nagy vállalkozót, a szocialista
párti képviselőt. Azóta az ózdi,
olasz érdekeltségű diszkon
táruházban ENCI cipo"ket is
árulnak. Deez mégsemmi. Kül
földi biztosítókkal és banks
zakemberekkel tárgyal, hogyaz
irodaház emeletein nemzetközi
társaságok kapjanak helyet. Az
irodisták az elnökkel együtt
leköltöznek a műhelybe, ahol

gépi beruházást fejeztek be.
Mindig vannak ellenhangok,
jegyzi meg Hanyecz Károly,
amikor a dolgozók további
sorsáról kérdezem. Elöl
járóban leszögezi, hogy nem
küldenek el senkit a
szövetkezettől, ugyanakkor
más munkaterületet aján
lanak fel sok embernek. Az
ENCI-nek ma 530 dolgozója
van, ebből 190 az úgynevezett
nem termelői létszám. Jelen
leg harmincan szeretnének
élni az előnyugdíjazás lehet
6ségével. Akik elmennek
szövetkezeti tagok marad-

el egkonga ni a
angot az ENe. fe ett

matlan éjszakáin az ENCI
sorsa felett töpreng, mert van
miről gondolkoznia. A politi
kai, a gazdasági fordulatnak
érződik a hatása. Beszűkülta
piac, a kereslet visszaesett.
Az emberek nagy része els
ősorban alapvető élelmi
szerekre költi a pénzét, a cipőt

viszont megjavíttatja. Ettől

függetlenül tavaly nőtt a
kereslet az ENCI-cipőkiránt,
de gondot jelent a távol-keleti
és nyugati import. A keleti
lábbelik olcsók, de nem tar
tósak, míg a brazil, spanyol,
olasz és osztrák cipőkdrágák,

,

A polgárm.ester
repülni fog...

Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Thermái
Invest Részvénytársaság néhány vezet6jével való jó viszony
nak köszönhetőena polgármestert és ajegyz6t is rövidesen bel
fóldi repülőútra hívják meg. Békéscsabárói Budapestre
utaznak majd, s minta polgármester a május 21.-i közmeghall
gatáson (falugyűlésen) elmondta, nagyon kiváncsi, vajon mi-.
lyen lehet felülrőlGyomaendr6d...

i lesz az ENCI-vel,
vagyis most már a
Gyomaendródi Ci

pész Szövetkezettel? Ilyen
kérdést feltenni néhány évVel
ezeJ6tt szentségtörésnek szá
mított, hiszen a mai napig ott
díszeleg a székház falán a
Népköztársaság címerével
ékesített hat tábla, amely
tudtul adja országnak, világ
nak: itt sokszorosan kiváló
címmel kitüntetett cégről van
szó. Ezenkívül se szeri, se szá
ma a különböző megyei és he
lyi elismeréseknek. Valóban,
a kiváló szakemberekból és
régi mesterekból álló gárda
teljesítette a szocialista előí

rásokat: a hazai, a szovjet piac
követelményeit és betörtek a
nyugati régióba is.

Mára azonban sok minden
megváltozott. Olyan
szóbeszéd járja a városban,
hogy tönkrement az ENCI, a
három műszak helyett egy is
elegend6 a megrendelések
kielégftésére, a jó szakem
berek magánműhelyt nyit-·
nak, a dolgozók nagy részét a
munkanélküliség réme feny
egeti. Valószínűleg után
pótlásra sincs szükség. hiszEm
el akarják adni a tanműhelyt.

Pedig nagy tervekkel, elkép
zelésekkel érkezett mintegy
három éve dr. Hanyeez
Károlya szövetkezet élére.
Dolgozószobájának vitrinjé
ben 6rzi a: pályázatát, amely
azóta is "közkézen" forog, ugy
anis többen kölcsönkérték. Az
elnök úr mégis azt mondja:
sokszor megbánta, hogy elvál
lalta e megbízatást, nagy a
kockázat, a közgazdasági fék.
A kormány sem tör6dik túl
ságosan a hasonló vállalatok
kaI, szövetkezetekkel. Ál-

de a tehetósebbenk elősz

eretettel vásároUák. Az ENCI
cipók a középkategóriába tar
toznak, van is piaca külfól
dön, de a márkanév nem
anl)yira ismert.

Es itt el is érkeztünk az ex
porthoz. Hanyecz Károly
kifejti: a hetvenes években az
ENCI f6legaszovjetés a KGST
piacot vette célba, kés6bb Nyu
gat-Európába szállította ter
mékeit. Évente félmillió pár
cipó ment a ,,nagy testvérhez"
200-200 ezer pár az NDK-ba és
Csehszlovákiába. Ez egyik na
pról a másikra szinte
összeomlott, újra kellett szer
vezni a nyugati kapcsolatokat
is. Jöttek az osztrák, belga,
német cégek, akik a szovjet, és
részben a saját piacukra ter
meltettek. Sajnos, ezeknek az
üzleteknek voltak hátulütói is.
Így maI:adt a nyakukon 29 ezer
pár Finnországba szállítandó
női csizma. Ezeket szerencsére
az idénjó áron értékesíteni tud
ják, de a raktározási költségek
így is tetemesek.

A híresztelésekkel ellen
tétben az ENCI nincs eladó
sodva .,.. állítja az elnök úr. Az
els6 félévi hazai es külfóldi
megrendeléseket teljesítik.
úgy tervezték, hogy május
végére-június' elejére előre

hozzák a nyári leállást,
miközben elindultak nyugat
felé, új piacokat szerezni. Sok
ajánlatuk van, híres osztrák,
német, olasz cégek érdekl6d
nek, hogyan tudnának egy~

üttműködni az ENCI-vel.
Medgyesegyházán például le
het6ség lesz az egyik német
gyárral közösen n6i csizma és
szandál gyártására. Nem
véletlen az érdekl6dés, hiszen
tavaly egy 75 millió forintos

nak, később esetleg nyugdí- .
jasként visszajöhetnek dol
gozni. Nem kell mindjárt fél
reverru a harangot, hiszen
négy hónap alatt csaknem 9
millió forint nyereséget értek
el, októberig minden alap- és
segédanyag rendelkezésre áll
a termeléshez.

Igen ám, de itt van a nagy
irodaház, a tanműhely, az
ebédlő. A fenntartása sokba
kerül. Erre mondja Hanyecz
úr, hogy a falbontásos módsz
ert alkalmazzák. Összeül
tetik az embereket, mint
régen, nincs szükség az
elszigeteltségre, hogy minden
ügyintézőneksaját irodája és
helyettese legyen. A számító
gépek világában ez már nem
járható út. E tekintetben már
elkezdódött· a folyamat,
hiszen az irodaház fóldszint
jén, a volt KISZ-klub helyén
másfél éve működik a rak
táráruház, amely· naponta
400-600 ezer forint bevételre
tesz szert. E tevékenységet
bővíteni akarják, ezért az
egész fóldszintet áruházzá
alakitják. Itt árusítanak majd
női és férfi cip6ket,
ruhaféléket, illetve acipőjaví

táshoz szükséges alap- és
segédanyagokat. Diszkon-

érezni lehet a munkások
mindennapi gondját, örömét.
A tanműhely hasznosítása
kapcsán megjegyzi: a tan
ulóképzésr61 nem mondanak
le, de a mai helyzet aligha tar
tható. A képzés 3-4 millió
forintba kerül évente, a gy
erekek pedig elmennek a
maszekhoz dolgozni. Az a
véleménye: a város iskolázza
a tanulókat, a költségeket
pedig térítse m,eg számukra,
de ne év végén. Allftólag 1976
ban négyrnilliót kapott ai
ENCI 1;?nrnűhely építésére a
szakmunkásképzési alapból,
de az err61 szóló papírt se
égen, se fóldön nem találják.
Egyébként egy nemzetkÖzi
szervezet szervátültetéses
betegeknek keres helyet, a
tanműhelyt hotellé lehetne
átalakítani.

.Végül a jövő kilátásait ec
seteli az elnök. A szövetkezeti
vagyon felét már felosztották
a tagok között. Egy nyolctagú
bizottság foglalkozik azzal,
hogy részvénytársasági form
ában müködjenek-e tovább,
vagy kft.-vé alakuljanak át.
Mindenképpen új fejezet
kezd6dik rövidesen az ENCI
történetében.

Seres Sándor
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Leninből nem lett se
szent, se irály_

7

stvá helyett Fő út, a főutca

A képviselő-testület

március 28-i ülésén meg
tárgyalta az utcanévváltoz
tatásokat. Az érintett utcák
lakcsainak április 16-án szó
rólapokatjuttattak el, mely
ben kérték a polgárokat,
nyilatkozzanak, egyetér
tenek-e az utcanév megvál
toztatásával. A
visszaérkezett kérdőíveket

értékelték, s ajúnius 4-i ülé
sen a képviselőtestü let hatá
rozathozatal előtt több mint
két órán át vitatkozott a Le
nin út Szent István, illetve

István király útra változ
tatása ügyében. Több kép
viselőnek alkalma nyílt
hosszabb-rövidebb törté
nelmi elemzésre, s a sze
mélyeskedéstől sem
mentes vita végén a testü
let úgy döntött, hogy Le
ninból nem lesz Szent
István, sőt István király
sem, hanem egy harmadik
megoldást választottak. A
várost átszelő út ezentúl a
Fő út nevet viseli. Az aláb
bi utcanevek a következő

képpen változtak:

régi név - új név
Asztalos János utca 

Bethlen Gábor utca
Dimitrov utca - Kiss Bá

lintutca
Engels utca - Körgát ut

ca
Felszabadulás - Mirh6

háti utca
Kerikás Frigyes utca 

SzentAntal utca
Lenin út-Főút
Marx Károly utca - Kál

vin János utca
Mező Imre lakótelep

Vásártéri lakótelep

Mező Imre utca - Mester
utca
Munkásőrutca - Selyem

út
.November 7. lakótelep-

Ifjúsági lakótelep
Sziklai Sándor utca 

Rácz Lajos utca
Vorosilov utca - Kisréti

utca
Vörös Hadsereg utca - .

Apponyi utca
November 7. tér - meg-

szűnt, az ideszámozott in
gatlan a Fő iíthoz kerül.

8eprenyi Lajos félreértette
a döntést és felvette a préllliumot

A költségvetési üzem
igazgatójánakés főkönyve
lőjének prémiumkifizeté
séről is tárgyalt a május 2-i
önkormányzati testületi
ülés. Az illetékes bizottság
két változatot terjesztett
elő. Ebbőlaz A változatra a
testület 8 igen, és 3 nem
szavazatot adott. (Az A
változat egyébként az igaz
gató részére 82 százalékos,
a főkönyvelő részere 90
százalékos prémiumkifize
tést írt elő.)

Seprenyi Lajos, a költ
ségvetési üzem igazgatója
azzal a tudattal hagyta ott
az ülést, hogy a testü let a 8
igen és 3 nem szavazattal
támogatja a prémium kifi
zetését, így már másnap
intézkedett az összeg kifi
zetéséről. Ezzel szemben a
19 képviselő 8 igen és 3

nem szavazata a prémium
kifizetését nem helyeselte.

Nosza a polgármesteri
hivatal pénzügyi osztálya
célvizsgálatot .tartott a
költségvetési üzemnél, el
lenőrizve az 1990. évi pré
miumkifizetést. A
vizsgálat megállapította,
hogy az 1990. év után járó
prémiumra 1990. július
26-án Nagy Pál osztályve
zető engedélyével 40 szá
zalék előleget fizettek ki
Seprenyi Lajos részére. A
290 ezer forint éves alap
bér figyelembe vételével,
bruttó 116 ezer forintot,
Homok Lajosné főkönyve

lő részére pedig a 204 ezer
forintos alapbért tekintve
bmttó81600forintot.

Ez év május 3-án Sepre
nyi Lajos bruttó 125 ezer
forintot vett fel, a főkönyve-

lő pedig bruttó 105 101 fo

rintot. Mint az a vizsgálati

jelentésben szerepel a má

jus 3-i prémiumkifizetésre

azért került sor, mert a

május 2-i önkormányzati
ü lés szavazati eredményét

Seprenyi Lajos igazgató

félreértette,
Nos a képviselő-testület

június 4-i ülésén újra elő

került a téma. A testület

nagy többséggel végül is
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Disznóság

Szaporodik a tenyészt6k gondja is...

,,Azokat kellene agyonütni,
akik nem viszik el id6ben a ter
me16t61 a disznót!" - szidja a
rendszert egy idös bácsi, a Győ

zelem Tsz központjának udva
rán, ahol minden péntek reggel
8-ra 200-220 sertéstenyésztő

gazda gyűlikössze. Hétről hét
re ebben az id6ben jelentik be
azoknak a gazdáknak a nevét,
akikt61 néhány kis súlyú ser
tést elvisz a Gyulai Húskombi
nát. Öt-hat névnél többet
ritkán sorolnak, s tőlük is csak ,
4-5 sertést szállítanak el az ál
lományból. A tenyésztők jön
nek minden pénteken és
reménykednek, de úgy tűnik,

hiába, mert hónapok óta heten
te csupán 25 kis súlyú sertést
szállítanak a Győzelem Tsz-€n
keresztül. ,,A parasztság ellen
van a hatalom, mert vissza

mertük kérni a földet, s most
kib....ból nem viszik el tőlünk
a disznókat." - panaszkodik
az egyik férfi, akitől két hó
napja egyetlenegy jószágot
sem szállítottak el.

Iványi Miklós, a Győzelem

Téesz elnöke sajnálja az embe
reket, de segíteni neJ7l tud. Hét
1'61 hétre tárgyal
,húskombinátok, külkereske
delmi cégek illetékeseivel,
akik csupán ígérni tudnak és
türelmet kérnek.

- A magyar gazdaságnak át
kell értékelnie a sertéshízla
lást - mondja a téeszelnök. 
A piac a fehér sertést és kis
szalonnavastagságú jószágot
igényli. A húskombinátok 
mint megtudtam - a nagy sú
lyú, tarka disznókkal nem
tudnak mit kezdeni. Míg

1985-ben 15 ezer sertést érté
kesített a tsz a háztájiból, ad
dig öt évvel később 5861-et, s
idén, május 31-igcsupán 1586
darabot. Több mint egy hó
napja már hetente csak 25
sertést visznek el...

Lapzártakor közölték az új
ságok, hogy június 30-ig le
kell vágni a disznókat. A föld
művelésügyi miniszter
ugyanis megvétózta az agrár
rendtartást koordináló bizott-

ság május 23.-i határozatát,

mely szerint október 31-ig

kell felvásárolni, illetve le

vágni a 120 kilogrammnál na

gyobb sertéseket. Békés,

Hajdú-Bihar, Csongrád és
Bács-Kiskun megyékben

több mint 100 ezer a 150 ki
logrammot meghaladó serté

sek száma, s ezért született a

gyors megoldást elősegítő

döntés.

hez ugyanis háromnegye
des többségre van szükség.
A tsz anyagi helyzete miatt
viszont nem járul hozzá
törzstőkeemeléshez.A né
met fél ugyanis csak pénzt
- épületet nem - fogad el
apportként. A tsz vezetése
úgy döntött, hogy a német
fél vagy megvásárolja
mind a 26 százalékot, vagy
nincs egyezség. - Végül is
abban egyeztünk meg,
hogy eladunk a németnek
mindent, ha ehhez az au
gusztusi közgyűlésünk is
hozzájárul. Franz Kohl
megígérte, hogy kifizeti a
2,6 millió forintot és a két
tollraktári épület, vala
mint a gépkocsibejáró te
rületét is megveszi
négyzetméterenként 12
márkáért. Ez körülbelül 5
millió forintot jelent 
mondta végül Iványi Mik
lós.

Mindent vagy semmit!
Franz Kohl részvényeket

vásárolt
A Szó-Beszéd egy koráb

bi számában beszámol
tunk a Hungarodaunen
Tollfelvásárló- és Értékesí
tő Kft. ügyeiről. Franz
Kohl, a német ügyvezető

május végén végül is elér
te célját. Tizennyolc ter
melő, törzstőke-tulajdonos

részvényét vásároita fel. A
megvett 24 részvény 2,4
millió forintot jelent. A
termelők közül csupán
Gellai Imre, a Győzelem

Tsz volt elnöke nem aján
lotta fel részvényét. A 10
millió forintos alaptőkéből

most már 2,6 millió forint
(26 százalék) maradt a
Győzelem Termelőszövet

kezet tulajdonából.
- Iványi Miklós téeszel

nöktől megtudtuk, hogy a
német fél a 26 százalékból
hat százalékot szeretett
volna megvásárolni. Egy
esetleges törzstőkeemelés

hez, vagy egyéb fejlesztés-

H unya Lajos ez ügyben pályá
zatot nyújtott be a Népjóléti
Minisztériumhoz. A miniszté
riumi céltámogatást azok a
magánszemélyek is megkap
hatják, akik 50 százalékos
magánerővel rendelkeznek.
Ez utóbbi összeget - informá
cióink szerint - Hunya Lajos a
leendő szociális otthon lakói
tól gyűjtené össze, úgy, hogy
az idős, gondozásra szoruló
emberek eladnák házukat, la
kásukat, s ezek összegével
szállnának be a Hunya-féle
üzletbe.

Szerettük volna minderről

bővebben tájékoztatni olvasó
inkat, ám Hunya Lajos - im
máron nem először - nem
kívánt nyilatkozni a Szó-Be
szédnek. Mindenesetre meg
ígérte, hogy majd szól, ha
aktuális lesz a téma...

-oke

héten belül többjátékautoma
tát helyeznek el azokban az
áfészes, vendéglátó egységek
ben, amelyek idegenforgalmi
lag frekventált helyen
működnek.

Játszani is lehet
I

Hunya Lajos szoctális
otthont épít

Az olvasók előtt bizonyára
ismert, hogy az önkormány
zat ez év februárjában 350
ezer forintért megvásárolta
az endrődikatolikus templom
mellett - évek óta üresen álló
- Fülöp-féle telket. A terület
hasznosítására ugyan konk
rét elképzelése az önkor
mányzatnak sem volt, ám
mivel a telek Endrőd köz
pontjában van, így az elkép
zelések szerint előbb-utóbb

majd csak hasznosítható lesz
valamire.

Megtudtuk, hogy a kisgaz
dapárti önkormányzati képvi
sel6, Hunya Lajos szemet
vetett a telekre. Kétszintes
szociális otthont szeretne
építtetni. Az alsó szinten moz
gássérülteknek kialakított
helyiségeket, a második szin
ten pedig idősek gondozására
alkalmas szobákat építene.

A Gyomaendrőd és Vidéke
ÁFÉSZ is halad a kOlTaI. Egy
nyer6automatákat üzemelte
tő kft.-vel igyekeznek szerző

dést kötni, s ha az árban· meg
tudnak egyezni, úgy néhány
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Szabó Jáno's udvarosnak is
visszamenne akazángyárba
Bírói megrovást kapott - Törvénysértő volt a munkaügyi bíróság határozata

Az áfész eladná
apavilont

Kikötőazutazás
tengerén...

a békéscsabai FIUME sZÁLLó,amelyben .
-110 féróhelyes 1. o. étterem,
- 30 féróhelyes kulönterem,

- BBBsörözőhelybenfózött bajor sörrel,
- CBARPIGIANI fagylaltozó,
. -DIXlgyorsbufé, .

- 39 db fiirdószobás, színes televízióval, rádióval,
telefonnal, reméli,
minbárral . nemsokára
felszerelt az Ön'hajója

szoba is kiköt a
várja FIUME

kedves . kik,ötőjébeIi.
vendégeit! 5600
Fási Ádám BékéScsaba
ügyvezető , Szent
igazgató és István tér

aház 2.
valamennyi Tel.:

dolgozója 66/22.244

fele tartozás elengedésének

reményében.
- Ha visszamegy a vállalat-

hoz, ugyanolyen szókimondó

lesz, mint régen?
- Semmi okom megváltoz-

tatni a véleményem. Ma is

azt vallom, hogy rezervátum

ban élnek a régi rend haszon

élvezői és az új hatalmassá

gok. Mit szólnának a

munkatársaim, ha ezekkel

szemben nem lépnék fel hatá

rozottan? Belátom, a hangne

men változtatni kell. Némi

visszafogottság, türelem, de

nem megalkuvás jellemzi

majd a magatartásomat..
S.S.

Természetesen. Igaz,
csak az irodáig engednek, a
műhelyekben már nem sza
bad belépnem. Ettől függetle
nül a mai napig választott
elnök vagyok a munkásta
nácsban.

- Most mire számít?
- Nézze, a munkások nagy

része bízik bennem. Nem ha
gyom cserben azokat, akik
nek az érdekeit védtem,
képviseltem. Hajlandó va
gyok akár udvarosnak is
visszamenni, persze ragasz
kodom az erkölcsi és anyagi
rehabilitációhoz, kártérítést
követelek. Tavaly óta munka
nélküli vagyok. Nem tudtam
élni a lehet6séggel, hogy a be
fejezetlen családi házamon lé
vő kölcsön felét kifizessem a

Mi lett a rágalmazási per
vége? - kérdezzük.

- Bírósági megrovást kap
tam.

- Ennél izgalmasabb kér
dés,hogy mi lett a Legfelsőbb

Bíróság elnökének beadott
törvényességi óvás sorsa?

- Én nem kaptam erről
semmiféle papírt, hiszen a
Megyei Munkaügyi Bíróság
követte el a hibát. Az újságból
értesültem róla, hogy a legfel
sőbb bírói fórum is törvény
sértőnektalálta a munkaügyi·
bíróság határozatát. A kérdés
ugyanis akörÜl forgott: megil
leti-ea munkástanács elnökét
az a felmondási védettség,
amelyet a Munka Törvény
könyve alapján a szakszerve
zeti tisztségviselőkélveznek.

- Miért törvénysértő a·
munkaügyi bírósághatároza
tának ez a része?

:- Az indoklás szerint a tör
vénysértés alapja, hogy Ma
gyarország is csatlakoz'ott a.
gazdasági, szociális és kultu
rális jogokról szóló nemzetkö
zi egyezményhez. Az okmány
elrendeli az egyesülési sza
badságot és a s:aervezkedési
védelmet rögzítő nemzetközi
munkaügyi egyezmény albl~

mazását. Ez minden olyan
szervezetre kiterjed, amely a
dolgoz6k érdekeit képviseli. A
munkaügyi bíróság mindezt
nem vette figyelembe, ezért
új eljárásra kötelezték.

- Továbbra is intézi a mun
kástanács ügyei t?

rint az áfész 15millió forintért .

adná a pavilont. (A földhivar

talnál az 1310-es tulajdoni lar .

pon, az 1244-es helyrajzi

számon lévő Pavilont 3706

négyzetméter területtel a Gyo

maendrőd és Vidéke ÁFÉSZ

1969-ben megvásárolta agyo

mai nagyközségi tanácstól.)

Szabó János, a Hőtechnikai

és Gépipari Vállalat egykori
szállítási ügyintézőjegyakori
szerepl6je lapunknak. A rend
szerváltás közepette aktív kö
zéleti szereplést vállalt. Az
MDF városi szervezetének el
nöke volt, majd megválasztot
ták a vállalati munkástanács
vezetőjének. Közben nézetel
térése támadt Szujó Zoltán
igazgatóval, aki átszervezés
re hivatkozva kiadta az útját,
ennek következményeként
tavaly nyár óta munkanélkü
li.

Folyt a munkaügyi vita, a
pereskedés. A Megyei Mun
kaügyi Bíróság a vállalati
dönt6bi zottság határozatát fi
gyelmen kívül hagyva az igaz
gatónak adott igazat,
Szabónak mennie kellett. De
nem nyugodott bele az ítélet
be és törvényességi óvást
nyújtott be a Legfelsőbb Bíró
ság elnökéhez. Mivel a mai
napig nem hívták vissza a
munkástanács elnöki funkci
ójából az egyik tanácskozáson
azzal vádolta Szujó Zoltánt,
hogy Rákosi Mátyást megszé
gyenltó besúgóhálózatot épí
tett ki a vállalatnál; és
terrorisztikus diktatúrát ho
nosított meg. Ezt már azigaz
gató nem hagyta szó nélkül,
rágalmazási pert indított Sza
bó ellen. Kíváncsiak voltunk a
fejleményekre, ezért megke
restük Szabó Jánost, aki id6
közben kilépett az. MDF-b61
is.

A Gyomaendrőd és Vidéke
ÁFÉSZ egy budapesti vállal
kozónak három hónapra bér
be adta az Erzsébet ligetben .
lévő Pavilont. A bérleti díj 
három hónapra - 270 ezer fo
rint. A vállalkozó a bérleti
szerződés letelte után nyilat
kozik, hogy megvásároljare az
épületet a hozzá tartozó telek
kel együtt. Információink sze-
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A Gyomakör
tájékoztatója!

kitöltésével és a 120 forintos
tagsági díj befizetésével

- az egyesület címére be
küldött levélben kérni a belé·
pési szándékot, melyre az
ügyvivő testület által megbí
zott személy megkeresi a be
lépni szándékozót a belépési
nyilatkozattal

- az éves tagdíj rózsaszín
postautalványon való befize
tésével jelezve a belépési
szándékot, melynek alapján a
belépési nyilatkozattal a meg
bízott megkeresi a belépni
szándékozót.

Az egyesületjelenlegi posta·
címe: 5500 Gyomaendrőd,

Sallai út 4. sz.
GYOMAlAKI
Szülő és lakóhelyünk, csa

ládunkjövőjérőlvan szó.
Fogjunk össze azért, hogy

városrészünk fejlődésene tör
jön meg. Tegyük félre az eset
leges nézeteltéréseinket és
pártállástól függetlenül tömö·
rüljetek a GYOMAKÖR tár
sadalmi egyesületben. A
GYOMAKÖR alapszabályá
nak megfelelőenszolgálni kí-
vánja városrészünk
lakosságát. Szélsőségektől

mentes, ugyanakkor határo
zott célok érdekében, így szel·
lemi örökségünk ápolásáért is
tevékenykedő egyesületet
akarunk. Mi nem mások ellen
kívánunk tevékenykedni, ha
nem városrészünkérdekeiért.
Sorainkba várjuk a céljainkat
elfogadó értelmiséget, szövet
kezeti- és magángazdálkodó
kat, vállalkozókat, vállalati
dolgozókat, hívő és nem hívő

lakosokat egyaránt.
TARTSATOKVELÜNK!
A GYOMAKÖR .ügyvivő

testülete: Dr. id. Kulcsár
László, Jenei László, Köszl Ot
tó, Mészáros Gábor, Vass Ig
nác.

Hogyan épül fel az egyesület
szervezete?

Az egyesület legfelsőbb

szerve a közgyűlés. A közgyű

lés közvetlenül választja meg
az operatív munkát végző és
irányító ügyvivőtestületet. Az
ügyvivő testület munkáját
különböző - elsősorban szak
embereket tömörítő - szakbi
zottságok segítik.

Az ügyvivő testület - jelen
leg 5 tagú - tagjai egyenjogú
ak, munkájukat a közgyűlés

által jóváhagyott főbb szem
pontok alapján az ügyviv6i
testület kollektív felelőssége

elve alapján végz ik.
A most megválasztott ügy

vivő testület tagjainak megbí
zatása ez év végéig tart.

Jelenleg folyik az egyesület
rövid- és középtávú program
jának összeállítása, melyet a
j úni usi közgyűléshagyj óvá. A
programmal kapcsolatos ja
vaslatokat az egyesület címé
re továbbítva városl-észünk
lakosságától ezúton is kéljük.

Hogyan tartja a kapcsolatot
tagjaival az egyesület?

Az egyesület ügyvivő testü
lete tagjaival közvetlen és
közvetett kapcsolatot tart
fenn a bizottsági tagok és az
utcabizalmiak útján. Ezen fe
lül lehetőségeihez mérten a
helyi sajtó és saját írásos 
sokszorosított - anyagainak
megküldésével is informálja
tagjait.

Az egyesület ügyvivő testü
lete ,.... később meghatároztt
rendszerben - meghatározott
napokon hetente ügyeletet
tartanak.

Hogyan lehet belépni az
egyesületbe?

Az egyesületbe be lehet lép
ni:

- az ügyvivőtestület tagjai
nál, az egyesület tagjainál lé
vő belépési nyilatkozat

. eX) I

rekszik az ellentétek egyolda
lú növelésére.

Ki lehet a GYOMAKÖR tag
ja?

Az egyesületnek tagja lehet
minden Gyomaedrődön lakó
18 éven felüli lakos pártál
lástól fUggetlenül.

Tagja lehet továbbá min
den olyan Gyomáról elköltö
zött személy, aki érzelmileg
kötődik Gyomához és ezért
tenni is kész. .

Az egyesület tagjaitól elkö
telezettséget vár a gyomai vá
rosrész közigazgatási
szerepének erősítése érdeké
ben.

Nem lehet tagja az egyesü
letnek közügyek gyakorlásá
tól el ti Itott személy.

M ilyen jogai és kötelezettsé
gei vannak a tagoknak ?

A tagok teljes joggal részt
vehetnek az egyesület rendez
vényein, az egyesület tevé
kenységében.

Választhat és választható
az egyesület szerveibe:

- az egyesület ügyvívő tes
tületébe nem választható po
litikai párt vezetőségi tagja,
pártIistán a képviselőtestü

letbe jutott személy,
- részt vehetnek viszont az

egyesület bizottságainak,
szakértő testületeinek mun
kájában.

A tagok kötelesek eleget
tenni az egyesület alapszabá
lyában meghatározott egyéb
kötelezettségeiknek. A tagok
alapszabbályban meghatáro
zott évi - jelenleg 120 Ft - tag
díjat kötelesek fizetni.

~-,

A GYOMAKÖR társadalini
egyesület tisztelettel tájékoz
tatja Gyomaendrőd város la
kosságát, hogy 1991. május
16-án alakulóülést tartott és
ezen elfogadta az egyesület
alapszabályát és megválasz
totta ügyvivőtestületét.

Ennek alapján felhívással
fOl-dul unk városunk lakosai
hoz, mindenekelőtt a gyomai
városrészen lakókhoz. hogy
minél nagyobb számban lép
jenek be a GYOMAKÖR tár
sadalmi egyesület tagjai
sorába.

MIT AKAR A GYOMA
KÖR?

Egyesületbe tömöríteni
mindazokat, akik a városgyo
mai részének hagyományait
kívánják ápolni. A gyomai vá
rosrész lakosságát, érdekeit
összehangoltan-pártállásra
való tekintet nélkül képvisel
ni úgy gazdasági, kulturális,
mint egyéb területeken. Elő

segíteni a gyomai városrész
érdekei t elkötelezetten képvi
selő önkormányzati képvise
lők megválasztását ajövőben.
Fórumot biztositani a gyomaI:
városrész saját érdekei fel
színrejutásának és s~gítenia
gyakorlati megvalósulást.
Gyorsan és reálisan tájékoz
tatni a lakosságot a gyomai
városrész életpt, fejlődését

érintő intézkedés~kről. ered
ményekről. Ébren tartani és
fejleszteni az egészséges 10
kálpatriotizmust. Az egyesü
let fontos feladatának tekinti
a gyomai települpsrész sajá
tos érdekvédeimét, de nem tö-

r- - - - - - - - - - - - -;I
I' BELÉPÉSI NYILATKOZAT 1

I
I
I
I
I
I
I
I

I AI~lírott _ . . . . . . . . . . (anyja neve) .
szu!.: ..... ev ..... hó nap

I Gyomaendrőd, út.. .. sz. alattilakos belépek a
GyomakörTársadalmi Egyesület tagjai sorába.

IVállalom, hogy az egyesület Alapszabályának előírásait

I
hetartom. . .
Az évi tagdíjat a belépési nyilatkozat kitöltésével együtt

Ibefizetem.
Munkahely: .

I Beosztás: . .

I
Telefon: . . ,
Lakástelefon:

I Gyomaendrőd, 1991.

tláírás_:-'
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Takarodj el innen! - mondta
az iskolaigazgató

Nyílt levél Kovács
Gábornéhoz, a fiam

némettanárához !

Akertgazdák mg. szakcsoportvezetősége
(Gyomaendrőd, Szabadság tér 4.)
elad egy Biron-Rekord-58 típusú kombájnt (üzemképes, kija-

vított, összes tartozékokkal együtt).lrányár: 300 ezer FhÁFA.
Érdeklődni: helyben, Kövesy vezetőségi tagnál, 8-18 óráig.

Telefon: 31-408

A karateedz('sekct Endró.
dön a III. Szjmú ÁltalrhlOs
Iskola tornatcrmében tar
toltuk cz Idr'ilg. A teremb(~r

ldl szerz6dó;t szerel tül< vol
na meghosszabílrml. s ez
ülZYben a küz<'1múllban kl
kerestem a gondnol<s{lg ve
zet6Jét. s kérlem. k(~nkzze

meg az Igazgatótól. vajon
mennyit kell fizetnünk ez
után a leremérl. T(~1cn heti
két alkalommal edzettünk
és havonta négyezer lilrlnt
ba került a lerem. A gond
nokságon közöll(~k. hogy ez
az összeg a kültségelk felN
sem fedezik. Úgy lűnlk. a
karalézó gycrekekb61 akar
nak meg(~lnl. de hogy mirc
fordították a havi négyezer
forlnlol. azl nem tudom.
Ugyanis a fű t('sl szezon Itk
V'n csak nagyon rllkrín fú
töltl~k a t('rmd. A fűtfsscl

kapcsola Iban k('n1czz('k
meg a tanítvjnyahnat ('s az
ott.anl takarítón6t. A tal<arí
tón6 az ríllalunk nzctelln(~

gy('zer forlnlböl nem kapott
semmit. holott az Igazgató
úgy nyilatkozott: azfrt Ilyen
magas a lerembérlctl díj.

gyomaendrcidi Kalona

A j6zsd Művel6dl'si Küz
pont ezúton kÜsz.öni meg
a május Hl-án megrende

zel t v;Jr()si gyermeknap szpon-
zorainaksegítsl'gél.

Aszponz"rnk nt'vsnra:
Magánszemélyek, kereske

d6k, vállalkozók:
Miklósi Pálné'

. Hunya Zoltán kiskeresh'dő

- vegyes élelmiszer, Kozma Mi
hálynéfagylalliírus, Kozma Mi
hálymagánfuvaroz{), Fark.i.ls
Károlyné kiskereskedő-vegyes

élelmiszer, Varj.,'Cl László ma
gánfuvarozó, Andódy György
könyvkötő, Sztancsik Lász
lóvállalkozó, Roszik jánosma
gánfuvarozó, Friedrich Endre
Lutra - terüleli kereskedelmi
vC'zelcí, Szurov('cz Islván 'ma
g;1I1gazdálkod{, - cipé'sz, Si
mon Mihálykiskeresked<i, Ifj.
Simon Mihály kiskcresked<i,
Iq. Stranszki Mihály cukr;lsz.,

mert a takarítón6nek L<; fi
zetni kell ügyeleti díJaI.

Az ('gyik este edzésre
m('nl ünl<. és a takarílón6
azzal lClgadotl. hogy most
nyitJa kl utolJára a termet.
Elmentem az Igazgató laká
sára ('s megkérdeztcm. mi
ként ludnánk tovább-bérel
ni a lornatermct. Erre azl
válaszolta: sehogy. Hogy ml
érI. megindokolni nem tud
la. Tr"i.l(~kozlattam. hogy ez
zel az ulcára küld 15-20.
edzésre Járó gyereket. akik a
gyomai edzésre csak a szü
l6k segítségével tudnának
MJönni. Az Iskolalgazgató
erre azt válaszolta, hogy őt

ez nem érdekli. Nem értem.
hog.y miért döntött így. A
szerz6d(~st nem szegtük
meg. ('s a b(~rletl díJat ls Id6
be kifizet! ük. Ezekután r{lm
rivallt: takarodJak el Innen!

Az Igazgató úr gondolhat
na mrír arra. hogy 1c.1{lrt már
az ó Idele. Csodálkozom.
hogy Ilyen ember mlk(~nt

Irányíthat pedagógusokat,
oktathat gyerekeket

Varga Zoltán

Gyermeknap

Hegedűs j(m;ef divatáru-kis
keresked<i, SZ.akálosné Urbán
Kéllalin édesség, ajándék- kis
keresked6, Csapú Gyulánl'
ajándl'k, illalszer-keresked6,
Ugnr Csaba vállalkozó, Pájcr
S;1I1dor magánvállalkoz<\ Ba
láz-" Tibor vallacukor-kcrcskC'
d<i, Köröz.<;i I In rénél'dességke
reskedő, Ifj. Gallai Elek mag~1I1

személy, Szarka Zsolt
magánszemély, A Déryné Mű
vC'lődé'si Ház aerobic-tanfolya
mának résztvevői, Török Sán
dornécukorkaárus.

Terme16szövetkezetek,
kfl-k, társaságok:

Km.' r Nyomda Kft-.
Gy<iz~'lem T(;'rmclőszövet

kezet
Béke Vadásztársaság.

Asszonyom. talán emlékszik
még a június 3;i iskolai beszél
getésünkre En úgy érzem,
nem fejeztem be. Megismét
lem azt az állításomat, hogy ön
töl fél az én fiam, sőt még azt is
ki merem jelenteni, hogy még
nagyon sok diák tart öntől.

Nem vitatom az őn tudását, de
a tanítási módszereivel nem ér
tek egyet. Kedves szóval- úgy
vélem - többet el lehet érni,
mint kiabálással. Nem bírálha
tom felül az ön által adott ér
demjegyeket. de kijelenthe
tem, hogy magánál a~ egye
sért is tudni kell On azt
mondta, nincs mitől félnie a
gyermekemnek, mert nem veri.
Visszaemlékezve iparitanuló
éveimre, volt rá eset, amikor
pofon vágta azt a tanulót, aki
nem tudta a kémiát.

Mintha a fiamat énmiattam
büntetné. Talán emlékszik,
hogy az idei tanítási évben
nem tudtam elmenni az elsö
szülői értekezletre Ezért ön a
gyermekemmel azt üzente:
azért nem jelentem meg a szü
lői értekezleten, mert minden
bizonnyal nem szeretem a fia-

Endré5di Cipőipari Szövetke
zel

Körös Sölő- és Édesipari Vál
lalat

MatrózKfl.
Endrőd és Vidéke Takarék

szövetkezet
Országos Takarékpénztár

Gyomai Kirendeltsége
Viharsarok Halászati Ter-

mel6szövelkezel
Gondozási Központ
Kör(ismenti Vadásztársaság
HŐlechnikai és Gépipari

Vállalat
Körösi Állami Gazdaság
DY-WAKft.
PRAKTJK Ipari Szolgáltató

és Érté'kesílőKisszövelkezet
Szabó ipa ri Szövetke7.et
Gyoma Köl<íipari Szövetke

zel
Általános Fogyasztási és Ér

tékesítőSzövetkezet

Körösvidéki Vízügyi Igaz
gatóság

Közúti Igazgatóság

mat. Mikor önt emiatt kérdőre

vontam. nem tudott meggyőzni
érveivel. Említette, hogy nem
az iskolába várt beszélgetésre,
hanem a lakására kellett volna
mennem. Nem értem, miért. ..

Május 29-én itthon maradt a
fiam németfüzete (előző este
korrepetáláson volt), így ön
egyest íratott az ellenőrzőjéb.e,

ahová német nyelven is írt. En
nem tudok németül, de valószí
nű, hogya német nyelvű üze
netet az iskolai rendszabály írja
elő.

Asszonyom, ön nem szokott
hibázni? En például szoktam,
hiszen ember vagyok. Elmen
tem önhöz az iskolába, úgy lát
szik, nem volt hiábavaló be
szélgetésünk, mert néhány
nap múlva lehetőséget adott a
fiamnak a javításra. Mint az
osztály elött közölte gyermek
emmel: "Az anyád kérésére I "

Gondolom, ezzel a levéllel leg
inkább a fiamnak ártok, s jobb,
ha az új tanévet egy másik is
kolában kezdi el.

Fadgyas Imréné

MeziilúrÍ Falelep
BékeTermeliiszövetke7..et
Fa- és ÉpítőipariSzövetkeze-

le
Vöröskereszt helyi szervezet......
Az endrődi horgászegyesü

lel a gyomai horg~s7.egyesülel
lel karöl tve gyermek és ifjúsági
horgás7.versenyt rendezel! a
városi gyermeknap alkalmából
májys 18-án.

Osszesen 27 fő nevezell:
13 endrődi és 14 gyomai fia

lal indult a versenyen.
Az első 10 helyezd tel díjaz

t~k:

1. Ábrahám O;aba Gyoma, 2.
Kéri Sándor Gyoma, 3. Kóra
Tamás Endrőd,4. Dob~k Krisz
tián Endrőd, 5. Fekécs Gábor
Gyoma, 6. Furák István End-

. rőd, 7. Czmarkó Csaba Gyoma,
8. Hegedűs Csaba Endr6d, 9.
Bari Zsolt Gyoma, 10. Nagy
László Gyomél.
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hogy Valach Béla a városfej
lesztési bizottság elnöke úgy
nyilatkozott: A Lenin út fásí
tása városérdek, míg a Bajcsy
út fásítása csupán lakossági
érdek.(?!)

,

,
SZO-
Z

Hibaigazítá

Skandináv stílusú ülő

ésfekvőbútorok
Megvásárolhatók a Fa- és
Építőipari Szövetkezet

bútorüzemében, munkanapokon,
reggel 7-től délután 3 óráig.

Telefon: 31-920
Várjuk kedves uásárlóinkat!

A GyomaendrődiBéke Tsz.
,megvételre kínál a Peresi holtág
mellett, intenzív horgászterületen
800-850 négyzetméteres hétvégi

hobbitelkeket.
~

Ar: 125 Ft/négyzetméter+23000 Ft
telkenkénti villamosítási

hozzájárulás.
Érdeklődni lehet: Ipacs Józsefné
ügyintézőnél.Telefon: 67/31-533

E
FÜGGETLENVÁROSI HAVILAP
Felelősszerkesztő:Homok Ernő

GYOMA
ENDRŐDI

Lapunk előző számában
megjelent Faszállítás Szom
bathelyról című cikk utolsó
sorai sajnálatos módon lema
radtak. Íme az utolsó mondat:
Szeretó Bélától megtudtuk,

Megnyitottam a Bella Italia
névre keresztelt éttermet,
amiről magam is úgy gondo
lom, hogy olyan, amilyennek
lennie kell, ahhoz, hogy jól,
érezze magát a betér/l. Termé
szetesen közétkeztetést is el
látunk. Istenem, ha mindenki
átlátná, hogy ez mennyire
fontos dolog! Ha már-már
megfizethetetlen egy üzemi
koszt, a melós nem, fog enni
meleg ételt, inkább bekap
egy-két szendvicset. AmiMl
nem is olyan sokára (1. gyomra
kikészül, aztán ő maga. Jön a
betegállomány és a mit tu
dom,mégmi.

- A volt Csaba Szállót ta
valy decemberben újították
fel és lett újra Fiume Szálló.
Irtózatos nagy pénzt fordítot
tak rá, ennek ellenére nem
ment úgy, ahogy kellett volna.
Igen nagy megtiszteltetés vol t
számomra, hogy egy idd után
nekem szóltak: csináljak be
161e valami t, ha tudok. Új ki
hívás, új feladat, még szép,
hogy elvállaltam. Jaj, jaj!
Nem is hiszi, mennyit kaptam
ezért a különböz/l újságok
ban. Mindent "bedobtak",
mindent megkérd6jeleztek,
f6ként, hogy munkatársként
a bátyámat vettem magam
mellé. Lepergett rólam, mert
tudtam. hogy elóbb-utóbb
csak az eredmfmy számít, az
minősítmaj d.

Azt mondja búcsúzóul, hogy
egyre vágyik még: a Fiume be
járatán islógjon a nemzetközi
gasztronómiai társaság elis
merő táblája. Vándorbotot vi
szont már nem tervez kézbe
venni. (x)

megtanuljam a legjellemz6bb
ízeket és étkeket, mert azt
tudtam, ha megjövök, nagy
hasznát veszem. Koszt-kvár
tély: azt hiszem, így mondják
azt, amikor az ember elszegő

dik valahova fizetés nélkül.
Hát én így voltam, de nekem'

~~~...~ ~ így is minden pénzt megért.

\9,~,.," ?{S',.,-,,' Amikor hazajöttem, járt az( _ -- agyam, mit lehetne, hogy kel-
lene? Aztán a Kner Nyomdá
tól kibéreltem az alsó szintet
és belevágtam valami újba., .

UtaFiuméig
Gyermekkorom egyik ked

venc meséjéb61 volt ismeros ha
sonló történet. Az, amikor a
szegényember legkisebb fia
vállára vetette a feltarisznyá
zottvándorbotot, nyakábavette
a világot, és ment meSterséget
tanulni, hogy aztán hazatérve
boldogan éljen, amíg...

- SZ'ép, nagyon szép, én is
ismerem, de a mesékben én
már régen nem hiszek - moso
lyodik el Fási Ádám. - A bé
késcsabai Fiume szállodabeli
igen elegáns irodához nem
csak nekem volt hosszú az út.

- Bár még csakharmincki
lenc éves vagyok, túlzás nélkül
mondhatom, vendéglátásban
mármegjártama ,,hadak útját",
illetvejárom most is. Huszon
két éve kezdtem Fonyódon, s
ahogy illik és kell, voltam min
den. Szakács a szakmám és
emellett tettemle a voksotjó tíz
éve. Ebben próbáltam meg a
legjobbak közé kerülni. Ahhoz
viszont, hogy az ember maga
,,alkosson" önállóság szükségel
tetik.probálkoztam is ... Több
étterem velem ny"itott. Első iga
zi sikerem a gyulai Arany Ke
reszt fogadó volt, ahol is viharos
négy év alatt sikerült szép ered
ményeket felmutatnunk. A fa
lán ma is ott függ a védnökségi
tábla, amit nem adományoznak
százával.

- ... mégis otthagyta.
- Felújítás miatt bezárta fo-

gadó, és hogy az idő ne teljen ha
szontalanul, nyakamba vettem
Európát. Ausztria, Svájc, Olasz
ország, Románia, Csehszlová
kia, Németország egy-egy
vendéglője,étterme adott mun
kát. Egy-két hónapót voltam
mindenütt a konyhán, hogy
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már Gyöngyit a
jegyzőt. Miután a
fenti kijelentés a vá
rosházán többek fü
le hallatára· is
elhangzott, a jegyző

ezzel kapcsolatban
nyilatkozni kívánt
lapunknak...

A polgármester
nyílvánosan is kö
zölte, hogy legköze
lebb csak akkor
nyilatkozik a Szó
Beszédnek, ha azt
olvashatja a lapban,
hogy megakarták
erőszkolni dr. Tí-

em erőszakoltákmeg ajegyzőt,

a polgármester
csak szeretné...

Szellős nyári szoknya,
avagy lyukas akas...

Kukkoló utasok
abuszon

Perel aVárosháza
Lehóczkinét és családját régóta zavarja aháza előtt lévő busz

megálló, ajárművek zaja, hogyabuszon ülő utasok belátnak laká~

sa ablakán, sőt a várakozó polgárok a lábukkal háza falának
támaszkodnak, szemetelnek, mitöbb a csapadékvíz sem tud el
folyni aház előtti járdár61 abu szkitérő miatt

(6. oldal)

--.,
VIZBE FULLADT
EGY NÉGYÉVES

KISLÁNY
. (12. oldal)
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*Összevesztek a szakemberek
*Németh Gabriellát likvidálták
*A Callisto marad...

listo Kft.-nek viszont olyan
jelentős kapcsolatai van
nak, hogy a Fűzfászugban

tudnának építeni egy sport
telepet, illetve ennekanyagi
lehetőségét szeretnék meg·
teremteni. Velük még érde
mes tárgyalni, hiszen Gyo
maendrődön eddig még
mindent a saját költségükre
végeztek - mondta végül a
polgármester.

nagyon megkötné a kezün
ket. Németh Gabriella úgy
döntött, hogy bármi törté
nik is a városban, bármi
lyen bio- témában, abba ő

bele kíván szólni. Ez rend
kívüli módon nehezítené a
fejlődést. Németh Gabriel
la egyszerűen becsapott
bennünket is, ezért kellett.
likvidálnunk őt. Tehát úgy
tűnik, egyelőre a biovárost
el kell felejtenünk. A Cal-

nem. Ily módon kellemet
len vagdalkozásokra, vá
daskodásokra is sor került.
Ez inkább önmagunk iránt
keltett bizalmatlanságot, s
ezért úgy határoztunk,
hogy a testület visszame
nőleg mindenfajta szerző

dést, megbízást visszavon
Németh Gabriellától. A
Callisto Kft. egyébként
szakemberek bevonásával
megvizsgálta Némt~th

Gabriella biovárosra vo
natkozó ötletét, s kiderült,
hogy a biováros programja
még sehol sincs kidolgoz
va. Ez csupán egy ötlet.
Egyébként is, ha védett
programként szerepelne a
biováros terve, akkor ez

J
únius 17-én a Város
házán a budapesti
Callisto Kft. képvise

lői - akik a Fúzfászugban
egy szabadidő- és sport
centrum felépítését kép
zelték el - találkoztak az
önkormányzati testület bi
zottságainak vezetőivel, a
jegyzővel, valamint a pol
gármesterrel. Az ülésre
váratlanul, meghívás nél
kül többedmagával betop
pant a Budapesten élő,

gyomai származású Né
meth Gabriella, a biováros
ötletének szülőanyja, s ezt
követően rövid idő múlva
egymásnak estek a ta
nácskozás résztvevői.

Megtudtuk, hogy Né
meth Gabriellával ezt kö
vetően az önkormányzat
megszüntetett mindenféle
kapcsolatot: - Németh
Gabriella három éve min
dig csak ígérget - mondja
dr. Frankó Károly, polgár
mester. - Ezen a beszélge
tésen ő és a vele együtt lévő
két úr úgy vélte, hogy a bio
város témájában mindenki
más szélhámos, csak ők

Kántortanító-kéRZŐ

főiskolaGyomaendrődönL-

de ez tnég csak terv...
A polgármesteri hiva

tal tárgyalásokat folyta
tott Gyulay Endre me
gyéspüspökkel, s szóba
került egy Gyomaendrő

dön létesítendő egyházi
kántortanító-képző főis

kola lehetősége. Már
1992-ben mintegy húsz
tanulóval megindulhat
na a kihelyezett tanító- és
tanárképző főiskola, s né
hány év alatt 100-150 fős

intézménnyé fejlődhetne

fel. A képzés a szegedi Ju
hász Gyula Tanárképző

Főiskola, valamint a bé-
késcsabai tanítóképző

szakmai segítségével
folyhatna.
Minderről dr. Frankó

Károly polgármester tájé
koztatta a város képvise
lőit, s elmondta, hogy
mindenképpen érdemes
megfontolni az ajánlatot,
hiszen a létrehozandó fel
sőfokú tanintézet jelentős
fejlődést hozhatna a vá
ros szellemi életében. Bár
a püspök úr a kántortaní-

tó-képző létrehozásához
pénzzel hozzájárulni
nem tud, de mint a pol
gármestertől hallottuk, a
püspök tekintélyét is lat
ba vetve a minisztérium
tól igyekszik majd segít
séget kérni, hiszen ilyen
jellegű egyházi tanító
képző főiskola nincs má
sik az országban.

A kántortanító-k.épzés
re alkalmas épület lenne
az endrődi városháza, és
kollégiumi elhelyezésre a

most épülő ipari iskola
padlásterét alakítanák ki.
Tanári szolgálati lakások
nak pedig az évek óta el
adhatatlan tüzép-háza
kat vásárolhatná meg az
önkormányzat.

A polgármester által elő

adott lehetőségés elképze
lés termékeny talajra talált
a jelenlévő képviselők kö
rében. A Szó-Beszéd ké
sőbbi számaiban még hírt
adunk a további fejlemé
nyekről és a döntésről.
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"A Thertn"ál Invest Gyomaendrődön

Hatmilliós részvényjegyzés Szindikátusi szerződés

AGyomakör véleménye

Részletek a m~us 15-én aláírt szindikátusi szerz6d.és
ből:

"Gyomaendrődváros önkormányzata kinyilvánítja azon ha
tározott szándékát, mely szerint Gyomaendrődöna liget mel
letti - a sportpálya és a gát ál tal határolt - fóldrészletet a Ther
mái Invest Rt.-be apportálja forgalmi értéken a soronkövetkező

tőkeemelés alkalmával. '
A szóban forgó ingatlan apportálása esetén a rész

vénytársaság kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanon
felépít egy száz férőhelyesgyógyszállót.

Az rt. vállalja továbbá, hogy az elkészítendőhasznosfthat6sá
gi tanulmány figyelembevételével a gyógyszálló felépítése és
üzemeltetése céljából befektető partnereket keres és Gyoma
endr6dön részvénytársaságot hoz létre.

A szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a város külön
megbízása alapján a részvénytársaságáltal készítendő,a város
gyógy-idegenforgalmának fej lesztésére szolgáló tanulmány
megvalósításában a részvénytársaságközreműködik..."

A szerződést Borbola László, a Thermái Invest vezér
igazgatója és dr. Frankó Károly polgármester írták alá.

A városi önkormányzat
június 19-én döntött ar
ról, hogy az Erzsébet-li
get melletti 15.531 négy
zetméteres területtel be
száll' a Thermái Invest
Részvénytársaságba. A
terület részvényértéke 6
212 400 forint. E határo
zattal igyekezni kellett,
hiszen a részvényjegyzés
utolsó napja június 24-e
volt. Ily módon a június
19-i ülésen már nemigen
volt lehetőség a terület
értékének újbóli becslésé
re, bár néhány képviselő,

kevesellve a 6,2 millió fo
rintos értéket, ezt kérte
volna.

Hogy a terület értéke
sok vagy kevés, arról a
polgármestert kérdeztük,
aki úgy nyilatkozott,
hogy ennyi a terület for
galmi értéke: azaz négy
zeméterenként 400 fo
rint. Igaz, a testület egy
része ennek a dupláját
tartotta volna reális ösz
szegnek. Annál is inkább,
mert például egy német
cég egy külterületi tele-

kért négyzetméterenként
12 márkát is fizet.

- Mindenesetre ezt a
tőkét kamatostól vissza
hozza Gyomaendrődre a
Thermái Invest - mondja
a polgármester -, hiszen
1993 végéig száz szemé
lyes gyógyszállót építe
nek e telekre. Egy későb

bi tőkeemelésnél,a terve
ink szerint, a
strandfürdőt is bevisszük
apportként a rész
vénytársaságba, annál is
inkább, mert a fürdő kor
szerűsítésére jelentős

összegeket kellene fordí
tani. Amennyiben a szál
loda mégsem készülne el,
akkor az önkormányzat
visszakapja a telek érté
két. Megjegyzem, hogy a
Thermái Invest a sport
pályát is rendbe kívánja
hozni, s a sporttelepet a
szállóvendégek is hasz
nálhatják. Egyébként a
részvénytársaság hajlan
dó lenne egy új futballpá
lyát is építeni - tudtuk
meg a polgármestertől.

H.E.

A Gyomakör a képviselő

testülethez írt levelében ál
lást foglalt a Thermál Invest
és az önkormányzat között
létrejött üzleti kapcsolatról, a
tervezett gyógyszálló építésé
ről. Ebből közlünk néhány
gondolatot:

- AGyomakör ügyvivői tes
tülete - figyelembe véve tag
jaitól, valamint a városrész
lakóitól beérkezőjelentősszá
mú észrevételt is -egyetértés
támogatja az önkormányza
tot abban, hogy a Thermái In
vest Rt.-vel tovább folytatja
és kiszélesíti az idegenforga
lom fejlesztési programját...

- A tervezett 100 ágyas
gyógyszálló építéséhez ap
portként adott terület - lab
darúgó edzőpályaés a mellet
te lévő nyárfás - értékénél a
hagyományos értékeléstől el
tér6en a környezeti adottsá
gokat komoly értéknövelő té
nyezőként vegye figyelembe
az önkormányzat.

- Megítélésünk szerint a
100 ágyas gyógyszálló terve
zett helyét nagyobb körülte
kintéssel kellett volna kivá
lasztani, több alternatív
mgoldást kimunkálni id6
ben... Bizonyára bonyolultab
bá tette volna a megvalósí
tást, de véleményünk szerint
pl. az ifjúsági tábor és a folyó
védtöltése közötti terület job
ban megfelelt volna a célnak.
A jelenlegi helyzetben az el-

őbb vázolt okok miatt egyesü
letünk, kényszer1Jségb6l bár,
de tudomásul veszi a helykije
lölést.

- ... A jelenleg tervezett be
építési területen asportkör
sportolóin kivül nagyon sok
iskolás gyermek sportolását
oldották meg az iskolák, a
mérkőzések lebonyolítását
szolgáló labdarúgópályát je
lentós számban látogatják a
labdarúgást kedvelő szurko
lók, városunk lakosai... Ért
hető érzelmi kötödésük a
sportpályához, fenntartásaik
az építeni tervezett szállodá
val szemben. Ezt lekicsinyl6
en kezelni méltatlan, bárki
rés:i:éről is nyilvánul meg...

- Javasoljuk, hogy az ön
kormányzat mindaddig épí
tésre ne adja át a területet,
míg a célnak megfelelő labda
rúgó-edzőpálya beépítésre
nem kerül a sprottelephez kö
zel eső területen, pl. vízmű

melletti részen. Javasoljuk
továbbá, hogy az önkormány
zat ajelenleg tervezett terüle
ten túl ne csorbítsa a sportte
lep területét. Meggyőződé

sünk, hogy a gyomai
városrész és ezen belül az is
kola, illetve idegenforgalmi
központi terület nem marad
hat sporttelep nélkül akkor
sem, ha felépül hosszabb tá
vo~ a fűzfászugi szabadidő-

központ. Gyomakör
ügyvivőtestület
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Giricz Vendel ellen
aláírást gyűjtöttek

•

,
*Ujabb pályázatok...

*Az igazgató
korengedményt kap

Intézmények igazgatói kineve
zéseivel kapcsolatos feljegyzés

Név kinevezés ideje, tartama megjegyzés

Dr. Kovács Béla, Kner Imre Gimnázium
és Szakközépiskola
1990. aug.I-1995.júl. 31.

Hankó Faragó Mihály, Bethlen Gábor Mg. Isk.
1990. aug. 1-1991.j6l. 31. megbízással

R. Nagy János, Ipari Szakmunkásképző.
1990. ~ug. 1.-1996.júl. 31. megbízással

Kovács Gábor, 1. Sz. Alt. Isk.
1989. ~ug. 1.-1994.júl. 31. kinevezés

Békési Mihályné, 2. Sz. Alt. Isk.
1990. ~ug.1.-1995.júl. 31. kinevezéssel

Giricz Vendel, 3. Sz. Alt. Isk.
1990. aug. 1.-1995.júl. 31. kinevezés

Rajkó Sándorné, 2. Sz. Napk. óvoda
1985. szept.1.-1991.júl. 31. az 50/1990.

XII. 18. szá-
múhat. tet-
te határozott
id6re

Fülöp Imréné, 1. Sz. Napk. óvoda
1985. aug. 1.-1991.júl.31. kinevezése

SágiAttila, Városi Zeneiskola
1989. aug. 1.-1994.júl. 31. kinevezés

Megyeriné Csapó. Múvel6dési Közp. ig. kinevezés
Ildikó, 1985. aug. 15. határozatlan

id6re

Homok LaJosné, Városi Könyvtár álláshelye
1965. szept. 1.- nem volt

Babos Lászlóné, sportcsarnok pályáztatva
1990. márc.l.- határozatlan

időreszóló
pályázattal

Vass Ignác, 1988. febr. 1. pályázat
útjánkinev.
határozatlan
id6re

SeprenyiLajos, Ép. Szolg. Üzem kinevezés
1978.jan.1.- határozatlan

id6re

Takács Imréné, 1. sz. bölcsőde pályázattal
1988. aug. 1. kinev. határo-

zatlan id6re

Bela Imréné, 2. sz. bölcsőde pályázattal
1988. szept. 1.- kinev. határa·

zatlanid6re

GellaiJózsefné, gond.közp. Egyesített sza
1984.jan: 1-t6l. int. vez., ha-
1987.jan.1-tól tározatlan

id6re.

Csorbánné Balog Eü. Int. Gond. határozatlan
Éva, 1987. ápr. 1.- id6re

sorsáról. Persze - a polgár

mester szerint - az is benne

van a kalapban, hogy egy-egy

intézmény élére nem találnak

majd megfelelőszemélyt...

a bizonyításra.
A pályázatokat egyébként

az önkormányzati bizottsá
gok bírálják el szakmailag és
a bizottságok ajánlása alap
ján a testület dönt a pályázók

nyugdíjaztatását kérte, ami
azonban - a polgármester sze
rint - jelentős anyagi megter
helést okozna a városnak. Há
rom éve van még a nyugdíj ig,
s évente 200 ezer forintnyi ki
adást jelentene a korenged
ményes nyugdíjaztatása.

A testület végül is úgy dön
tött, hogy Giricz Vendel kor
engedményes nyugdíjaztatá
sához hozzájárul. Augusztus
elsejétőlegy évreLadányi Gá.
borné lett a megbízott igazga
tó, s ezt követőenpályázaJ út
ján töltik be a 3. Számú A' ta
lános Iskola igazgatói
posztját.

Az intézményvezet6i pá
lyázatokkal kapcsolatban
megtudtuk még, hogy Babos
Lászl6nénak a tornacsarnok
igazgatójának sem kell pá
lyáznia, hiszen nem az ő hibá
iából nem működika csarnok.
Igy lehetósége sem volt eddig

•••

Információink szerint az
önkormányzati intézmények
közül csupán a költségvetési
üzem igazgatói székét akarta
megpályáztatni a város elöl
járósága. Ez azonban némi vi
tára adott okot, s végül is júli
us 4-én a testület úgy döntött,
hogy a 18 intézmény vezetője

közül tíznek hamarosan pá
lyáznia kell beosztására. Az
oktatási intézmények igazga
tói állásaJ közül csupán a 3.
Számú Altalános Iskolánál
lesz változás. Az iskola peda
gógusai közül ugyanis negy
venöten június közepén írták
alá azt a kérelmet, mely sze
rint Giricz Vendelt, ajelenlegi
igazgatót szakmailag sem
I :irtják alkalmasnak az iskola
'·ezetésére. A testületb61 né
hányan úgy ítélték meg, hogy
Giricz Vengelnek lehetősége

nyílna az Oregszőlőben lévő

iskolában tanítani, ő azonban
inkább korengedményes
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Diszkóban volt a polgármester,
de nem táncolt

Választottak

- Buták a fiatalok. A fúl ron
tó, halláskárosító, hangos
diszkó helyett van más szóra
kozás is> például a könyv, a
mozi... - állította a polgár
mester július 4-én az önkor
mányzati ülésen, amikor egy
esetlegesen bevezetendő esti
csendrendeletr61 is szó esett.
Persze a polgármester véle
ményét nem mindenki osztot
ta. A diszkóra igenis szüksége
van a fiataloknak, s mindad
dig nem szüntethetjük meg a
halászkerti diszkót, amíg új
helyen ezt a szórakozási lehe
t6séget nem kínálj uk fel- vé
lekedett a testület több tagja.

Az ügy lényege, hogy állító
lag a város több lakója pa
naszkodott, miszerint a han
gos esti, éjszakai diszkózene
miatt nem tud nyugodtan
aludni. Nosza, a polgármester
június 26-án fogta magát és
elment az Erzsébet-ligeti
diszkókba intézkedni. (Né
hány nappal korábban a me
z6berényi polgármester láto
gatott el - igaz kissé illumi
nált állapotban - a berényi
ml1vel6dési házban megren-

dezett diszkóba, és kioktatta
a személyzetet hogyan kell
diszkót rendezni. Mert hogy
problémák vannak a művelő

dési ház bevételével, s a vá
roska els6 emberét az dühítet
te fel, hogy sokan belép6jegy
nélkül akartak a táncos mu
latságra bejutni ...)

- Bementem a Praktik
Strandvendégl6be azon az es
tén, szóltam a pincémek,
hogy ki vagyok, és hogy igen
csak hangos a zene. Ám a
nagy hangzavarban nemigen
értették, hogy mit is akarok. 
mesélte a polgármester.
Annyi udvariasság sem volt
bennük, hogy legalább a rövid
beszélgetésünk idejére lehal
kítsák azt a nyomorult zenét.
Kiderült egyébként, hogy a
Praktik vendégl6nek egyéb
ként sincs joga - a szerz6dés
szerint -, hogy a nyaralósor
fel611átogatókat engedjen be.
Sem nappal, sem este. A szer
z6dés csak arra szól, hogy a
strand látogatóit szolgálják
ki. Megjegyzem, hogy a
strandfürd6 évr61 évre milliós
veszteséget hoz. Szerintem

20-tól OI úráig
11,1 _,',

A Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképző

Iskola június 14-i értekezletén atantestület 24 érvényes szavazatából ti
zenhárman igennel, és tizenegyen nemmel szavaztak, s ily módon ape
dagógusok egyetértettek Borzsák Lajos pályázó igazgatói megbízásá·
val. Az önkorm ányzati testület június 19-én így kinevezte Borzsák Lajost
ez év augusztus 1-tőI1996. július 31-ig az iskola igazgatójává. Az igaz
gató alapbére 25 ezer forint havonta, sehhez jön még 3500 forint igazga
tói pótlék.

*
A 2. szám ú Önálló Napköziotthonos Óvoda óvodavezetöi állását dr.

Csoma Antalné óvodai szaktanácsadó nyerte el. Huszonnégy szava
zatból 19-en szavaztak rá. Dr. CsomaAntalné kinevezése 1996. július
31-ig szól, alapbére 17 500 forint, plusz 2500 forint vezetöi pótlék.

~

Oriásplakátok
A budapesti Unlbau Váll<llkozást és Kereskedelmi Kft.

PLAKART 21 néven országos reklámplakát-hálózat kiépíté
sén dolgOZIk. melyben több város. így Gyomaendrőd ls kl
emelt szerepet Játszana. Gyomaendrőd közigazgatási terü
lctén hét darab. 2x 14 négyzetméternyt reklámfelületűórl
ásplakátok elhelyezését tervezik. s ehhez kérték a
képviselő-testükt hozzájárulását. Az önkormányzat az Unt
bau Kft. kéreimének helyt adott és megszabta a használati
díj mértékét ls: belterülel! táblák eset(~bcnhavonta és négy
zetméterenként 200 forint. míg a külterüleU tábláknál
ugyanez az összeg 100 forint.

luxus, hogy körülötte minden
vendéglős jól megél, csak az
önkormányzat nem.

Arra kérdésre, hogy miért a
polgármesternek kell diszkó
zene ügyben intézkedni, dr.
Frankó így válaszolt: - Tulaj
donképpen nem hiszem, hogy
nekem lenne ez a dolgom, ám
a lakosok általában engem
keresnek meg ezekkel a pana
szaikkal. Kérik, hogy tegyek
valamit, mert a helyzet tart
hatatlan.

Diszkó-ügyben azóta félig
meddig megállapodás szüle
tett. APraktik Strandvendég
16 nem rendez diszkót, a Pavi
Ionban az épületben tartják a

rendezvényt, a Halászkert pe
dig lehalkíttatja az erősítő

ket. Ajúlius 4-i ülésen a kép
viselők úgy döntöttek, hogy
olyan rendeletet dolgoznak
ki, amely mind a fiatalok,
mind pedig a környéken lakók
és nyaralók érdekeit szolgál
ja.

(Bár a fenti tárgyhoz szoro-
san nem tartozik, de hallot
tuk, hogy Hornokné Németh
Eszter képvisel6 asszonya vá
rosszépít6 egyesület támoga
tásával pihen6 övezetté kí
vánja nyilváníttatni a Mez6
Imre lakótelepet.) B. E.
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Nem erőszakoltak

meg senkit, a polgármester
csak szeretné...

1991jrUius

Ajegyző ajánlatot kapott

Pereskedik a városháza

Kukkoló
utasok
abszon

A polgármester, úgy tű

nik, sokallja a gyakori sze
replését a Szó-Beszédben.
Bár, mint jelentős közéleti
funkciót gyakorló vezető

nek, talán nem kellene eny
nyire szemérmesnek lennie.
A polgármester nyilváno
san is közölte, hogy legkö
zelebb csak akkor nyilatko
zik a Szó-Beszédnek, ha azt
olvassa"a lapban, hogy meg
akarták erőszakolni dr. Tí
már Gyöngyit, a jegyzőt.

Miután a fenti kijelentés a
városházán többek füle hal
latára is elhangzott, dr. Tí
már Gyöngyi ezzel kapcso
latban nyilatkozni kívánt la
punknak.

Lehoczkíné Tímár Irén,
Lenin út 19. szám alatti

lakos, mint felperes és a
Gyomaendrőd Városi

Tanács VB, mint alperes
között már korábban

A jegyzőnő elmondta,
hogy a polgármester úr va
lószínűleg félreértett vala
init. - Igaz, hogy kaptam
ajánlatot néhány héttel
ezelőtt, ám ez csak és kizá
rólag állásajánlat volt. Egy
most megalakult, . békés
csabai székhelyű kft. ügy
vezetőigazgatói állását
ajánlották fel, ám én rövid
gondolkodási idő után ne
met mondtam. Elkezdtem
ugyanis most egyfajta
munkát, amit nem szeret
nék már az elején félbe

per indult a Szarvasi Vá
rosi Bíróság előtt. A per

tárgya egy buszmegálló.
A felperes háza előtt (a

Jóbarát bisztró mellett)
buszmegálló van, mely-

hagyni. Erről termé
szetesen elsőként a főnö

kömet, a polgármestert tá
jékoztattam. Tehát erő

szakról nincs szó, talán a
polgármester úr rosszul
emlékezett... - mondta dr.
Tímár Gyöngyi.

A városházán úgy értesül
tünk, hogy dr. Frankó in
kább örülne, mintsem bán
kódna, ha a jegyzője más
munkahelyet találna. Ezt tá
masztja alá dr. Frankó azon
kijelentése is, miszerint a
jegyző "ha menni akar, ak-

nek áthelyezését kéri, s
ugyanakkor igényt tart
az eddig okozott kár
megfizetésére. Az eljá
rás egyébként egyezség
reményében 1990 no
vemberétőlszünetel.

Az előzményekhez

tartozik. hogy Lehoczki
nét és családját régóta
zavarja az autóbuszok
zaja, és az is, hogya bu
szon ülő utasok belát
nak a lakása ablakán.
Ezen túlmenően a vára
kozó utasok lábukkal a
falnak támaszkodnak,
szemetelnek és a csapa
dékvíz sem tud elfolyni
a ház előtti járdáról a
buszkitérőmiatt.

kor menjen a fenébe!"
- Több emberrel is be

széltem erről, de ilyet nem
mondhattam. Nem taná
csoltam, hogy menjen el,
de azt sem, hogy ne men
jen. Egyébként az az érzé

.sem, hogya városházán én
tudtam meg utoljára, hogy
új álláslehetőséget ajánlot
tak ajegyzőnek - mondja a
polgármester - egyébként
közöttünk nagyon jó a kap
csolat, minden problémát
mindig megbeszélünk egy
mással, bár sokszor nem
értünk egyet, de én ezt tar
tom normális dolognak...

-oke-

Talán a szabóipari szö
vetkezet előtt lehetne el
helyezni egy buszme
gállót, s egy korábbi
becslés szerint mindez
750 ezer forintba kerül
ne. A szakértő ugyanak
kor a rongálással kelet
kezett épületkárt 15 ezer
forintban határozta
meg.

A képviselő-testület

július 4-én nem értett
egyet azzal, hogy Le
hoczkiné Tímár Irénnel
további tárgyalásokat
folytassanak az egyez
ség érdekében, ehelyett
a képviselők úgy dön
töttek, hogy folytatják a
pert.



1991július 9yomaintlrd'áiSZó-'BesWf 7

O ••••••••••••••••••••••••••••••••• :.;. ••••• '.;.:. ••••••:.:.;.:.:.:.:.:-:.;.••;. ••

Svéd segély
GyoDlaendrődnek

ÜLÉS
A Magyar Parasztszö

vetség Gyomendródi
Szervezete a soronkövet
kező ülését 1991. július 31
én 19 órakor tartja. Helye:
Gyomaendrőd. Győzelem

Tsz központi irodája.
Napirendi pontok: Kár

pótlási törvény és piacgaz
daság ismertetése.
A{eghwoffe~ad6:Gincz

Pál, főiskolai decens, a
szövetség megyei ügyveze
tő elnöke. Minden érdeklő

dőt szeretettel vár a
Parasztszövetségvezet6

sége

-

következő szállítást, az időseknek

ágyneműt hoznak majd és a szülő

otthonnak és az orvosi rendelőnek is
segítséget nyújtanak. Agyomaend
rődi egészségügyi és szociális hely
zetről fényképeket és videofelvételt
készítettek, melyet a svéd vöröske
resztnek kell bemutatniuk.

Kruchió Endre és a svéd vendé
gek is remélik, hogy aleginkább rá
szorultak kapják meg asegélyeket,
mertasvédek is mindaddig adakozó
kedvűek, amíg tudják, hogy igazán
jó helyre kerülnek adományaik.

A helyi vöröskereszt vezetője el
mondta, hogy a ruhaneműket apol
gármesteri hivatal areformátus, va
lamintakatolikus egyházak segítsé
gével osztja szét az elsősorban

nagycsaládos rászorultaknak. A
két-három éves villanytűzhelyek

egy részét pedig igyekeznek ela.dni,
sabefolyó pénzt az öregek napközi
otthonának utalják át.

•-•
-..

Svéd tűzhelyvan eladó

Lakatosnak
kezes kell

Lakatos Gyula, a Panta
Print Kft., azaz áfész
nyomda ex-vezetője,aki je
lenleg magánvállalkozó
kérelemmel fordult az ön
kormányzathoz. Többmil
lió forintos hitelt kívánt
felvenni és ehhez mintegy
erkölcsi biztosítékként is a
városháza kezességét kér
te, ám a testület ezt az "üz
leti ajánlatot" eiutasította.

-oke

A svéd vendégek ellátogattak a
gyomaendrődi öregek napközi ott
honába, aszülőotthonba és az orvo
si rendelőbe.

- Mindhárom intézmény felsze
reltsége katasztrofális - mondja
Kerstin Pertersen, a svéd vöröske
reszt képviselője. - Ehiányosságo
kat az öregek napközi otthonában
és aszülőotthonban is tisztasággal,
gondos, figyelmes ápolással igye
keznek ellensúlyozni. A szülőott

honnak olyan rég műszerei vannak,
hogy nálunk ilyen csak a múzeo
mokban láthatók. Aszülöágyak ret
tenetesen rossz állapotban vannak,
nincs rendes mosógép, nincsenek
új lepedők. Az orvosi rendelőben

csupán egy hűtőszekrény van a
gyógyszereknek. de másik hűtő hí
ján a dolgozók is itt tárolják élelmi
szereiket - mondja Kerstin Peter
sen. Mint elmondták, remélhetőleg

hamarosan sikerül megszervezni a

müket és villanytüzhelyeket a svéd
vöröskereszt anyagi támogatásával
juttattákel Gyomaendrődre.

Gyomaendrődön a svéd vendé
geket fogadta aváros polgármeste
re, s egynapos itt-tartózkodásuk
költségeit avárosháza állta. S. Fred
riksson, fuvarozó, Volvo kamionjá
vai ingyen hozta a segélyszállít
mányt, K. Hansson ~s neje gyűjtöt

ték össze alegtöbb ruhaneműt, és a
vendégek közt volt Kerstin Peter
sen, aSkaraborgs megyei vöröske
reszt képviselője, aki visszatérésük
után beszámol feletteseinek, hogya
segély jó kezekbe került.

Június 23-án, szombaton a déli
órákban egy kam/onnyi segélyszál
lítmány érkezett Gyomaendrődre a
svédországi Skövde városából. A
svéd Skaraborgs megyei vöröske
resztnek eddig semmiféle kapcsola
ta nem volt Magyarországgal. Szállí
tottak már segélyt Mozambikba,
Tanzániába és egyéb, katasztrófa
sújtotta területekre. A mostani,
Gyomaendrődnek szánt segély az
adakozó kedvű svéd polgárokon kí
vül többek között a gyomai szüle
tésű Kruchió Endrének köszönhető,

aki 1968 óta él Svédországban. E/
mondta, hogy a különböző ruhane-
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Lepecsételték
a nyílásokat

Van, aki kapott,
van aki nem

Városunkban is megindult
a hadjárat a pénznyerő auto
maták ellen. Ennek egyik és
első áldozata a Jóbarátok
Gmk. által üzemeltetett klub
büfé, amelyet a múlt év de
cemberében nyitottak meg
fiatal vállalkozók. Annak ide
jén az önkormányzat igazga
tási osztályát61 kértek enge
délyt a múködtetésre, ahol
azt a tájékoztatást kapták,
hogy csak bejelentési kötele
zettségük van. Hasonlókép
pen jártak el a helyi rendőr

ségnél is. Fél évig ment az üz
let, bár a környékbeliek már
aláírásokat is gy11jtögettek a
büfé ellen. Olyanok is aláírták

az ívet, akik több mint fél kilo
méterre laknak a vendéglő já
tékteremtől.

J únius 19-én egy országos
ellenőrzés keretében a helyi
rendőrségtőlhárom rendőrés
a városházáról egy hölgy láto
gatott el a büfébe. Fél 4-kor.
érkeztek, s rövid vizsgálódás
után papírt kértek az enge
délyről. A városháza képvise
lője bevallotta, hogy a dolgot ő
szúrta el, ugyanis a működési

engedélybe nem jegyezte be a
játékgépek üzemeltetését.

- Szabálysértés lett a do
logból, s kérték, intézzük el az
engedélyt, s üzemeltethetjük
tovább a játékgépeket -

mondja a gmk egyik képvise
lője. - Ám este fél 8-kor újra
berontottak mind a négyen,
mondván, mi átvertük őket,

ugyanis a mi gépeink nem já
ték-, hanem nyeroautomaták.
Öt gép pénzbedobó nyílását
vinyettákkal lepecsételték,
persze, ezek reggelre leestek,
úgyhogy mi ragasztottuk
vissza cellux-szalaggal. Nem
szólnánk semmit, ha máshol
is így tettek volna. Ám az
egész városban csak a mi gé
peinket pecsételték le. (Azóta
már mások játékautomatáit
is. A szerk.) Volt olyan ven
déglő, ahol az ellenőrzésidejé
re kihúzták a konnektorból a
játékgépek zsinóIját. Ahogy
elmentek az ellenőrök, újra
áram alá helyezték a gépeket
és folyt tovább ajáték.

Az önkormányzat szo
ciális- és egészségügyi bi
zottsága 1991. június 18
án az alábbi személyek ré
szére állapított meg
támogatást:

Árvai Gyula, Bocskai u.
60/].40000ft; Ádám Zol
tán, Rózsa F. u. 11. 80 OOO;
Uhrin Sándor, Ady u. 25.
80 OOO; Beinschróth And
rásné, Polányi u. 43. 100
OOO; Izsó János, Napkeleti
u. 10. ]00 OOO; Balázs Atti
la, Baross u. ]4. 30 OOO;
Serdült Imre, Zrínyi u.
8/1. 30 OOO; Deák Sándor,
Molnár u. 3. 100 OOO; For
gács Lajos, II. ker 205. 60
OOO; Hangya Attila, Ady
u. 10. 50 OOO; Csordás
Gyula, Munkácsy u. l/l.
60 OOO; Dékány Mihály,
Vorosilov u. 7/]. 50.000;
Botos István, Bányász u.
13. 30 OOO; Pelyva Zoltán,
Selyem u. 122. 100 OOO;
Kardos Margit, Petőfi u.
34. 100 OOO; Ágoston Gá
bor, Babits u. 9. 100 OOO;
Derdákjózsef, Béke u. 12.

A Jóbarátok Gmk. a szeren
csejáték-törvényre várva az

óta is nyitva tart, s néhány
gép - nem anyerők - azóta is

üzemel. A játékautomatákat
egyébként az egri Vénusz
Kft.-től bérlik. Azt mondják a

gmk vezetői, hogy úgy tűnik,

mintha már itt is működne a
maffia. Úgy vélik, hogy hu
szonévesen nem érdemes vál
lalkozásba kezdeni, üzletet
nyitni. Mindehhez több éves
tapasztalat és jó összekötte
tés szükséges, sajnos, még ma
is.

(Július közepén az Ezerjó
vendéglő két játékautomatá
ját is kivonták a forgalomból.
Az egyikre 9, a másikra 10 pe
csétet ragasztottak.) -oke

70 OOO; Timár Imre, Árpád
u. 33. 30 OOO; Mohácsi Ka
talin, Losonczi u. 22. 100
OOO; Nyúzó Zoltán, Tom
pa u. 8. 50 OOO; Szurovecz
László, Szőlőskert u. 7., 65
OOO; Tarcsai Mihály, Polá
nyi M. u. 65. 30 ooo; Juhász
István, Petőfi S. u. 9., 50
OOO.

A bizottság az alábbi
személyek támogatási ké
relmét elutasította:

Molnár Sándorné, Me
ző I. ltp. 7/4, Kalina Fe
renc, Bocskai u. 39, Tímár
Béla, II. ker 452., Csáki
László, Kondorosi u. 24.
Oláh Sándor, Mező I. ltp.
27/b./ll. Mohácsi Emő,

Dobi L u.19.
Abizottság a következő

polgárok támogatási ké
relmét elnapolta:

Mitrocsák Mihály, Pe
tőfi u. 27., Varga András,
Lenin u. 63/1., Pál Szabó
László, Hősök útja 60.,
Putnoki Zoltán, Hősokút
ja73/1.
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John Keleti is szociális
tthont tervez(ett)?

. A Gyomakör válasza
a polgármester aggályaira

A Gyomaendr6di Szó-Beszéd 1991. júniusi s7.ámában dr. Prankó Ká
roly polgármester aggályait is ki fejezte a megalakull Gyomakör tagságá
val és vezetőivel szemben. TarI tőle - mondotta -, hogy a város
szélválas7.tásán munkálkouó, a hatalomból kiszorult emberekgyülekeze
telesz.

Úgy gondoljuk, hogy figyelmesebben kellett volna elolvasnia a pol
gármester úrnak az alapszabály alapján készült tájékoztatót - ez mindkét
helyi lapban megjelent-, ha már bokros teend6i miatt az alakuló ülésen
nem vetek részt.

Alapszabályunk ugyanis egyértelmúen leszögezi, hogy a gyomai vá
rosrész fejlődése érdekében - szélsőségektől mentesen és pártállástól
függetlenül- kívánunk munkálkodni.

Külön felhívjuk a polgármester úr figyeimét alapszabályunk azon ki
tételére, mely szerint: "az egyesület ügyvivő testületébe nem választható
politikai párt vezetőségi tagja, pártlistán a képviselő-testületbe jutott sze
mél yn - a7.az egyetlen prátot, érdekcsoportot sem kívánunk előnyöshely
zetbe hozni, a pártsemlegesség alapján dolgozunk. Mt pedig, hogya
Gyomakör ügyvivő testülete vagy tagsága a hatalomból kiszorult embe
rek gyülekezetévé válhat- határozollan viss7.autasítjuk.

Tagjaink között van egyetemi docens, jogász, mezőgazdász, pedagó
t:L1S és fizikai dolgozók is, helybeliek és elszármazottak. Igaz, hogy ná
lunk is vannak MSZMP-tagok. de ez városunk képvisel/~-te'>tületére is
jellemz6. Aki pedig közénk akar tartozni, annak nem hatalmat, hanem
munkát fogunk biztosítani.

Nem célunk és nem tervezzük a város szétválasztását, bár ez éppen az
endrődi részen fogalmazódott meg évr6l évre, amit az akkori falugyúlé
sek jegyz6könyvei is tanllsíthatnak. A történelem, az id6, és a lakosság
fogja majd eldönteni az l982-es egyesüléscélszerúségét.

Megfogalmazódott viszont tagjainkban az, hogya gyomai városrész
érdekképviselete Flincs arányban a településrésszel, ezért egyesülésünk
nek érdekképviseleti feladatai is lesznek - az ellentétek szítása nélkül.

Azon kívánunk munkálkodni, hogya gyomai rész -lakóhelyünk - ki
egyensúlyozott fejl6dését a lakosság tájékoztatását szerény lehetősége

inkkel ös.'>zhangban önzetlenül - anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
segítsük. Ne feltételezések alapján, hanem múködésünk révén értékelje
nek majd bennünket.

A nagy író- Mikszáth Kálmán - monuotta 1910-ben, országos ünnep
lésekor az alábbi s2'.avakat: "Azért, mert az ember szereti az anyját, még
nem dícsértek meg soha senki t." Gyomakör ügyviv6 testülete

I sonló intézményt kívánnak létrehoz
ni Endrődön, atervek szerint akato
likus templom melletti, volt
Fülöp-féle telken. Minderről John
Keleti akövetkezőket mondta:

- Magyarországon vállalkozások
létrehozásában kívánok szakmailag
segíteni. Például Békéscsabán a
Kereskedelmi Szakközépiskolában
ez év öszén megkezdjük az English
Express nevű amerikai nyelviskola
bevezetését, amely számítógépes
lézervideó-technikára épül. A fel
szerelés egy részét én szerzem be,
más részét pedig az iskolák biztosí
tják - mondja John Keleti, aki aSzó
Beszéd júniusi számában olvasta,
hogy Hunya Lajos ís ugyanazon a
telken tervez nyugdíjasszállót, mint
ahol ő akar. John Keleti elmondta,
hogy nem kíván ilyesmin összekü
lönbözni senkivel, ezért inkább le
tesz atervéről.

A polgármester úgy gondolja,
hogya Hunya Lajos-féle nyugdíjas
házból nem lesz semmi. Úgy tartja,
hogy az amerikai üzletember ajánla
ta mindenképpen komolyabb és ta
lán lesz is belőle valam i... H. E.

V~DNÖKI TÁBLÁS HÁZ

Békéscsaba. Lenin üt 9-21.

Te'efon: 66127-520

Nagy szeretettel várja vendégeit a
megye egyetlen olasz étterme,

a békéscsabai BELLA ITALIA!

Békéscsaba, Lenin út 9-21.
Tel: 66/27-520

Cégtulajdonos:Q~~ <CDcto-~

a munkát. Meg voltám győződve

egyébként, hogy soha többet nem
jöhetek haza Magyarországra. Ki
gondolta volna, hogy így megválto
zik ahelyzet egyik napról amásikra.

"1989-ben feleségem elhatározta,
hogyeladjuk az együtt épített üzle
tünket. Eleget dolgoztunk már. Lesz
egy csomó pénzünk és élvezzük az
életet. Los Angelesben olyan idős

embereket gondoztunk, akik már
nem tudtak egyedül, önállóan élni,
ám állandó ápolónői felügyeletre
nincs szükségük. A mi üzletünk tu
lajdonképpen egy 146 személyes
nyugdíjasok szállodája volt. Sbüsz
kén mondhatom, sikeresen dolgoz
tunk. 1989 végén kerültem
kapcsolatba a Gödöllői Agrártudo
mányi Egyetem továbbképző Inté
zetével, s meghívtak egy
menedzserképző tanfolyamra okta
tónak. Egy szegedi tanfolyamon is
merkedtem meg Hunya Elekkel, sö
hívottel Gyom aendrődre.

Dr. Frankó Károly polgármester
től megtudtuk, hogy John Keleti se
gítségével egy, a már említett Los
Angeles-i nyugdíjasszállóhoz ha-

abudapesti műegyetemen okta~ák,

de télen, szénhiány miatt, bezá.ták
az egyetemet. EzM Debrecenben
szerezte meg az államtudományi
doktorátust. Innen került a vegyé
szeti egyetemre és 1949-ben, há
rom héttel az utolsó szigorlata előtt,

Csehszlovákián keresztül Ausztriá
ba ment, s Bécsben fejezte be ve
gyészmérnöki tanulmányait.

- Két év múlva, 1951-ben Kana
dában kötöttem ki. 1969-ben átköl
töztünk Kanadából Amerikába, ahol
Nyugat-Virginia Vienna nevű váro
sában egy vegyi gyárban folytattam

éhány héttel ezelőtt egy ame
rikai üzletember járt Gyoma
endrődön, s többek között

városunk polgármesterével is tár
gyait. A kétegyházi születésű John
Keleti 1949-ben hagyta el Magyar
országot. Június elején, egy szege
di menedzsertanfolyamon talál
kozott Hunya Elekkel, aBéke Tsz el
nökével, aki meghívta őt Gyoma
endroore. John Keleti legutóbb
július 4-én járt Gyomaendrődön, ak
kor volt alkalm unk interjút kérni tőle.

- Az igazság az, hogy tulajdon
képpen Keleti Iván anevem. Nagya
pám, ki tudja miért, ezt anevet adta
1923-ban, születésemkor. Amikor
1949-ben Ausztriába mentem, ak
kor nevet kellett változtatnom , hi
szen akkoriban arrafelé sem volt
különösebben szimpatikus név az
Iván - meséli John Keleti, aki 1941
ben a kolozsvári egyetemen tanult
jogot. Negyvenötben azonban már
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I<ét hadüzenet 50. évfordulójára

"Miféle ország
az a Magyarország?"

A Vörös Hadsereg katonáinak ha
zánkból való távozása kapcsán en·
gedjék meg, hogy néhány gondolatot
papírravessek.

Amikor 1941. december 7-én - Pe
ari Harbor japán megtámadásaután
az USA. befépetta II. világháborúba, min
den nagytudású katonának, politikus
nak, közgazdásznaktudnia kellett, hogy
a háború kimenetele nem kétséges ab
ban az esetben, ha igza, hogy aháború
hoz pénz, pénz és pénz kell. Továbbá
ennek kapcsán fejlett, hatalmas ipari hát
tér. Ennek tudatában kellett volna józan
politikusoknak és tábornokoknak ezt kö
vetően aiegfontosab kérdésekben dön·
teni. Tisztában vagyok azzal, hogy ez
nem egyszerű dolog, viszontakövetkez
ményeketis isme~ük. Szónoki tehetség
gel megáldottpolitikusokvégzetes irány
ba terelték atömeget Ilyen veszély ma
is létezik Kelet és Középkelet·Európá
ban. Amenynyiben nem figyelünk kellö
en oda, újra a vesz!ünkbe rohanunk. A
hangulatke!tés nagyon veszélyes játék.
Aproblémák megoldásánakegyetlen út
ja abékés, demokratikus út Osszefogni
kellene, nem pedig egymástbántani.

Amikor 1941. június 27-ei hadüze
netünkkel beléptünk a számunkra
végzetes, Szovjetunió elleni háborúba
a németek oldalán - jóllehet ezt a né
metek írásban sohasem kérték -, sor
sunk megpecsételődött. Atragédiáért
egyaránt felelősség terheli mind az ál
lami, rr.ind a katonai vezetést. AJányi
Gusztávaltábornagy parancsnoksága
alá tartozó hadsereg ugyanis képtelen
volt feladata ellátására, és ezt azok
nak is tudniuk kellett, akik e hadsereg
bevetéséről döntöttek. Ha mégsem
tudták, ez csak súlyosbítja felelős

ségüketa történelem színe előtt.

A dani katasztrófa első reggelén 
1943. január 12. - 250 ezer honvéd és
több 1ízezermunkas20lgálatos áltt aDon
200 kilométeres szakaszán. Mínusz 35
fokot mutatott a hőmérő, atankok és re
pülőgépek fagyálló folyadéka felmondta
a szolgálato~ az őrök keze ráfagyott a
puskára és ennek a napnak a reggelén
háromszoros túlerőben lévő, melegen
öltözött állig felfegyverzett, az orosz tél
és táj viszontagságaihoz hozzászokott,
kipihent és, tegyük hozá, hazáját védel
mező szovjet haderő vetette rá magát a
II. magyar hadsereg egyik védőszámyá
ra.

A háború után az idő múlásával
olyan hangokat is lehetett hallani,
hogy a magyar katonák gyáván meg
futamodtak. Pedig az nem igaz. A II.
magyar hadsereg sok egyszerű kato
nája és csapattisztje hősiesen küzdött
anyomasztő túlerővel szemben. Halá
luk hősi halál még akkor is, ha egy
igazságtalan háborúban vesztették
életüket Ezek akatonák hiányos öltö
zékben, hiányos fegyverzettel, nem
egy esetben a puszta öklükkel vívták
kilátástalan utóvédharcukat. A ma
gyar katonák önfeláldozó bátorságára

a szovjet harcosokat is figyelmeztet
ték parancsnokaik, mielőtt rohamra
vezényelték őket Ennek is megvan
nak adokumentumai. Anagy túlerővel

szemben 1943. január 27-ére sok
zászlóalj és csapattest halottainak
száma márelérte az50-70 százalékot.

Visszatérve az elejére, Pearl Har·
bor ránkvonatkozó következményére.
Az USA-nak szóló japán, majd német
hadüzenet után - sietve, nehogy ki·
maradjunk abuliból- Magyarország is
hadat üzent Amerikának. Talán emlé
keznek néhányan arra, hogy képzelte
a pesti aszfalton termett anekdota a
Roosevelt elnöknek átnyújtott magyar
hadüzenet történetét. Az elnök egyik
munkatársa referált:

- Elnök úr, Magyarország hadat
üzentnekünk.

R.: Miféle ország az a Magyaor
szág?

Mt.: - Valami királyság Közép-Eu
rópában.

A hozzáértők szerint 465
évet - 1526-tól - kellett vár
nunk, hogy Magyarország
független ország legyen. Füg
getlenségünket 1991. június
30-ával hivatalosan vissza
kaptuk. Ennek ellenére Gyo
maendr6dön egy ugyanolyan
vasárnap volt, mint bárme
lyik másik. Ez érthetetlen.
Pedig azt mondjuk: város va
gyunk. De hol? Ezek szerint
biztos nem 160 km-re va
gyunk Budapesthez, hanem
legalább ezerre. Nem szégyen
ez? Itt nem volt semmilyen
rendezvény, a harangokat pe
dig mintha ellopták ·.rolna.

Úgy gondolom, ezt az un
nepséget semmiképpen sem

R.: - Ki akirálya?
Mt.: - Nincs királya.
R: -Ki azállamf6?
Mt: - Egy tengernagy.
R: -Akkor van tengere is?
Mt.: - Nem, nincs tengere.
R: - De területi követelése van az

Egyesült Államokkal szemben, nem
de?

Mt: - Nem, elnök úr, nincsen.
R.: - Akkor miért üzent hadat ne·

künk?
Mt.: - Mert Romániával szemben

vannak területi követelései
R: - Akkor hadat üzentek a ma

gyarak Romániának is, ugye?
Mt.: - Nem, elnök úr, a románok

szövetségben harcolnak a németek
oldalán.

így vol~ vagy nem így vol~ minde
nesetre jól kifejezte ezaközszájon for·
gó anekdota, milyen fonák dolog volt
az, hogy akis közép-európai ország a
Szovjetunió után háborúba vezényeli

lett volna szabad pártnak
szerveznie, mert ez az ünnep
ebben az országban minden
kié kell, hogy legyen.

Megszervezhette volna az
ünnepséget els6eorban az ál
lamhatalmat megtestesít6
képvisel6-testület a kulturá
lis intézményekkel összefog
va. Vagy itt lett volna a nagy
alkalom, hogy bebizonyítsa a
lakosságnak a Gyomakör és
Honismereti Egyesület: való
ban kulturális és hagyomá
ny6rzési célokból alakultak.
Ha már mindez nem történt
meg, legalább a helyi egyhá
zak papjai beszélhettek volna
össze, hogy este 8 órakor egy
negyedórás szép harangzú-

hadait az Egyesült Államok ellen is. A
II. világháborúba való szerencsétlen
belekeveredésünk hazánktól hatal
mas áldozatokat követelt Több mint
400 ezer embervesztette életétafron·
ton vagy ahaláltáborokban.

Gyáraink nagy részét külföldre hur
colták. A Duna és Tisza hídjait szinte
kiv.étel nélkül a levegőbe röpítették. A
MAV 68 ezer vasúti jármüvéből48 ez
ret Nyugatra vittek. A 2800 mozdony
zömét szintén elrabolták. Megsemmi.
sül~ illetve lakhatatlanná vált 120 ezer
lakóház. Az állatállományból hírmon
dó is alig maradt. Múemlékeink jelen·
tős része is elpusztult, műkincseinke~
az ország aranykészletét is elhurcol·
ták. Nemzeti vagyonunk 40 százaléka
elpusztult A romokon pedig egy telje
sen új világ kezdődött Hogy milyen,
az már egy másik történet A magam
részéről úgy gondolom, hogy a mai
korban és helyzetben minden túlhan
goskodó embernek, politikusnak, mi
előtt a hangulatkeltéshez hozzáfog·
nak, nagyon meg kellene tanulni atör
ténelem leckéi~ mert talán akkor már
induláskor felismerhetik annak követ
kezményeitis. Fekete Elemér

helyi SZDSZ-ügyvivő

gással figyelmeztetik a lakos
ságot enagyszerű napra.

Az, hogy itt minden elma
radt, engem mélységesen el·
keserít és arra kell gondol·
nom, talán ez nem is véletlen.

Vajon mit fognak mondani
a mai gyomaendrődi fiatalok
majd idején unokáiknak arra
a kérdésre: - Nagypapa, ti ho
gyan ünnepeltétek meg an·
nak idején először azt a nagy
történelmi napot? Hiszen már
akkor éltetek!

Vajon mit fognak akkor ha·
zudni az akkori nagyapák?
Kik helyett kell majd szé
gyenkezniük?

A tisztelt olvasóra bízom,
hogy eldöntse, mi lehet az oka
annak, hogy erre a nagyszerű

napra nem figyeltek fel azok,
akiknek ezt meg kellett volna
tenniük. Azt feltételezni sem
merem, hogy nem ismerték
fel e nap jelent6eégét.
Amennyiben mégis ezt törént,
annál szomorúbb és szégyen.
Persze, a demokráciába ez is
belefér, de minősít is.

Fekete Elemér
gyomaendr6di polgár
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kl.1990-91. évi megyei I. osztályú felnőtt bajnokság végeredménye:
1. Gyomaendrőd Spartacus TK 30 23 5 2 70-10 51 pont.
2. Sarkad 30 16 10 4 67-38 42 pont
3. Elek 30 12 12 6 65-34 36 pont
Kiesett Kondoros, Békéscsabai Honvéd, Szeghalom és Gádoros.

kl. utolsó öt mérkőzés eredményei:
Gyomaendr6d-Kamut 1-0 (1-0)
Gyomaendrőd, május 18. 600 néző. Jv.: Hegedűs.
Gyenge játékvezetés mellett, biztos hazai győzelem. G6l1övők: Zsombok. Jók:

Fehér, Szakás, ill. Lenkeffi.
I~úsági eredmény: Gyomaendrőd-Kamut 8-O
Békésszentandrás-GyomaendfÓdO-2 (O-O)
Békésszentandrás, május 25. 500 néző. Jv.: Hajdú.
Megérdemelt, magabiztos gyomaendrődi győzelem. Ezzel a két ponttal már

bajnok Gyomaendrőd. Góllövők: Györfi, Bukva. Jók: az egész gyomaendrődi

csapa~ ill. Demjén, Roj.
Ifjúsági eredmény: Békésszentandrás-Gyomaendr6d 1-6
Gyomaendr6d-Vésztő5-1 (2-O)
Gyomaendrőd, június 1. 500 néző. Jv.: Gulyás. Kiss személyében újoncot

avatva tetszetős, könnyed játékkal nyert agyomaendrődi csapat. Góllövők: Kiss
3, Bukva, Győrfi, ill. Fekete. Jók: Kéki, Gebri, Győrfi, Kiss, ill. Fekete, Rith.

Békéscsabai Favorit-Gyomaendrőd 1-1 (0-1)
Békéscsaba, június 9.200 néző. Jv.: Szabari.
Amár biztos bajnoki címtudatában könnyedén játszott agyomaendrődi csa

pat Góllövők: Bognár II., ill. Zsombok. Kiállítva: Nagy Gy., ill. Zsombok kakasko-
dásért .

Ifjúsági eredmény: Favorit-Gyomaendrőd O-l
Gyomaendr6d-Gádoros 7-O (4-O)
Gyomaendrőd, június 15. 800 néző.

Aszép számú nézösereg óriási ünneplésben részesítette abajnokfelnőttés if
júsági csapatot Huszonkétév után újra NB III-as csapata van Gyomendr6dnek. A
hétgyomaendrődi gólon így osztoztak meg ajátékosok: Fehér 2, Zsombok 2, So
mogyi, Győrfi, Kéki.

I~úsági eredmény: Gyomaendrőd-Gádoros 21-O

Start az NB III-ban

kl. ifjúsági bajnokság végeredménye:
1. Gyomaendrődi Spartacus TK 28 22 4
2. Füzesgyarmat 28 19 4
3. Bcs. Favorit 28 18 5

vényt, ám egyszemélyben állást
foglalni, dönteni nem tudott. A június
12.-i önkormányzati ülésen a képvi
selők közül mindössze hárman sza

vaztak a nemzetközi tornaverseny
megrendezése mellett, atöbbiek el
lene voltak, mondván, először az el
hibázott tornacsarnok felel6seit kell
megtalálni.

- A tornacsarnok ügyében még
mindig igazságügyiszakértői eljárás
folyik - tudtuk meg a polgármester
től -, s ezért nem szabad a peres

ügyek befejezéséig leszedni a
mennyezetrő az Aminocel szigete

lőhabot Aperes ügyek pedig - mint
azt a tapasztalatok is muta~ák 
akár évekig is elhúzódhatnak.

- Ebből a pereskedésből nyilván
valóan nagy nyereségünk nem szár
mazik, hiszen már maga a perkölt
ség is hatalmas összeg -mondja dr.
Frankó Károly, aki szerint a lakos
ság is igényli, hogy megtudja, ki, mi

lyen hibát követett el a csarnok épí
tése során. - Persze, az más kér
dés, hogy megéri-e a pereskedés?

Talán jobb lenne, ha minél hama

rabb megnyitnánk acsarnokot és ez
esetleg nagyobb erkölcsi elismerést
jelenthetne számunkra - mondta a

polgármester. H. E.

Újabb nagy lehetőséget szalasz
tott el Gyomaendrőd. Mint azt a
gyomai származású Varga Lajostól,
az UTE vezető edzőjétől megtudtuk,
Gyomaendrődön rendeztette volna
meg amagyar, francia, izraeli kétna
pos válogatott tornaversenyt,
amelynek els6 fordulója ez év tava
szán Párizsban volt Tulajdonkép
pen Esztergomé lett volna a rende
zés joga, ám a város valamilyen ok
nál fogva lemondott erről.

- Mindezt megtudva kész tervek
kel jöttem el Gyomaendrődre. kl. it
teni rendezéssel a Magyar Torna
Szövetség főtitkára, és aszövetségi
kapitány is egyetértett. A rendezés
hez Forgács Róbert, aszövetség fő

titkára 150 ezer forintnyi támogatást
adott, amelyből a bírói díjakat, a
csarnokbérleti díjat és atornaszerek
szállítását fizettük volna - mondja
Varga Lajos. - A kísérőkkel, hazai
és külföldi újságírókkal együtt körül
belül hatvan személy fogadására al
kalmas üdülőt is béreltem.AMagyar
Televízió felvételt akart készíteni, s
emellett bemutatták volna egy-két
percben Gyomaendrődöt és neve
zetességeit.

Varga Lajos és Babos Lászlóné,
a tornacsarnok igazgatónője június
11-€n tájékoztatta erről a polgár
mestert, aki a maga részéről támo
gatásáról biztosította az augusztus
közepén lebonyolítandó rendez-

Nemzetközi
tornaverseny

lett volna

J

101-21 48 pont
88-25 42 pont
76-23 41 pont

2
5
5
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Pelyváék fel akarnak
jutni a másodosztályba!

A15 hazai mérkőzést 8950 néző látta összesen. kl. országban alegkevesebb
gólt Gyomaendrőd csapata kapta. A megyei gólkirály: a vésztői Horváth lett 22
góllal. 2. agyomaendrődi Fehér, 3. aszintén gyomaendrődi Zsombok 20-20 gől

lal. A labdarúgó-szakosztály nevében köszönetet mondok mindazon intézmé
nyeknek, gazdasági egységeknek, vállalkozóknak, szurkolóknak, akik hozzáse
gítették aváros csapatátasikeres szerepléshez. kl. 1991-92-es bajnoki évet már
Gyomendrődi Futball Klub néven kezdi meg városunk újdonsült NB III-as csapa-
ta, az ifik és aserdülők is. Vass Ignác

Klub alakult
Június B-án megalakult a Gyomaendrődi Futball

Klub, s július lO-i közgyűlésükön elfogad ták a klub alap
szabályát és megválasztották a vezetőséget. A Gyoma
endrődiFutball Klub elnöke Kulik István, elnökhelyettese
Nagy Antal. Az ügyvezetőalelnök Vass Ignác lett. A klub
elnökségi tagjai: dr. Dávid Imre, Darída Pál. Rácz Bélát vá
lasztották a fegyelmi bizottság elnökévé, melynek tagjai:
Szettelí Béla és Hornok Péter.

Alakulnak az új labdarúgócsapatok
Békés megyében. Gyomaendrődön

létrejön a Gyomaendrődi Barátság,
amely augusztusban indulhat a me
gyei harmadosztályban. Szakálos Er
nő, a focisták szakosztályvezetője el
mondta, hogy egyelőre csak tervezik a
kézilabda és a diáksportszakosztály
beindítását. A Barátság névadója Do
bó Imre intéző, egyébként a húszas
években is volt Endrődnek egy ilyen
nevű csapata. Apolgármesteri hivatal
közel félmilliót adott nekik, hogy felú jit
hassák az endrődi pályát, ahol majd
játszanak. A szponzorok közé városi
magánvállalkozók is tartoznak.

Megalakulásukhoz egy olasz csa
pa~ a La Canale is hozzájárul~ hiszen

amikor itt jártak Gyomaendrődön, ale
endő barátságosok játszottak velük.
Ekkor gondoltak arra, hogy akár abaj
nokságban is indulhatnának. Pelyva
Miklós, aGYESTKvolt játékosa, aBa
rátság játékosedzője szerint van esé
lyük, hogy feljussanak a másodosz
tályba. A gárda olyan felnőtt és fiatal
focistákból - elsősorban endrődiekból

-áll, akik aSparlacusból kiszorultak.
A sportegyesület vezetőség ébe

Szakálos Emőn, Pelyva Miklóson és
Dobó Imrén kívül Márton Gábor elnö
köt, Németh Dezső elnökhelyettest,
Dávid Mátyás szakosztályvezetó-he
Iyettest és Szigetvári Bélát választot-
ták be. (szil)
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A GYOMAKÖTŐIPARI SZÖVETKEZET

KEDVEZŐÁRON értékesítésre,
illetve tartós bérletre felajánlja a város

központjában lévő lakás- és üzlethelyiségc
céljára alkalmas alábbi ingatlanait:

Gyomaendrőd,Rákóczi u. 6.
Gyomaendrőd, Hősök u. 50.
Gyomaendrőd,Hősök u. 52.
Gyomaendrőd,Hunyadi u.l.

Érdeklődnilehet: Gyomaendrőd,Hősöku.
52. Titkárság, telefon: 67/31-344.

Telefax: 31-031. Telex: 83-260

Kikötőazutazás
tengerén...

a békéscsabai FIUME SZÁLLÓ, amelyben
- 110férőhelyes 1. o. étterem,
- 30férőhelyeskülönterem,

- HBH sörözőhelyben főzött bajor sörrel,
- CHARPIGIANIfagylaltozó,

- DIXIgyorsbüfé,
- 39 db fürdőszobás, színes televízióval, rádióval,

telefonnal, reméli,
minbárral nemsokára
felszerelt az Ön hajója

szoba is kiköt a
várja FIUME

kedves kikötőjében.
vend~geit! - 5600
FásiAdám Békéscsaba
ügyvezető Szent
igazgató és I;tván tér

aház 2
valamennyi T i.

dolgozója 66/2~-244
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Magyar Parasztszövetség
AMagyar Parasztszövetség amagyar parasztság társadalmi szerve

zete, aparasztság érdekképviselete. Nem politikai párt és nem is kíván
az lenni, hacsak külső körülmények - aparasztság érdekeinek védelmé
ben - erre nem kényszerítik.

A Magyar Parasztszovetség érdekképviseleti tevékenységében fel
használ jogi eszközöket, pénzugyi és piaci eszkózöket, szakmai és tudo
mányszervezési, szakm ar, szervezésI eszközöket.

A parasztságnak mint történelmi osztálynak, s m:i1t a: elmú~ 40 év
kollektív kárvallottjának erkölcsI rehabilitációja; Atulajdoni - kiemelten a
mezőgazdasági rendeltetésű toldtulajdoni - viszonyok állampolgári jo
gon történő rendezése; társadalm I esélyegyenlőség és ágazati sem le
gesség törvényes biztosítása és állami szavatolása; gazdaságilag kor
szerű, társadalmilag és Jogilag az önkéntesség elvén nyugvó szövetke
zeti politika megvalósítása.

Atulajdonjog tehermentes helyreállítását kóvetelJük amezőgazdasá

gi ingatlantulajdon minden form ájára, az állam i ingatlan-nyilvántartás
ban szereplő minden művelési ágra.

Avadászati jogot aföldtulajdonhoz kapcsolódónak tekintjük és ava
dás,zati törvény kidolgozásához ezt tartjuk elvi alapnak.

Allam i gazdaságok létesítésénél és fenntartásánál az alapelv ugyan
az, mint minden állam Iüzem esetében. Az állam az eszközöktulajdonlá
sánál és üzemeltetésénél akkor lépjen be, amikor ezt amagán- és szö
vetkezeti szféra gazdaságosan megtenni nem tudja.

Szövetkezeti nagyüzem ek, term előszövetkezett gazdaságok eseté
ben -- a tagok érdekvédelmét szem előtt tartva - követeli a Magyar Pa
rasztszövetség atagok és orökösök tulajdonjogának rendp.zését. aszö
vetkezeti alapelvek, kLilönösen az önkéntesség elvének és gyakorlatá
nak helyreállítását, aszovetkezetek megújítását.

A Magyar Parasztszövetség úJ szövetkezeti politikát kezdeményez
és új szövetkezeti törvény megalkotását sürgeti.
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Az e drődiek is gyógyszállót
akarnak építeni
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Szerkesztöség: Békéscsaba,
Andrássy út 12.
Telefon: 66;21-692
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Felelös kiadó: Kepenyes János. a
Del-Kelet Kft. ügyvezetö igazgatója.
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szállót részvénytársasági
formában tervezik fel·
építeni. A rendelkezésre
bocsátandó terület az
alaptőke 8-12 százaléka
lehet, amely az önkro- I

mányzat részesedését
adná. A szükséges tökét
a Baráti Kör alapítvány
ból kívájna létrehozni 
tudtuk meg a június 21-j
tanácskozás emlékezte
tőjéből.

val felépítendő gyógy
szálló létrehozásáról. Er
ről egyébként az
Endrődiek Baráti Köre
ezév április 12-j közgyűlé
sén döntöttek. A gyógy
szálló lehetséges
területe az úgynevezett
Bikaakol és a holtágak
közötti terület aKisrét
zug és a Sóczó zugi csa
torna mellett lévő sza
bad terület. A gyógy-

,
GYOMA- SZO
ENDRÓDI -,
·BESZED
FÜGGETLENVÁROSI HAVILAP
Felelősszerkesztő:Hornok Ernő

ej!f07TU1en áróáiSzó- 'lJeszM

ADY-WAKft.
MEGNYITOTTA AZ ERZSÉBET LIGETI STRAND KEMPINGJÉBEN

A KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYSÉGÉT,
NEM CSAK KEMPINGEZŐ VENDÉGEK RÉSZÉRE

AKEMPING KÖZÉRT ÉLELMISZERREL ÉS VEGYESÁRUVAL VÁRJA KEDVES
VÁSÁRLÓiT, NAPONTA (HÉTVÉGÉN IS) REGGEL 6-TÓL ESTE 6-IG.

Ez év június 21-én dr.
Frankó polgármester,

. Gellai alpolgármester,
Valach Béla önkor
mányzati képviselő, va
lamint az Endrődiek

Baráti Köre részéről Tímár
Máté elnök, Császár Fe
rencné titkár, dr. Gellai
Imre és Császár Ferenc á
baráti kör tagjai tanács
koztak egy a nagylaposi
hőforrás felhasználásá-
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A Katona József M\lveI6

dési Központ szervezésében

ismét megrendezésre kerül

1991. július 28-án 9-20 óráig
a nyolcadik

KÖRÖS-PARTI
JULIÁLlS

Gyomaendrődön

SZÍNPADIPROGRAM:
9.00 Szórakoztat6 zene
10.00 Társastánc-bemu-

tatá
10.20 Néptánc - a V~dvi-

rág Gyermekcsoport bemuta
tója játékos ügyffi1':égi ver

seny gyerekeknek - üdítóhor

gászat, lekvároskenyér-evés,
léggömb, tánc

11.30 A gyerekek kedven
cei: Puszi és Ernesto bohó
cokmúsora _

12.3~13.30 Szórakozta-
tó ártérzene

13.30Divatbemutató
14.00 Ebszépségverseny

németjuhászoknak! Szájko

sár kötelező! Nevezés: a hely
színen 13.45-ig.

14.30 A Kőrősmenti Szö-
vetkeZ4!ti Néptáncegyüttes
músora

15.00Karate-bemutatá
15.30 Játékos ügyességi

verseny felnőtteknek. Sör
ioo verseny, házaspárok ve
télkedése

17.00Tombolahúzás
18.00 Záróbuli: "Bolond

világ" címmel a Modern

System Pap Rita és Bodnár

Attila koncertje. Előzeneka

rok: az Alexis és a Törekvő

Tanerők.

-
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FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

Az áfész-elnök a
munkakönyvérevár

Augusztus elején az áfész küldöttei közül hetvenhárman írták

alá azt a nyilatkozatot, amelyben az áfész és az áfész-nyomda

pénzügyi helyzetére hivatkozva kérik egy rendkívüli küldöttgyűlés

összehívását. Aszeptember 7-én megrendezendő küldöttgyűlé

sen, ahírek szerint, Török Sándor lemond elnöki tisztéről. ..
(2. oldal)

Betörtek a tornacsarnokba

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

Fekécs Sándorkalauz 1287200osztrákschillingetnyert

BzAusztria-Lottón. (6. oldal)L ~

A milliomos
kalauz

Rács mögött
avárosháza

dolgozói
(3. oldal)

A Gyózelem Tsz július vé
gén 700 kérdőívet juttatott el
a szövetkezet tagjaihoz. A tsz
vezetése arra volt kíváncsi,
vajon mi a tagság véleménye
a kárpótlási törvény kapcsán
a töldtulajdonról. Név nélkül
kitöltendó ívekból négyszáz
nyolcvanat juttattak vissza.

(5. oldal)

Nem
kel a
föld?

A DV-WA Kft rendkívüli
parabola antenna vásárt rendez

aug. 30-tól
amíg a készlettart.

HEPTA-70programossztereóbeltéri
egységgel, 1,1 méterestükÖITeI, 1,2dBfeÜel.

Viszonteladóknak készpénz fizetés esetén
további árengedmény.

Dr. Frankó nem
tudta elővenni•••

(4. oldal)
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Az áfész-elnök
amunkakönyvére vár
*Rendkívüli küldöttgyűlés lesz *Török nem
mondja meg... *Ha lemond, nem kap pénzt

Augusztus elején az
áfész 146 küldötte közül
hetvenhárman írták alá azt
a nyilatkozatot, amelyben
az áfész és az áfész-nyom
da pénzügyi helyzetére hi
vatkozva kérik egy rendkí
vüli küldöttgyűlés összehí
vását. A napirendi pontok
között szerepel az áfész el
ső félévének pénzügyi hely-

zete, valamint bizalmi sza
vazás egyes tisztségvisel6k
mandátumáról.

Szerettünk volna erről

többet megtudni Török

Sándortól, az áfész elnö
kétől, aki azonban teendői

re hivatkozva elzárkózott a
nyilatkozattól. Megtudtuk vi
szont, hogy a szövetkeze
zet dolgozói igencsak elé-

gedetlenek elnökük tevé
kenységével. Török Sándor
hónapok óta érdemi munkát
nem végez. Egy korábbi
döntés szerint a szövetke
zetnek hatvan dolgozójától
kellene megválnia, ám hogy
a létszámcsökkentést mi
lyen elvek alapján végez
zék el, arról ma sincs dön
tés. Megtudtuk, hogy Török

Sándor ódzkodik a döntés
felelősségétől. Ő ugyanis
nem fogja megmondani an
nak a dolgozónak, hogy fe
lesleges, akivel 15 éve
együtt dolgozik.

Többek szerint az áfész
elnök előbb-utóbb lemond.
A Szó-Beszéd azonban úgy
tudja, hogy Török Sándor
inkább arra vár, hogy fel
mondjanak neki. Ez év ta
vaszán az igazgatósággal
megkötött munkaszerz6dé
se ugyanis úgy szól, hogy
felmondás esetén hat hóna
pig továbbra is kapja a fize
tését.

Szeptember 7-én a kül
döttek kérésére rendkívüli
áfész-küldöttgyűlést ren-
deznek... H. E.

Hat és fél milliós veszteség

AUTÓT I ÁRULNAK A RUHÁZATI BOLTBAN,
Atszervezés az áfésznél

vül olcsó és bőséges áruválaszté
kot kínáló ,KGST-piac". Szó volt ko
rábban az üzletek bérbe adásáról.
Erre a szakvezetés tervet is készí·
tett, ám végül is avezetői értekezle·
ten, ahol a szakemberek kisebb
számban vesznek részt, úgy dön
töttek, hogy az áfész ne adja bérbe

Hogy az átész gazdálkodásán len
dft~ valamit az üzletek megszünteté
se, áthelyezése, nem tudni, de tény,
hogy még mú~ év első félévét hatm il
liós nyereséggel zárta aszövetkezet,
addig az re első félévben 6,5 milliós
vesz1eséget könyvelhettek el. Mint
azt Babos Lászlótól, az átész keres
kedelmi osztáIyvezetájétál megtud
tuk, a veszteség egyik oka, hogy a
szövetkezet hitelekből gazdálkodik, s
az uűbbi időben jelentósen emelked
tek abankkölcsönc.< kamatai. Avesz
teség másik oka, rogy aszövetkezet
szaood pénzeszközeit átadta egy
személyes kft-jének, az áfész-nyom
dának. Errol egy~ént koráboon az
igazgatóság döntött. Az átész csök
kenő forgalmára jellemző, hogy múlt
év első félévéhez képest idén mind
össze 86 százaléknyi vo~ az árbevé
tei, azaz az áruforgoom és atermelé
si érték. Leginkább csökkent a keres
let a műszaki cikkek, a jármúalkatré
szek és a kerti kisgépek, valamint a
kazánok iránt. A forgalom csökkené
sének másik oka, rogy aközületi vá
sár1& jelentős részét nem szolgálják
ki, hiszen fizetésképtelenek. Közüle
tek csak készpénzre kaphatnak árut

Babos Lászlótól megtudtuk,

hogy a július közepétől augusztus
20-ig tartó árleszállítások célja az
árukészlet leépítése volt. - Arra kell
törekednünk, hogy az iparcikk- és
ruházati forgaimat visszaszorítsuk,
mert ezek azok a területek, ame
lyek veszteséget hoznak. Emellett
óriási konkurenciát jelent a rendkí-

Küszöbön apIacgazdaságI Éppen ezért aGyo
maendrőd és Vidéke ÁFÉSZ úJabb átszervezésbe
kezdett, már amI abolthálózatot illeti. Figyelembe
vették, hogy gyarapodott a konkurrencia száma,
s ugyanakkor egyre kevesebb az emberek pénze.
Az átszervezési elképzelés szerint a Mező Imre
lakótelepI (Vásártérllakótelep) ruházatI szaküzlet
alapterületét csökkentették, s a felszabaduló ré
Izen személygépkocsIk bemutatására és értéke
sítésére alkalmas Járműszaküzletet hoznak létre.
Az autásbolt helyén pedig a Vadász bisztróhoz
kapcsolódva Játéktermet alakítanak kl.

A lakberendezési bolt galériarészére átköltöz
tetIk asport- és játékboltot. A játékbolt helyére a
lakás1elszerelésl üzlet költözik. A lakásfelszerelé
sI bolt helyén a Füszérttel folytatott tárgyalások
alapJán egy dIszkontáruházat létesítenek.

az üzleteit. Ennek oka feltehetően

az, hogy ellenkező esetben a köz
ponti igazgatás létszámát jelentő

sen csökkenteni kellett volna, ez
pedig a vezetői értekezlet résztve
vői közül több embert is érintett vol
na - mondta végül Babos László.

H.E.

A mezőgazdasági boltot összevonnák a 4. sz.
vasárú üzlettel és a mezógazdaságl bolt helyén

. palackozott Italokat árusítanának.
A 19. sz. vas-műszaki bolt árukészletét előbb

átcsoportosítják, részben az endrődi, részben a
gyomai szaküzletekhez és a bolt helyén a Körös
mentI Skálával közös diszkontáruházat nyitnának
meg.

Az átész Júliusban bezárta a gyomai hatósági
húsboltot, s azóta a Stop melletti ÁBC-ben érté
kesítik aszabványon kívüli húst. Az áfész ezt a lé
pését azzal !!"t1okolta, hogy kereslet hiányában a
Stop ABC-ben ahúsförgalom teljesen megszűnt,

bár itt az árusítás feltételei jobbak, és itt ahúsér
tékesítés ls gazdaságosabb.
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Újabbsvéd
segély érkezett

Július 26-án, pénteken
este újabb segélyszállít
mány érkezett Svédország
ból. Most kétszer annyi ru
haneműt, hűtőszekrényt és
villanytűzhelyt gyűjtött ösz
sze a svéd Skaraborgs me
gyei vöröskereszt, mint
amennyit egy hónappal
azelőtt, június 23-án hoztak
el Gyomaendrődre.

Kerstin Petersen, a Ska
raborgs megyei vöröske
reszt képviselője elmondta,
hogy az első szállításr61 ké
szűlt videofiImet is bemutat
ták a svéd vöröskereszt ve
zetőinek, akiknek igencsak
tetszett a segély gyoma
endrődi fogadtatása. - A
svédek egyébként is szim
patizálnak a magyarokkal, s
éppen ezért segítőkészek,

ha a segítségnyújtásr61 van
sz6 - mondja.

Kerstin Petersentől meg
tudtuk, hogy a segítség
nyújtás egy hosszabb távú
kapcsolat kialakítását is cé
lozza. Terveik közt szere
pel, hogya Skaraborgs me
gyei vöröskereszt vezető

sége a közeljövőben Gyo
maendrődre látogat, mert
szeretne megismerkedni az
itteni emberekkel és a helyi
vöröskereszt munkájával.

A segélyszállítmányban
lévő ruhaneműket a rászo
rul6, elsősorban nagycsalá
dosok közt osztják szét. A
ruhaneműk kelendőségét

jelzi, hogy városunk polgár
mestere - mint rászoruló?
is talált magának egy diva
tos házi köntöst... ~ke-

Az elbocsátott
Szabó újra dolgozik·

.Törvénytelen volt,' .
a munkaügyi bíróság .döntése

Szabó János. a Hötechnikai és Gépipari Vállalat egykori
szállitási ügyintézöjének munkaügyi dolgairól, pereiröl már
többször beszámoltunk a Szó·Beszédben. A mintegy 13 hó·
napja munkanélküli Szabót rehabilitálták. A Legfelsöbb Biró·
ság ugyanis - mint lapunknak Szabó János elmondta - tör·
vénytelennek és jogsértönek minösítette a megyei munkaügyi
biróság jogerös döntését. és új határozathozataira utasították.
- Ez meg is történt és visszahelyeztek a vállalathoz, azzal.
hogy a szokott idöben vegyem fel a munkámat. Számomra a
szokott idö reggel félB·at jelent. hiszen mint szállítási ügyinté·
zö annak idején ekkor kezdtem a munkaidömet. Ám kiderült.
hogy betanitott munkásként a gépes mühelyben kell dolgoz·
nom. Egyébként a szállítási ügyintézöi állást nem szüntették
meg. csak a neve lett más. Ezt a munkát a kooperátor és disz·
pécser végzi jelenleg. Egyébként ideiglenesen helyeztek
mostani beosztásomba - mondta Szabó János, aki továbbra
is a vállalat munkástanácsának elnöke.

Szujó Zoltánnak. a vállalat igazgatójának nincs véleménye
Szabó János visszahelyezéséröl. Éppen ezért nyilatkozni sem
kiván lapunknak... -oke-
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Összedől a Pavilon?

Ki mit dönt?

Parkoló is épül
Nem várt fejlesztési összeget kapott Gyomaendrőd.

Ezt a pénzt az elképzelések szerint újabb gyalogos át

kelőhelyek kiépítésére (Kolmann-telep, endrődi orvosi
ügyelet), valamint újabb parkírozó helyek (a gyomai

gyógyszertár mellett, valamint a Hősök úton, a lakbe

rendezési bolt mellett) kiépítésére használná fel.

lehetőséget kapna, hogy
kipróbálja lapszerkesztési
tudományát. Ezt követően
választanák ki a Gyoma
endrődi Híradó felelős

szerkesztőjét.

Dr. Farkas Zoltán al
polgármester a Gyoma
endrődi Híradó elmúlt havi
számait egy jóindulatú
gimnazista önképzőköri

laphoz hasonlította. Sze
rinte mindenképpen szük
séges lenne egy népsze
rűbb, színvonalasabb la
pot készíteni. Tény, hogy
a Gyomaendrődi Híradó
ez év első félévéig 200
ezer forintnyi veszteséget
hozott az önkorm ányzat
nak.

2-ről 3-ra virradóra, 2 óra
tájban újra a diszkóban
járt. Most a Pavilonba láto
gatott el és az épület oldal
só, zárt ajtaján dörömbölt.
Az ajtót nyitó pincérnek
nem kis indulattal magya
rázta, hogy diszkót a Pavi
lon csak bent, az épület
ben tarthat és csak hajnali
1 óráig. Odabent viszont a
Pavilon épületének roz
zant állapota miatt a disz
kós nem vállalta a felelős

séget a vendégekért. A
hangerő miatt - a hírek
szerint - bármikor össze
dőlhet az épület. - oke

A város önkorm ányzati
képviselői többször is jelez
ték elégedetlenségüket a
városháza kiadásában
megjelenő, Valuska Lajos
szerkesztette Gyomaend
rődi Híradóval kapcsolat
ban. Valuska Lajos néhány
hónapos működése után,
szeptember elsejétől nem
vállalta tovább a városi lap
felelős szerkesztését, idő

hiányra hivatkozva. Peda
gógusi munkája mellett
újabb tanulmányokat kezd
ez év őszétől.

Az önkormányzat újra
pályázatot hirdetett, mely
re eddig, lapzártáig, hár
man jelentkeztek. A testü
let tervei szerint minden
pálvázó két-két hónaora

Megújul a
Gyomaendrődi

Híradó?

kózhat éjszakánként. A
vendéglő vezetője ugyan
is ellátogatott a városhá
zára, és kérte a polgár
mestert, mutassa meg azt
a papírt, melynek alapján
ők nem rendezhetnek
táncm ulatságot. - A pol
gármester kérte, hogy fá
radjak vissza másnap, ad
digra előkeresik az iratot.
Ám másnap a polgármes
ter közölte, hogy ilyet elő

venni nem tud, merthogy
nincs. E szerint mi is disz
kózhatunk - mondta a
Praktik vendéglő bérlője.

A polgármester augusztus

* Valuska lemondott

* Hárman pályáztak

* A veszteség marad?

gármesteri hivatal ugyan
tárgyalásokat folytatott a
Halászkert, a Pavilon és a
Praktik strandvendéglő

vezetőivel, ám ezek mint
ha nem vezettek volna
eredményre. Annál is in
kább, mert például a Prak
tik strandvendéglő is disz-

Az önkormányzat július
4-én már tárgyalt egy
esetlegesen bevezetendő

esti csendrendeletről. Az
Erzsébet-liget környékén
lakók és nyaralók ugyanis
a hangos éjszakai diszkó
zene miatt nem tudnak
nyugodtan pihenni. A pol-

Az augusztus 13-án sebtében összehívott önkor

mányzati testület a szociális segélyek odaítélésének

módjáról is tárgyalt. A törvény ugyanis a tízezer forint

alatti szociális segélyek odaítélését önkormányzati tes

tületi hatáskörbe utalta. Az ülésen a testület ezt a hatás

kört átadta a polgármesternek. A tízezer forint feletti se

gélyekről viszont a képviselő-testület dönt.

A polgármester
nem tudta
elővenni...
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Nem kell a föld?

Izzadságcseppek
(Megjegyzések a Gyomaendrődi Nyár

1991. programfüzetéről)
E kiadványra szükség van, di

cséretes, hogy nyolcadik alkalom
mal kerül (odakerül?) a települé
sünkön üdülők, turisták kezébe. ÁJ
talában íratlan szabály, hogy min
denki asaját lovát, ez esetben saját
városának értékeit dicséri. De atúl
zó jelzők, unalmas sztereotípiák
gyanúsak az érdeklődők számára.
Például ilyen az 5. oldalon található,
ahol a Hídfő étterem ,finom falatok"
fogyasztására invitálja a vendége
ket. Döntse el az ételt elfogyasztó a
minősítést! A;z ENCI épületéről min
den mást el lehet mondani, csak azt
nem, hogy "impozáns". Úgy hatá
sos, ha a szocialista építészet futó
szalagon gyártott egyik műveként

értékeljük. A 6. oldalon én dicse
kednék aGyomán született, világhí
rű Határ Győző Kossuth-<:líjas író
val-költővel. (Sokan tudomásul sem
veszik Gyomaendrődön a nagy
egyéniség helyét szülőföldjén, pe
dig tisztjük és kötelességük lenne.)

"...alkotásainak száma mintegy
2000". olvashatjuk a Vidovszky Bé
la festőt méltató sorokat. A szám
után a pont elhagyásával tudha~uk
meg alkotásainak számát. A "Cori
ni-kiállítás" fejezetben a múlt és je
len idő váltakozó alkalmazása sem
alegszerencsésebb.

Továbbá az endrődi tájház (kis
kezdőbetűvel) a volt nagyközségi
tanács építő és karbantartó üzeme
restaurálta (szintén kis kezdőbetű

vel). "...a A Katona József Művelő
dési Központ... látogatottsága, ki
használtsága szinte maximális". Ez
ellen protestálok és nem maradok
egyedül. Ebben a HÁZBAN még

nagyon sok rejtett lehetőség

szunnyad, ami megvalósításra vár.
Aszolgáltatásaikat leíró mondat za
varos, félreérthető, nyelvhasználati
lag helytelen. "Bízunk benne, hogy
ön is talál megfelelő kapcsolódási
pontot az intézménnyel!" A kapcso
lódási pont kifejezés a műszaki és a
technikai leírásokban használatos.
Honti Antal grafikus művelődési

színterének ismertetése tényszerű,

nem hivalkodó, az áldozatkész pol
gárés művész méltó dícsérete.

A Soczó Elek Motormúzeum
szakszerű rövid története egyik fő

erénye a műsorfüzetnek. A Kner
Nyomdaipari Múzeumnálleírtak tar
talma igazi szellemi morzsa. Büsz
kék lehetünk arra is, hogy lehető

ség van a templomainkban meg
rendezendő orgonahangversenye-

A Gyomaendrődi Győze

lem Tsz július végén 700
kérdőívet juttatott el a szö
vetkezet tagjaihoz. A tsz
vezetése arra volt kíváncsi,
vajon mi a tagság vélemé
nye a kárpótlási törvény
kapcsán a földtulajdonról. A
név nélkül kitöltendő ívek
ból négyszáznyolcvanat
juttattak vissza. Mint azt
Iványi Miklós elnök az érté
kelés után elmondta, a tag
ság 75-80 százaléka a föld
jét közös használatban
hagyná. Egyénileg gondos-

ket évek óta a zenebarátoknak
ajánlani.

A "sportcsarnok, horgászverse
nyek" címszó alatt meghirdetettek túl
általánosak, nincs egy rangos torna
köztük vaJamely labdajátékban.

A helyi autóbusz-közlekedés me
netrendjének részletes közlése nagy
szerűen segíti azokat az idelátogató
kat, akik széltében-hosszában sze
retnék megismerni Gyomaendródöt
A szolgáltatásaikat reklámozó cégei<
közül "kilóg" a Praktik azzal, hogy
olyat hirdet am~ már nem nyú~, és
olyat ami nem vaJós. A;z Ezerjó ven
déglójének jelenlegi vízuális "élmé
nye" esztétikailag inkább vendégri
asztó (a WC-k állapota, a helyiség
padlózata, a legyek stb.).

A Lenin út 124. szám alatti élel-
miszerboltjuk zöldséget, gyü-

kodna a föld megművelésé

ről 15 tsz-tag, tizenegyen
társas vállalkozásba vin
nék, ám a tsz-közösségből

a földjével együtt senki sem
akar kilépni.

A kérdőív utolsó pontja.
az egyéb javaslatokra volt
kiváncsi. íme, ezek közül
néhány: "Tehermentesen
vittem be a földem, hát te
hermentesen adják vissza.
Ha rendes árat adnak érte,
eladó lesz a földem. Az egy
hektár háztáji területet, mint
eddig, hagyják érvényben.

Elkészült
az

• •Ipari
iskola

mölcsöt mostanában mikor árult?
Az ~ található gyorsétkezdében ka
kaón, kávén és üdítőn kívül mással
nem szolgálnak. A közölt fotók jól
érzékeltetik egy tipikusan alföldi kis
város vendégváró hangulatát. A
felemásra sikerült kiadványt az
iránytúként jól használható gyoma
endrődi tér1<ép zá~a, kifogásolni va
lókkal:

A katolikus rövid o-vaJ, a turista
rövid u·vaJ írandó. Egybeí~uk a
ment6állomás, üdülőterület, bir1<a
csárda, gulyáscsárda szavakat.
Kisbetús aUget fürdő és aKözponti .
rendelő második tagjának kezdőbe·

túje, kötőjel nélkül (Lásd 6. oldalon
kötőjellel).

A gimnázium új névadója Kner
Imre, ezt már nem kell szégyellni. A
településen van egy harmadik kö
zépiskola és mellette a Kner-emlék
mű, egyik sincs jelölve a tér1<épen.

Az ide látogatók számát tekintve
városunk nagykorú idegenforgalmi
hellyé cseperedett ezért is kell kö
rültekintőbben, jobban a felsorolt jó
szándékú kritika közepette a kilen
cedik kulturális programfüzetet
megszer1<eszteni.

Hajdú László

Ne herdálják el a közös va
gyont, amiért mi, nyudíjasok
is megdolgoztunk. Huszon
öt mázsa májusi morzsolt
kukoricát kérek, mint eddig.
Ha a háztájit megkapom,
nem tartok igényt semmifé
le földre. Háztáji kell, a töb
bit a tsz-ben hagyom ha
szonbérbe. A meglévő föl
demnél többet vásárolni
nem. akarok. Háztájit to
vábbra is kérek... "

- Kiderült a kérdőívek

alapján, hogy a jövőt to
vábbra is nekünk kell meg
határozni. Irányt kell mutat
ni azoknak is, akik a tsz-en
belül kisebb vállalkozáso
kat szeretnének létrehozni.
A kisgazdapártnak is be kell
látnia, hogy a tsz-ek nem a
parasztság ellen vannak.
Az együtt maradás szándé
ka a szövetkezetek életké
pességét bizonyítja, s jelzi
azt is, hogy a szövetkezés
egyfajta biztonságot is nyújt
az embereknek - mondta
Iványi Miklós, tsz-elnök.

H_F.
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A MILLIOMOS KALAUZ
Hát mégis, mégis· van

nak csodák?
Egy szegényember,

akinek szerdán még arra
sem futotta, hogya két
gyerekének kenyeret ve
gyen, csütörlökre· virra
dóra 1 287 200 .osztrák
schilling boldog birtoko
S8 lett.

*
A gyerekek négy- és két

évesek. Két édes, rossz
csont fiú. Fekécs Sándor,
az apa a vasútnál kalauz, ti
zennégyezerért. Felesége
Erzsi, aki harmadik gyer
mekét várja, baromfigondo
zó. Illetve csak volt, amíg
meg nem szűnt a munkavi
szonya. A gyomai földszin
tes lakás ablakán hiába süt
be a nap, a két helyiség
padlója barnapúpos a'9om
bától, falát derékig eszi a
penész. Ki tudja, honnan
származtak ide a limlomo
kat rejtő, kékre festett búto
rok.

így éltek.
Sándor hajnali derengés

előtt, úgy fél három tájt járt
munkába, és este hét is

volt, mire megtért. És mégis
.sajnálta, hogy úgy döntött,
kilép. A kollégák miatt, "a
mindig máshol lenni" ro
mantikája miatt.

Ha nemzetközi vonatra
osztották be, műszak végén
sorra benézett az ülések
alá, felhajtotta még a sző

nyegeket is, nem bújik-e
meg valahol egy kis pénz
magocska. Néhány krajcár,
egy schilling, két schilling.
Néha összejött öt-hat is.

Fizetéskor irány a város:
szakad a nadrág, a két pár
cipőcske folyton "éhes".
Ahol gyerek van, ott mindig
kell valami. Ilyenkor Erzsi
zsebéből előkerül Sándor
nak is egy pohár sörre való.
Igen ám, de valami mintha
belebújt volna ebbe az em
berbe! Kis ördögöcskék
nyújtogatják feléje hegyes
piros nyelvüket: konyakot
akar. Ötvennél is több túló
rája volt az elmúlt hónap
ban, fáradt, elgyötört. Meg
aztán kapott is érte valami
pénzt. És Erzsi hiába
mondja, ne költsék el a ta
lált pénzt, azokat a jó kis

schillingeket. Az ital bátor
ságot ad, s a szerencse
hozta hat tallérka az Aust
ria-Lotto-árus zsebébe ván
dorol. Kitölti, csak úgy talá
lomra. Tizennégy, tizenöt,
huszonhét, huszonnyolc,
negyven, negyvenkettő.

"Na, Sándor, ennél rosz
szabb számokat nem is ír
hattál volna!"

Telt-múlt az idő.

Kelés pitymallatkor, va
csora fáradtan, ami akad a
boltban; frizsidert a nedves
falak miatt nem lehet tarta
ni. Lecsókolbász mustárral
és sok-sok kenyérrel. Jóké
pű legény az ura, gondolja
Erzsi, meg jó ember is, azt
a hat schillinget meg lehet
bocsátani neki. Mi mást is
vehettek volna érte! Igaz,
ha több is összejön... Mind
egy már.

Feküdjünk le, mondja
Sándor, és mint mostaná
ban mindig, még egy percre
két tenyere közé fogja so
ványka asszonya domboro
dó hasát.

Hallgassuk meg még a lot
tószámokat, mondja rá Erzsi.

Igaz is!
Es már recsegi is a ké

szülék: tizennégy... tizen
öt... huszonhét... huszon
nyolc...

Hallod-e!
Maradjál!
Negyven, negyvenkettő.
Angyal szállt át a szobán.

A kutya mordul egyet. Szo
katlan ez a sűrű csend.

***
Erzsi rántott csirkét süt.

Szép sárga falusi csirkét
bontott, az új ház udvarán
kapirgáltak még az imént. A
fazékban sáfrányszín,
gyöngyöző leveske fő, sok
zöldséggel. Itt termett a
kertben az is. Volt itt disznó
is, mikor vették a házat,
szép nagy ólIai, de azt le
bontották. Nem fáradoznak
hízójószággal, ősszel meg
töltik inkább a mélyhűtőt az
zal, ami az üzletben kapha
tó. Az ól helyén pirosra lak
kozott traktor pompázik. Fu
varozni is lehet vele. Ma
napság nemigen vesznek
az emberek - kivált az idő

sebbje - egyszerre har
minc-negyven mázsa sze
net, apránként szerzik be,
ami kell, így majd mindig
megjön a forint. Es Sándor
a maga ura lesz.

Szép, faragott cseresz
nyefa csillár került a nappali
szobába, a hálóba epedás,
puha franciaágy. A kis szo
ba sarkában vadonatúj
ágyacska vá~a az új jöve
vényt. ITT tévé igéző dalla
mot lop a fülünkbe, fuvola
szót. Magas sziklaormok
közt napsütötte lankák, sár
gállik a futóhomok. Indián
tanyát varázsol a szobába a
video. Gojko Mitic filmjét, a
Fehér indiánt...

***
Szóval megIS, mégis

vannak csodák!
Egy szegényember, aki

nek szerdán még arra sem
futotta, hogy a két gyereké
nek kenyeret vegyen, csü
törtökre virradóra 1 287200
osztrák schilling boldog bir
tokosa lett. Vermes Éva

Anyertes nyerőszámok: 14,15,27,28,40,42
- - -
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Bepótolni és megmagyarázni
nem kell, csak a tényeket közölni

Megdöbbenve olvastam a Szó-Beszéd
júliusi számában Fekete Elemér "gyoma
endrődi polgár" cikkét a június 30-i haran
gozássai kapcsolatban. Jó lett volna, ha a
cikkfró alaposabban körültekintett· volna a
cikk megírása előtt, mert akkor most ne
kem nem kellene írnom.

Ha ugyanis június 30-án vasárnap este átta
iefonált volna a város nyugati felére, bárki meg
mondta volna, hogy este 8-kor zúgtak a haran
gok. Igaz, nem egy órán át, mert azt műszaki

lag a faJapát-dÖlZskerék rendszerű harangok

nem bírták volna ki. Azok, akik ezen a va
sárnapon az esti 7 órai misén részt vettek,
arról is be tudtak volna számolni, hogy az
ősi ünnepi hálaadó himnuszunkat, a Te
Deumot (Téged, lsten, dicsérünk) is el
zengtük a függetlenség örömére.

Ha már itt tartunk, azt is elmondom,
hogy templomunkban október 23-át 1989
ben ünnepeltük meg először nyilvánosan,
nagy tömeg jelenlétében. Azóta minden
jelentős nemzeti ünnepet megtartunk
templomunkban. Sajnálattal állapítom

meg, hogyaválasztások óta a lelkes ha
zafiak egy része elmaradt, így inkább csak
a rendszeres templomba járóknak fonto
sak a nemzeti ünnepek.

Demokráciánkat, szabadságunkat és
az emberek hangulatát mérgezik a napon
ta fel-felröppen6 á1hírek és féligazságok. A
később megjelenő halkabb helyreigazítá
sokra már kevésbé figyelnek, mert akkor
már újabb hírekkel mérgezik magukat.

Iványi László
plébános

Válasz dr. Szerb
Györgynének

Moftó: Ahazug embert hama
rabb utolérik, mint a sánta kutyát.

Vallom, először mindig meg
kell nézni, ki mondta, és csak az
után, mit mondott. Ezért gondol
kodtam, foglalkozzam-e Szerbné
beteges rágalmaival. Végül úgy
döntöttem , hogy gyógyíthatatlan
betegek érdekében is lehet tenni
valamit.

Asszonyság! A memóriájával
baj van. A lányom és avejem
1978-ban, és csak egyszer utaz
tak Önnel. Miért nem mentek
többször? Nem akartak ingyen ta
xisai lenni Szerbnének. Nem
óhajtották a határon átvinni és
visszahozni az Ön csomagját, és
túlzásnak tartották, hogy Ön asa
ját részére még valutát is begyúj
tet ajándék címén.

A férjem nem utazott, én vi
szont csak egyszer, 1978 tava
szán utaztam a csoportjában.
1978 őszétől én is szerveztem az
utakat az Ibusz megbízásából. A
csoportomat soha, engem viszont
több alkalom mal vártak azzal a
határon, ~ogy bejelentés érkezett
ellenem. En tiszteletben tartottam
a szabályokat. így a feljelentő
nem ért cétt. Többszöri sikertelen
bejelentés után közölték, hogy
honnan érkezett abejelentés. Ön
nek nem mondanék ezzel újat.

Ennek ellenére én sem 1983
előtt, sem után nem foalalkoztam
Önnel. Azon viszont elgondolkod
hatna, hogy miért hagyták ott Önt

az utasai. Talán ugyanazért, am i
ért a Halász házaspár nem óhaj
tott többször utazni a csoportjá
ban.

Az már jellembeli probléma, ha
valaki olyat állít, amit nem is tud
hat. A lányomék a távközlési
üzem részéről semmiféle figyel
meztetésben nem részesüttek.
Miért is figyelmeztették volna
őket? Az olyan ember, aki más
tollával ékeskedik, akinek egy
tanfolyam sikeres vizsgájának le
tételéhez ajándékok adására van
szüksége, az nem tudhatja eldön
teni mások tudásának szintjét.

Igen, járok templomba, de a
férjem párttagsági könyve mellett
nálunk agyerm ekem keresztleve
le, konfirmációs levele is helyet
kapott. Az előző rendszerben is a
munkánkból énünk, most is. Ön
viszont a rendszer előnyeit élvez
te, tulajdonosa egy háznak, ami
ért más dolgozott meg, most vi
szont szitkozódik, mert így remél
előnyöket. Asszonyság! Talán
gyónással könnyíthetne a lelkiis
meretén, ha van egyáttalán. Egy
igaz állítása van, hogy Önt isme
rik Gyomán. Való igaz, ezért utaz
nak egyre kevesebben a csoport
jában, azért legyintenek amende
mondáira, ezért nem foglalkozom
én sem arágalm aival.

Az időskori szenilitás nem fel
tétlenül következik be, de ha már
elérkezett, nem tehetünk semmit.

Balogh Sándorné
Gyomaendrőd

Értesítjük Kedves Vásárlóinkat, hogy aközelmúltban meg
kezdtük akorszerűbb táplálkozást elősegítő, ún. "magvas"

termékek gyártását:

Körösi rúd
Lenmagos rúd
Napraforgó
magos rúd

zezámmagos zsemle
Ajánljuk továbbá szíves figyelmükbe rozskeverék kenye

rünket, amely 70 százalék rozslisztet tartalmaz.
A magas rosttartalmú speciális péksüteményeink fo

gyasztása egészségügyi okokból is ajánlott.
Keresse termékeinket aváros boltjaiban!

"Körösi" Sütő- és Édesipari Vállalat
Gyomaendrődi Űzeme
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Tények,
dokumentumok,
következmények
Attó! a pillanattól kezdve,

hogy a náci Wehrmacht betört
a Szovjetunióba, a nyugati
szövetségesek nyomban pán
célosokkal, repülőgépekkel és
ágyúkkal siettek a szorongatott
Vörös Hadsereg támogatásá
ra. A hadfelszerelés eljuttatá
sára-sürgősségi okok miatt ls
- az Atlanti-óceán északi ré
szét választották Murmanszk
és Arhangelszk irányában mint
legrövidebb útvonalat. Az elsó
hajókonvoj 1941. július köz~

pén indult el Angliából. 1942
februá~ábanmár hatalmas ha
jókonvojok szelték át az Atlan
ti-óceánt Murmanszk irányá
ban. A hadianyag-áradat meg
állftására Hitler repülőgépeket,
flottaegységeket és tengera
lattJárókat vont össze Norvégi
ában. A csaknem állandó nap
pali fény és a jéghegyek leh~

tetlenné tették a szövetséges
konvojok rejtőzködését. így a
folytonos német támadások
következtében óriási vesztesé
get szenvedtek a szövetséges
hajók. Ennek ellenére is hatal
mas hadianyagkészleteket si
került partra rakni Murmanszk
ban. 1942 tavaszán a brit ló
szergyárak háromnegyede a
Szovjetuniónak termelt. A há
ború után Sztálin és utódai
megpróbálták csökkenteni, j~

lentéktelennek feltüntetni a
nyugati szövetségesektől ka
pott anyagi segftséget. Nem
szfvesen vallották be, hogy a
Nyugat fegyver- és hadianyag
szállrtmányai nélkül nem tud
ták volna oly hamar megfordf
tani a háború menetét, mint
ahogy ez sikerült. Sztálin csu
pán egyetlenegy alkalommal
engedte meg, hogy a hivatalos
TASZSZ hfrügynökség közzé
tegye az 1944. április 30-ig ka-

pott amerikai, angol és kana
dai szállftmányok adatait. Ép
pen azért, mert a lakosság leg
nagyobb részének hozzáfér
hetetlen adatokról van szó, szó
szerint teszem közzé, amit a
TASZSZ 1944. Június 11-i j&
lentése tartalmaz. Mivel hosz
szú számsorról van szó, az an
gol és kanadai szállftmányok
felsorolásától eltekintek, csu
pán az USA szállftmányait is
mertetem. Ez is hatalmas tétel.

A hivatalos szovjet TASZSZ
közlemény szerint 1941. októ
ber 1-je és 1944. április 30-a
között az USA 5 milliárd 375
millió dollár értékben, 8 millió
500 ezer tonna fegyverzetet,
stratégiai nyersanyagot, élel
miszert és egyéb felszerelést
indftott útnak a Szovjetunió
számára. Ebből megérkezett 7
millió 400 ezer tonna, értéke 4
milliárd 612 millió dollár. Ez
után a TASZSZ jelentés tét~

les felsorolása következik az
USA szállrtmányair6l: 8872 r~

pülőgép, 3738 páncélos, 10
aknaszedőhajó, 12 nagy elhá
rftó naszád, 82 torpedóvetőés
kisebb elhárftó naszád, 206
771 tehergépkocsi, 5397 más
katonai jármű, 17 017 motor
kerékpár, 3168 légelhárftó
ágyú, 1111 nagyméretű légvé
delmi ágyú, 22 millió 400 ezer
lövedék, 991 millió 400 ezer
töltény, 87 ezer tonna lőpor,

130 ezer tonna toluol, nltrotolu
ol és ammóniák, 1 millió 229
ezer kilométer tábori telefonv~
zeték, 245 ezer telefon, 5 millió
500 ezer pár katonai lábbeli,
22 millió 800 ezer jardegyenru
ha-szövet, 2 millió 73 ezer au
tógumi, 476 ezer tonna magas
oktánszámú repülőbenzin, 99
ezer tonna alumfnium, 184
ezer tonna réz, 42 ezer tonna

cink, 6500 tonna nikkel, 1 millió
160 ezer tonna acél és acél
áru, közte 246 ezer tonna vas
úti sfn, 20 ezer 380 fém eszter
gapad, 257 millió 200 ezer dol
lár értékű különböző ipari fel
szerelés, 4138 hajómotor 1
millió 868 700 LE teljesft
ménnyel, 2718 légkalapács,
524 daru, 209 földkiemelőgép,
241 mozdony, 1154 lapos t~

hervagon, 2 millió 199 ezer
tonna élelmiszer.

Ezek után nézzük meg trz
adat tükrében, mekkora leh~

tett az USA termelése a hábe>
rú 5 éve alatt.

A háború megnyeréséhez
az Egyesült Államok - főleg az
elején - mindenekelőtt a hadi
anyag-termelés terén járult
hozzá A termelés a háború
elóttihez képest általában száz
százalékkal emelkedett. A ter
melés eredménye a következő

volt; 297 ezer katonai repüló
gép, 86 388 tank, 16 438 pán
célkoci, 2 434 535 teherautó,
123 707 vontat6, 2 700 OOO
géppuska, 17 400 OOO puska,
315 OOO tábori ágyú, 71 060
hadihaj6, 45 millió tonna űrtar

talmú kereskedelmi hajótér,
stb. A termelésnövelés érd~

kében 25 milliárd dollár értékű
új ipartelepekkel növelték az
ipari kapacitást. Az adatok
megtalálhat6k az America's
History 776. oldalán.

Öt és fél évi háború után a
náci Németország kapituláció
jával - 1945. május 8-án - vé
get értek a harcok Európában,
közel 50 millióan vesztették
életüket, még többen váltak
rokkant, végeláthatatlan m~

nekültfolyamok hömpölyögtek
Európa országútjain. A konti
nens romokban hevert.

A győztes angol, amerikai,
kanadai és a nyugati szövetsé-

gesek más nemzetiségű kate>
náinak több mint 90 százaléka
feladata teljesftése után bolde>
gan hazament. Nem úgy az
oroszok. Kelet-Európa népe
újra egy h6dftó, diktat6rikus
hatalom uralma alá került. A
náci Németország helyét a
kommunista Szovjetuni6 fog
laltael.

A négyhatalmi szerződés

szerint - USA, szovjet, angol,
francia - megszálló csapatok
hosszabb távon csak Német
ország területén maradhatnak.
Ezt a szerződést a Szovjetuni6
ugyanúgy megszegte, mint a
jaltai szerződést, mely szerint
minden népnek biztosftani kell
az önrendelkezés jogát, hogy
szabadon választhassa meg
államformáját és kormányát.
Ezek miatt aztán következett a
hidegháború és a fegyverkezé
si verseny a maga összes von
zatával.

A háború vége 6ta eltelt 46
év népünket erkölcsileg és
gazdaságilag súlyosan szátzi
látta. Igen sok ember és család
igazságtalan szenvedését
hozta. Sok tehetséges emb~

rünk az ország elhagyására
kényszerült.

Éppen ezért azt a hatalmas
történelmi lehetőséget, hogy
hazánk végre, ennyi év után
függetlenné vált, továbbá,
hogy idegen hadsereg nem
tartózkodik hazánk területén,
arra kell felhasználni, hogy
minden tehetségünkkel, tudá
sunkkal és szorgalmunkkal ki
vezessük országunkat ebből a
szerencsétlen gazdasági ká
tyúból, és népünket elindfthas
suk végre a felemelkedés út
ján. Ehhez minden embernek
hitet, türelmet és jó egész
séget kfvánok.

Fekete Elemér
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("----_FO_C_I-""J
1991. július 1O-én kezdte meg a felkészülést az NB III-ra

a GYFC. Heti négyedzéssel és 10 előkészületi mérkőzés

sei a hátuk mögött vá~ák az augusztus 24-i rajtot.
Lényeges változás nincs a keretben. Visszakerült a csa

pathoz Tóth Zsolt és Balázs Zsolt a leszerelést követően.
Távozók: Máté Sándor és Tóth Tibor, Gyulaváriba.

A polgármesteri hivatal segítségével felújítottuk az öltö
z6t, a pályát és a környékét. Nagyon sok társadalmi mun
kát végzett Dobó Gábor és Kiss Lajos fest6k. Köszönjük a
hivatalnak és a társadalmi munkásoknak a segítséget.

Változatlanul várjuk szurkolóink és a gazdasági egysé
gek belépését egyesületünkbe. Tagjainknak kedvezmé
nyes bérletet és kedvezményes szállítást biztosítunk a vi
déki mérkőzésekre.

Az első a lába között ment be...
Kecskeméti TE-Gyomaendrődi FC 3-1 (1-1). V.: Bá

nóczki. 1000 néző. 1991. augusztus 24-én.
A4. percben Szakács egy hazaadásnak tűnő labdát könnyedét akart felven

ni, ám a labda megtréfálta, és a lába közt a hálóba gurult Hét perccel az első

félidő vége előtt Durucskó átadását Zsombok egyedül vitte kapura, és a kapus
mellett élesen a hálóba lőtt. Szünet után a 47. percben a kecskemétiek újabb
potyagóllal szerezték meg avezetést Az utolsó előtti percben újabb kapushibát
követően akecskemétiek megszerezték harmadik góljukat

Az. ifimeccs eredménye:
Gyomaendród-Kecskemét 2-1 (1-0)

i.

AZ NB III. ALFOLD
CSOPORTSORSOLÁSA

Augusztus 25., 17 óra: Gyomaeendroo-Kecskeméti TE
szeptember 1., 16.30 óra: Fajsz--Gyomaendrőd
szeptember 8., 16 óra: Gyomaendrőd-Hódmezővásárhely
szeptember 15., 16 óra: Kiskundorozsma--Gyomaendrőd
szeptember 22.,15.30 óra: Gyomaendrőd--Gyula
szeptember 29., 15 óra: Csongrád--Gyomaendrőd
október 6.,14 óra: Gyomaendrőd-Szegedi D.
október 13.,14 óra: Orosháza--Gyomaendrőd
október 20.,13.30 óra: Gyomaendrőd-Dabas
október 27.,13.30 óra: Szigetszentmiklós--Gyomaendrád
november 3.,13 óra: Gyomaendrőd-eeglédi H.
november 10.,13 óra: Kiskőrös--Gyomaendroo
október 17.,13 óra: Gyomaendrőd-Makó
október 24.,13 óra: Gyomaendrőd-Nagyszénás
december 1.,13.30 óra: Mezőtúr--Gyomaendmd

Borzsák igazgató nem jelentkezett
Mint arról a Szó-Beszéd

júliusi számában már olvas
hattak, a Bethlen Gábor
Mezőgazdasági Szakkö
zép- és Szakmunkásképző

Iskola június 14-i értekezle
tén a tantestület Borzsák
Lajos pályázó igazgatói
megbízásával értett egyet,

így az önkormányzat július
19-én kinevezte Borzsák
Lajost ez év augusztus 1-től

az iskola igazgatójává.
Az új igazgató azonban

nem jelent meg munkahe
lyén augusztus 1-jén, s így
munkaszerződést sem kö
tött. A városháza illetékesei

telefonon érdeklődtek felő

le, ám kiderült, hogy jelenle
gi munkahelyén még fel
sem mondott, sőt főnöke

sem tud arról, hogy Borzsák
Lajos munkahelyet kívánna
változtatn i.

Az iskola igazgatói teen
dőit szeptember elsejéig a

jelenlegi igazgatóhelyettes,

Szilágyiné Katona Edit
vállalta. Az önkormányzati

testület úgy döntött, hogy a
pályázatot újra ki kell írni, s

ha minden jól megy, még az
ősz folyamán lehetne igaz

gatója az iskolának.



Dr Frankónak nincs kedve

H.E.

zói előtt, az nem tartozik senkire, sőt a nyilvánosság
ra még úgy sem.

Tisztelettel felhívjuk ezzel szemben dr. Frankó fi
gyeimét, hogy mint magánember azt csinál- vagy
szeretne csinálni -, amtt akar, de mint polgármester
nek kötelessége az önkormányzat munkájáról tájé
koztatni a nyilvánosságot. Még aSzó-Beszéden ke
resztül is, akár akarja, akár nem!

Kiégett
Rómeó

Augusztus 5-re virradóra Gyoma
endrőd és Körösladány között, aföld
úton egy még füstölgő, de már telje
sen kiégett Alfa Romeo személygép
kocsit találtak. Mint azt a rendőrség

megállapftotta, a járművet alaposan
kirámolták, mielőtt felgyújtották volna
Valószfnűleg lopott kocsiról van szó,
ám ez idáig még senki nem jelentke
zettérte.

Azt mondja dr. Frankó, a polgármester, hogy töb
bé nem mond semmit. Mármint, hogy nem nyilatko
zik a Szó-Beszéd olvasóinak. Hozzátette még, hogy
nincs 6 megsértődve, nem is haragszik, de neki már
nincs kedve nyilatkozni. Mindig kiírja őt az újság. Az
tette fel az j-re a pontot, hogy megjelent a Szó-Be
széd júliusi számában egy cikk: Nem erőszakolták

meg a jegyzőt, a polgármester csak szeretné... cím
mel. Ha mondott is ilyet viccese~ avárosháza dolgo-

.----------,----=---------r.-
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Többek szerint mintha belülről szakf·
tották volna fel az ajtót Mint az ké·
sőbb, a leltár során kiderült, semmit
nem vittek el acsamokból. Abetörés
nyomát jelezte még harminc
egynehány, korabeli SZDSZ-es vá·
lasztási szórólap, melyet a folyosón
találtak szétszórva (A kis plakát szö·
vege ismerős: ,Tudjuk, me~ük, tesz
szük!')

,
GYOMA- sza
ENDRŐDI -,
BESZED
FÜGGETLENVÁROSI HAVILAP
Felelősszerkesztó: Hornok Ernó

Gondolatok

. Tudták, merték, tették...
Július 25-én nagytakarítás volt a

még mindig használhatatlan toma
csarnokban, a másnap érkező svéd
segélyszállftmány elhelyezésére ké
szültek. Huszonhatodikán este asvéd
kamion beállt a városháza udvarára,
s a pakolást csak másnap, szomba·
ton kezdték el. Ekkor vették észre,
hogy az udvar felőli ajtó nyitva van, s
a záron feszftés nyomai láthatók.

, Ha valakinek nincs pénze, mindig a pénzre gondol. Ha pedig van pénze,
akkor már csak a pénzre gondol. (Paul Getty)

, A pénz jÓ segítség aszegénység elviseléséhez. (Alphonse Allais)
, Az ideális nő szenvedélyes, ahhoz azonban eléggé okos, hogy tudja, mi
kor válik a szenvedély unalmassá. (Marcello Mastroianni)

, Az igazság mélyebb sebet ejt, mint bármitéle rágalom. (De Sade márki)

Kikötőazutazás

tengerén...
a békéscsabai FIUME sZÁLLó, amelyben

- 110férőhelyes1. o. étterem,
- 30 féráhelyes kiilónterem,

- HBH sörözőhelyben főzöttbajor sörrel,
- CHARPIGIANIfagylaltozó,

- DIXIgyorsbüfé,
- 39 db fürdószobás, szines televizióval, rádióval,

telefonnal, reméli,
minbárral nemsokára
felszerelt az Ön hajója
~ba ~ki~a

várja FIUME
kedves kik-t·' 'beo oJe n.

vend~geit! 5600
FásiAdám Békéscsaba
ügyvez.ető Szent
igazgató és I;iván tér

aház 2.
valamennyi ~ l'

dolgozója 66~-244

Betörtek
atornacsarnokba



Tőkés László
Gyomaendrődön

1. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1991.SZEPTEMBER ÁRA:14,SOFT

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

Kihalásos alapon
cserélődneka vezetóK?
A köztársasági megbízott tiltakozására az ön

kormányzat visszavonta a július 4-én hozott
határozatát, miszerint azoknak az önkormány
zati intézményeknek a vezetői posztját szüksé
ges megpályáztatni november 30-ig, amelyek
határozatlan ideig szólnak...

(7. oldal)

Miért jobb a sör,
minta nők?

(14. oldal)
.....................................................

Török nem örök ...
Leváltották az áfész elnökét (8. oldal)

Mellbe szúrta
magát egy

asszony
(14. oldal)

-

Détári fogadta
a Barátságot

nDétári találkozott a mintegy 50 magyar szurkolóval,
akik kitör6 lelkesedéssel ünnepelték a Bologna sztárját.
Bologna ékszere beszélgetett velük, mesélt olaszországi
életér61 és csapatáról. A magyar szurkol6kkal érkezett fut
bal/csapat szombaton este barátságos mérk6zéstjátszott
Castiglione Dei Pepoliban. a La Canale csapatával... n-írja
a Corriera dello Sport sz 15-i száma.

'1'-C'~' y.~~,(~ (13. oldal)
-,



2 9yomenárőái Szó-6esuá 1991. szepum6er

Tőkés László Gyomaendrődön

Dr. Frankó Károly
pohárköszöntője:

A gyomaendrődi Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzak
közép- és SzakmunkásképzőIskola, és a gyomaendrődi

Református Egyház meghívására szeptember 21-én, déle
lőtt Gyomaendrődre érkezett a nagyváradi református
püspök, TőkésLászló, aki 10 órától istentiszteletet tartott
a református templomban, majd felavatta Benke Zoltán,
budapesti szobrászművész Bethlen Gábor-mellszobrát
az erdélyi fejedelem nevét viselő mezőgazd~ságl Iskola
udvarán. Tőkés László ezt követően részt vett az Iskola
tornatermében rendezett fogadáson, melyen először dr.
Frankó Károly polgármester, majd a nagyváradi püspök
mondott pohárköszöntőt.

"Püspök úr, hölgyeim és
uraim! Engedjék meg, hogy
a város nevében őszinte

szíweI és szeretettel kö
szöntsem körünkben Tőkés

Lászlót. Nagyon nehéz
meghatottság nélkül szól
nom, és nem szégyellem,
hogy, amikor a református
templom szószékére ment
fel, a sírás fojtogatta a tor
komat, percekig könnyes
szemmel hallgattam szava
it.

Úgy gondolom, hogy ez a
mai nap bevonul városunk
történetébe azzal, hogY.-él
püspök úr megtisztelte je
lenlétével ezt a napot. Való
ban csodálatos, szép em
lékkel fog adózni évtizedek

múlva is Gyomaendrőd la
ko~sága.

On az az ember szá
momra - és gondolom, min
den magyar számára -, aki
a bátor férfiút, a nagyszerű

embert és lelkipásztort tes
tesíti meg lelkünkben. Na
gyon sokat féltettük önt, mi
nagyon szeretjük önt, és
nagyon büszkék vagyunk
önre.

Azt kívánom önnek és
kedves feleségének, gyer
mekeinek, hogy még hosz
szú éveken keresztül erő

ben, egészségben, boldog
ságbán ,éljenek, s ápolja a
romániai és az itteni ma
gyarság kapcsolatát. Adjon
nekünk továbbra is olyan

erőt és hitet, mint amilyet
most kaptunk öntől. Köszö
nöm, hogy eljött. Isten él
tesse!"

Tőkés László
pohár

köszöntője :
"Utána gondoltam, s va

lamikor kamaszkorom 01-

vasmányaiban találkoztam
először Gyoma nevével. Az
írás Kner Izidorról szólt. Ez
a név Erdélyben nem tarto
zik az ismert nevek közé.
Nem is tudom, hogy akad
tam erre a könyvre, de hát
abban az ínséges szelle
mikörnyezetben, ahol- igen
csak nehéz volt hozzájutni
az irodalomhoz, a történe
lemhez, művészethez, min
den könyv igazi szelle-



1991. szeptemóer (j!fomenáróái Sz.ó-6eszéá 3

Istentisztelet areformátus templomban

mitáplálékként hatott. Tehát
így szereztem tudomást
Gyomáról, s ez most sze
mélyes élményekkel is ki
egészül.

Engedjék meg, hogy a
névkapcsolás nyomán End
ródról is beszéljek. Bár
nem tudom, lehet, hogy itt is
elválásra készül a két tele
pülés? Már csak azért kér
dezem, nehogy itt valami
rosszat mondjak... Amint
hallom, Endrőd katolikus te
lepülés. Ezen a vidéken ez
ritkaság. Jelképerejűnek ér
zem, és örömmel üdvözlöm
az ikertelepülésként együtt
élő iker egyházakat, Gyoma

és Endrőd református és
katolikus polgárait. Kívá
nom, hogy erősödjék a fele
kezetek közötti kapcsolat, a
különböző hitvallású egyhá
zaink közötti egység...

Ezen gondolatokkal kö
szönöm meg a polgármes
ter üdvözlését. Az egész
város polgárait, gyülekeze
teit, egyházait, iskoláit, s az
itt megjelenteket szeretettel
üdvözlöm. Isten áldja meg
magukat!"

(Veress Erzsi képei a
szeptember 21-i istentisz
teleten és az ezt követlS
szoboravatáson készül
tek.)

A vidéki és romániai Bethlen iskolák mellett - agimnáziumunk kIvételé
vel- agyomaendrődi iskolák is megkoslorúzták afelavatott Bethlen
szobrot

Az előadásnak vége, egy új művet
mutatnak be

Sok éve hiszem és vallom, hogya diktatúrák a világ problé
máira általában, legfeljebb csak rövid távon tudnak választ
adni. Hosszú távon kudarcot vallanak. Kudarcot vallanak
mind erkölcsi, mind materiális síkon egyaránt. Tovább me
gyek. Nem hiszem, hogy egyetlen kormány is képes akaratát
úgy rákényszeríteni az emberekre, hogy az ne szüljön közben
ellenzéket és ellenállást.

Minden nép életében elérkezhet egy olyan pillanat, amikor
az egyszerű embereknek - férfiaknak és nőknek egyaránt - el
kell dönteniük, hogy hajlandók-e kockára tenni az életüket
azokért a célokért, amelyekben hisznek.

1991. augusztus 19-én a moszkvai emberek - még néhány
más szovjet városban is - döntöttek, hogy hajlandók kockára
tenni az életüket a demokráciáért és szabadságért. A pucs
csisták rosszul mérték fel a nép elszántságát. bátorságát és
hitét. Úgy gondolták, hogy az üres boltok, a drágaság, a mun
kanélküliség a népet tétlenné teszi, netán melléjük állítja.
Nem ismerték fel, hogy ez a nép már nem az évtizedekkel
ezelőtti nép. Ez a nép már felvilágosult és elszánt, nem Sztá
lin és Brezsnyev népe, hanem Szaharov, Jelcin és Gorbacsov
népe. Akkor is vesztett volna a konzervatív puccs, ha rá mer

lövetni a népre. A különbség annyi, hogy talán még nem len
ne vége, szörnyű emberi és anyagi áldozatok lennének.

Az első hírek hallatán megdöbbentem, de mikor láttam a te
levízióban a tankokra felmászó, katonákkal beszélgető el
szánt, hatalmas, de fegyvertelen tömeget, azonnal tudtam,
hogy a kommunizmus ezzel a puccsal elvágta maga alatt a
fát, mindörökre. Ehhez a győzelemhez persze kellett egy ka
rizmatikus, bátor vezéregyéniség is, és ez Jelcin volt.

Az emberek szeméből könnyeket csalt ki az az óriási el
szántság és hit a győzelemben, majd később annak a renge
teg embernek a valódi örömet sugárzó arca, amit mindenki
láthatott a képernyőn.

A kommunizmus restaurációjának lehetősége ezzel véget
ért. A kommunista rendszertől megszabadult minden népnek
megvan a lehetősége tehetségének, elszántságának arányá
ban a felemelkedésre. Ez sajnos nem megy gyorsan. Az
esély tehát adott, csupán élni kell vele. Úgy gondolom, a fi
gyelmet és az energiát erre kellene fordítani, nem pedig a
rosszindulatú, piszkálódásokra, irigykedésre, mert akkor el
veszünk.

Fekete Elemér
helvi SZDSZ-üawlvő
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Még hatvanhárom
ezer...

.A könyvtárnak
is kell ...

és még 341 ezer
forint

... de az eb
tenyésztőknek

sem ártana

A Máltai Szeretefszolgálat Gyomaendrőd városától 35 ezer fo

rint támogatást kapott a jugoszláviai menekűltek meqseqítésére.

SEGíTSÉG!

A Szabadság téri orvosi
rendelőintézet csatornahá
lózatának kiépítésére a
képviselő-testület egy hely
telen előkalkuláció miatt
csupán 60 ezer forintot ja
vasolt. A beruházás időköz

ben befejeződött, s mivel az
egészségügy területén az

•••

Az endrődi városrész és
Öregszőló között lévő ta
nyák villamosenergiával va
ló ellátásával már korábban
foglalkozott az önkormány
zat. A TlTÁSZ karcagi üzem
igazgatósága ezt követően

előkészítette a tervet, majd
elkészítette a kiviteli szerző
dést. A meglévő dokumen
tumok alapján a tervezés és
kivitelezés költsége áfa nél
kül 1 millió 21 ezer forint,
ami az előzetesen kalkulált
nál 341 ezer forinttal több.

lsten, lsten!

áfa visszaigénylésére nincs

lehetőség, így a beruházás

bruttó költsége 123 ezer fo

rintra rúgott. A képviselő

testület a többletköltség fi
nanszírozására 63 ezer fo

rint önkormányzati támoga
tást biztosított.

Az eltérés egyrészt abból

adódik, hogy a terv olyan

vezetékkiépítést tartalmaz,

amely lehetővé teszi a köz

világításra szánt lámpák ké

sőbbi felszerelését, más

részt pedig az árak időköz

ben emelke~ek. A képvise-

lő-testület a villamos-

energia-ellátás biztosítá-

sára további 341 ezerforint

nyi összeget javasolt.

A városi könyvtár vezető
je, Homok Lajosné kérte a
képviselő-testülettől, hogy
módosítsa a könyvtár ez
évi költségvetését. E sze
rint a testület a könyvtár
1991. II. félévi költségve-

A képviselő-testü let szep
tember 12-i ülésén a Ma
gyar EbtenyésztőkOrszá
gos Egyesületének gyo
maendrődi szervezete azt
kérte, hogy a Zrínyi Miklós
utca és a vasúti töltés kö
zött parlagon lévő, rende
zetlen területből 1000
1200 négyszögöl nagysá
gú részt kutyakiképzés
céljára, ideiglenes hasz
nálatra átvehessen. Az el
őterjesztésből, melyet dr.
Kovács Béla, az ebte
nyésztők helyi szervezeté
nek elnöke, önkormányza
ti képviselő tartott fontos
nak benyújtani, kiderül,
hogy a város tulajdonában
lévő területen "jelenleg két
fél szénaboglya és 2 db
ideiglenesen kipányvázott
tehén tartózkodik". A ku
tyások vállalnák a terület
elegyengetését, parkosí
tását. Dr. Kovács Béla,
aki egyben a művelődési

sport, és kisebbségi bi
zottság vezetője, úgy vél
te, hogy az ebek esetle
ges csaholása nem zavar-

tését 1 millió 311 ezer fo

rint kiadással, ezen belül

655 ezer forint béralappal

elfogadta, s az idei költ

ségvetési tám ogatást 338

ezer forinttal megemelte.

ná a lakók életét, hiszen a
terület viszonylag távol
van a lakóházaktól.
A képviselő-testület végül
úgy határozott, hogy a kért
területet ideiglenesen át
adja használatra a kutya
tenyésztőknek.

(Nem kétséges, hogy ez
esetben is fO(1tos, közér
dekű dologról döntöttek
képviselőink. Ámbátor,
úgy tűnik, mintha a képvi
selők egy része a város
kasszájából kilobbizott
pénzeket saját kis ér
dekszféráiban igyekezne
megtartani. Ezt már csak
azért említjük, mert a hatá
rozat után egy másik kép
viselő, aki szintén ebte
nyésztőnek vallja magát,
némi pénzügyi támogatást
kért még a kapott terület
mellé. Az ülést követő na
pokban elkészült előter

jesztés szerint a testület
szeptember 26-i ülésén
dr. Kovács Béla 30 ezer
forintnyi támogatást kíván
megszavaztatni...)



PIACGAZDASÁG
.(8 la Gyomaendrőd)

1991. szep temfil!T

Hamarosan elköltözik je
lenlegi helyéről a gyomai
városrész egyik ékessége,
a piac, amely ezen a nyáron
alkalmanként olyan mérete
ket öltött, hogy már-már a
református templom kertje
is piaetérré alakult. A helyi
"piacgazdasággal" hosz
szabb távon számolva az
önkormányzat úgy határo
zott: alkalmasabb helyet
kell találni e nemzetközi
méretúvé duzzadt kereske
delmi tevékenységnek. A
Győzelem Tsz volt gépállo
más-területe tűnik alkal
masnak, s a városháza ve
zetői - egyelőre még szó
ban - ígéretet kaptak a tsz
elnökétől, hogy a vasút mel
letti terület kétharmad ré
szét megkapja az önkor
mányzat.

Időközben más is üzletet

qyomenáröái Szó-6eszU

látott a piac eIköltöztetésé
ben. Andor Károly kérte a
városi testület hozzájárulá
sát, hogyamezőberényi út
mellett lévő területre költöz
tethesse a KGST-piacot.
Ehhez azonban az önko~

mányzat nem járult hozzá
Hogy a piac mikor költö

zik, még nem tudni, ám jó
lesz igyekezni vele, mert
mint az a képünkön is látha
tó, a polgármesteri hivatal
sofőrje munkaidejében a
szolgálati gépkocsin árulta
maszek gyártmányú elekt
ronikus paprikadaráló ké
szülékét, 5 ezer forintért.
Csak nehogy a városháza
dolgozói közül többen is
kedvet kapjanak például ju
go konyak, vagy román
csecsebecsék árusítására,
esetleg 20 forintért vérnyo-
másmérésre.. . -oke-

5

Renault, Peugeot vagy Opel,
Uj kocsit vesz a városháza

Születésnapi évforduló kö
zeleg: hamarosan ötéves
lesz a városháza szolgálati
Ladája. Kilométerszámlálója
már egyszer fordult, mintegy
200 ezer kilométert futott.
Felújításra szorul, ami nem
kevés pénzbe kerülne, és
egyébként üzemeltetése
sem túl olcsó - hangzott el
az egyik szeptemberi önkor
mányzati ülésen, s a képvi
selő-testület úgy vélte, meg
érett az idő egy új járgány
beszerzésére. A jelenlévők

szerint városházi autónak a
Renault, a Peugeot vagy az
Opel típusok felelnének meg'
leginkább. Az előzetes gaz
daságossági számítások
után az önkormányzati testü
let rövidesen dönteni fog.
(Felhívjuk a testület szíves fi
gyeimét, hogy csapott hátuljú
kocsit, például Opel Kadettet
no \/6.~~rnli~n'=llLr mori ~nn'::llL-

csomagtartófedele - mere
deksége miatt - nem alkal
mas például elektronikus

paprikadaráló készülékek el
helyezésére, árusítására...)

-oke-

Ahivatal
felhívása

,
zennYVlz

acsatornában
A pénzügyi, valamint a város

fejlesztési és környezetvédelmi bi

zottság javaslatára Gyomaendrőd

belterületén felmérést végeznek,

hol találhatók a nyitott és zárt csa

padékvíz-elvezető csatornákba iI

legálisan bekötött szennyvfzbekö

tések. Afelmérés a balterületi hol

tágak (révzugi, csókási, füztászu

gi, falualji) vízminőség-védelme

érdekében is történik. A hivatal

ehhez kéri a lakosság segítségét,

bejelentéseiket a polgármesteri

hivatalban tehetik meg szóban

vagy írásban. Afelmérés eredmé

nyét aSzó-Beszédben is közzéte

szik.



6 qyamenáróái Szó-6eszéá .1991. szeptemfier

Kiss Katalin
nem közösködik

Az új felelős
szerkesztő:

MEGKEZDŐDÖTT

ABÉKE

ELSÖTÉTíTÉSE

vetkezet irodáit. Ameny
nyiben a téesz nem fizet,
így a TITÁSZ ígérete sze
rint, először olyan állat
tartó telepeken kapcsolja
ki az áramot, ahol már
(még) nincs állomány.

Egyébként az egyik üres
pulyka-utónevelő telepen
már nincs áram. A szö
vetkezet egyik vezetője

el mondta, hogy ha 3 mil
liót nem is tudnak áldozni
e célra, ám ennek egy ré
szét megpróbálják kifi
zetni, a többi pedig már
meoállaoodás kérdése

Parkoló épül a Kollman telep körül

riugusztus 23-án,
! délben elsötétült a

Béke Tsz Endrődi

úti székháza. A TITÁSZ
ugyanis kikapcsolta az
áramot. Az ok: a szövet
kezet idén Iikviditási
gondjai miatt még nem fi
zetett az elhasznált villa
mosenergiáért, magya
rán 4,5 millió forinttal tar
tozik a TITÁSZ-nak. Le
állt a számítógépes köny
velés, a fénymásoló, a te
lex, a telefax, csupán
egyetlen, árva telefonvo
nal él a téesz központjá-
ban. (31-533). .

Megtudtuk, hogy az
eddigi tárgyalások alap
ján, amennyiben a szö
vetkezet a tartozásából 3
milliót kifizet, és a mara
dékot december 15-ig le
teszi az asztalra, akkor
úira fénv árasztia a szö-

desen a testület elé terjeszti
ajánlását, s amennyiben az
önkormányzati tagok is úgy
gondolják, Hajdú László ké
szítheti az önkormányzat lap
ját. Hogy miért vállalkozott
erre a feladatra, Hajdú Lász
ló így válaszolt:

- Talán, mert részben ex
hibicionista hajlamaimat aka
rom kiélni. Tulajdonképpen
nem lesz nehéz megváltoz
tatnom az önkormányzati új
ságot, hiszen az utóbbi hó
napokban a lapnak semmifé
le arculata nem volt. Szeret
ném a lakosságot tájékoz
tatni a fontosabb rendeletek
ról, döntésekről. Mindemel
lett az ország lakosságát jel
lemző pesszimista hangulat
mellett, optimistább, vidá
mabb hangot ütnék meg a
lapban. Szeretnék több kom
mentárt, és az itt élő, egysze
rű emberekről portrékat ké
szíteni. Mindemellett támo
gatom a szabad vélemény
nyilvánítást, de az úgyneve
zett tyúkperektól ódzkodom
- mondja Hajdú László, aki
ha az önkormányzati cenzú
rát tapasztatná, akkor rövid
időn belül eldöntené, hogy
folytassa az újságkészítést
vagy sem.

- A Szó-Beszéddel kor
rekt, partneri kapcsolatot kí
vánok kialakítani, s úgy hi
szem, ennek semmi akadá
lya nem lesz. - oke -

Mint arról lapunk augusz
tusi számában már olvashat
tak, kezdődő főiskolai tanul
mányaira hivatkozva lemon
dott az önkormányzati városi
lap, a Gyomaendrődi Híradó
felelős szerkesztője, Paluska
Lajos. Helyére pályázatot ír
tak ki, melyre öten jelentkez
tek. Az. öt pályázó közül Haj
dú László magyar-népműve

lés-könyvtár szakos tanár, és
Kiss Katalin, a Békés Megyei
Népújság (Hírlap) volt újságí
rója találtatott legjobbnak.
Szeptember 10-én a kulturá
lis bizottság előtt kellett szá
mot adniuk elképzeléseikről,

s elhangzott a bizottság tag
jai részéról, hogy talán az
lenne a legcélravezetőbb, ha
a Gyomaendrődi Híradót ket
ten csinálnák.

- Én beleegyeztem ebbe,
hajlottam is a kompromisz
szumra, ám Kiss Katalin nem
- mondja Hajdú László (45
éves). - Ezt követően egy
hetet kaptunk, hogy beszél
jük meg egymással a dolgot.
Kiss Katalin azonban nem ért
rá, s ezt velem levélben is kö
zölte. Egy hét múlva újra a bi
zottság előtt kellett megjelen
nünk, ám ő levelet írt, mely
ben kifejtette, mi a vélemé
nye az újságírásról, és hogy
a felajánlott munkát nem fo
gadja el - mondja Hajdú
László, aki ily módon "befutó"
lett.

A kulturális bizottság rövi-

,
HAJDU, ,
LASZLO
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Sok a munkanélküli és még
többen lesznek...

Jövőre itt acsúcs?

1__V_i_s_s_za_v_'o_"_t_á_k_a_h_a_ta_'r_o_z_a_to_t_.......J

Kihalásos
alapon

cserélődnek

a vezetők?

Az önkormányzati testü
let szeptember 12-i ülésén
dr. Nagy Ágnes, a Békés
Megyei Munkaügyi Központ
igazgatója adott tájékoz
tatót Gyomaendrődmunka
erő-piaci helyzetéről, és a
munkanélküliség alakulásá
ról. Elhangzott, hogy.Békés
megyében, éppúgy, mint
országszerte, kedvezőtlen

folyamatok jellemzik a mun
kaerőpiacot. Megyénk la
kossága 411 ezer, az aktív
keresők száma ebből 181
ezer 800. A nyilvántartott
munkanélküliek száma je
lenleg több mint 16 ezer,
munkanélküli-segélyt pedig
tizennégyezren kapnak.
Békés megyében a legked
vezőtienebb helyzetben

Aköztársasági megbízott tiltako
zására az önkormányzat vissza
vonta ajúlius 4-én hozott határoza
tát, miszerint azoknak az önkor
mányzati intézményeknek avezetői

posztját szükséges megpályáztatni,
amelyek határozatlan ideig szólnak.
A határozat visszavonását az indo
kolta, hogy a Munka Törvényköny
ve szerint betöltött álláshelyre pá
Iyázatot kiírni nem lehet. Ajelenlegi
igazgatóknak, vezetők nek felmon
dani pedig csak valós, megalapo
zott indokkal lehet. A testület tagjai
közül nehezményezték, hogy így

Szeghalom, Mezökovács
háza, Békés és Gyomaend
rőd van. Városunkban és a
körzethez tartozó települé
seken a munkanélküliség
aránya 9,3 százalék.

A gyomaendrődi körzet
hez tartozó települések la
kosainak száma 27 ezer
783, ebből aktív keresö 11
ezer 900. Ebben a körzet-

Magyarországon jelenleg mint
egy 5 millió munkavállaló él, eb
ben a körben a vállalkozók nin
csenek benne, őket mint munkaa
dókat tartják számon. Az. elmúlt
években 350 ezer vállalkozói iga-

csak szinte kihalásos alapon lehet
új vezetőt állítani egy-egy intéz
mény élére. Mindenesetre ahatáro
zatot visszavonták.

Az intézmények igazgatói közül
egyébként többen megbízással, ha
tározatlan időre szóló kinevezéssel
dolgoznak. Vannak, akiket határo
zatlan idére pályázat ú~án neveztek
ki, sőt, például avárosi könyvtár ve
zetójének álláshelye eddig nem volt
pályáztatva. A könyvtár vezetője

1965. szeptember 1-je óta élvez bi
zalmat...

ben munkanélküli-ellátást
kap 1216 ember. Munka
nélküli-segélyben részesü
lök 10 százaléka szellemi,
90 százaléka fizikai foglal
kozású. Gyomaendr6d kör
zetében az átlagos bruttó
segély 6993 forint.
Gyomaendrőd városában

7207 az aktív keresők szá
ma, -munkanélküli-segélyt

zolványt adtak ki. Egy tanulmány
szerint 1992-re 500 ezer munka
nélkülivel lehet számolni. Dr.
$chamsula György, a Munkaügyi
Minisztérium állammkára szerint a
munkanélküliség a gazdasági fo-

pedig augusztusban 634-en

kaptak. Az úgynevezett

munkanélküliségi ráta Gyo

maendrődön meghaladja a

megyei átlagot: 8,1 száza

lékos. A munkanélküli-se

gélyben részesül6k 72,4

százaléka gyomai, 27,6

százaléka endrődi lakos.

Iyamatok elemzése szerint való
színűleg 1992 végére éri el acsú
csot, s ezt követően lassan csök
kenni fog. Mintegy 8 százalék kft.
rül stabilizálódik majd, azaz a mai
szintnél magasabban.



8 Ijyomerufróái Szó-6eszéá

Török nem örök.
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Tanai elvtárs
oktat?

Márton Gábort a küldöttgyűlés utáni napokban kérdeztük,
miért távozott el rögtön lemondása után.

- Nem értettem egyet azzal, hogy a küldöttek egyik felét a
gyűlés előtt meggyózték néhány kérdésről, s a másik felét
még csak nem is keresték, mintha azok leprásak lennének.
Tény, hogy új utakat kell keresni' a szövetkezeti formának.
Mindenesetre rendkívül furcsának tartom, hogy Tanai elvtárs
oktat bennünket a demokráciára. Ó már eleget "tett" Endrő
dön és Gyomaendrődön. Sót, mint megyei vezető is! - mond
ta Márton Gábor.

Július 25-én 73 küldött írta alá azt
a kérelme~ miszerint - tapa~ztalva a
Gyomaendr6d és Vidéke AFESZ első

.félévének tragikus pénzügyi helyze
té~ valamint aszövetkezet által alapf
tott nyomda jelentős veszteségét 
rendkfvüli küldöttgyűlés összehfvása
esedékes. Akérelem aláírói napirendi
pontként jelölték meg, hogy bizalmi
szavazást kell végezni egyes tiszt
ségviselők mandátumáról. Ezen a hí
rek szerint az áfész-elnök - Török
Sándor - eltávolftását értették...

A rendkfvüli küldöttgyűlés szep
tember 7-én délelőtt a gyomaendrődi

Körös étteremben kezdődött A meg
jelent 107 küldött előtt először Kulcsár
Lászlóné főkönyvelő számolt be.
Tény, hogy az áfész helyzete az utób
bi hónapokban igencsak kedvezőtle

nül alakult Jelentősen csökkent a for
galom, s az első félévet 6,5 millió fo
rintos veszteséggel volt kénytelen
zárni aszövetkezet Az okok között a
konkurenciá~ a virágzó KGST-piacot
és az áfész gigantomán iparosítási
törekvéseit jelölték meg. A helybéli
Kner Nyomda évekkel ezelőtt elűzött

vezetője, Lakatos Gyula győzte meg
annak idején Török Sándort, ő pedig
az áfész vezetését hogy nyomdát
szükséges létrehozni. A beruházás
45 millió forintba kerűlt, s ebből a szö
vetkezet 27 millió forintot fizetett A
nyomda már az első évben több mint
tízmilliós veszteséget hozott s idő

közben egyszemélyes kft-vé alakult,
majd Lakatos Gyulát ebből anyomdá
ból is elküldték. A főkönyvelőnő sze
rint bár van egy kis baj, de a helyzet
nem kilátástalan.

Ezt követően kért szót Mészáros
Gábor, aki 15 éve a felügyelőbizott

ság elnöke, s beszámolójában hat
pontban tárta fel az áfész-nyomda, a
Panta Print Kft furcsa ügyeit Ezt kö
vetóen hivatkozva arra, hogy egy év
vel ezelőtt közvetlen intézményveze
tői munkakörból kötött munkakörű ta
nári beosztásba került, kérte felmen
tését a felügyelőbizottság elnöki
poszlja alól.

A vitában Homok Béláné boltos,
önkormányzati képviseló szólalt fel, s
azt mondta, sajnálja, hogy a korábbi
áfészból mostanra egy gyenge szö-

vetkezet lett - Nem hisszük - mondta
-, hogy e helyzetet csak a küls6 kö
rülmények idézték e16. Ha nem lenne
anyomda kft., ha lelkiismeretesebben
dolgoztak volna avezetők, akkor nem
jutottunk volna ide. Nincs egyetértés
avezetők között nincs irányftás. Hiba
volt hogy mindig jóváhagytuk az el
nök javaslatait hagytuk idáig fajulni a
dolgokat, s már korábban vizsgálatot
kellett volna indítani anyomdában tör
téntek miatt. Hornokné vizsgálatot kö
veteit Török Sándor és Lakatos Gyula
ellen anyagi felelősségük megállapí
tására, s remélte, hogy a mostani kül
döttgyűlés Török elnököt levál1ja, sta
vaszig Kulcsárné kap megbfzást

Ezután Török Sándor kért és ka
pott szót - Úgy látom, hogy most
folytatása következik a decemberi és
márciusi küldöttgyűléseknek. Smind
ez Tana; Ferenc küldött aknamunká
jának köszönhető. Az elmúlt két év
ben Tanai állandóan támadott en
gem, piszkálódott nem lehetett így
dolgoznom. Higgyék el, nem lehet
úgy dönteni fontos kérdésekben,
hogy állandóan azt kellett figyelnem,
ki, mikor és miért szalad majd Tanai
Ferenchez panaszra. Én sok mindent
megpróbáltam. Aveszteséges üz1etet
nem lehet tovább vinni. Amikor példá
ul kezdeményeztem, hogy Endrődön

vagy Gyomán szüntessük meg a két
papírbolt közül az egyike~ olyan tá
madást indítottak ellenem, hogy csak
na...! Tanai állampárti módszereire
már korábban felhívtam a figyelmet
de ennek csak az lett az eredménye,
hogy Tanai levélben jelezte az igaz
gatóságnak, hogy ezért a kijelentése
mért marasztaljanak el. Sajnálom,
hogy akkor csak ennyit mondtam! De
most kiteregetem a szennyest Ma
guknak végig hazudott ez az ember. ..

Török Sándor elnök azonban nem
tudta folytatni mondandóját mert el
rántották előle amikrofont Török pró
bálta azt visszaszerezni, s aszót újra
magához ragadni, ám ez a levezető

elnök és a küldöttek többségének el
lenérzését váltotta ki.

Ezt követően két küldött szólott
akik felvetették az elnök felelósségét
a kialakult helyzet miatt s mondták,
nagyot csalódtak Török elvtársban.

Márton Gábor csupán néhány mon
datot közölt majd, mint a felügyel6bi
zottság tagja, lemondott s távozott a
teremből.

Többen észrevételezték, hogy so
kan dolgoznak a központi irodaépü
letban, akik az ücsörgésen kivül csak
annyit tesznek, hogy felveszik a bérű

ket. Ezzel egyetértett Babos László, a
kereskedelmi osztály vezetője, mert·
hogy - mint mondta - az irodaházban
vannak olyan munkakörök, amelyek
teljesen feleslegesek.

Cserép Mátyás küldött kife~ette,

hogy egyetért korábban hozzászólt
elvtársaival, és azt kívánta, hogy a
gyűlés váltsa le a vezetést, mind
emellett felelősségre vonást is köve
teI.

Tanai Ferenc sajnálta, hogy Török
elnök még ma sem érzi, hogy ezt a
helyzetet ő maga idézte elő. - Mély
erkölcsi és anyagi válságban van az
áfész, s tovább folyik a szövetkezeti
vagyon felélése. A pénzügyi helyzet
már egy éve tragikus, ám erről sem a
decemberi, sem a márciusi küldött
gyűlésen nem hallottunk. Az elnök
hónapok óta nem dolgozik, svonako
dott a népszerűtlen intézkedésektől.

Nagy hiba volt a túlméretezett nyom
daberuházás, amely szerintem tavaly
20 milliós veszteséget hozott s nem
pedig ennek a felét.

Gonda Károly nem értett egyet az
zal, hogy most őszinte és világos ké
pet kaptak a küldöttek a főkönyvelő

beszámolójából: - Ki, milyen megkö
zelítésben értékel, az adatok is Igy
változhatnak. Gonda Károly többek
között megkérdezte, vajon miért nem
működik érdekeltségi rendszer az
áfész szakemberei számára - A
helyzet rossz, de nem kilátástalan,
hallottuk a beszámolóban. Szerintem
ebben a működési formában a szö
vetkezetnek nincs reménye a kilába
lásra..

Török Sándor újra szót kért és saj
nálatát fejezte ki, hogy a belső ügyek
ről majd az újságokból értesülhetnek
a küldöttek: - Én nem mondok le, de
a székhez sem ragaszkodom. Ha ki
vánják, mondjanak fel nekem. Az
utóbbi hónapokban minden munkát a
helyettesemre blztam, nehogy azt
mondják majd, úgyis itthagyom az
áfészt és még utoljára [gy vagy úgy
intézkedek. Kilenc éve vagyok veze· .
tője aszövetkezetnek. Eddig jól ment,
eredményesen dolgoztunk, senkinek
nem volt kifogása, csak most egysze
riben?! Hát azóta sem lettem én sok
kal hülyébb - panaszkodott Török
Sándor utolsó perceiben, s elsőként

szavazott arra, hogy mentsék fel,
mert fgy dolgozni nem lehet

Ezt követően még néhányan hoz
zász61tak, majd következett a bizalmi
szavazás. A93 érvényes szavazatból
hetvenheten voksoltak arra, hogy fel
mentsék Török Sándort és az időköz

ben a tizenötból tizenegyre megfo
gyatkozott igazgatóságból még kettőt

távolftott el a küldöttgyűlés. Török
Sándor megköszönte a bizalma~an

ságot, s október 2-től felmentették a
munkavégzés alól. Jövő év február
16-tól pedig megszünik a munkavi
szonya, addig azonban kapja afizeté
sét Kinevezték Kulcsámét megbizott
elnöknek, s fizetését 15 600 forinttal
megemelték. H. E.
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Miben fürdünk ml?
* Atermálvizet visszasajtolják a földbe
* A jelentkezőket először levetkőztetik

* Háromszáz forintos belépőjegyek?

Szeptember
15. és 18-a közOO
Hajdúszoboszlón, a
Béke szállóban ren-
dezték meg a 51TH (Soci-
été Internationale de Techni
que Hydrothermale) XXVII.
nemzetközi kongresszusát,
amely a hévizek hasznosítá
sával, a strandfürdők üze
meltetésével, a gyógyfürdők

és szállók működtetésével,

vízminőség-vizsgálattal, s
más, ezzel kapcsolatos té
mákkal foglalkozott. A kong
resszuson részt vett Vass Ig
nác, a gyomaendrődi Liget-für
dő vezetője is, aki elmondta,
hogy a témák közül legnagyobb
érdeklődésre tartottak számot a
fürdövizek minóségének vizs

gálalával kapcsolatos új eljárá
sok.

- Elhangzott, hogy a
gyógyvizeket a világ vala
mennyi fürdőjében vízvissza
forgatás, -tisztítás nélkül
használják, mert a tisztítás
során alkalmazott kémiai ke
zelés a gyógyvíz összetéte
lét, így hatását is megváltoz
tatná. A használt gyógyvize
ket legtöbb helyen tározók
ban helyezik el, majd lehútve
víztolyásokba engedik. Ame
rikában és Izraelben ma már
egyre több helyen különle
ges módszerrel visszasajtol
iák a föld mélvebb rétegeibe

A képek nem

Gyomaendrő

dön készültek!

a használt termálvizet 

mondja Vass Ignác, aki, mint

mondja, érdeklődéssel hall

gatta az egyik előadást,

amelyik a higiéniai előadá

sokról szólt:
- A magyar szabvány

ugyan megegyezik az euró

paival, ám nálunk korántsem

alkalmazzák olyan szigorúan
a higiéniai előírásokat. Nyu
gaton például a fürdő dolgo
zóit különleges gonddal válo
gatják ki a jelentkezők közül.
A masszőr például nem baj,
ha gyakorlatlan. Először le
vetkőztetik, s megnézik, tisz
ta, ápolt-e az alsóneműje. Az

Országos Közegészségügyi
Intézet múlt évi országos
vizsgálata szerint a fürdő- és
ivóvizek Békés megyében
voltak a legszennyezetteb
bek. Az arány: 62 százalék.
Budapesten ez utóbbi szám
52 százalék.

A világ összes fürdője

egyébként, szinte kivétel nél
kül, veszteségesen működik.

S mindenütt állami támoga
tássai tartják fenn. Csak
azok a strandok, gyógyfür
dók működnek nyereséggel,

amelyekhez komplex szol

gáltatás - szálloda, étterem,

gyógyászati tevékenység,

szauna, sportolási lehetőség

- társul. Jelenleg például a

gyomai strandot 250-300 fo

rintos belépókkel lehetne

működtetni úgy, hogy az

eredményez esetben is nulla

lenne. A külföldi befektetői<

keresik az üzlet lehetőségét

a magyarországi fürdő mű

ködtetésében. Ám eddig iga

zán kapcsolat nem jött létre.

Többnyire tisztázatlan

ugyanis a fürdők tulajdonjo

ga, bizonytalan a profitszer

zés, ám ha nyereség van is,

hosszú a befektetett tőke

megtérülési ideje.
-H.E.
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Pető Iván
a bátortalan

kormányt bírálta

A nyitott
zsáknak nem
látni a fenekét

Szerető Béla SZDSZ-es ön

kormányzati képviselő nyara

lójában vacsorát rendeztek

Pető Iván tiszteletére. A kétfo
gásos estebéden, melyen

részt vett dr. Frankó Károly
polgármester és dr. Tímár
Gyöngyi jegyző is, dr. Csoma
Antal, a halászati tsz elnöke
főzte a halászlevet, dr. Veréb
Lajos orvos pedig az őzpörköl

tet. A hfrek szerint a vendégek

megelégedésére... - oke -

*
Az este 7 órakor kezdődő

fórumra mintegy kilencven ér
deklődő volt kíváncsi, s a 8 óra
után véget ért előadás után

tudja eléggé befolyásolni a
köztársasági elnököt, az Alkot
mánybíróságot a sajtót és a rá
diót, ugyanis nagy a hajlama
azt képzelni, hogy ha már egy
szer hatalomra jutott, akkor ki
kell iktatni minden ellenőrzést

- mondta a gyomaendrődi fó
rumon Pető Iván. Cseh Éva

vetkezett volna be a mostani
állapot, mely szerint mindenki
rosszul jár. A koalíció kinyitott ..uH..... n •• n •• n .. n ..... u ••• n .. n •• n •• n •• n .. n ...... . ..
egy zsákot, amelynek nem lát- : A GyomaendrődiViharsarok Halászati Tsz :
ni a fenekét, hiszen jóval keve- .. ..
sebb földet igényelnek vissza : . egész évben biztosítja :
mint hitték. így pénzben kell fi- : ::

zetni, ám, aki kap, az is keve- « KEDVEZME"NYESA"RON ~
set. Szembe kellett volna nézni = . :
azzal, hogy alakosság húsz ~ HAL- ÉS HALTERMÉKEK ;.
százaléka megsértődik ugyan, : """" ::
ám a 80 százalék kevesebb: VASARLASANAK :
terhet kénytelen viselni. ,. ..

Bátortalan a kormány azért: lehetőségétnagyfogyasztók részére. :
• N

is, mert nem mer olyan ügyek- :: :::
hez nyúlni, amelyekben a véle- 2 Nagy tételben, 100 kgfelett :
mények élesen ütköznek, hi-: TERMELÓIÁRONKÍNÁLUNK :
szen igazán átfogó törvény " "
még nem született meg, példá- ~ élőhalatésfagyasztotthalterméket ~
ul a földdel, a privatizációval és : a hal feldolgozó üzemünkben. ::.. "
a szövetkezetekkel kapcsolat-:: Gyomaendrőd,Körösladányi út ::
ban.: :

" "
A sikertelen koalfció miatt a: Érdeklődni:a67/31-911-es telefonon :

kormány így gyakorta pótcse- " "
lekvést végez, sokszor úgy vi- : azüzemvezetőnél. :
selkedik, mintha nem az or- : :
szág kormányzására kapott :: ..

volna felhatalmazást, hanem: e e;
az egész ország kézbe kapa- :: . . :
rintására. S minél inkább látja,::: - -::

hogy a problémákkal nem tud ",,~~A ~A ~
megbirkózni, annál kevésbé vi- _ \\,- \\'- :
seli el, hogy nincs hatalma ;: :
mindenek felett. Péld:::' lj l n~m -'---"';~••~.~• .!-.~• •~'2ó'!.:'.~.~.~.~.,~.JC":"!";'X)C~·':'·..><J<c~""'':'•.xJ<~·ItioiI::':':':''::'::.::.Il~·'''''·;:':""":,0'...ollooliioi'óoIooIiIIlloWoIll"lIo..

li
ető Iván, országgyűlési

• képviselő, az SZDSZ
frakcióvezetője szeptem

ber 20-án Gyomaendrődön a
városházán tartott előadást, a
helybéli Szabadelvű Kör szer
vezésében. Előadásában töb
bek között a következőkről

szólt:
- Miközben bírálom a kor

mányt, nem szeretném, ha az
a látszat keletkezne, hogy nap
jainkban problémáink többsé
géért a kormány felel, hiszen
ezt a negyven évig megváltoz
tathatalannak hitt világot hatal
mas válság temette maga alá,
s attól, hogy a rendszer meg
változott, azt a válságot örököl
tük - mondta Pető Iván, az
SZDSZ parlamenti frakciójá
nak vezetője péntek este Gyo
maendrődön. Viszont -folytat
ta Pető Iván -, az MDF-en és a
koalíción belüli ellentétek miatt
ez a kormány sok tekintetben
hasonlít a későbbi kádári érá
ra, amikor is a gazdasági prob
lémákat ugyan felismerték, de
nem mertek népszerűtlen dön
téseket hozni. Egy erős kor
mány mer nemet is mondani, s
ha az ország helyzete ezt nem
teszi lehetövé, akkor nem kö-
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H. Kovács László és Hárskúti János
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A Gyomaendrődi Viharsarok Halá
szati Tsz augusztus 30-án ismét meg
rendezte az immár hagyományos 
próba halászatát a Gyulavári Lenin
Tsz-től bérelt dénesmajori halastavai
ban. A próbahlászat eredménye sze
rint az ősszel piacra kerülő pontyok
á~agsúlya augusztus végén 1,11 kiló
vot. A próbahalászatok történetében
talán ez volt az utolsó ilyen esemény.
A Gyulavári Lenin Tsz ugyanis jövő

év elejétől visszakéri halastavait, és a
Hidasháti Állami Gazdaság sem adja
tovább bérbe a fehérháti halastavát.
A próbahalászatot követően a meghí
vott vendégeket ponty halászlével,
dám- és őzpörkölttel vendégelték
meg... A szakácsok H. Kovács Lász
ló, és Hárskúti János voltak. A két
szakács egyébként augusztus 24-én
a halászati termelőszövetkezetek ál
tal szervezett országos haIfőzőverse

nyen vett rész, s ért el szép eredmé-

11

"A kántortanító
képzés

épkézláb ötlet"
Mint azt a Szó-Beszéd egy

korábbi számában már olvas
hatták, az önkormanyzat egy,
a városunkban beindftandó
kántortanftó-képző főiskola

létesftését tervezi. Az elmúlt
hetekben ezzel kapcsolatban
a város vezet6i több tárgya
lást is folytattak. Legutóbb dr.
Frankó Károly polgármester
dr. Köteles Lajos a Békés
csabai Tanftóképző Főiskola

igazgatója és dr. Szalai Ist
ván a szegedi tanárképző fó
iskola igazgatója folytatott
eszmecserét a tervezett kán
tortanftó-képzésről.

Dr. Köteles Lajos a Szó
Beszédnek elmondta, hogya
maga részéről támogatja ezt
az ötletet, sőt a békéscsabai
főiskola a kántorok tanftókép
zését is vállalná. Hogy Gyo
maendródön csupán a kán
torképzés folyna és a tanft&
képzés csak Békéscsabán,
ezt ma még nem tudja meg
mondani, hiszen még váro
sunk önkormányzata sem
döntött az iskola létrehozásá
ról. - Mind ez idáig csak elvi
egyeztetés történt, de szerin
tem épkézláb ötletnek tűnik a
kántortanftó-képzés - mond
ta a békéscsabai főiskola

igazgatója.

nyeket H. Kovács Lászlótiszai-kőrősi

halászlé kategóriában aranyérmes
lett, Hárskúti János az egyéb ételek
kategóriában angolnapörköltet főzött,
s ezért ugyancsak aranyéremmel dr
jazták. Emellett még két ezüstérmet
hozhatott haza a gyomaendrődi halá
szatitsz.
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Rendőrkézen apanzióépítő Koncz
A képviseló-testületau
gusztus 29-i ülésén a
bejelentések között
hangzott el, hogy
"Koncz István építész
mérnök, budapesti la
kos Gyomaendródön,
az Október 6. lakótelep
mellett panziót szeret-

ne építeni és üzemel

tetni. Az ehhez szüksé

ges területet megvásá

rolná az önkormány

zattó!. esetleg bérbe

venné. A kért terület

nagysága mintegy

3200 négyzetméter."

A polgármesteri hivatal
építésügyi csoportja a
terület értékét 600
Ft/négyzetméterben
javasolta meghatároz
ni. A testület úgy dön
tött, hogy hivatalos ér
tékbecslést végeztet
nek, majd pályázat

útján bocsátják áruba,

bérbe az említett terü

letet.

Megtudtuk, hogy

Koncz Istvánt a rendór

ség körözi, s lapzártakor

kaptuk a hírt, hogy

Konczot elfogták...

Tábla

Szövegnélkill

A suszter és az ő kaptafája jutott
eszembe, amikoraz- önmagában
ízléses 7 hirdetótáblát megláttam.
A mondás szerint: a suszter ma
radjon a kaptafánál...
Talán, ha a városházán, a műszaki

osztályt műszaki végzettségű, vá
rosépítészethez is értő szakember
vezetné - ez a tábla környezetébe
is illeszkedne. Úgy tűnik, az elkö
vetkező néhány évben egyjószán
dékú fogorvos határozza majd
meg, milyen legyen a gyomaend
rődiutcakép. Picitaggódom...

-arany-

Szerkesztőségi

üzenet
Tisztelt J. O. Érdeklődéssel olvastuk levelét, melyben a

művelődési intézmény munkáját bírálja. KéIjük, hogy a J.
O. betűk helyett más, talán az igazi nevével, monogramjá
vallássa el következő írásait. Köszönettel: H. E.

Sfie(( {esZ...
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Détári fogadta a Barátságot
Magyar szurkol6k a Bo

logna-Messina meccsen 
írta a Corriera dello Sport
szeptember 15-i száma.
"Bologna - Détári találko
zott a kb. ötven főnyi ma
gyar szurkol6kkal, akik kitö
rő lelkesedéssel ünnepelték
a Bologna sztá~át. Bolog
na ékszere beszélgetett ve
lük, mesélt olaszországi
életéről és csapatár61. A
magyar szurkol6kkal érke
zett futballcsapat szomba
ton este egy barátságos
mérkőzést játszott Castigli
one Dei Pepoliban, a La
Canale csapatával. A ma
gyar együttes ma vendége

lesz az Ara stadionnak a
Bologna-Messina meccs
nek, s Détári biztosította az
újságír6kat, hogy nagy mér
kőzést láthatnak, mert itt
vannak a magyar szurkol6k
is."

Április 27-én - mint arról
lapunk májusi számában is
beszámoltunk - az olasz III.
osztályban játszó La Cana
le focicsapat a Gyomaend
rődi Barátság SE együtte
sévei vívott barátságos
mérkőzést a gyomai pá
lyán. A 8-1-es hazai győze
lem után az olaszok vissza
góra hívták hazájukba a Ba
rátság focistáit, akik szep-

tember 12-én indultak autó
busszal Olaszországba. A
szeptember 14-én este fél
9-kor kezdődővillanyfényes
meccsen játszott a Barát
ság SE az olasz csapattal.
Az eredmény 1-1 lett. A mi- .
eink gólszerzője: Máté Sán
dor volt.

Másnap a Bologna edzé
sére voltak hivatalosak,
ahol találkozhattak és be
szélgethettek Détári Lajos
sai, aki a vasárnap esti Bo
logna-Messina meccsre
meghívta a gyomaendrő

dieket.
- A mérkőzésre több mint

30 ezer szurkoló volt kíván-

csi - mondja Máté Sándor,
a gyomaendrődi csapat g61
szerzője. Öröm volt látni,
hogy mennyire tisztelik, be
csülik játékostársai, edzői
és a szurkolók Détárit, akit,
mikor labdát kap, hangos
"Lajosz, Lajosz" kiabálással
bíztatnak az olasz nézők.

Az utat egyébkét Pólya
Lajos és Dávid Attila szer
vezte. Dávid azonban nem
tudott részt venni az utazá
son, mert felesége most
várja első gyermeküket.

A Barátság SE utazását
a gyomaendrődi LIGNO Kft.
támogatta. H. E.

Bridzs

Újból megnyílt
a PRAKTIK AUTÓKERESKEDÉS

• gépkocsik bizományba való átvétele
és értékesítése

• gépkocsialkatrészek árusítása kedvező áron,
Gyomaendrődön a legolcsóbban.

Gyomaendrőd, Bajcsy út (volt Kertész-malom)

Második helyen végzett az IFI nevú
csapa~ a 3. aTEAM lett.
A páros versenyen az I. dljat kapta
Széles Csaba és Kovács András, II.
lett Földi József és Zöld Ferenc, s a
III. helyen Szűcsné és Bartis Béla
végzett.
Apáros versenyen egyébként 10 dljat
és 3 különdíja~ a csapatverseny vé
gén pedig még négy dijat adtak át a
rendezők.

A gyomaendrődi Kner Bridzs Klub
szeptember 2D-22-én rendezte meg
a Katona József Művelődési Központ
ban a II. bridzsversenyét Apáros ver·
senyen kilencvenketten indultak, a
csapatversenyen pedig nyolcvanan
ü~ek asztalhoz.
A csapatversenyen az I. díjat a Ba·
lásy, Kuttner, Széles, tatabányai, bu
dapesti vegyes csapat szerezte meg.
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Mellbe szúrta magát egy asszony

l M_ie_'rt_jO---.,.b_b_a_S_Ö_R_a_n_Ő_kn_e_' I_?_J

Jön Szűcs

Judit
KATONA JÓZSEF MűvE

LŐDÉSI KÖZPONT
O/(jóóu 2., 10 és 14.30 óraf;gr:

'lJáószfnfuíz. jtz efraóo[t orosdán.
cinrmd. iTta és renáezte: {j!JöKfisS!J
ZSolt.

O/(jóóu 5., 18 Ór~r: jtz

O'l(JSZ-faóor műsoros tfivatómwta
tója. SztártJentfig: Sztú:sJutfit.

O/(jóóu 15., 19 ór~r: !R.!plÚJ[ic
f;gnart.

tmsftjü/( a /(dves szfnfuízfó.to
gató /(zönségú, 1io9!JszfnfuízóMetü
KJt az 1991-92-es évatfra is me.gújít-
1iatjáK;J ,

DERYNE MŰVELŐDÉSI

HÁz
O/(jóóer12., 13 óraf;gr: ?:iniSliow

az 'E'J{CI-óen. Sztárventfig: Szantfi.
:re!fipnek. a 'IMám Szfnpatf tinisz
táJjaL Jf!J!Jek. 100-120 forintos ár
óan ~pfúttó/(a /(it múve/Uési w
óan.

VIDEO-MOZI. "RÉGI FIL
MEK MOZIJA" A DÉRYNÉ
MűvELŐDÉSIHÁZBAN

O/(jóóu 7., 19 ór~r: XJirpátIi.!J
Zoltán. c. 71lI1fJ!Jar fi!m. :rószerep{lf:
Latinovits Zo[tán, '1(utt/(ai 'tva.

O/(jóóu 21., 19 óraKJr: 'l(örliin.ta
c. 71lI1fJ!Jarfi!m. :rósarepw: 'Törócsil(
Mari, Soós Imre.

'J{pvemfJer 4., 19 ór~r: .Li9!J jó
TTÚJltfn.a[áfig c. 71lI1fJ!Jar fi!m. Móricz
ZSigmontf nt1fJ!JSifJTÚ regin!Jéne/(
fi!mváftozata.

ok!óóu 18., 19 óraf;gr: .'l(örosi
Múfief!J Irotfaúni 'EsteK: KJretióen
veniÚflÜTlk. Sarusi Mihiífy, író. JI
'J(flzafc. új Kfin!JVéneQm-Tnierje. iró
olvasó taúi!R9zó.

Szeptember 6-án déli 12 óra
el6tt a gyomaendrődi Cs. Lajos
Wartburgjával a Kossuth útra ka
nyarodva nem adott elsőbbséget a
Ladával közlekedő, ugyancsak gyo
maendrődi H. Lászlónak, s össze
ütköztek. Arendőrség megállapítot
ta, hogy Cs. Lajos feltehetően itta
san vezette kocsiját

Szeptember 6-án, délután ne
gyed 1-kor a gyomai ABC-ben az
eladók tetten érték K. Mária ker
tészszigeti lakost, aki az üzletb61 il
latszereket próbált ellopni.

Ismeretlen tettes (ek) ellen folytat
eljárást a rendőrség, mert ugyan-

l. A sört egész hónapban
élvezheted.

2. A sörfoltot kl lehet mos-

ni.
3. A sör mindig türelme-

sen vár.
4. A régi sörösüveg vlsz-

szaváltható.
5. A sör sohasem késik.
6. A sörnek nem kell virá-

got venni.
7. Sör mellett lehet nőzni,

de nő mellett söröznl...?1

csak szeptember 6-án délután fél 3
után az endrődi ABC pénztárából 
a pénztáros figyelmetlenségét ki
használva - 60 ezer forintot vittek
el.

A gyomaendrődi Cs. László
szeptember 9-én, este 8 óra tájban
a 46-os számú főútvonal külterületi
szakaszán, vélhetőleg ittasság~ mi
att kerékpá~ával áttért a menet
irány szerinti baloldara, s összeüt
között egy Toyota személygépko
csival. A kerékpáros a kórházba
szállítás után meghalt.

Endrőd külterületén, aKondorosi
úton szeptember 13-án délelőtt 9

8. A sör csak habzik, so
hasem habozik.

9. Ha otthagyod, nem fe-
nyeget öngyilkossággal,
vagy terhességgel.

10. A sör nem lesz félté
keny, ha megkívánsz egy
másik sört.

ll. A sörből van válasz
ték.

12. A söriváshoz nem kell
búvárruha.

13. A sör nem beszél
vissza.

14. A sör 70 év után is jól
esik.

15. A sört maximum egy
szer látod viszont.

16. Több sör együtt sem
beszél hülyeséget.

17. A sör olcsóbb.
18. A sörnek nincs anyja.
19. A sör kupakját könnyű

levenni.
20. A sörödet biztos meg

kapod.

óra után 8. János békési lakos Pe
ugeot személygépkocsijával neki
ütközött az úttest szélén várakozó
Csepel gépkocsinak. APeugeot ve
zetője elmondta, hogy vezetés köz
ben elaludt, ám a rendőrség szerint,
feltehetőleg ittasan vezette kocsiját.
A békési férfi könnyű sérülést szen
vedett.

A helybéli F. Istvánné szeptem
ber 14-én, 14 óra körül késsel mell
be szúrta magát, s nyolc napon túl
gyógyuló sérülést szenvedett. A
cselekmény körülményeinek tisztá
zása még folyamatban van.

21. A sör nem borul ki, ha
nőszagúan jössz haza.

22. A sörnek sohasem fáj
a feje.

23. Egy éjszaka több sör
rel is elbírsz.

24. A sört mindig könnyű

ledönteni.
25. A sörödet megoszfha

tod a barátaiddal.
26. Mindig tudhatod,

hogy te nyitottad kl elsőnek.
27. A sör mindig nedves.
28. A sör nem követel

egyenlőséget.

29. A sör nem hagy el:
- egy másik férfiért,
- másik nőért,

- másik sörért.
30. A sört nyilvános he·

Iyen ls élvezheted.
31. A sört nem érdekli,

hogy mikor mész. el.
32. A hideg sör ls jó.
33. A sört nem kell meg

mosni, mielőtt megkósto
lod.

Hordalékok...
Lejött hozzánk' aNAGYEMBER.

Megbfvták. Úgy hozta, hogy itt nya
ralt Jelezte, - talán egy könnyű kis
ebéd - tud1a, hogyan kell csinálni,
még elvtárs korából.

A NAGYEMBER Pestre jár. Nya
kukon az átalakulási-kárpótfási- vál
lalkozási-munkanélküliségi láz. Há1ha
mond valami úja~ még örültek is neki.

1991 volt, július és .gatyarohasztó
meleg.' A NAGYEMBER kemping
nadrágban jött Azakósok izzadtak, a
nyakkendő szorftott Az ebéd fensé
ges volt, a társalgás várakozó. Ebéd
végéig munkáról szó sem esett

Ekkor a NAGYEMBER elment,
aludni. Délutáni szieszta. Hiába! így
szokta meg, nem volt oka kivételt ten
ni. Álma nyugodt volt és derus. Pihe
nő után üdftö csevegés, időjárás, nők,

országra szóló bulik. Ó mindig a dol
gozókat képviselte. Hivatalból. Alko
nyatkor ki mer már kérdezni? Egy óra
sem telt el, és visszament. Gyorsan
járt A kocsi hivatali. Kétszázhússzal
megy vele. Bírja, nyugati. A NA
GYEMBERHEZ a madár sem szól
ha~ papírja van, a kiválasztottaknak
nincs sebességkorlátozás!

A NAGYEMBER hazament Atöb
biek aszámlát másnap rendezték.

1991 vol~ július. Épp most váltot-
tak.... rendszert... -arany-
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Gyógyszállót épít a Thermái Invest
(4. oldal.)

azonnal a helyszínre siettek,
s a búvárok azonnal elkezd
ték a kutatást a holtág vizé
ben. A többórás kutatás
azonban - mint az kiderült 
nem járt eredménnyel. Sem
átvágott torkú bőrfejú hippik,
sem pedig karambolos Wart
burg nem került a felszínre.

A rémhírterjesztő szóbe
széd alapja egy csendes hor
gász riadt bejelentése volt,
aki a Fúzfászugi holtág parjá:
róllógatta kukacát a vízbe.
Egyszer csak, mintha kapást
jelzett volna a "dugója", s erre
beakasztott. Húzta-vonta a
horogra akadt súlyt, s a tí
zegynéhány perces fárasztás
után egy kopott Wartburg-aj
tót emelt ki a partra.

A horgász fantáziája azon
nal meglódult: a Wartburg-aj
tót a reményei szerint egy, a
meder alján nyugvó Wart
burgról szakította le, s ha
Wartburg van a fenéken, ab
ban valószínűleg egy-két
szerencsétlenül járt utas is
nyugszik. Szólt a rendőrök

nek, akik abejelentést komo
Iyan is vették, s nagy erőkkel

vonultak ki a horgász által
megjelölthelyszínre.

A horgász meséje nyomán
terjedhetett el a rémhír. Hogy
a hiábavaló víz alatti kutatás
után mit mondhattak a rendő

rök a pecásnak, azt csak fel
tételezhetjük... - oke-

Átvágott torkú
bőrfejűeketsem
találtak a víz alatt

E hó közepén két átvágott
torkú, felpuffadt, bőrfejú vízi
hullát találtak a rendőrség bú
várai a Fúzfászugi holtág
vízében egy, a meder alján
"parkoló" némileg összeron
csolódott Wartburg személy
gépkocsiban - terjedt el a hír
a városban. Tény, hogy beje
lentés érkezett a rendőrség

re, melynek szakemberei

gyűjtika pénzt

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

-:~f 11·------
I I i

iJ(ner
I(gntra
iJ(ner

(12. oldal)
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A JEGYZŐ TÁVOZOTT
1991. oRJó6er

Az önkormányzat ok
tóber 15-i ülésén még a
napirendi pontok tárgya
lása előtt dr. Tfrnár Gyön
gJJÍ jegyző bejelentette
távozását és kérte a testü
letet, hogy október 1ó-tól
közös megegyezéssel
bontsák fel városházi
munkaviszonyát. Dr. Tí
már Gyöngyi röviden in
dokolta távozásának
okát, elmond ta, hogy csa
lódott a képvisel6-testü
let munkájában. Egyes
képviselők igencsak
megnehezítették a dol
gát, s többek közt ezért is

választott új munkahe
lyet. (Dr. Tímár Gyöngyi
a békéscsabai HÍREX Kft.
ügyvezet6 igazgatója ok
tóber ló-tó\.)

A polgármester még a
szavazás előtt kifejezte
sajnálatát a jegyző dönté
sévei kapcsolatban, s kér
te, hogy a testület
jelenlévö tagjai is mond
janak véleményt. Ám a
máskor oly bőbeszédű,

nagy tiszteletű testületi
tagok leszegett fejjel "át
mentek" csöndes köldök
néz6be, s ily módon
egyiköjüknek sem volt

semmiféle mondanivaló
ja. A tízegynéhány má
sodperces hallgatás után
a képviselők szavaztak,
tizenöten igennel, és a
polgármester tartózkodó
szavazatával hozzájárul
tak a jegyz6 távozásához.

A megüresedett jegy
z6i állásra pályázatot ír-

nak ki, s a pályázatok el
bírálása, és az ezt követő
döntésig Csorba Csabát a
szociális csoport vezető

jét bízták meg a jegyzői

teendők ellátásával, s ez
zel együtt 35 ezer forintra
em elték a fizetését.

H.E.

"Az önkormányzati munkát
a kapkodás jellemzi" - mondta

dr. Tímár Gyöngyi exjegyző
Dr. Tímár GyöngyI nyilat

kozott a Szó-Beszédnek:
- Bár már korábban Le;

hívtak más munkahelyre.
de nemet mondtam. mert
megpróbáltam tisztessége
sen végezni azt a Jegyzől

munkát. amit vállaltam. ám
az Idő múlásával egyre In
kább rájöttem arra. hogy a
testület terhére vagyok és
jobbnak láttam átadni más
nak a helyemet. Azt tapasz
taltam ugyanis. hogy a
testület tagjai közül kl-kl a
maga ötletszerúségét. büsz
keségét. fontosságát. téved
hetetlenségét viszi bele a
testületi munkába. Nincs
egység a testületen belül. és
nincs egységes cél sem. Az
önkormányzati munkát a
kapkodás jellemzt. s ez ter
mészeténél fogva a polgár
mesteri hivatal dolgozóira ls
átragadt. Én szolgálatválla
lást feltételeztem. s szeret
tem volna a jegyző

eszközeivel segítséget nyúJ
tant. Ez azonban az előbb el
mondottak miatt
meghiúsult.

- Úgy tűnik. hogyatlzen.
kilenc j6s jontoskodó és té
vedhetellen testületi tagok
közül csak aJegyz6 lógott kl
a sarbóI. ..

- Én mindemellett saját
hibáimat ls dismerem. s
vállalom tévedéseimet emelt
fővel. mert viszonylag na
gyobb tévedések nélkül tud
tam végezni a munkámat
úgy. hogy sem kialakult
gyakorlat. scm a Jogszabá
lyok nem voltak meg. A téve
déseim egy részét az ls
okozta. hogy nem volt olyan
erő. amelyrc támaszkodhat
tam volna. Gyakran nekünk
kellett kitaláln! azt. amit
egyébként a testületnek lett
volna dolga. úgy vélem.
megtcttem a körülmények
hez képest azt. amit lehe
tett. de úgy érzem egyúttal.
hogy a kltúzött szándékaIm
nem érvényesülhettek.
Gyakran voltam kénytelen
végigszenvedni kicsinyes VI
tákat. hiszen a testületi
munkától nem tudtam füg
getleníteni magam. De
egyébként nem kívánok

senkit sem megbántant. a
tanulságokat leszúrtem. és
ellettem magamnak.

- MIelőtt még mIndet el/en
né. kérem moncifa el. ml voll
a legfőbb tanulság az elmúlt
kilenc hónap alatt?

- Salnálom. hogy nem az
egészséges ösztönömre hall
gattam. amikor néhány
képviselő annak Idején a
jegyzől pályázat megírására
ösztökélt. Azt tapasztaltam
ugyanis. hogy a rend
szcrvállozás csupán fából
vaskarika. hiszen senki sem
fogalmazta meg konkrétan.
mlls ez. A testületi tagok kö
zül mindenki változtatnl
akart. de ho@Y mit. miért. s
ráadásul hogyan. azt senki
sem tudta. Nem tudhattam.
mtt várnak el t6lem. Gyak
ran olyan feladatok megol·
dását várták el tőlem. ami
nem az én dolgom lett volna.
sőt kerültem olyan helyzet
be. hogy mlntjegyz6nek. fe
gyelmi eljárást kellett volna
kezdeményeznem egyes ön
kormányzati Intézmények
vezetőI. dolgOZÓI ellen mun-

kakörük hiányos ellátása
miatt. Ám ezt nem igazán
mert.em megtennI. hiszen az
érintett emberek a testület
tagjaiként nekem munkál
tatólm voltak. S mindezek
miatt tehát gyakori volt az
összeütközés.

- Mondják. távozásának
egyIk oka az. hogy gyakran

került konJllktusba a polgár
mesterrel.. ..

- Nem tagadom. voltak az
önkorm<lnyzatl. hivatali
munkával kapcsolatos
konOlktusalnk. A kilenc hó
nap alatt több kérdésben
kellett döntenünk. s elke
rülhetetlen. hogy nézeteink
ütköztek. Ám próbáltuk
egymást meggyőznI. igaz.
nem mindig sikerült. De ez
esetben kompromlsszumot
tudtunk kötnI. úgy hiszem.
ez természetes velejárója
minden munkakapcsolat
nak. Tehát egyértelmuen
nem a polgármester az oka
távozásomnak. H. E.
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Dr. Frankó a
Szarvasi Baráti Társaság

alelnöke

ÚddEGYZŐT
VÁLASZT AZ

ÖNKORMÁNYZAT
Ha lehet, nők ne
jelentkezzenek!

Dr. Frankó Károly polgármestert a jegyző távozásáról
kérdeztük:

- Sajnálom, hogy elmegy a jegyző, hiszen tulajdonkép
pen nem volt vele rossz dolgozni. Dr. Tímár Gyöngyi egy ha
tározott karakter. Talán ebből adódik az, hogy nehezen
viselte el, hogya 19 testületi tag közül időnként néhányan
"pofozgatták". Nem mindenki tud elviselni alkalmanként
megalázó dolgokat. Nekem is volt szerencsém hallani, ami
kor olyanokat mondtak oda neki, amelyen én is csodálkoz
tam, hogy eltűri. S ne felejtsük el, hogy a jegyző egy nő,

akivel nem lehet, és nem szabad úgy bánni, ahogy ezt né
hány képviselő tette. Tehát sajnálom, hogy elmegy, minde
nesetre pályázatot írunk ki a megüresedett helyre.

- Ön kit javasolnajegyzőnek?
- Ezt tulajdonképpen most még nem tudom megmonda-

ni, mindenesetre Csorba Csabát, aki egy korrekt, megbíz
ható, jó szakember, nevezzük ki erre az átmeneti időre, míg
a benyújtott pályázatok alapján nem választunk új jegyzőt.

- Elképzelhetó, hogy újra nő lesz a város jegyzóje?
- Erre nem tudok válaszolni. Én személy szerint már nő-

höz nem ragaszkodnék. Na nem azért, mert dr. Tímár Gyön
gyivel problémáim voltak, hanem ha a több jelentkező

között férfiak is lesznek, akkor inkább talán egy férfi jegyző-
re voksolnék. H. E.

Deme Zoltán parlamenti képvi
selő meghívására szeptem ber 21
én délután dr. Frankó Károly
polgármester, és dr. Tímár Gyön
gyi jegyző is részt vett a Szarvasi
Baráti Társaság alakuló ülésén. A
társaság dr. Frankó Károlyt a tár
saság alelnökévéválasztotta.

- Ódzkodva, és nem szívesen
vállaltam el ezt a tisztet. Hogy
mégis miért lettem atársaság alel
nöke? Remélem, hogy Gyoma
endródnek némi üzleti hasznot,
előnyt tudok szerezni. A társaság
fővédnöke ugyanis Antall József
kormányfő, elnöke pedig Deme
Zoltán, a társelnökök: Demeter
László szarvasi polgármester és
én. A társaság kéthavonta ülése
zik, s így van lehetőségem Deme
képviselővel is találkoznom, mert
egyébként csak ritkán jár Gyoma
endrődre.

- Azért mindenesetre mégis

csak furcsa, hogy Gyomendród

polgármestere a Szarvasi Baráti

Társaságalelnökekéntügyködik.
- Én magam is furcsálltam;

nem is kívántam arról vitázni De

me. Zoltánnak azzal akijelentésé

vel, hogy a társaság működési

területe Szarvas és környékét öleli

fel, s így Gyomaendródöt is. Szar

vas éppúgy lehet Gyomaendrőd

környékén, mint fordítva. 8 fogok

menni a legközelebbi összejöve

teire és fenntartom magamnak a

jogot, hogy bármikor távozzak.

Magyarán: ha kiderül, hogy etiszt

ség segítségével nem profitálhat

semmit Gyomaendrőd, akkor ott

hagyom az egészet - mondta dr.

Frankó.

"Elképzelhető, hogy pályázok"

Csorba Csaba:

Dr. Tímár Gyöngyi he
lyére ideiglenesen - a
jegyzői pályázatok elbírá
lásáig - a szociális csoport
vezetőjét, Csorba Csabát
(30 éves) nevezték ki.

- Nagy megtiszteltetés
ez a megbízás számomra
- nyilatkozta Csorba Csa
ba a Szó-Beszédnek.

- Mi a véleménye a jegy
ző távozásáról?

-Azt hiszem, hogy ez az
ő ügye. Valószínűleg szá
mára megfelelőbb,jobb ál
lásajánlatot kapott.

- Tapasztalva az előző

jegyző munkastílusát és
tevékenységét, a követke-

ző két hónapban miként

végzi az Önre bízott mun
kát?

- Nagy változtatásokat

nem tervezek. Tudom,

hogy rendkívül sok a napi

feladat és a folyamatban

lévő ügy. Szeretné"" ha a

munka zökkenőmentesen

folytatódna tovább...
- Benyújtja-e pályázatát

a jegyzőiállásra?
- Elképzelhető, de ez

még sok mindentől függ.

Egyébként most végzem a

jogi egyetemet, ahol első

éves vagyok.
-ok~

Közmeghallgatás
A gyomaendrődi önkormányzat október 24-én, 17

órától közmeghallgatást (falugyűlést)tart az ENeI
ebédlőjében.A testület a lakosság véleményét kéri a
jövő év elejétől bevezetendőadótervezettel kapcso
latban.

Választás

~
,.

J - ".- /1 . _--. . /7:' ,_.--.~... Oo- ".;../" •"- [Jé)! 'Lj~ .' '"
'l !-o ........
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_Gy.Qgyszálló ép-ül as~ortp~~_án_
Aterv már elkészült

Már a május 21-i közmeghallga
táson is elhangzott, hogyaThermál
Invest Befektetési és Gyógy-inde
genforgalmi Részvénytársaság
szakemberei kidolgoznák Gyoma
endrőd hosszú távú idegenfQr.Qalmi
fejlesztési tervét, különös tekintettel
városunk termálfürdőjére. Ennek
kapcsán aThermállriVesttál ígéretet
kapott aváros egy később felépíten
dó gyógyszállóra is. Mint arról olva
sóink a Szó-Beszédből

értesülhettek, az önkormányzat tá
mogatta e terveket, az Erzsébet-li
get melletti sportpálya egy részével,
körülbelül két hektámyi területtel be
szállt a részvénytársaságba. A
Thermáiinvest ezt követően kapott
megbízást az önkormányzattól egy
gyógyszálló tanulmánytervének el
készítésére.

A gyomaendrődi szálloda tanul
mánytervét október elejére elkészí
tette a részvénytársaság
beruházási igazgatóságának terve
ző osztálya. A gyógyszálló a tervek
szerint átriumos elrendezésű lenne,

'\',\. .
\ .:.

\.

atermészetes megvilágítást az átri
umot fedő üvegtető biztosítaná. A
műszaki leírás szerint az emelete
ken szintenként 33 szobát alakíta
nak ki, ezekből 4-4 az apartman. A
szobákban természetesen fürdő

szoba is lesz, s emellett televízió és
telefon, valamint belső tévélánc áll a
vendégek rendelkezésére. A terv
rajz alapján az emeleti szintekhez
két lépcső, valamint két lift vezet fel.
Aföldszinten helyezték el többek kö
zött afizioterápiás gyógykezelés he
Iyiségeit. A szálloda speciálitása
egyébként avízgyógyászat. Aszál
lodához kapcsolódó fürdőmeden

cék termálvízzel üzemelnek. Az
ízületi panaszok kezelésére külön
végtagfürdőt terveztek, a pillangó
kádban pedig többféle, víz alatti
szénsavas, pezsgővizes kezelést
kaphatnak a betegek. Az elektrote
rápiás helyiségekben rövid és
hosszú hullámú, valamint ultrahan
gos, és más kezeléseket lehet vé
gezni. A gyógyászati egységekhez
kondíciótermek is csatlakoznak. A

szállóban természetgyógyászattai
is foglalkoznának.

Atöbb mint száz vendég fogadá
sára és ellátására alkalmas gyógy
szálló .összes költs~ge, a mai árak
mellett, a tervek szerint 582 millió
650 ezer forint. Ebbőícsak abútöro
zás 100millióforintotemésztfel.

A gyógyszálló építéséhez kap
csolódóan a Körösvidéki Vízügyi
Igazgatóság elkészítette a Falualji,
más néven Hantoskerti holtág, úgy
nevezett rehabilitációs anyagát. Az
Erzsébet-ligetet körbevevő holtág
vizét jelentős mértékben szennyezik
a parton található üdülők, nyaralók
kommunális vizei, valamint astrand
fürdő medencéiből kikerülő hasz
nált termálvíz. A célok között
szerepel aholtág medrében lerakó
dott iszap eltávolítása, a vízcsere
biztonságosabbá tétele, azaz a szi
vattyútelep bővítése a költségvetés
szerintaholtág jelentős vízm inőség

javításához mintegy 30 millió fori ntra
lenne szükség, ebből az úgyneve-

zett rehabilitációs kotrás körülbelül
20 millióba kerülne.

*
AThermál Investtel aláírt szerző

dés szerint - tudtuk meg a polgár
mesteri hivatalban - a tervezett
gyógyszállót valószínűleg jövő év
nyarán kezdik el építeni, s 1993. év
végére készülnek el. AThermáIIn
vest világbankl.bi.telből, esetleg.kül:..
'földltöke bevonásával biztosít pénzt
a- gyomaendrődi szálló' felé'pítésé
hez.

Aszálloda tanulmánytervét avá
ros fizeti. Ennek ára 800 OOO forint +
áfa. Ebben az árban azonban benne
van még aFalualji- holtág rehabilitá
ciós terve, valamint a közeljövőben

elkészülő tanulmány, a strandfürdő

fejlesztési koncepciója. H. E.

APRAKTIK
Kisszövetkezet

novem ber elsejét61 megkezdi
aKONTAKTA,
KONTAVILL

vi II anyszerelési anyagok
teljes
választékának értékesítését,
kedvezményes áron.

-kapcsolók
- csatlakozósorok
- antennacsatlakozók
-dugaljak
- ipari csatlakozók
- foglalatok
-lámpatestek
- csatlakozódugók

Keresse
aPRAKTIK

Szabadság téri
üzletében!
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Lajos jött...

Lajos ment,
.........--

.A gyepDlester
Dlarad...

5

A költségvetési üzem igazgatójának, Seprenyi Lajosnak
korkedvezményes nyugdíjaztatása, és ez év október elsejé
től a munkából történő felmentése kapcsán az üzem de
cember 31-j megszűnéséig a képviselő-testület Fábián
Lajos műszaki vezetőt bízta meg az igazgatói teendők ellá
tásával. A városfenntartó bizottság 26 ezer forintos fizetést
javasolt a megbízott igazgató részére, s ezt a képviselők ok
tóber 15-én el is fogadták.

A városfenntartó bizott
ság indítványára a polgár
mesteri hivatal pályázatot
írt ki a gyepmesteri állás
ra. A megadott határidőig
két pályázat érkezett, ám
az önkormányzat úgy dön
tött, hogy a gyepmesteri te-

vékenységet mégsem adja
ki vállalkozási formába,
hanem megtartja azt az
önkormányzat kötelezően

ellátandó feladataként. A
gyepmesteri állást Raffa
el Gyula tölti be továbbra
is.

KONCZ KONCEPCIÓJÁT KlGOLYÓZTÁK

'A rendőrparancsnok

visszament Gyulára
Auer György, a gyomaendrődi rendőrőrs parancsnoka

másfél éwel ezelőtt pályázat útján Gyuláról került váro
sunkba. A parancsnok néhány héttel ezelőtt megpályázta a
gyulai rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetői

állását, melyet meg is nyert. Október 16-ától már új helyén
dolgozik. Auer György a Szó-Beszédnek elmondta, hogy az
elmúlt másfél évben jól érezte magát Gyomaendrődön, ám
a most megpályázott állással járó feladatok jobban érdeklik
őt, s számára izgalmasabb kihívást jelentenek. S persze a
fizetés is egy kicsit magasabb.

Demeter László/ól, a szarvasi rendőrkapitányság vezető

jétől megtudtuk, hogy Auer György helyére pályázatot írnak
ki, s a gyomaendrődi őrsparancsnoki feladatokat addig is
Katona Mihály látja el.

Lapunk szeptemberi számá
ban olvashattak arról, hogy

rend6rkézre került a panzióé

pítő Koncz István, aki koráb

ban kérelemmel fordult az

önkormányzathoz, miszerint a
két településrész között terüle

tet kíván vásárolni, melyre egy

panziót óhajt emelni.
Koncz István a cikk megje

lenése után felkereste lapun
kat, s nyilatkozni kívánt.
Elmondta, hogy augusztus vé

gén a Praktik Strand büfében

vacsorázott egyik péntek este,

több üzlettársával együtt.

Merthogy Koncz István keres

kedő, s mint mondja, épp most

készül tízezer tonnányi húst

szállítani a Szovjetunióha.
- Vacsora közben odajött az

asztalunkhoz egy rendőr, s kö

zölte velem, hogy ellenem or

szágos körözést adtak ki. Ezért
legyek szíves vele menni. A

gyomaendrődi rendőr6rsrő! el
vittek Szarvasra, másnap reg

gel értem jöttek a lakóhelyem
szerinti illetékes óhudai ren

d6rkapitányság nyomozói, s a

f6városha szállítottak. Ott ki
hallgattak, s ezt kövct6cn elen

gedtck. Hétf6n már utazIam is
vissza Gyomaendr6dre

mondja Koncz, akit, mint Wle

megtudtuk, semmmivcl scm
vádol tak.

Óbudán a Csobánka téren ié

v6 üzlethelyiségébe már há

rom alkalommal betörtek. s a

rend6rség arra gondolt, hogy

önbetörés történt. Mindeneset

re már hat idézést küldtek

Koncznak, aki azonhan nem

jelentkezett egyesethen sem a
rendőrségen. Ezért hát orszá

gos körözést adtak ki ellent:.

- Mindenesetre tiltakoztam
az eljárás ellen, hiszen két éj
szakát töltöttem [ogdáhan. De

nem tehettem semmit, történt,

ami történt - tudtuk meg

Koncz !slvánlól.

•
Az önkormányzali tcslület

októher 15-i ülésén újra napi-

rendre került Koncz István

panzióépftés iránti kéreIme. A

testület azonban úgy döntött,

hogya kért területet nem adja

el Konc7.nak, s a közeljövőben

inkább pályázatot írnak ki.

vett volna...
Az orvos lakást

Dr. Kolozsvári Árpád
körzeti orvos szerette vol
na megvásárolni az Áehim
út 2. szám alatti szolgálati
lakást, amelyben koráb
ban Jenei Bálint tanácsel
nök lakott. KéreImét azzal
indokolta, hogy Gyoma
endródön kíván leteleped
ni, s igényének az általa
jelenleg bérelt lakás meg
felelne.

A képviselő-testület

azonban úgy döntött, hogy

a szolgálati lakások közül

egyet sem kíván eladni,

ezért dr. Kolozsvári Árpád

és felesége kéreImét - a

szociális és egészségügyi

bizottság véleményét fi

gyelembe véve - a testület

eIutasította.

*
DY-WA

rA' KERESKEDELMI
" ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
A DV-WA Kft. értesíti kedves vásárlóit,

hogya DY-WA műszakiüzlete

ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK
október végén.

ÜZLETÜNK ÚJ CíME:

Gyomaendrőd, Jókai utca 17.

(A Bajcsy út és a Jókai utca sarok)
I •••••••••••••••••.•..••..•.......••••..•.•.•.•••.•••• ••••~
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"VERREL ES KOTELLEL"

1956. NOVEMBER 4.

Bibó István
nyilatkozata

nagyobb erővel jelentkező ellenforradalmi veszéllyel
szemben. Meggyilkolták a.munkásmozgalom több évti
zedes múltjáért megbecsült harcosait. Mező Imrét a
nagybudapesti pártbizottság titkárát••• Sziklai Sándort,
a Hadtörténeti Múzeum igazgatóját. Ezenkívül tömege
senirtottákki a munkásosztályés a parasztságmár meg
becsülésben állott fiait. Nem nézhettük tovább tétlenül,
hogy a cselekvésre képtelennéváltkormány tagjaként, a
demokrácia leple alatt ellenforradalmi terroristák és
banditák állati módon gyilkolják legjobb munkás és pa
raszt testvéreinket, rettegésben tartsák békés állampol·
gárainkat és anarchiába döntsék hazánkat, és hosszú
időre az ellenforradalom ig~ába ~tsák egész népün·
ket. Magyar dolgozók, b~társak, munkástestvéreink,
elvtársak! Elhatároztuk, hogy minden erőnkkel küz
dünk a reakció, a fasizmus fenyegetőveszélye és azok
bérgyilkos bandái ellen. Felhfvjuk Népköztársaságunk
minden hú fiát, a szocializmus minden hívét, elsősorban
a kommunistákat, munkás és bányászokat, a parasztság
és értelmiség legjobb fiait, hogy támogassák a Magyar
Forradalmi Munkás Paraszt kormány minden intézke
dését, egész népfelszabadító harcát."

Budapest, 1956. november 4-én Apró Antal, Kádár János,
Kossa István, dr. Münnich Ferenc.

Ebben az els6 megnyilvánulásban már a dátumozás is ha
mis, mert Kádárék csak november 7-én érkeztek Budapestre
szovjet páncéloson. Végül álljon itt még néhány dokumentum,
egy másik magyar ember nyilatkozata.

1956. NOVEMBER 4.

Dr. Münnich az új hang
Az 1956-06 magyar forradalom és szabadságharc következté

ben 453 embert ítéltek halálra és végeztek ki 1961-ig. Az egyéb
elítéltek száma 21700 f6. Az 1848-49-es szabadságharc követ
keztében 108 embert végeztek ki, 1919-ért sem többet. 1956-ért
több mint a kett6dupláját. 1956. október 26-án Mosonmagyar6
váron 105 halott és 200 sebesült áldozata lett Dudásék gépfegy
vertüzének. Salgótarjánban 135 halott és 200 sebesült
áldozata volt az 1956. december 8-i lövöldözésnek. A Parlament
előttávós gépfegyvertúznek több mint 400 halottja volt. Még le
hetne folytatni.

Az emberek kíméletlen begyűjtésébena kádárkatonák, azaz
pufajkásokjeleskedtek. Ök a munkásőrség el6dszervezete vol
tak.

Most pedig következzenek a dokumentumok, melyeket ere
deti hangfelvételekb61 állítottam össze.

Szabad Kossuth Rádió, Budapest, 1956, november 4.-én, 5
óra 20 perc:

"ltt Nagy Imre beszél a Magyar Népköztársaság Mi
nisztertanácsánakelnöke.Mahaj nalbana szovjet csapa
tok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a
nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes
Magyar Demokratikus Kormányt. Csapataink harcban
állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország
népével és a világközvéleményével."

Szabad K06suth Rádió, Budapest, 1956. november 4., 7 óra
57 perc:

"ltt a Magyar Írók Szövetsége. A világ minden írójá
hoz, tudósához, minden írószövetséghez, akadémiához,
tudományos egyesüléshez. A szellemi élet vezetőihez

fordulunk segítségért. Kevés az időnk, a tényeket isme
ritek, azt nem kell ismertetni. Segítsetek Magyarorszá
gon, segítsetek a magyar népen, segítsetek a magyar
frókon, tudósokon, munkásokon, parasztokon, értelmi
ségi dolgozókon. Segítsetek, segítsetek, segítsetek!"

Ezt a szöveget Háy Gyula olvasta fel a Parlament épületében
berendezett ideiglenes stúdióban. Ezután zene következett,
majd 1956. november 4-én reggel 8 óra 7 perckor zene közben
hirtelen végleg elhallgatott a Szabad Kossuth Rádió. Úgy gon
dolom, ezzel a magyar rádiózás történetének páratlan korszaka
zárult, de nemcsak annak, az addig győztes forradalomnak is,
amelynek a Szabad Kossuth Rádió egyik szimbóluma volt.

Ugyanezen a napon 1956. november 4-én megszólalt, feltehe
t6en Szolnokról, egy addig ismeretlen rádióállomás. És ahogy a
Szabad K06suth Rádió elnémulásá.val egy szakasz zárult le a
magyar rádiózás történetében, úgy ezzel a hanggal új indult.
Nem, nem indult, folytatódott az, amit a Szabad K06suth Rádió
azzal a nyilatkozattal zárt le, hogy ,,hazudott éjjel, hazudott
nappal, hazudott minden hullámhosszon."

Es íme az új hang:
"Figyelem, figyelem! Dr. Münnich Ferenc a mikrofon

nál. Nyílt levél a magyar dolgozó néphez. Honfitársaink,
munkás él;) paraszt testvéreinkl Alulfrottak: Apró Antal,
Kádár János, Kossa István és Dr. Münnich Ferenc mi
niszterek, Nagy Imre kormányának volt tagjai bejelent
jük, hogy 1956. november l-jén, megszakftva ezzel a
kormánnyal minden kapcsolatunkat, kiléptünk a kor
mányból és kezdeményeztük a Magyar Forradalmi Mun
kás-Paraszt Kormány megalakítását. Erre a felelős

lépésünkre annakfelismerése késztetett, hogy a reakció
nyomása alá került és tehetetlenné vált Nagy Imre kor
mányán belül nem volt többé semmi módunk cselekvés
re, a Népköztársaságunkat, a munkás-paraszt hatalmat,
szocialista vfvmányainkat megsemmisítéssel fenyegető

Ez a nyilatkozat méltó ar
ra, hogy 1956 dokumentáció
jában kiemelkedő helyet
foglaljon el, mert mind mon
danivalójában, mind hangne
mében méltó tükre a
forradalom szellemének. Pon
tos szöveg:

"Magyarok! Nagy Imre mi
niszterelnök a hajnali szovjet
támadáskor a szovjet követ
ségre ment a tárgyalások foly
tatására, és onnan visszatérni
nem tudott.

A reggel összehívott minisz
tertanácson a Parlament épü
letében tart6zkod6 Tildy
Zoltánon kívül már csak B.
Szab6 István és Bibó István
államminiszter tudott megje
lenni. Mikor a Parlamentet a
szovjet csapatok körülfogták,
Tildi államminiszter, a véron
tás elkerülése végett, megálla,.
podást kötött velünk, mely
szerint 6k megszállják az épü
letet, a benne lév6 polgári sze-

mélyek p'1.dig szabadon távoz
hatnak. O a megállapodáshoz
tartva magát, eltávozott. Az
Országgyűlés épületében egye
dül alulírott Bibó István ál
lamminiszter maradtam,
mintaz egyedül töroényes Ma,.
gyar Kormány egyetlen képvi
se16je. Ebben a helyzetben a
következ6ketnyilatkozom:

Magyarországnalr. nincs
szándékában szovjetellenes
politikát folytani, s6t teljes
mértékben benne akar élni a
kelet európai népek ama kö
zösségében, kik életüket a szar
badság, igazságosság és
kizsákmányolásmentes társa,.
dalom jegyében akarják be
rendezni. A világ színe el6tt
visszautasítom azt a rágalmat
is, miszerint a dics6séges ma,.

gyar forradalmat fasiszta·
vagy antiszemita kilengések
szennyezték volna be.

A harcban osztály- és feleke
zeti különbség nélkül részt vett
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vőknek. Maga az üzem
anyag azonban gyakorlati
lag minden kútnál
ugyanolyan, és az árak
sem különböznek észreve
hetően. Ma még ugyanis
minden cég a magyar olaji
partól vásárolja az üzem
anyagot, annak ellenére,
hogy ma már liberalizált
az import - írja a Figyelő

szeptember 19-iszáma.

jar. Bővül a töltőállomás

hálózat, több helyen szá
míthatunk tankolási
lehetőségre, s emellett a
verseny jobb kiszolgálást,
a benzinkút a szélesedő

áru- és kiegészítő szolgál
tatás kínálatát ígéri a ve-

*

AShell-üzlet...

A magyar benzinkúthá
lózatban az addig egyedu
ralkodó Áfor mellett a
hetvenes évek elejétől új
nevek jelentek meg. Meg
ismerhettük az AGIP, a BP
és a Shell emblémáit. A
Shell Interág Kft. egyéb-

CjyomaenáróáiSzO-'lieszéá

ként - al
kalmazkod
va a fokozó
dó verseny
hez a
korábbinál
gyorsabb
ütemben
fejleszti há
lózatát. Ma
már a maga
49 saját, és
15 franchi
se üzemel
tetésű

benzinkút
jában jelen
tősmásodik

helyezett az
Áfor után.
Az erősödő

verseny
persze elő

...és a Shell Snackbár nemcsak ut8zóknak nyökkel is

Október elsején átadták
Gyomaendrődön a 6120
négyzetméter területű

Shell üzemanyagtöltőállo
mást. A gyomaendrödi
Pecten Kft. és a Shell Im
perág Kft. húsz évre szóló
üzemeltetési szerződést

kötött. Az építkezés április
elején kezdődött meg. A
vállalkozásba egyébként
az önkormányzat is be
szállt, a már említett terü
letet apportként vitte be. A
nyereség 15 százaléka
ezért az önkormányzatot
illeti. A Shell-kút mellett
egy svájci-magyar kft. sze
mélygépkocsik értékesíté
sét kezdte meg. A
Shell-kút szép, ám hogy a
kiszolgálás minősége mi
lyen lesz, az már az ott dol
gozókon múlik.

.1991. okjo6er

az egész magyar nép, s meg
rendítőés csodálatos volt a fel
kelt nép emberséges, bölcs és
megkülönböztetni kész maga-
tartása, mellyel csupán a le
igázó idegen hatalom és honi
hóhérkülönítményesek ellen
fordult. A néhány, napirenden
volt utcai igazságtételt, vala-
mint ókonzervatív erőknek

minden fegyveres erőszak nél
kül való jelentkezését a kor
mány rövid úton
megszüntethette volna. Az az
állítás, hogy e végból óriási
idegen hadsereget kell az or
szágba behívni, illet61eg visz
szahívni, komolytalan és
cinikus. Éppen ellenkezőleg,a
hadsereg jelenléte a zauargá
sok és nyugtalanság legfőbb

forrása. A magyar népet fel
szólítom, hogy a megszálló
hadsereget vagy az általa eset
leg felállított bábkormányt
törvényes fels6bbségnek ne te
kintse, s vele szemben a pasz
szív ellenállás összes
fegyverével éljen, kivéve azo
kat amelyek Budapest közellá
tását és közmúveit érintené.
Fegyveres ellenállásra paran
csot adni nincs módomban.
Egy napja kapcsolódtam be a
kormány munkájába, a kato
nai helyzetrol tájékoztatva
nem vagyok, felelőtlenség vol
na tehát t6lem a magyar ifjú
ság drága vérével rendelkezni.
Magyarország népe elég vérrel
adózott, hogy megmutassa a
világnak a szabadsághoz és
igazsághoz való ragaszkodá
sát. Most a világ hatalmain a
sor, hogy megmutassák az
ENSZ alapokányában foglalt
elvek erejét és a világ szabad
ságszeret6 népeinek erejét. Ké
rem a nagyhatalmak és az
ENSZ bölcs és bátor döntését
leigázott nemzetem érdekében.
Megállapítom egyúttal, hogy
Magyarország egyetlen tör
vényes külföldi képvisel6je és
külképviseleteinek törvényes
feje Kéthly Anna állammi
niszter. Isten óvja Magyaror
szágot!

Kelt az Országház épületé
ben, Budapest, 1956. novem
ber 4-én.

Bibó István államminiszter
saját kezl1leg".

Az évforduló alkalmából
közzétette: Fekete Elemér,
helyi SZDSZ-ügyvivő
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Lebontják
a .tornacsarnok
tetőszigetelését

*Keresik aJelelősöket

* Büntetés lesz!
* Több mint négymillió
Jorintért kljavítják

Az EndrődiekBaráti Köre
alapítványt tervez

A tető persze marad...

I városgazdálkodási
:.. csoport ez év febru

árjában felkérte a
Békés Megyei Tervező

Vállalatot, hogy készítsen
tervet a beteg tornacsar
nok fódémszerkezetének
kijavítására. A terv alap
ján a munka 4 millió 241
ezer forintba kerülne. A
sportcsarnok rekonst
rukciójához az önkor
mányzat a jövő évi állami
költségvetésből céltámo-

A Szó-Beszéd egyik olvasó
ja révén sikerült hozzájut
nunk az Endr6diek Baráti
Köre Egyesület által alakí
tandó Kisréti Gyógyszállóért
Alapítvány alapító okiratá
nak tervezetéhez. Mint arról
már lapunk egy korábbi szá
mában hírt adtunk, nemcsak
a gyomai strandfürdőmellett
épül majd gyógyszálló, hanem
Endrőd határában is, a Kis
rétzugban, ahol jelenleg egy
használaton kívüli bikaistálló
található. Íme, a tervezet:

1. Az Endr6diek Baráti Kö
re Egyesület tagjai ... elhatá
rozták, hogy alapítványt
hoznak létre.

2. Az alapítvány neve: Kis
réti Gyógyszállóért

gatást igényelhet az ösz
szes költség 40 százalé
káig. A pályázatot
október 25-ig kell be
nyújtani.

A képviselő- testület ok
tóber IS-én úgy döntött,
hogy megbízzák ajcgyzőt,

hogy az ügy lezárása ér
dekében az érintett dol
gozókkal szemben
kártérítési, a még mun
kaviszonyban álló dolgo
zók esetében folytasson
le fegyelmi eljárást, és te-

3. Az alapítvány székhelye:
Budapest

4. Az alapítvány célja: Gyo
maendrod lakosainak jobb
munkaellátottsága eltJmozdí
tása, szociális helyzetének jar
vítása azáltal, hogy
kezdeményezi aKisrétzugban
a nagylaposi hévíz felhaszná
lásávalgyógyszálló létesítését.
Az alapítvány célja tehát,
hogy megteremtse mindazon
feltételeket, amelyek a gyógy
szálló létesítéséhez szüksége
sek.

5. Az alapítvány induló var
gyona: ezért mind hazai, mind
külfóldi személyek, valamint
jogi személyek csatlakozhat
nak, ami által az alapítvány
tagjaivá válnak.

6. Az alapítvány kezelöje:

gyen javaslatot a polgár
mesternek a felelősség

megállapítására, és a
büntetés kiszabására. A
sportcsarnok javítási
munkáinak elvégzésére
pályázatot írnak ki. A be
érkező pályázatok elbírá
lásáig asportcsarnokot
az önkormányzat ideigle
nes jelleggel használatba
adja, ám előtteaz Amino
cell szigetelő anyagot el
távolítják. Amennyiben
ezt követően is tapasz-

Az alapítvány működésértJla
4. pontban meghatározott cé
lok végrehajtásáról a .... főből
álló kuratórium gondoskodik.
A kuratórium elnöke , tit-
kára .

7. Az alapítvány képviselő

je: a 6. pontban meghatározott
személyek, azaz a kuratórium
elnöke és titkára együttesenjo
gosultak a képviseletre.

8. Az alapítvány működése:

Az alapítványi vagyon célja,
hogy a célkitűzésben szereplö
gyógyszálló létesítését el6moz
dítsa, melynek érdekében
munkálkodjon, a szervezet és
működési szabályzatban meg
határozottak szerint.

9. A működés nyilvánossá
ga: az alapítvány működésé

ről a kuratóri um rendszeresen
beszámol az Endr6diek Baráti
Köre Egyesület összejövetelein
és éves közgyűlésükön, továb
bá a gyomaendrodi önkor
mányzat havi lapjában.

talható veszélyes mérté
kű párakicsapódás, úgy a
sportcsarnokot ismét be
zárják.

Az Aminocell-szigete
lést végző Orosházi Álla
mi Gazdaság ellen nem
lesz peres eljárás, mert a
szakértői vélemények
nem támasztották alá azt
a feltevést. hogy a gazda
ság mulasztása okozta
volna a mérgező anyagok
jelenlétét a tornacsar
nokban.

10. Az alapítvány meg
szűnése: Az alapítvány ak
kor tölti be célját, ha a
tervezett gyógyszálló létesí
tésének körülményeit, az
összes feltételeket megte
remtette, melynek folyamá
nyaként létrejön a
részvénytársaság az építés
re, illetve az üzemeltetésre.
Ekkor az alapítvány rendel
kezésére álló vagyona az rt.
alapt6kéjéhez csatlakozik.

11. Hatályba lépés: Az alar
pUók tudomásul veszik, hogy
az alapítvány érvényességé
hez, jogi személyiség elnyeré
séhez az alapitó okiratnak a
FtJvárosi Bíróság általi nyil
vántartásba vétele szükséges.
Működés részletes szaqályait
a kuratórium szervezeti és
működési szabályzata tartal
mazza.

Budapest, 1991. .
Alapítók .
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t Már meghalni sem
érdemes... t

A gyomaendrődi képviselő-testület, mint a temetők bérbeadója, úgy

nevezett üzemel tetési szerződéstervezetet készített, amely a temetői szol

gáltatások árait is magában foglalja, közölve a minimum és maximum

árakat. E szerint egy egyszemélyes felnőtt sírhely ára 1000-2000 forint,

egy kétszemélyes fel nőtt sírhely, 25 év használ ati időre 1200-2200 fari nt.

Családi sírhely 50 év használati időre 2000-4000 forint. Urna-sírhely, 15

év használati időre 500-1500 forint. Sírásás és behantolás 900-1100, két
méternél mélyebb sírgödör felára 300-500 forint. K6keretes sírnyitás fel

ára 200-400 forint, fedlapleemelés felára 300-500 forint. Az új sírba te

metés esetén a mindenkori sírásási díj kétszeresét kell fizetni. A halotti

maradványok áthelyezése új koporsóba 200-400 forintba kertil. Kriptába

temetés 1500-1700 forint.
Hogy az árak drágák-e, avagy olcsók, azt döntse el az olvasó, mindene-

setre tény, hogy a mai árak mellett ma már meghalni sem érdemes.

Kábelezni lehet

Százharminc ezer
az iskolának

züslök 70 ezer forintos költségét is jó
váhagyták. Az iskolában épülő úgyne
vezett vizesblokk befejezési
munkálataira ~ intézménynél meg
van a fedezet. Am az épftmény idén
már nem lesz kész.

Apénzügyi ellenórző bizottság és a
múvelődési bizottság javaslata alap
ján az önkormányzat 129 ezer forintot
javasoltaz iskolának biztosítani, segy
ben felhívta az iskolaigazgató figyeI
mét arra, hogy a jövőben

megalapozottabban és időben jelezze
pénzügyi igényeit.

most is profi szinten műveli a
temetkezési szolgáltatást.

Gyanítható, hogy valószí
nűleg a gyomaendrődi költ
ségve.tési üzem lesz a
nyertes...

A2. számú általános iskola igazga
tója anyagi segítséget kért az önkor·
mányzati képviseló-testülettól. A
kérelmek jogosságát felü Ibírálva meg
állapították, hogyazelsós napköziott
honos osztály és egy középiskolai
elókészítő osztály óráinak ellátásához
szükséges összeg az iskolának ren·
delkezésre áll. Erre a bérmaradvány
nyújtfedezetet.

A napközikonyha korszerúsítésé·
vel kapcsolatos fogyóeszközigényt 59
ezer forintos összegig jogosnak talál·
ták. Sól, akonyhába beszerelendő gó·

úgynevezett háttértevékenysé
get végző üzemet is létrehoz
na. A harmadik, a Szilencium
Temetkezési Vállalkozás,
amely a bizottság álláspontja
szerint, Békéscsabán már

A városi önkormányzat ez idáig két árajánlatot kapott kábel
tévé-hálózat kiépítésére. Mindkét cég ajánlatának technológiá
ja, lényege tulajdonképpen ugyanaz,. s árban sem túl nagy az
eltérés. Egy szolnoki cég tett árajánlatot el6ször, amit az önkor
mányzat elutasított, majd az október 15-i testületi ülésre a bu
dapesti Híradástechnika Rt. adott árlistát. Ez utóbbi cég az
Endr6diek Baráti Körének kapcsolatakéntjelentkezett. A tes

tület tulajdonképpen támogatja a kábelhálózat kiépítését, ám
pénzzel nem kíván társulni a fejlesztéshez.

ság véleményezte a pályázato
kat s meghallgatta azok készí
tőit is. A bizottság úgy döntött,
hogy három pályázó közül ja
vasolja a testületnek a válasz
tást. Az Építő- és Szolgáltató
Üzem az egyik esélyes, mert
mint az indoklásban olvasható,
az üzem kft.-vé alakulása után
egy új vállalkozási forma kere
tében temetkezési szolgálta
tást is végeznének. A másik
esetlegesen nyerő pályázó, a
PIREMON kisvállalat, amely a
temetkezési szolgáltatáson túl
a csökkent munkaképességű

emberek foglalkoztatására,

A polgármesteri hivatal ko
rábban pályázatot írt ki a város
területén lévő köztemetők ke
zelésére és az általános temet
kezési szolgáltatás végzésére.
A pályázatra hatan jelentkez
tek: a Békés Megyei Temetke
~ési Vállalat (Békéscsba), az
Epítő- és Szolgáltató Uzem
(Gyomaendrőd), Horváth Mi
hály (Gyomaendrőd), a PIRE
MON Mozgáskorlátozottak
Kisvállalata (Debrecen), a Szi
lencium Temetkezési Vállalko
zás (Békéscsaba), valamint
Vetró Imre (Gyomaendrőd).

A városüzemeltetési bizott-

Kilencszázezer forint a fákra
- A város idei költségve

tésében 700 ezer forintot
terveztek a fásításra. A kö
zelmúltban kialakított
parkolóknak köszönhető

en több fát lehet elültetni, s
ez 200 ezer forintos több
letköltséget jelent - közöl
te a városfenntartó

bizottság elnöke, dr. Va

lach Béla a képviselő-tes

tülettel. Egyben kérte,

hogy ezt a pénzt az idei tar

talékösszeg terhére bizto

sítani szíveskedjenek. A

testület mindezzel egyet

értett.

A MADER Hungária Kft.
által, elsósorban svájci alapanyagból gyártot, jelenleg a

legkorszerübb és leggazdaságosbb
DEKTON-INbelsófalfestékés

a DEKTON-EXfal- és homlokzatfesték
forgalmazását kezdi mega

PRA KTIK Kisszövetkezet Gyomaendródön és környékén.
Mindkét festék vízalapú, diszperz rendszeru. Szerves

oldószert, toxikus anyagot nem tartalmaz, környezetkímélő.
A termékek használatával a kiváló minóségelérése mellett

jelentősköltségmegtakarításérhetőel.
Keresse a DEKTON-IN és a DEKTON-EX festékeket a

Praktik Szabadság téri üzletében!
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Részvénytársasággá
alakul a sütőipari

vállalat

Illegális
szennyvizelők

Ki szeli át acsatornát?

•• ••

GYOMAKOROS
programterv

AKörösi Sütő· és Édesipari Vállalat szeptember 19-j küldöttgyűlésén
úgy határozott, hogy 1991. január elsejével részvénytársasággá alakul
nak. Az érvényben lévő törvény értelmében avállalat használatában lé
vő belterületi telkek apportértéke a helyi önkormányzatot illeti meg. A
vállalat tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a következő területekkel,
s ezek értékével vehetnének részt az alakuló részvénytársaságban: a
gyomai telephely 12 713 négyzetméteres területének értéke 2 millió
415 ezer 470 forint, a gyomai központ 1487 négyzetméteres, 282 530
forintot érő területe, valamint a gyomai üdülőjük 510 négyzetméteres
telke, melynek értéke 89 250 forint.

Atelkek vagyonértékelését avállalat a Békés Megyei IlIetékhivata~ól
kapott átlagárak alapján végeztette el. Az önkormányzat pénzügyi bi
zottsága a fenti értékeket megtárgyalta, s azokat alacsonynak találva
nem fogadták el. A kéviseló-testület október 15-j ülésén hasonló döntés
született.

A Körösi Sütő- és Édesipari Vállalat igazgatója, Farkasinszki György
elmondta, hogy ez esetben az 9nkormányzat köteles 30 napon belül ezt
az észrevételét megtenni az Allami Vagyonügynökségnek. Az Allami
Vagyonügynökség ajánlata alapján újraértékelést kell végeztetni, ám
ennek költségeit az önkormányzatnak kell állnia...

Aláírás: .

Ingyenes az apró!
A Gyomaendrődi Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg

azoknak az olvasóknak az apróhirdetését, akik azt az
alábbi szelvényen küldik be megjelentetés céljából. A szel
vényen a megjelölt helyre kell beírni a kívánt szöveget, és
a szelvényt levelezőlapon vagy borítékban kell elküldeni a
Gyomaendrődi Szó-Beszéd címére: Békéscsaba.
Andrássy út 12. A borítékra írják rá: Szó-Beszéd.

Egy aprohiretés szövege nem tartalmazhat tizenöt (J5)
szónál többet.

A közölt apróhirdetések tartalmáért a szerkesztőség

felelősséget nem vállal.

utat a csapadékvíz-csatorná

ba.
- Van ott a benzinkút kör-

nyékén még egy-két épület,

amelyekről szó van. De ne

veket most nem mondok.
Mindenesetre nem dr. Far

kas Zoltán alpolgármesterről

van szó. A hivatal 30 napos
határidöt adott az illegális

szennyvízvezetékek meg
szüntetésére. E hó végén a

határidö letelik, és amennyi

ben a szennyvíz tovább csu
rog a csatornába, akkor a

testület valószínűleg dönt az
érintett háztulajdonosok ne

vének nyilvánosságra hoza

taláról - mondta a polgár

mester. Mindenesetre sajná

latos, hogy vannak olyan pol
gáraink, akik tökét kovácsol

nak abból, hogy házuk köze

lében húzódik a csapa

dékvízelvezetö csatorna.

A gyomaendrődi Áfor-ben
zinkút, illetve a Titász épüle
te mellett húzódik egy burkolt
csapadékvíz-elvezető csa
torna, melynek egyik fedlapja
alól a közelmúltban gyanú
san bűzös légáramlat tört a
szabadba. A kihívott közterü
let-felügyelet rövidesen meg·
állapította - s erről fotók is
készültek -, hogy a közeli
házak tulajdonosai közül né
hányan a csapadékvizet ve
zető betoncsatorna falát átüt
ve ide kötötték be szennyvíz
vezetékeiket. Acsapadékvíz·
csatorna egyébként az ENel
mellett elhaladva a Fűztá

szugi-holtágba torkollik.
Az önkormányzat a fenti

esetet tapasztalva döntött ar
ról, hogyatetteseknek 30
napon belül meg kell szüntet
niük az illegális bekötéseket.
A polgármesteri hivatalban
érdeklődve dr. Frankó Ká
rolytól megtudtuk, hogy nem
az Áfor-kút melletti lakótelepi
háztömbök szennyvize talált

,,
Feladó neve: :,,
Címe: :

,,
Az apróhirdetés szövege: :,,,
..................................... , :

,,,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I,,,
........................................................................................ :

,,,,,
L. __ .__ . . . ~-------------. J

kereskedelmi egységek elleni
fellépést.

AGyomakör szorgalmazza
új munkahelytermel6 lehelő

ségek fel kutatását, sót a kör
nyezptévelmi lerülelpk kiemel t
védeiméi is figyelml'n kísér
jük. Célszcrű k'nne új építési
rendszabályok kialakílás<l.

Az t'gyesület levékenysl'gé
nek fontos [('rülelt' az önk"r
mányzallal és annak szerveze
!eivel, intézményeivel való
kapcsolattartás. 19t'nyelnünk
kdl a városrész élelét jelentő

sen befolyásoló döntt'sek el
nkészítésében az egypsüle!ünk
bevonásál. Mindemellett foko
zotti'lll figyelemmel kisérjük a
gyomai városrészben él6 kt,p
viselök tevékenységél t'S sze
retnénk el6segíteni lakossági
kapcsolali'lik fejlesztését.

AGyomakör direkt pártpo
litikai kérdésekkel nem foglal
kozik, ám minden párttag,
párttaggal hajlandó együttmű

ködni a gyomai városrt'Sz fej
leszlése érdekében...

A Gyomakör Egyesület ne
vére a 39-es postafiókdmrc k
het levelet küldeni. Az ügyvi
v6testülettagjai is gyüjtika la
kosssági vélemt'nyckel, s emel
lett minden hétfc3n 17l's 19óra
között a Sallai u. 4. sz.ám alatti
helyiségben lartanak ügyele
tel.

Elkészület aGyomakör
Egyesület programjának terve
zete. Szeretnénk, ha a Szóbe
széd olvasói, esetleg egyesü le
tünk leendő tagjai is véTeményt
mondanának tervezet ünkr61,
melyb61 néhány fontosabb
részletet kívánunk közölni.

A programlervezcl f6bb te·
rületei között van a gyomai ha
gyományok ápolása. (Kner-ha
gyományok, Vidovszki Béla és
Corini Margit festők hagyaté
ka, a halás7.ati tevékenység ha
gyományai és egyéb helytiirté
neti és napha~yományokkal

foglalkozó témak feldolgozá
sa.) Szeretnénk egy gyomai
helytörténeti múzeumot létre
hozni.

A kultúrális élet lerülctén
szeretnénk fenntartani az isko
lai városrész jellegének fenn
tartását. Mindemeilet kívánuk,
hogy pártpolitikai, ideológiai,
személyeskedő harmk színte
rei ne legyenek a múvelcídési
intézmények. A Gyoma Kupa
sport rendezvénysorozat alap
jait kívánjuk megteremteni, s
fontosnak tartjuk megőrizni a
színvonal javítása mellett a
gyomai sporttelepeket.

A magunk modszereivel el
ösegíteni kívánjuk a magán
vállalkozokon alapuló kis és
kiizépüzemek kialakulását,
stabilizálódását. Szorgalmaz
zuk a városképet rontó, a la
kosságot nem kellően szolgáló
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A pályázatokat Dr. Frankó Károly polgármester cí

mére (5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3.) kell benyújtani.

Tel.: (67) 31-320.

A pályázat benyújtási határideje: 1991. november 20.

a polgármesteri hivatal

Gyomaendrőd Város Önkonnányzatának

képviselő-testülete

PÁLVÁZATOTHIRDET

Augusztus elején a kisgazdapárt helyi szervezete gyomai és endr6di szerve
zetre vált szét Hanyecz Margit, a kisgazdapárt endrődi szervezetének elnöke a
szétválás okairól is tájékoztatta aSzó-Beszéd olvasóit Elmondta, hogy Gyoma
endrőd még sokáig nem lesz egységes város. Mindkét településrésznek ugyan·
is megvan a maga élete. Aszétválás egyébként békésen történt Agyomai szer
vezet elnöke Tátka Sándor lett. Az endrődi szervezet taglétszáma tavaly nyár
óta megduplázódott, jelenleg 56 tagot számlálnak.

Gyűléseike~ összejöveteleiket eddig a Déryné Művelődési Ház egyik helyi
ségében tartották. - Ez év elején elmentem a Béke Tsz-hez, s kértem, adjon a
kisgazdapártnak egy·két helyiséget aszövetkezet központi irodaházában. Atsz
vezetése akkor úgy nyilatkozott, hogy ennek semmi akadálya. Pénzr61, bérleti
díjról szó sem vol~ gondoltam, hogy ez egy nemes gesztus részükr61. így hát fel·
mondtuk a Déryné Művelődési Házban lévő helyiségünket - mondja Hanyecz
Margit. - Időközben azonban a tsz vezetősége úgy döntött, hogy havi 3500 fo
rintos bérleti díjért hajlandó helyet adni az endrődi kisgazdáknak. De hát miből
fizessünk? Ahavi 50 forintos párttagdíjainkból? Egyébként is, az épületet annak
idején akisgazdák vásárolták közadakozásából. Satéesz 1953-ban kapta meg
az épületet, amit addig közcélokra használtak. Hogy milyen rendelet vagy jog
alapján jutottak az épülethez, nem tudom. De tény, hogy atéesz tulajdoni lapot
nem tud felmutatni.

Hanyecz Margittól megtudtuk azt is, hogy az egész épületre igényt tartaná
nak. Szeretnének ott gazdakört szervezni, s a kisgazdapárt is ott tarthatná
összejöveteleit Hogy miből tartanák fenn az épületet? Hanyecz Margit azt
mondja, néhány helyiséget bér~ adnának, s az ebből befolyó összeg fedezné
a fenntartási költségeket.

Hunya Elek, a Béke Tsz elnöke elmondta, hogy 3500 forintért készséggel
biztosítanak helyet az endrődi kisgazdáknak. Az említett összeg a fűtés, világí
tás és a takarítás díját foglalja csupán magában. - Egyébként pedig, ha papírt
szereznek a kisgazdák arról, hogy a téesz központi irodaháza őket illeti, akkor
máris beköltözhetnek az épületbe - mondta a tsz-elnök.

munkakörének betöltésére

A pályázati feltételek:

- igazgatásszervező, vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés

-legalább 3 évi szakmai gyakorlat

Pályázathoz csatolni kell:

- részletes önéletrajzot.

- szakképzettséget igazoló okirat másolatát,

- erkölcsi bizonyftványt

Bérezés: megegyezés szerint

JEGYZŐI

Az endrődi kisgazdák
keresik a helyüket

H. E.

fordult már náluk amerikai,
angol, sőt spanyol vadász is,
akik eddig a környékbeli pri
vát szállásokon, valamint Gyu
lán, Szarvason, vagy Szolno
kon szálltak meg az ottani ho
telekben. A vadászházra most
mintegy 10 millió forintot köl
töttek, s emelet t jelentás segít
séget nyújtott a vadásztársaság
tagsága is.

A vadászház 18 vadásznak,
vendégnek nyújt kényelmes
szállást 9 szobájával. Termé
szetesen a szobákhoz fürdő

szoba, és ebédlőhelységis csat
lakozik. Az emeleten lévő rep
rezentatív nagytermeben 150
vendég foglalhat helyet az asz
taloknál.

- A gazdaságos működte

tés érdekében nem csak a va
dászok, ha
nem Gyoma
endrőd más
vendégeinek is
a rendelkezé
sére áll a va
dászház. A
külföldiek
egyébként 40
márkát fizet
nek a szállá
sért, s plusz 65
márkát kérnek
a napi ellátás
ra, a reggeli re,
ebédre, vacso
rára.

A hazai
vendégek szo
bánként 1 éj
szakára 1000
forintot fizet
nek. A társa
ság a tagjai ré
szére minden
szolgáltatásra
70%-os áren
gedményt ad
- mondta vé
gül Vaszkó
Imre.

Vaszk6 Imre: Már tíz éve tervezzük ezt a beru-

házást

A Gyomaendrődi Béke Va
dásztársaság október l2-én
avatta fel a társaság új vadász
házát.

- Ezt a beruházást már 10
éve terveztük. A korábbi évek
ben azonban 14 és fél millió fo
rintot költöttünk egy francia
berendezésekkel felszerelt kel
tetőre, ahol évente 100 ezer
vadkacsa és 150 ezer fácán kel
ki - mondja Vaszkó Imre a Bé
ke VT. fővadásza.

A vadászház felújítását, bő

vítését a tagság, a társasági élet
és a megnövekedett külföldi
bérvadásztatás igénye indo
kolta. Vaszkó Imre elmondta,
hogy múlt évben például 385
külföldi vadászott a társaság
nál. A vendégek többsége
olasz, német, holland, de meg-
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Milliós
vita

a cégnévért

Kner ~.~

A Kner név fogalom a nyom
dászatban. Kner Izidor, majd

Kner Imre életművükkel tették

yl. tennészetes
szépség!

Az osztrák tűzoltó

fecskendőt is adna
Kovács János ezredes, megyei tűzoltóparancsnok októ

ber elején tárgyalt dr.Frankó Károly polgármesterrel egy, a
közeljövőben esetlegesen létesítendő osztrák testvérváro
si kapcsolat ügyében. Mint azt Kovács János ezredestől

megtudtuk, egy osztrák tűzoltó, aki rendszeresen látogat
Békés megyébe - mellesleg vadász is -, felajánlott egy tű

zoltóautót és hat használt fecskendőt a megye városainak.
A gyulai tűzoltósággal már korábbi kapcsolata van az oszt
rák tűzoltónak, s a hat fecskendőből kettőt a megyei tűzol
tóparancsnok helyezhet el. Két város, Békés és Gyoma
endrőd került szóba.

Mint azt dr. Frankó Károly az október 15-i önkormányzati
ülésen elmondta, Gyomaendrőd városa támogatja a kap
csolat kiépítését. Az osztrák tűzoltó várhatóan még ebben
a hónapban Békés megyébe látogat, s az ügyben ekkor
várható újabb fejlemény. -<>ke-

Unnepi
programok
Az október 23-j ünnepségek

programjai október 22-én,
17.30 órakor ünnepi
megemlékezés a Katona
József Művelődési

Központban.
Előadó: Csalog Zsolt író. Ezt

követően a szabadság téren
az országzászló felvonása,
majd Szabó Emő az 1956-os
Gyomai Nemzeti Bizottmány
titkárának ünnepi köszöntője

majd koszorúzás a Hősök

Emlékmúvénél

le lépést. Meggyőzódése, amit a

tények is alátámasztanak - emel

lett tiszteletben tartva az örökösök

igényeit -, a Kner Nyomda eddig

is és ezután is mindent megtesz

azért, hogya "Kner" név továbbra

is világhír(! maradjon. A névhasz

nálati díj általa reálisnak vélt meg

határozása csetén kész a megálla

podásra.
Kner Izidor és Imre sokat tett a

magyar nyomdászatért. Nevük

nek használata rangot jelent. Az

ügyr61 "Justitia" döntése után tá

jékoztatjuk olvasóinkat.

Október 23-án 9 órakor
ünnepi mise, az endrődi

katolikus templomban, ezután
az országzászló felvonása.
A Hősök terén ünnepi

köszöntőt mond: Márton
Gábor, az 1956-os Endrődi

Nemzeti Bizottmány tagja.

Knernevet 1964-ben a gyomai

üzem kapta vissza.
Az elmúlt évtizedekben további
változások történtek a nyomda

történetében. 1974-ben a gyulai
üzem Dürer Nyomda néven önál
lósodott. Majd 1980. július l-től

újra beolvadt az immár a békés
csabai, gyomai és gyulai üzeme
ket magába foglaló Kner Nyom

dába.
Balog Miklós, a Kner Nyomda
vezérigazgatója nyilatkozza, hogy
a "Kner" nevet annak idején a
nyomda "fentről", utasítás útján
kapta. A névhasználatért az akkori
nyomdavezetés nem tett semmifé-

dezet nélkül kitöltött papírfecnik
kel nem lehet semmit sem kezde
ni. A követelés és a felajánlás kö
zött akkora a külkönbség, hogy
alkudni felesleges. (Iránya bíró
ság.) Megoldásnak látná, ha rész
vényesév~ válhatna a nyomdának,
de ez ideig erre sem igenlő, sem
nemleges választ nem kapott.
Fel tett szándéka, hogy követelését
érvényre juttatja.
Az 1949. évi államosítás és a
nyomdaipar koncentrálása során
létrehozták a Békés Megyei
Nyomdaipari Vállalatot, mely
magában foglalja a gyomai, a bé

késcsabai és a gyulai üzemeket. A

Kner Izidor (1860-1935), ma

már világhíró termékeket 
könyv, csomagolóanyag - gyártó
Kner Nyomda alapítója, egy sze

mélyben nyomdásza, könyvkötő,

könyvkiadó és író is volt. "Fél év

század mezsgyéjén" című önélet
rajzi írása kortörténeti dokumen

tum.
Gyomai nyomdáját 1882-ben ala

pította. Legidősebb fia, Imre 
aki szintén sokat tett a magyar

nyomdászatért - 1903-tól dolgo
zott a gyomai üzemben. A máso
dik Kner fiú - Endre - 1935-t61 a
vállalat cégtársa, gazdasági ügyei
nek intézője.

Kner Albert - a legkisebb fiú

nyo~dász és grafikus. 1940-ben
kivándorolt Chicagóba, ahol rek

lám- és propagandaügynökség tu

lajdonosa volt 1976-ban bekövet
kezett haláláig.
Kner Erzsébet, aki 1948-ban

szintén elhagyta az országot - de a
körülmények változása után haza
látogatott -, világhírű könyvkötő

múvészvolt.
Kner Ilona fia, Haiman György,
a magyar könyvm(ivészet, nyom

dászat elismert alakja.
Eddig a Kner család rövid törété
nete. Beszélgetünk Kner Endré
vel, Kner Albert fiával, aki Buda

pesten egy Kner Print nev(i nyom

dát vezet. Elmondja, hogy család

jának tagjai névhasználati díjat
igényelnek a Kner Nyomdától. 
ílja a Print & Publishing ez évi 7.

száma.
Ez az igény a nemzetközi gyakor
latban elfogadott, ebben a témá

ban "kitaposták" már a jogi uta
kat.
Nálunk ez a jogi ügymenet még
tapasztlat híján eléggé nehézkes.

A kárpótlással - mint mondja 
pedig nem megy semmire. A fe-



Utcanévtáblák

~

Uj készülékek
az egészségügynek

A közelmúltban eldöntött utcanévvá\t(lzások miatt új táb
lák készítése vált szükségessé. A pC'lgá rm esteri hivatal ezért
94 utcanévtábla készítését rendelte meg az Örkényi ParalelI
LakatC'sipari Cépgyárt6- és SZ(1lgáltat6 Kft.-nél. A táblák elké
szültek: áruk 700 forint + áfa, darab(mként. A megrendelés fe
jében a kft. díjmentesen készítette el az új ipari isk(l\a tábláját.
Hogy az új utcanévtáblák szépek-e, avagy csúnyák, esetleg
órzi-e a régi gyomai, endrödi utcanévtáblák stílusát, azt nem
tudni, de tény, hogya hivatal m(lSt a legolcsóbb vá\t()zatot
rendelte meg.
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ez a föld kikerült a birtokából, a
harmadik pedig a leszármazás
ténye. Mindemellett tudni kell,
hogy az elvett földet jelenleg
melyik mezőgazdasági nagy
üzem használja, s erről a té
esztől vagy az állami gazda
ságtói igazolást kell kérni.

A városházán kárpótlási
ügyekben kedden, szerdán,
csütörtökön 8-1 2 óráig keres
hetik az igazgatási csoport
munkatársait, az endrődi kiren
deltségen pedig a hét minden
napján adnak felvilágosítást.

A polgármesteri hivatal igaz
gatási csoportja akárpótlási
törvényt megjelenése óta nyújt
segítséget és ad tanácsokat az
igénylőknek. Akárpótlási
igénylő lapokat november 7-ig
lehet benyújtani a Békés Me
gyei Kárrendezési Hivatalhoz
(Békéscsaba, József A. U. 2.).
Az igazgatási csoport munka
társaitól megtudtuk, hogy az
igénylőnek három dolgot kell
bizonyítania. Az egyik, hogya
visszaigénylendő,pl. föld az ő

birtokában volt, a másik, hogy

Kárpótlás

Olvasói levél
"Tábla" kapcsán egy más vélemény

Suszter és kaptafa dolgában nem vitatkozom. Az
zal is egyetértek, hogy jó, ha egy tábla illeszkedik a
környezetbe. Gyomaendrődben gondolkodva viszont
nem vagyok biztos abban, hogya környezetet kellene
mindig alapul venni. Részemről minden elismerésem
azoknak a "jószándékú fogorvos" -oknak, akik e he
lyen bárhol és bármiben jobbat, szebbet, vagy akár
csak mást, másképpen akarnak megvalósítani. Csak
azt akarom modani, nem biztos, hogy a táblákkal van
a baj! Sőt, talán egyéb területen sem lenne ártalmas
egy-egy "jószándékú fogorvos".

ÉpíTKEZŐKFIGYELMÉBE AJÁNWUK!!!
Kevert betont - kívánság szerinti minőségben,
mixerkocsival helyszínre szállítva! A lakosság ré
szére 25 m3 felett 5% ÁRENGEDMÉNYT adunk.

További építőanyagokat,szerkezeteket vásá·
rolhatnak méltányos áron:

- oltott mész (zsákos, ömlesztett)
- betonacél (kívánság szerint - leszabva,

szerelve)
- zsákos cement

Fa- és fém nyílászárókat különböző faszerke
zeteket a megrendelő kívánsága szerint legyár
tunk.

Többféle teljesítményű,feltöltött akkumulá
tort is forgalmazunk!

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKETTELEPÜNKÖN:

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 5. sz. Telefon:
(67) 31-614.

FA- ÉS ÉPÍTŐiPARI SZÖVETKEZETVE2ETÖSÉGE

Horváth Mihályné

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Határidő: november 7.
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vízfürdőt (150 ezer forint) vá
sárol az önkormányzat.
Mindemellett három hordoz
ható EKG készüléket is be
szereznek, melynek ára há
romszor 150 ezer forint. A
képviselő- testület jóváhagyta
az egészségügy fenti mü
szerigényét. A költségek hat
van százalékát a város adja,
40 százalékát pedig úgyne·
vezett céltámogatás biztosít
jamajd.

Az október 5-én elmaradt GYFC
Szegedi Dózsa mérközést október
23-án 13.30 órakor játsszák le.

OROSHÁZI MTK-GYFC 1-0 (1-0)
Orosháza, október 13.
500 nézó. Jv.: Viczkó. Gó/szerző:

Bukva (öngól).
Atöbbet támadó és amezónyben job·
ban játszó GYFC nem érdemelt vere·
séget. Az OMTK gyózelmében jelen
tós érdemeket szerzett a játékvezetói
hármas.
Ifjúsági eredmény:
OMTK-GYFC 0-1

GYOMAENDRÓ[}-DABAS 1~ (0-0)
Gyomaendród, október 19.
500 nézó, Gó/szerző: Durucskó
Ifjúsági eredmény:
GYFC-DABAS 2~ Vass Ignác

Ifjúsági eredmény:
GYFC-GYULA 1·1.

CSONGRÁD-GYFC 1·1 (1-0)
Csongrád, szeptember 29.
400 nézó. Jv.: Kiss. Gó/szerzők: Kóris
ill. Gebri.
Kitúnó játékvezetés mellett megérde·
melten szerzett pontot a GYFC.
Ifjúsági eredmény:
CSONGRÁD-GYFC 2-3.

A szemészeti szakrendelő
a közeljövőben korszerű mű

szereket kap, több mint egy
millió 200 ezer forintér1. A tü
dőgondozó intézetben lég
zésfunkciós készüléket he
lyeznek üzembe, ennek ára
210 ezer forint. Hogya labor
vizsgálatok miatt a betegek
nek ne kelljen a környező

városokba utaznia, egy vér
centrifugát (93 ezer forint),
egy mikroszkópot (123 ezer
forint), és egy úgynevezett

1997.0ftJo6u

GYFC-METRIPOND 1·3 (1·2)
Gyomaendr6d, Szeptember 7.
900 néző. Jv.: Kiss. Gó/szerzők: Kéri,
Durucskó, Kéri, Fö/dvári.
Kiállítva: Balázs, Tóth ill. Varga.
Az indiszponált játékvezetés mellett
lezajlott mérkózésen hiába hajtott a
hazai csapat Két figyelmetlenség
elegendő volt avendéggyózelemhez.
Ifjúsági eredmény:
GYFC-METRIPOND 2·3.

KISKUNDOROZSMA-GYFC 2·2 (1-0)
Kiskundorozsma, szeptember 14.,
300 néző. Jv: Végh. Gó/szerzók: Mi
hályffy, Katona ill. Somogyi, Zsom
boko
Kiállítva: Plástyik.
Hiába követtek el mindent a játékve
zetók a hazai gyózelemért, ám a
rendkívüli akarással játszó GYFC-t
nem tudták megveretni. Az 58. perc·
ben súlyosan megsérült Nagy Sándor
helyett a 18 éves Hunya állt be és pa·
rádésan védett.
Ifjúsági eredmény:
KISKUNDOROZSMA-GYFC 1·5

GYFC-GYULA 1-1 (0-0)
Gyomaendród, szeptember21.
800 nézó. Jv.: Kubatovics. Gó/szer·
zők: Somogyi ill. Lipták.
Csak a védekezéssel töródó vendé·
gek egy szerencsés szabadrúgásgól
lal egyenlítettek.



Q!fOT7UWl áróái Szó-'1Ieszéá

Adöntést hosszas vergődés előzte meg. ABölcsbagoly-tanács végkimerülé
sig vitázott. Szívszaggató volt az eredményhirdetés: rendszerváltás-sújtotta öve
zetté nyilváníttatott a város! Az összes harangokat félreverték, kidobolták, hogy
mindenki menjen. .. az önkormányzati ülésre. Az Istenadta Nép tolongott. Kezük
ben egy-kétnapihideg élelem, tiszta alsó ésagyerekek. Aszemekben rémület és
könnyek. A levezetó elnök rövidhelyzetismertetés után ecsetelte az elmúlt negy
ven eveseményeit - óránkénti bontásban -, majd a túvétevő bizottságokserény
kedéseirói esett szó. Napirendek előtt szót kaptak még a Nép Fiai, akik
ismertették rövid életük történetét.

Végre szünet következett. Amosdótmegszálfták a KGST-piacra érkezett utol
só mohikánok. Mielőtt bárki is sorra kerülhetett volna - megkezdődöttamásodik
műszak. Mind az ötszáz képviselő szót kapott. Szerencsére egyszerre. Mert így
senkinek sem tűnhetett fel, hogya hárommillió koldus fákat ültetett, és a zabhe
gyezők elköltöztek a vasúti töltés tövébe. Egykutya!

Tétovázás ugyan volt, hogy hány parádéskocsi a közös többszöröse a lezárt
közkifolyóknak, de a legkisebb képviselő hamubasültgyógyszállója megmentette
acsipkerózsika-álomra szenderültsportcsarnokot.

A Nép ujjongott, feldobálták a képviselőket és a visszamenőleg kivetett helyi
adókat. Megmenekültünk! - üvöltötték, és az új piactéren máglyára vetették a
pártállam utolsó maradványát: a könyvesbolt 1965-ösalapító okiratát.

Ahogy ilyenkor lenni szokott - kisebb rendzavarásokra is sor került. Az egyik
zarándok például megjegyezte, hogy eddig mindennel egyetért, mindössze azt
szeretné tudni, ennimikoradnak? Erre az egyik képviselőtol kapott egyet. Aképé-
be. Persze, a tömeg ezzelegyetértett. Kiderült: csak egy intézmény volt. _

Felvetődött még a 16981 fős szakadár csoport részéről egy apróság. Ok
ugyanis úgy látták, mintha hátrafelé haladnának. Kaptak azonban egy-egy vil
lanyrendőrt és elhallgattak ők is.

A hetedik napon minden képviselő megsütötte a maga pecsenyéjét és az
összes tudományát, majd név szerint megszavazták anhazádnak lendületlenür
kezdetű népdalt.

ANép egyrenyugtalanabb lett. Nőttön nőttamocorgás, csikorgás és az izzadt
ságszag.

Ekkordrámai fordulat következett be. Felébredtem!
..Biztos az esti hagymás rántotta lehetett az oka. Sétáltam egyet, ittam pár

korty sört, és abban a boldog tudatban hajtottam álomra ismét a fejemet, hogy
ilyen fejetlenség csak álmomban létezik! -arany-

1991. ok;!ó6er

Menesztették
a darálóárus sofőrt

A Gyomaendr6di Béke Tsz
VÁLLALKOZÓKAT KERES

és vár a következ6 ingatlanok hasznosítására (bérlemény is
számításba jöhet):

- A Szarvasi út mellett lévő malomépület
-a nagylaposi I$umiüzem
-a Bónum-zugl faház
- a voU édességüzem
- a volt borjútelep
-a ridegvárosi libatelep
- a központi irodaépület használaton kivüli helyiségei
-a pulyka-;előnevelőtelep
-a Gábor Aron-istálló
- a dobozüzem.

A tervezettnyilvános árverés idópontja: 1991. december2.
Érdeklődni lehet: 5502 Gyomaendrod, Endrodi út5.

T6th László főkönyvelőnéLTelefon: (67) 31-533
Telex: 83474. Fax: (67) 31-384

A Szó-Beszéd szeptemberi számában írtunk, és készítettünk fényképet a vá·
rosháza körül dúlópiacról. Mígaszomszédos népekpolgáraiaparkolóasztaltjára
terített újságpapírokról, pokrócokrólárultákportékáikat, addig apolgármesteri hi·
vatal sofőrje aszolgálatigépkocsi csomagtartó fedelére helyezve kínálta paprika
darálóját, egyszerda délelőtti napon.

A Szó-Beszéd megjelenése után néhány nappal a sofőrt raportra hívta apol
gármester, s az alkalmi árus előadta, hogy tulajdonképpen á nem ment apiacra
árulni, hanem, épp ellenkezőleg, a városháza előtt parkoló hivataliautótállták kö
rülapiacozó árusok. Ekétségtelen tény azonban a sof6r tettét nem helyezte más
megvilágításba, sabeszélgetés végén közös megegyezésselmegszt1ntagépko
csivezet6munkaviszonya.

Apolgármestert61megtudtuk, hogyasofártmáravárosháza több dolgozója is
látta áruskéntszerepelni apiacon, s eztsúlyos vétekként értékeli. -Szégyent ho
zotta hivatalra, és nem hiszem, hogy ezért 6ta világon bárhol is tovább alkalmaz
ták volna. Persze, voltak már vele korábban is egyéb problémáink. Mint
gépkocsivezetőnek azt tartom hibájának, hogy nagyon vadul, agresszfven veze
tett, mi több, soha nem használt biztonsági övet. Sajnálom, hogy ez történt, nem
volt könnyű döntés, de meg kellett tennem... - nyilatkozta dr. Frankó Károly.

, ~~.. ~
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Nem a lélekharang
kondult meg

október 8-án, éjszaka fél
10 körül - amikor egyéb
ként nem szokott - meg
kondult az endrődi

katolikus· templom ha
rangja. A gyanús hangra
természetesen felfigyelt
Iványi László plébános is, s
iziben felnézett a toronyra.
A toronyablakban valami
pislákoló, halovány fényt
látott imbolyogni. A plébá
nián egyébként a templo
mot tatarozó dolgozók is

aludtak, s Iványi László a
segítségüket kérte. Ma
gukhoz vették a templom
kulcsot, s hárman
felmentek a toronyba, míg
Iványi plébános másodma
gávallent maradt.

- Látom, hogy egyszer
csak két alak bújik ki a
negyven méter magasban
lévő "'raablakon. Rögtön
átmepl.em a plébániára és
telefolláltam a rendőrség

npk. Mire visszaértem,

már lent voltak a tettesek.
Kiderült, hogy két helybéli
fiatalember - az egyikük
be volt rúgva - felmászott
a templomot körbevevőáll
ványzaton. Azt mondták
most így utólag, hogy csak
szét akartak nézni a ma
gasból. Na de hát éjszaka,
a nagy sötétségben?! - me
sélte az esetet Iványi Lász
ló.

GYOMA
ENDRŐDI
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Mennyjt keres

~ pQlgármester?

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

-Mint orvos nem
gazdagodtam meg
mondta dr. Frankó
azon az önkormány
zati ülésen, amelyen a
testület havi 22.500

forintos költségá1ta
lányt szavazott meg
részére a nettó
2'7.OOO forintnyi flze
tése mellé...

(3. oldal)

Lapzárta után november 28-án délelőtt rendkivüli
önkormányzati ülésen választják meg városunk új
jegyzőjét. Információink szerint egy békéscsabai
hölgy és a jelenleg még megbízott jegyző, Csorba
Csaba (30 éves) nyújtotta be pályázatát. Mivel a pol
gármesteregyhónappal ezelőtt, az előzőjegyző távo
zásakorúgynyilatkozott, hogynőhelyettszívesebben
látna inkább férfiembert a jegyzői székben, így min
den bizonnyal Csorba Csabára (képünkön) szavaz
nak majda képviselők",

Itt az új jegyző!

(16. oldal)

Arendőrök

elgázoltak
egyelDbert

.......................................~

háromszáz
forintot akar ...

(5. oldal)

Kun azt·
mondja

nem
ő volt...

(14. oldal

Békésiné és
a békétlen pedagógusok

(11. oldal)

Gellai Imre
millió
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fillér adót
fizetni

ADÓZZATOK,
ADÓZZATOK!
Van, aki

sem

Plecsni

olyan fontos dolgokban is, mint a
jövőre bevezetendő adók. Évekkel
ezelőtt, a rendszerváltozáshoz kö
zeledvén, még mindenkiben vo~

egy jó adag harag, elkeseredés. B
is mentek afalugyúlésekre, és ott jól
beolvastak, hol a tanácselnöknek,
hol a tanácstagoknak. Most tény,
hogy kevesebben jönnek, s szá
momra ez azt jelzi, hogy az embere
ket aközügyek nem igazán érdeklik.
De lehet, egy másik oka is. Például
az, hogy elfogadják a polgárok az
önkormányzat munkáját. De lehet,
hogy csak arra várnak, hogy legyen
mitkritizálniuk.

- Úgy tűnik e szerint, hogy még
az MSZMP helyi szervezetei is elé
gedettek az önkormányzati testület
ésahivatalmunkájával...

-Az. MSZMP helyi illusztris képvi
seléi, Dávid Pista, vagy az idősebb

generáció, nem jött el aközmeghall
gatásra, úgy foghatom fel, hogy
akár hízelgő is lehet rám nézve. Azt
is jelentheti, hogy nem igazán talál
nak olyan dolgot, amibe bele
lehetne kötni, tehát így nem is kriti
zálhatnak. Ami persze lehet, hogy
nem is jó... - mondta végül dr.
Frankó Károly. H. E.

Csalog Zsolt:

Az 1956-os forradalom évfordulÓjának október 22-i
gyomaendrődiünnepségének vendége volt Csalog Zsolt
ls. A megemlékezés végén az MDF-es Bátori Gyula önkor
mányzati képviselőadta át az '56-os emlékérmeket.

.....Két nappal ezel6tt 56-os ünnepségen vettem részt
egy vidéki kisvárosban. Én voltam a szónok; arról beszél
tem. hogy ajorradalom örökségének talán a legszebb mo
mentuma a nemzeti egység, az a jelejthetetlen körbe
kézjogás. az az egységes kiállás a hazánkért - milyen
Id6szerú gondolat lenne ez ma ls: meghaladni a pártszíne
ket. túllépni az úgyis csak részletekre vonatkozó nézetkü
lönbségeken. és legalább amikor baj van (mint ahogy
most isJ. megkeresni a közös nevezőtés együtt cselekedni.
mint 56-ban. És meséltem ajorradalomr61.

Engem az ottani SZDSZ hívott. De a plakáton a nevem
alatt nem szerepelt a párthovatartozásom. és nem vlsel
tem páryelvényt. El ls mondtam: milyen szép gondolatnak
tartom. hogy legalább márajélretesszük a pártzászlókat,
ésjenntartások, hátsó gondolatok nélkül vagyunk együtt!
És akkor - músoron kíval- el6pattant egy tegnapi bolSi.
egy kis hebeg6 nímand. és közölte. hogy 6 most a megyei
MDF nevében kioszya az 56-os emlékérmeket azoknak,
akiknek ajorradalomban szerepük volt. meg a túléló hoz
zátartozóknak. Egy idós néni. aki özvegyi jogon szerepelt
a névsorban, amikor megértette a helyzetet. jelállt. és 
plecsni nélkül- távozott. El kellett volna mennem vele. Bá
nom már. hogy ottmaradtam. De hát lehetóleg ne csap
junk botrányt, amíg nemjeltétlenül muszáj. .. n

(Részlet a Plecsni címu írásból, amely a Magyar Hírlap
november 4-I számábanJelent meg)

•••

lójukvan.
Apolgármestertaközmeghallga

tás utáni napokban kérdeztük ta
pasztalatairól. Dr. Frankó elmondta,
hogy az ENGI ebédlőjében nem
fűtöttek, nagyon hideg volt. Igaz, a
témát illetően sem forrósodott fel a
hangulat. Az. is igaz, hogy egy-két
ember próbálta saját szemszögéből
megfogalmazni gondolatait, ám,
sajnos, igazán a vállalkozók véle
ményét nem tudhattuk meg, mert
kevesen jöttek el- mondta apolgár
mester, aki arra a kérdésre, hogy
miért kísérte ilyen gyér érdeklődés a
közmeghallgatást, így válaszolt:

- Valószínűleg az lehet az oka,
hogy az emberek érdektelenebbek,
kevésbé igazga~ak magukat, még

lehetne jobb módot kitalálni,
egyesek azonban egy fillér adót
sem hajlandók fizetni. Mások úgy
vélték, hogy differenciálni kellene,
és fizessenek több adót azok, akik
gazdagok, vagy nagy házuk, nyara-

egy
akar

múszereket kapott az egészségügy.
Az. endrődi tanácsháza épületét fe
lújítják, korszerűsítik és lesz ott szá
mítógépes ügyintézés is. De több
millió forintot kell költeni avároshá
zárais, hiszen arossz tetőn át az iro- .
dákba folyik az esővíz. Sikerült
elérni, hogy a posta a felszerelte a
telefont vasútállomáson, igaz, ezzel
egyidőben a buszpályaudvarról
viszont ellopták atelefonkészüléket.
A közeljövőben parkosítják majd a
Vásártéri lakótelepet, újabb zebrák
kialakítását tervezik a Fő úton, s a
sárga villogó közlekedési lámpákat
majd az úttestfölé !ógatják be, hogy
jobban észrevehető le~yen. Persze,
mindehhez pénz kell. Eppen ezért is
vetik ki jövő év januárjától a helyi
adókat, melynek eredményeként
évente több minttízmillióforint bevé
telt remél az önkormányzat.

Pápai Pálné, az adócsoport ve
zetője tájékoztatta az egybegyűlte

ket, hogy az önkonnányzat 1992.
január 1-től négyadónemet kíván
kivetni. Ezek a következők: építmé
nyadó, a magánszemélyek kom
munális adója, avállalkozók kom
munális adója, idegenforgalmi
adó. A polgármesteri hivatal remé
nyei szerintaz építményadóból (212
üdülő, hétvégi ház, 6723 négyzet
méter hasznos alapterülettel, vala
mint 197 vendéglátó-ipari üzlet),
összesen 1 millió 600 ezer forint
bevétel várható évente. Négyezer
lakást, valamint a beépítetlen lakó
telkeket, és egyéb beépíte~en belte
rületi földrészletet figyelembe véve
a magánszemélyek kommunális
adójából évente 6 millió forint bevé
telt terveznek. A vállalkozók kom
munális adójából 4 millió, míg az
idegenforgalmi adóból 200 ezer
forint bevétel várható. Ily módon a
jövő év január elsejétől kivetett négy
féle adóból 1992-ben 11 millió 800
ezer forint bevételt tervez az önkor
mányzat.

A falugyülésen ezt követően

meghányták-vetették a dolgot, a
hozzászólók elmondták, hogy ki
miért nem tartja igazságosnak az
adótervezeteket, hogy miként

Alig hetven érdeklődő volt kí
váncsi az önkormányzati testület
által október 24-én este, az ENGI
ebédlőjében megrendezett köz
meghallgatás témájára, ajövőre be
vezetendő adók tervezetére. A vita
előtt dr. Frankó Károly polgármester
bevezetőjében tájékoztatta a jelen
levő polgárokat arról, hogy minden
híreszteléssel ellentétben az önkor
mányzati testület egységes, és em
berfeletti erővel dolgozik, hiszen
rengeteg afeladat. "Az idővel futunk
versenyt, s talán csak ezért tűnik

úgy, hogy kapkodunk" - állította a
polgármester, aki, mint az a falugy
űléseken szokás, beszámolt az
eredményekről. Elmondta, hogy
épült egy Shell-kút, melyben rész
vényes az önkormányzat is. De el
készül 1992 közepére egy új piactér
is. Az ígéretek szerint a Thermái
Invest 1993-ra felépíti a gyógyszál
lót. Ugyanakkor megvan már az
Endrődiek Baráti Köre által szorgal
mazott kisréti gyógyszálló tervdoku
mentációja is. Mindemellett egymil
lió forintot költöttek a közvilágítás
korszerűsítésére. Járdákat, utakat,
árkokat tettek rendbe, parkolók
épültek, s javában folyik a fásítási
program is. Költöttek 450 ezer forin
tot az endrődi sportpálya rendbeté
telére, és 300 ezer forintot pedig a
gyomai sportpálya szociális helyisé
geinek korszerűsítésére. A tornac
sarnokot ugyan nem sikerült helyre
hozni, de az elmúlt egy év alatt
szinte mindent megtettek a megoi-

-dás érdekében. Keresik a felelőst,

ám az álmennyezetben lévő káros
anyagot, az AminocelIt nem sikerült
lebontani, mert, mint apolgármester
elmondta, a munkásnak munka
közben begyulladt a légcsöve. Ám
ha végül is sikerül leszedni a
mintegy 300 köbméternyi anyagot,
újabb gond merül majd fel. A lebon
tott Aminocell mint veszélyes hulla
dék elhelyezése még kérdéses. A
polgármester azt is elmondta, hogy
sikerült befejezni, s idén szeptem
berben átadni az új ipari iskolát.
Igaz, tornaterme nincsen, de egyéb
ként az épület szépnek szép. Új
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* Dr. Frankó egy kis senkinek
érezte magát

*"Mint orvos nem gazdagod
tam meg"

* Szerszámot a kézbe
,A polgármester és a jegyz6 nem

kap fizetésemelésf címmel a Békés
Megyei Hírlap november 5-i számá
ban olvashattunk arról, hogya képvi
seló-testület pénzügyi ellenórzó bi
zottsága megállapította, hogy a vá
rosházi apparátus alapbére igen ke
vés. Ezért szükséges a béremelés
több lépcsóben történó megvalósítá
sa, hiszen a szakemberek megtartá
sa egyre nehezebb. A képviselő-tes

tület a hivatal dolgozóinak differenci
ált bérfejlesztését határozta el, am ely
nem érinti a polgármester és ajegyző

fizetését -olvashattuk a Hírlapban.
A képviselőtestület november 19-i

ülésén atelepülési képviselók, atiszt
ségviselók, valamint a bizottságok
nem képvielő tagjainak költségtérfté
séről hozott rendeletet módosftotta.
Eszerint apolgármester december el
sejétől a 45 ezer forintos bruttó jöve
delmének ötven százalékát (22 500
Ft), a jegyző pedig ugyancsak bruttó
jövedelmének (ez jelenleg 35 ezer fo
rint) 25 százalékát kapja költségtérí
tésként A rendelet-tervezet módosí
tását előzetesen az önkormányzat jo
gi- és pénzügyi bizottsága is megtár
gyalta együttesen. ott az a döntés

született, hogy városunk polgármes
terének költségtérítésként elegend6
lenne az alapfizetésének harminc
százaléka A többség ezzel értett
egye~ ennek ellenére a testület elé
kerülő tervezetben az ötven százalé
kos költségtérítés is szerepeltalterna
tívaként

A testületi ülésen dr. Frankó pol
gármester elmondta, hogy havonta
harmincezer forintból él, seza mosta
ni beosztása egy ú~ajta életmódot je
lent számára, s ezt a szerepet pénz
nélkül jól végezni nem lehet

- Múlt hónapban ahivatal dolgozói
mellett én is kaptam 12 ezer forint ru
hapénzt az elkövetkezendő két esz
tendőre. Ennyi pénzért azonban csu
pán egy öltözet ruhát lehet vásárolni.
November közepén tanulmányúton
jártan Franciaorszában, s be kell val
lanom, hogy öltözetem miatt egy kis
senkinek éreztem magam. Ahhoz,
hogy városunk számára kapcsolato
kat teremthessek, autó kell, pénz kell.
A polgármesteri munka is van olyan
felada~ mint egy-egy leromlott téesz
elnökéé. Mindenki tudja, hogy én mint
orvos nem gazdagodtam meg. Az or
vosi ügyeleti pót/ékkal és a családi

pótlékkal együtt alig harmincezer fo
rintos nette fizetésemből nem tudom
fedezni a polgármesteri munkám so
rán felmerüló költségeket De ha úgy
gondolják, ne kapjam a fizetésem öt
ven százaléká~ hanem kapjak inkább
10-15 ezer forint költségtérítést 
mondta apolgármester atervezet tár
gyalása kapcsán.

Dr. Kovács Béla képviselő úgy vé~
te, hogy a polgármesteri munka kap
csán felmerül6 költségekról nem lehet
mindig számlákat kérni, elszámolást
készíteni:

- Apolgármester úr családja rová·
sára nem kfvánha~uk, hogy a város
érdekében mindig és mindehol lova
giasan viselkedjen. Ez egyébként Eu
rópában sem szokás - mondta Ko
vács Béla, aki késóbb hozzátette,
hogy - sajnos bár két újság is megje
lenik a városban - ennek ellenére az
állampolgárok nem tudják ~ hogy
dr. Frankó alig harmincezret visz csak
haza havonta.

Kruchió Lajos képviselő elmondta,
hogy amikor avárosházi dolgozók bé
rének emeléséről döntöttek, akkor fel
merült polgármester fizetésének 55
ezer forintra való' emelése. Ám ez
esetben sokat elvitt volna az adó, és
az egyéb járulékos költségek (TB,
SZTK) is jelentósek lettek volna
Ezért helyesebb most megszavazni
az ötven százalékos költségátalányt

Avitában MaJtinák Csaba is az 50
százalékos költségtérltés mellett tette
le voksát Hangsúlyozta, hogya vál
lalatvezetők is felvesznek ilyen cfmen
jelentős összegeket, ám ők mindezért
nem tesznek semmit - Apolgármes
terünk legalább csinál valamit 
mondta

Jenei Bálint elismerte, hogy a pol
gármestert61 nem kfvánhatja senki,
hogy saját zsebből finanszírozza azo
kat a kiadásait, amit a város érdeké
ben tennie kell. - Ám, ha az ötven
százalékos, 22 500 forintos netto
költségtérltést most megszavazzuk,
így dr. Frankót és magunkat is kiszol
gálta~uk a közvélemény haragjának.
Szívesebben szavaznék meg polgár
mesterünknek egy magasabb fize
tés~ s emellett vezessen tételes el
számolást aköltségeir61.

Szeret6 Béla képvisel6 apénzügyi
ellenőrző bizottság vezetője úgy nyi
latkozott, hogy a bizottsági ülésen
öten szavaztak dr. Frankó 30 száza
lékos, és csupán hárman az ötven
százalékos mértékú költségtérltésé
re. A bizottság elnökeként az volt a
véleménye, hogy kell pluszpénzt biz
tosítani a polgármesternek, ám fon·
tos, hogy reális összeget ítéljen meg
a testület

A vita végén Gel/ai József alpol·
gármester szintén támogatólag nyilat
kozott az ötven százalékos költségté
rftésről, kiemelve, hogy kiküldtük pol
gármestefÜnket a harcmezőre, ám
harci szerszámot még nem adtunk a
kezébe.

Mindezek után atestület úgy dön
tött, hogy ,a polgármester kezébe
szerszámot ad', azaz megszavazták
dr. Frankónak a havi 22 sao forintos
költségtérltést, mfg a jegyzőnek 
többszöri szavaztatás után - a bruttó
jövedelmének 25 százalékát költség·
térítésként H. E.

Most érdemes polgármesternek lenni!

Lada helyett Lancer
Az önkormányzati testület áldását adta arra,

hogy a városháza új gépkocsit vásároljon. Az
öreg Lada helyett egymillió 140 ezer forintért egy
Mitsubishi Lancer típusú személygépkocsi mel
lett döntöttek. Hogy az idős Ladát eladják-e vagy
megmarad, még nem tudni, mert erről döntés
nem született.

A polgármester és a jegyző

költségtérítésének megszava
zása kapcsán a testületi ülés
vitájában az egyébként nagy
tudású dr. Kovács Béla megje
gyezte, hogy bár két újság is
megjelenik Gyomaendrődön,

ám ennek ellenére a lakosság
nagy része úgy hiszi, hogy a
polgármester agyon keresi
magát. Dr. Kovács beszélt egy
emberrel, aki azt mondta neki,
hogy minek adtok még pénzt a
polgármeternek,amikor úgy is
százezer forintot visz haza ha
vonta. Nos, dr. Kovács tájé
koztatta az embert, dr. Frankó
csup~n alig harmincezer forint
tal gazdálkodik.

Csupán ezért, s nem másért
szeretnénk közölni, hogya pol
gármester havi netto fizetése
üelenleg) 27 OOO forint. A most

megszavazott költségtérítés
tisztán havi 22 500 forintot je
lent még pluszban. A polgár
mesternek, mint a megyei ön
kormányzat tagjának havonta
mintegy 3-4000 forint jár még
költségtérítésként, s mind
emellett mint a víz- és csator
namú vállalat felügyelő bizott
ságának tagja havonta még 5
ezer forint dukál. Orvosként
havi ügyeleti díja nettóban
mintegy 6-7000 forintot tesz ki,
s emellett a mint várooházi dol
gozónak jár havi 800 forint ét
kezési hozzájárulás is. Polgár
mesterünk mint a hivatal min
den dolgozója, októberben 12
ezer forint, úgynevezett mun
karuha-pénzt kapott az öltöz
ködése finanszírozására. A lé
nyeghez ugyan nem tartozik,
de megjegyzendő, hogy pol-

gármesterünk néhány napos
franciaországi tanulmányútja
mintegy húszezer forintba ke
rült. Ebből hatezret fizetett a
megyei, s a fennmaradó részt
a gyomai önkormányzat állta.
Az önkormányzati testület dön
tése alapján a városháza le
cseréli a hivatali Lada gépko-

csit egy Mitsubishi Lancertfpu

súra, amellyel valószínűleg - a

megszavazott költségtérftése

ellenére - a polgármester is

utazni fog. Sót reprezentációs

költség is van a világon.
-oke-
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Koncz mégiscsak épít
száJJodát

I í~~~ ~0l>l~
~ w;?~o ~,L.-------------:JW:cl. \,/G<J"c:w.o.. 1alf.

AKoncz István által felépítendő szálloda tervrajzát Ugor Csaba készítette el

Mintaztolvasóink aSzó-Beszéd- Koncz István azonban nem adta mint hétezer négyzetméteres ré-
ból megtudhatták, Koncz István vál- fel. Addig járt üzletfelei útján a pol- szen szállodát kíván építeni, első-

Ialkozó korábban azzal a kéréssel gármester nyakára, amíg dr. Frankó s~~ban nyugati, bankhitel~61. ~
fordult az önkormányzathoz, hogy a ajánlatára újabb területi igénnyel vit~ban .felvetettek, ~~ ~aJon. m,it

• •• • •. k" szol majd Koncz István epltkezese-
két település közti reszen bizonyos meg egy kerest nyujtott be a epvt- h Th 'I I t I . t

• • _ . _, • ez a erma nves, amey, min
területet megvásárolhasson. Foga- selo-testulet november 19-1 ulesere. köztudott, néhány méterrel odébb, a
dót szeretett volna építeni a kisze- E szerint szeretné megvásárolni futballpályán akar gyógyszállót
melt helyre. Az önkormányzat ezt a Gyomán a polgárvédelemi bázis emelni. A polgármester ezzel kap-
kérését nem méltányoIta, s Koncz épülete és a Hármas-Körös gá~a csolatban úgy nyilatkozott, hogya
Istvánkérelmételutasították. közötti terület egy részét. A több Thermái Investnek tulajdonképpen

semmi köze ahhoz, hogy amellette
lévő területen ki mit épít. És egyéb
ként is jÓ elképzelés az, ha a drága
gyógyszálló mellett egy olcsóbb, a
belföldi vendégek számára is elér
het6 fogadó épül. A polgármester
ugyanakkor megjegyezte, hogy
Koncz István személyét illetően

vannak ugyan kételyei, de tiszteli
vállalkozó szellemét, és hogy kitar
tóan küzd céljai megvalósításáért.
Az önkormányzat úgy döntött, hogy
helyt ad Koncz István kéreimének, s
akért területet négyzetméterenként
350 forintért eladja, savev6t terheli
aterülete közmúvesítési költsége is.
Koncz Istvánt egyben kötelezték ar
ra, hogy a szállodát két éven belül
építse fel, mertellenkezó esetben az
önkormányzat eredeti áron vissza
vásárolja aterületet.

Akedvező döntés után Koncz Ist
ván lapunknak elmondta, hogy sváj
ci bankokon keresztül e
beruházásra 2,2 millió dollár hitelt
ígértek kedvező kamatokkal. A
Koncz-féle szálló 1993. ószéreelké
szül, s az építkezés beindításához
különböző szak-és segédmunkáso
kat alkalmaznak. Ezért kéri az olva
sókat, hogy figyeljék a lapokban
megjelenó hirdetéseket.

H.E.

A szál/oda neve: ..

A söröw neve: ..

Abárneve: ..

A beküldó neve, cfme: .

Mint az köztudott, az önkormányzat városfejlesztési bizottságá
nak javaslatára, takarékossági szempontból több utcai kutat, úgy
nevezett közkifolyót megszüntettek. Az idei költségvetésben
szereplő utcai kutak vfzdíjának összege 3 millió 880 ezer forint. A
leszerelt kutak ezt a költséget csökkentik, fgy idén csupán 1 millió
800 ezerforintot kell vízdíjra költeni. Amegtakarftásból409 ezerfo
rintot osztottak szét vízbekötési támogatás címén. A megszünte
tésre kijelölt kutak elbontása mintegy 440 ezer forintba került.

A városfejlesztő bizottság tájékoztatása szerint az 1 millió 231
ezer forintnyi fennmaradó összeget szennyvízcsatorna-tervezési
munkálatokra, és két artézi kút felújítására tervezik költeni.

MAGÁNVÁSÁRLÓK ÉS VISZONTELADÓK,
FIGYELEMI

A PRAKTIK KISSZÖVETKEZET Szabadság
tér 5. szám alatti boltjában MEGKEZDTE a

Kontakta, Kontavill szerelvénycsaládok, kap
csolók, csatlakozó aljzatok, csatlakozódugók,

Joglalatok, lál1}pate~telf..ipart csatlakozók
ARUSITASAT.

SZÉLESÁRVVÁLASZTÉK, KEDVEzóÁRAKr

Kaphatók továbbá az üzletben a korszeTŰS

vájcl alapanyagból készült, kedvez6 árú
DEKTON-EX homlokzat- ésJalfestékek.

Kevesebb víz, több pénz
Andrássy út 12 5600). A boriték
rafrjákrá: "Névadó".

Az elfogadott szál/odanév ki
találója egy hét szál/odai tartóz
kodástnye~teljesellátássaL

A söröző nevének keresztszü
lőjét egy hétvégére látjuk vendé
gül szál/odámban, teljes
el/átássaL

A bár névadóját egy négysze
mélyes vacsorával várjuk, termé
szetesen a szálloda átadása után.

Koncz István

Kérem a Szó-Beszéd olvasóit,
seg{tsenek méltó és találó nevet
adni az 1993 őszére felépülő

szállodámtlak.. Három magyar
nyelvú, hangzású nevet várok
Önö1ctől. Kérem, tegyenekjavas
latot a szálloda, a söröző és a
bár nevére. A javasolt neveket fr
ják be az alábbi szelvényre, me
lyet a jelzett módon kitöltve
küldjék be a Szó-Beszéd szer
kesztósége címére (Békéscsaba,

NÉVADÓ

......................................................... ~

NÉVADÓ
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Gellai Imre 300 millió forintra számít
a helybeliektől

"A baráti kör gyógyszállója csodálatos elképzelés"

••

Onprivatizálódó vállalatok

A szennyvizelők

szótfogadfak
Mint arról lapunk múlt havi számában is beszámol

tunk, a csapadékvíz -csatorna mosatása során kör
nyezetszennyezőszennyvízkibocsátókat leplezett le a
közterület-felügyelet. A képviselő-testület ezt követő
en arról határozott. hogy a "szennyvizelőket" felszólít
ják az illegális bekötések megszüntetésére, s erre egy
hónapot adtak. Mint arról a Városfenntartó- és Fej
lesztő Környezetvédelmi Bizottság beszámolt a testü
letnek. a csapadék-vízcsatornába illegálisan bekötött
szennyvízvezetékeket a nagytiszteletű érintettek meg
szüntették, s ezt a közterület-felügyelők ellenőrizték is.

A Szó-Beszédben is megjelent. hogy az önkormány
zat kérte a lakosságot. hogy a hasonló jelenségeket
jelentsék be. ám november közepéig ilyen lakossági
bejelentés nem történt. A polgármesteri hivatal egyéb
ként ez év decemberétól jövo év márciusáig tervszerű

ellenérzéseket végez e tárgyban. -oke-

A Szó-Beszéd októberi
számában hírt adtunk arról,
hogy az Endródiek Baráti Kö
re a Kisréti GYQgy_~zi!1I9ért

néven 'alapítványt hoz létre.
Ennek cé"lja: hogy Endrődön

a Templomzugi holtág mel
lett, a Mezőtúr felé vezetö út
baloldalán egy gyógyszállót
építsenek fel. Novem ber 19
én a városházán Gel/ai Imre,
a baráti kör egyik budapesti
vezetője idegenforgalmi
szakember tájékoztatta a
testületet a tervekről.

Gellai Imre elmondta,
hogy a mintegy 2 milliárd fo
rintos beruházáshoz remé
nyei szerint 300-400 millió fo
rintot lehetne összegyűjteni

Gyomaendrőd polgáraitól
részvények formájában. A
kétmilliárd forintnyi költség
böl egymilliárdnyi lenne a
külföldi tőke. Megtudtuk azt
is, hogy a tervek szerint az
alapítványi tulajdon később

részvényi tulajdonná alakul
na. Az elképzelések szerint
jövőre elkészülhetne, a ta-

nulmányterv szerint a gyógy
szálló 199B-ra épülne fel,
működéSe során munkát ad
va több száz helybélinek.

A beszélgetés során dr.
Kulcsár László képviselő örült,
hogy újabb szálló épülhet fel, s
a beruházás beindaásához
Gellai Imre menedzselése ad
számára garanciát.

Hunya Lajos is örömmel
hallgatta a tájékoztatót, mert
mint mondta, ez a szálloda is
gazdagítaná városunkat, és
az is jó érzéssel tölti el, hogy

Mint ismeretes, a privatizá
ció célja a gazdaság működő

képességének javítása, a tőke

forgalom élénkítése, a tulajdo
nosok széles körének kialakí
tása. A tulajdonosváltással azt
kívánják elérni, hogy az állami
tulajdon 50 százalék alá csök
kenjen. Ez a csökkenő rész
arány elsősorban az állam vál
lalkozói vagyonára vonatkozik.
A privatizációs bevételek rész-

egyszer már lesz olyan beru
házás is, amely Endrődön

valósul meg.
Bernáth László magán

gazdálkodó kételyeit fejtette
volna ki, ám a polgármester
idővel megvonta tőle a szót,
mert mint mondta, nem sza
bad kishiWnek lenni, és sze
retné, ha a vitát optimista
hangulatban folytatnánk. 
Ez egy csodálatos elképze
lés, melyet valószínűleg az
önkormányzat is támogatni
fog - mondta dr. Frankó.

ben az államadósság csökken
tését szolgálják

A Békés megyei önkor
mányzat (illetve jogelődje) ala
pításával 25 vállalat működik a
megyében. A privatizáció és
az átalakulás szempontjából
ezeknél a vállalatoknál négy
csoportot lehet megkülönböz
tetni. Az egyik, az állami va
gyonügynökség létrehozása
előtt privatizált vállalatok, mint
például a Békés Megyei Beru
házási Vállalat, amely Thermái
Invest néven gyógy-idegenfor
galmi- és befektetési rész
vénytársasággá alakult.

A másik, az előprivatizáció

hatálya alá eső vállalatok.
Ilyen pél~ául a gyulai Békés
Megyei Elésker, a békéscsa
bai Univerzál Kereskedelmi
Vállalat és az ugyancsak csa
bai székhelyű Békés Megyei
Vendéglátó-ipari Vállalat.

A harmadik csoport, az önp
rivatizáció hatálya alá tartozó
vállalatok. Ezen belül két cso
portot lehet megkülönböztetni:
a vagyonügynökség döntése
értelmében ugyanis az önpri
vatizáció végrehajtása két
ütemben történhet. Az első

ütemben azok a vállalatok tar
toznak, amelyeknél a dolgozók
létszáma 300 főnél, a saját va
gyon 300 millió forintnál, és az
éves forgalom 300 millió forint
nél kevesebb. Ebbe a körbe
egyébként tizenegy vállalat

Jenei Bálint képviselő is
támogatólag szólt, már csak
azért is, mert a külföldi tőke
bevonására most igazán le
hetőség van. Mindemellett
az endrődiek is örülhetnek.

Dr. Kovács Béla úgy vél
te, hogy a 3-400 millió fo
rintos helybéli tőkét ugyan
csak nehéz lesz összegyűj

teni. De reméli, hogya kár
pótlási jegyek e célra rész
vényként is felhasználhatók
lesznek.

-oke-

tartozik, köztük a Gyomaend
rődi Hőtechnlkal és Gépipari
Vállalat. A második ütembe
azok a cégek esnek, amelyek
nél az előzőekben felsorolt
mutatók a háromszázas mér
téket meghaladják. Ebbe a
körbe négy vállalat tartozik,
köztük a Gyomaendrődi Kö
rösi Sütő- és Édesipari Válla
lat.

A negyedik csoport a me
gyei önkormányzat által alapí
tott közüzemi vállalatok, ame
lyek privatizációjáról a megyei
képviselő-testület hivatott dön
teni.

A két gyomaendrődi vállala
tot is érintő önprivatizáció
egyébként országos szinten
mintegy 900 vállalat privatizá
cióját jelenti. Az önprivatizáci
ós programot az Állami Vagyo
nügynökség által kiválasztott
tanácsadó cégek bonyolítják
le, melyeknek kiválasztása az
ügynökség által meghirdetett
pályázat útján történik.

Szujó Zoltántó/, a Hőtechni

kai és Gépipari Vállalat igazga
tójátói megtudtuk, hogy önpri
vatizációjukat a Budapest Hol
ding végzi.

Farkasinszki György, a Kö
rösi Sütő- és Édesipari Vállalat
igazgatója lapunknak elmond
ta, hogy átalakulást TRiÓ Mű
szaki Gazdasági Tanácsadó
Kft készíti. H. E.
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A polgármester,
egyeve

Rendszerváltozás
gyomaendrődimódra
Dr. Frankó Káralyegy éve tevé- kell, véleményt kell alkotnom, hi-

kenykedikvárosunk polgármestere- szen többek között ez is feladatom.
ként. Az eltelt idöszak tapasz- De a testületi tagok is lehetnének
taJatairól kérdeztük. bátrabbak.

- Biztos vagyok abban, hogy - Az elmúlt egy év alatt valószí-
amit az elmúlt egy év alatt tettünk, núleg érték kellemes élmények is a
annak értelme volt - mondja a pol- polgármestert...
gármester. - Megpróbáltuk például - Igen, a legfontosabb az szá-
átszervezni a hivatalt. Tény, hogy momra, hogy megszúnőben van a
ez teljesen nem sikerült. Csak pél- két településrész közti torzsaiko-
daként említem, hogya városfej- dás, s Gyoma és Endrőd együtt
lesztési, műszaki csoportnál dolgo- maradt.
zók nem igazán érzékelik, hogy az - S a legkellemetlenebb élmé-
ő munkájuk a leglátványosabb. Va- nye?
lószínűleg nem igazán igényesek - Az egyik, hogy ajegyző, dr. rí-
ezek a munkatársak. Csak például már Gyöngyi itthagyott bennünket.
említem, az egyik most épült parko- Kellemetlen volt számomra az is,
lót nem tudjuk átvenni, mert rosszul hogy el kellett küldenem a gépko-
építették meg. Nem ott vízszintes, csivezetőt. De ez utóbbi egyfajta
ahol kellene. Tehát az egyik tapasz- politikai döntés is volt részemről.
talatom az, hogy a kollegák egy ré- - Ha már apolitika szóba került,
sze megelégszik egy rendkívül kö- miben lálja ön a rendszerváltozás
zépszeru munkáva. Az önkormány- lényegét?
zati estület egyébként alapjában vé- - Nehéz ezt megfogalmazni. Az
ve összeszokott, és ahivatal valamint emberek ma rosszabbul élnek, és
atestület is kezd összerázódni. nem biztos, hogy észreveszik, hogy

- Mi az, amit leginkább értékel a szabad kritizálni, az ország függet-
testület munkájában, s mi az, amit len, nincsenek itt az oroszok, s lelki-
legkevésbé? leg szabadok vagyunk. A rend-

- Ami értékelendő, hogy van né- szerváltozást mi még csak próbáI-
hány kiemelkedően sokat dolgozó ga~uk. De részemről ez ~em igazán
testületi tag, akik meghatározzák az politikai munkát jelent. En egyfajta
önkormányzat munkáját. Megemlí- új munkastílusban, igényességben
tem például dr. Valach Bélát, dr. látom a rendszerváltozás lényegét.
Koleszár Józsefet, Szerető Bélát és Rosszak a járdák, összeeszkábált
Gellai Józsefet. Amit a legkevésbé bódékból árulják az italt, sárosak az
értékelek a testületben, az talán az, utcák. Apresszó és amozi előtti be-
hogy félnek a nyjlvánosságtól, a járót évekig senki sem volt képes ki-
közszerepléstől. En már lassan betonozni. Mi most ezt megtettük
megszokom, hogy nyilatkoznom és én ezt is győzelemnek fogom fel.

Mindemellett tovább kell harcolni a
tisztaságért, a rendért. Ha a régi
rendszerben elnézték a rendetlen
séget, a koszt, akkor most az új
rendszerben ennek ellenkezőjéért

kell küzdeni. Nem úgy, hogy embe
reket küldünk el, mert például párt
tagok voltak. Gyomaendrődön azért
nincs annyi kvalifikált szakember,
hogy ezt megtehessük. Részemről

tehát a rendszerváltás azt jelenti,
hogy az emberek egyre igényeseb
bek legyenek Gyomaendrődön.

- Némileg leegyszerűsítve azt is
mondhaljuk, hogy a gyomaendrődi

rendszerváltás egyenlő a betono
zássai és az aszfaltozással. Illesz
kedik-e a rendszerváltozási folya
matba például a 3. számú és a 2.
számú általános iskolák igazgatói
nak leváltása?

- Nem szeretném, ha a követke
ző évek során a testület arról lenne
híres, hogy vezetőket foszt meg hi
vataluktól, székeiktől. Talán az élet
hozza, hogy az emberek ma bát-

rabban kritizálnak, ám egy-egy
igazgató-váltásról az önkormányza
ti testületnek kell döntenie.

- Eszerint más önkormányzati
intézmények élén is várható válto
zás?

- Ha a vezető hibát követ el és
ezt saját munkatársai is észreve
szik, jelzik, akkor ezt természetesen
kivizsgáljuk és döntünk. Még akkoí
is, ha éppen önkormányzati képvi
selőről van szó. Valószínűleg meg
találjuk a módját annak, ha valaki
egy intézményben húszegynéhány
éve már vezető, hogy azt vagy
megerősí~ük, vagy pedig nem. En
személy szerint nem hiszem el,
hogy valaki húszegynéhány évig jó
vezető lehet. Hogya polgármesteri
munkát hozzam fel példának,
higgye el, nagy dolog az, hogy tu
dom: még három évig csinálhatom.
Ez arra kényszerít, hogy bizo
nyítsak, hiszen sürget az idő 
mondta végül dr. Frankó Károly. .

H. E•

új ügyvezető igazgató havonta bruttó

negyvenezer forintos fizetésért dolgo

zik. Az ülésen arról, hogy az önkor

mányzat a GYOMASZOLG Kft.-be mi

lyen értékkel szálljon be, némi vita

alakult ki. Ily módon az új kft. alapító

okiratát csak részben fogadták el. A

végleges döntés november 28-án, a

délelőtt 1O órakor kezdődő rendkívüli

önkormányzati ülésen várható. H. E.

• 1~__II_.'I._tjrfl
Egyszemélyes kft.-vé alakult a költ- mányzat november 19-j ülésére csu-

ségvetési üzem. Új neve: Gyomaend- pán két - általa alkalmasnak ítélt - pá-

rőd Város Önkormányzat Kivitelező Iyázatot tárt a testület elé. Halmágyi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Roland és Nagy Pál várta a testület

Társaság. A rövidített cégnév: GYO- döntését. A képviselők zárt ülésen tár-

MASZOLG Kft. gyaltak e személyi kérdésről, és mint
A kft. ügyvezető igazgatói posztjára azt már korábban sejteni lehetett,

pályázatot írtak ki, melyre tízen jelent- Nagy Pál a városháza műszaki cso-

keztek. A városfejlesztési bizottság a portjának vezetője kapta meg az ál-

pályázatokat elbírálta, és az önkor- lást. Döntöttek béréről is, e szerint az
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GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ T STÜLETÉNEK
RENDELETE AHELVI ADÓKRÓl

AZ ÉpíTMÉNYAOÓ
Gyomaendrőd Város Önkormány

zatának Képviselő-tesrulete (a továb
biakban: önkormányzaQ a helyi adók;
ról szóló 1990. évi C törvény 1. §
ában kapott felhatalmazás alapján 
1992. január 1, napjától meghatáro
zatlan id6re - afeladatainak ellátásá
hoz szükséges források kiegészftése
érdekében bevezeti az épftményadó~

melyr61 a következő rendeletet alkot
ja:
1. § AZADÓ BEVEZETÉSE
(1) Gyomaendrőd Város Önkormány
zatának Képviselóe-tsrulete Gyoma
endrőd Város iIIetékessségi területén
- a bel- és külterületen, valamint a
zártkertekben - található, nem lakás
céljára szolgáló épületre (továbbiak
ban: építmény) építményadót vezet
be.
(2) Erendelet alkalmazásában a nem
lakás céljára szolgáló épület (épít
mény):

a) - micen olyan épüle~ amely
nem minősül lakásnak. Ilyenek az
üdülő, ahétvégi ház, és minden olyan
építmény, illetve·az ingatlan-nyilván
tartásba bejegyzett vagyoni értékű

jog jogosul1ja üdülésre, pihenésre
használ.
(3) kl. építményadó megállapftása so
rán az üdülők, a hétvégi házak és
egyéb, üdülésre, pihenésre használt
építmények esetében az építmény
hez hozzátartozik az annak rendelte
tésszerű használatához szükséges,
és az ahhoz természetben kapcsoló
dó földrészle~ amelynek alapterülete
nem haladja meg a település rende
zési tervében, az övezetenkénti meg
határozottnégyzetmétert.
(4) kl. építményadók-ötelezettség az
üdülő- és hétvégiház- tulajdon, vala
mint az egyéb, üdülésre, pihenésre
használt építmények esetében az
építményhez tartozó kiegészítő helyi
ségekre nem te~ed ki.
2. § AZADÓ HA TÓKÖRf KITER
JED
(1) Gyomaendrőd Város Önkormány
zatának illetékességi területén:

a) a magánszemélyekre
b) a jogi személyekre, a jogi sze

mélyiség nélküli gazdasági társaság-
ra,

c) a magánszemélyek jogi szemé
lyiséggel nem rendelkező személyi
egyesülésére.
3. § AZ ÉPíTMÉNYADÓ ALANYA
(1) Az, aki a naptári év (továbbiakban
év) első napján az építmény tulajdo
nosa
(2) Ha az épftményt az ingatlan-nyil
vántartásba bejegyzett vagyoni érté
kű jog terheli, akkor az (1) bekezdés
ben foglalt szabályozástól az épfi
mény tulajdonosa és avagyoni értékű

jog jogusul~a eltérhet oly módon,
hogy írásbeli megállapodás kereté
ben kijelentik, hogy az adókötelezett
ség

a) kizárólag az építmény tulajdo
nosát terheli, vagy

b) mindkettójüket - az általuk meg
határozott százalékos arányban, ille
t61eg erre vonatkozó megállapodás
hiányában fele-fele részben - közö
sen terheli.
(3) A (2) bekezdésben foglalt megál
lapodás egy példányát afelek kötele
sek a polgármesteri hivatalhoz be
nyújtani.
(4) A felek a (3) bekezdésben foglalt
megállapodást a polgármesteri hiva
talnál szóban is megköthetik. Erre vo
natkozó nyilatkozataikat jegyző

könyvbe kell foglalni.
(5) Több tulajdonos vagy több vagyo
ni értékű jog gyakorlására jogosult
adóalany esetében az adókötelezett
ség az (1)-(3) bekezdések figyelem
bevételével - a tulajdoni, illetve jogo
sultsági hányadok arányának megfe
lelően alakul.
(6) Társasüdüló- (hétvégiház-) tulajdon
esetén a tulajdonosok önálló adóala
nyok, a közös használatú helyiségek
esetén az adó alanya az említett kö
zösség.
4. § MENTES AZ ÉpíTMÉNYADÓ
ALÓL
Mentes a 2. §. (1) bekezdés b) és c)
pon~ában foglalt adóalanyok közül a
mezőgazdasági szakcsopo~ a költ
ségvetési szerv, a társadalmi szerve
ze~ az egyház és az alapítvány ab
ban az évben, amelyet megelőző év
ben folytatott tevékenységéből szár
mazó jövedelme után vállalkozási
nyereségadó kötelezettsége nem ke
letkezett.
Efeltétel meglétéről az adóalany írás
ban köteles nyilatkozni az adóható
ságnak.
(2) a) kl. a magánszemély, aki igazol
ja, hogy az önkormányzat illeték
ességi területén kommunális beruhá
zás céljára teljesített - 1ámogatással
csökkentett - évi befizetése eléri vagy
meghaladja a helyi adó éves össze
gét

b) Amennyiben az a) pont szerinti
befizetés nem éri el a helyi adó ösz
szegé~ helyi adóként csak a különoo
zetet kell megfizetni.
(3) Ha a magánszemély az önkor
mányzat illetékességi területén kom
munális beruházást hajt végre, ennek
számlával igazolt - 1ámogatással
csökkentett ellenértékét - ahelyi adó·
jábóllevonha~a Amennyiben az adó
összege kisebb, minta beruházási ér
ték, akkor a levonási jog a következő

évre átvihető.

5. § AZADÓKÖTELEZETTSÉG

KELETKEZÉSE ÉS MEGSZÚNÉ
SE

(1) a) kl. építményadók-ötelezett
ség az 1. § (2) bekezdés a) pon~ában
meghatározott építmények esetében
a használatbavétel·, illetőleg a végle
ges fennmaradási engedély kiadását
követő év első napján keletkezik.

b) kl. engedély nélkül épült, vagy
anélkül használatba vett épftmény
esetében az adókötelezettség atény
leges használatbavéteIt követő év el
s6 napján kezdődik.

(3) a) kl. építményadók-ételezett
ség megszűnik az építmény megszű

nése évének utolsó napján.
b) Ha az építmény az első félév·

ben szűnik meg, akkor a második fél
évre vonatkozó adókötelezettség is
megszűnik.

(4) Amegszűnés csak az épftmény fi
zikai megszűnését (lebontás, leégés,
összedőlés, iIIetóleg lakássá történő

átminősftés) foglalja magába
(5) Megszűnik az épftményadó köte
lezettség abban az esetben is, ha az
illetékes hatóság a használatbavételi
engedélyt visszavonja
(6) kl. épftmény használatának szü·
neteltetése az adókötelezettséget
nem érinti.
6. § AZADÓ ALAPJA
(1) kl. épftményadó alapja az épít
mény négyzetméterben meghatáro
zott hasznos alapterülete (a kerekítés
általános szabályait figyelembe véve
egész négyzetmétert számolva).
(2) E rendelet alkalmazásában hasz
nos alapterületnek minősül a végle
ges falsíkokkal határolt teljes alapte
rület
7. § AZADÓ MÉRTÉKE
(1) kl. építményadó mértéke a rende
let 1. §-ának (2) bekezdése a) pon~á

ban meghatározott adóköteles épft
mények esetében:
30 m2 alapterületig alapadó, tehát
100 Ftlm2/év, 30-45 m2 közötti alapte
rület esetén az alapadó 200k-kal
emelt mértéke, azaz 120 Ftlm2/év, 45
m2 feletti alapterület esetén az alapa
dó 50% -kal felemelt mértéke, azaz
150 Ftlm2/év épitményenként
8. § AZADÓ BEVALLÁSA
(1) kl. adó alanya az éprtményadójá
ról az adóévben február 28-ig köteles
adóbevallást tenni, az adóhatóságnál
erre a célra rendszeresített nyomtat
ványon.
(2) Nem kell újabb adóbevallást tenni
mindaddig, mfg az adókötelezettsé
get érintő változás nem következik
be.
(3) Amennyiben az első félévben kö
vetkezik be az adókötelezettséget
érintő változás, úgy aváltozást köve
tő 15 napon belül kell bevallást adni.

9. § ÖNADÓZÁS
(1) Ajogi személy és egyéb szervezet

az adót önadózással áIlapí~a meg, és
vallja be.
(2) A magánszemély az adóját akkor
állapítja meg önadózással, ha vállal
kozó és a helyi adók vonatkozásában
az önadózásra vonatkozó szándékát
bejelentette.

1~§AZADÓMEGRZETÉSE
(1) kl. adóalanyok az épftményadót
félévi egyenlő részletekben az adóév:
március hó 15~ig, illetve
szeptember hó 15-éig fizethetik meg
késedelmipótlék-mentesen.
(2) Tevékenysegét év közben kezd6
vállalkozó a tevékenység kezdetét
követő év január hó 1-től köteles épít
ményadót fizetni.

11. § ADÓMÉRSÉKLÉS, ADÓEL
ENGEDÉS
(1) Különös méltánylást érdemlő

esetben, kivételes jelleggel az e ren
delet alapján megállaprtott építmé
nyadó mérsékelhetó vagy elengedhe
tő.

(2) kl. adó mérséklésére, iIIetóleg el
engedésére az adófizetésre kötele
zett adóalany kéreime alapján kerül
het sor. A kérelemben meg kell hatá
rozni azt az oko~ körülmén~ amely a
kivételes méltánylást megalapozhat
ja
(3) kl. adó elengedésére, illetőleg

mérséklésére irányuló kérelem elbrrá
lása az I. fokú adóhatóság hatásköré
be tartozik.

12. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján
lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 1992. január hó 1.
napjától kell alkalmazni.
(3) kl. e rendeletben nem szabályo
zott kérdésekben az adózás rendjéről

szóló 1990. évi CXI. törvény, a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény,
valamint az államigazgatási eljárás
általános szabályairól szóló 1981. évi
I. törv~ny rendelkezései az irányadók.
13. § ÉRTELMEZŐ RENDELKE
ZÉSEK
(1) Az önkormányzat illetékességi te
rülete: az önkormányzat közigazgatá
si határa által behatárolt - bel- és kül
területet magában foglaló - térség,
amelyre az önkormányzati hatáskör
kiterjed.
(2) Epületolyan szerkezetileg önálló,
földdel szilárd összeköttetésben lévő

épftmény, amely akörnyező külső tér
től épületszerkezetekke! részben
vagy egészben elválasztott teret alkot
és ezzel az állandó vagy az idősza

kos tartózkodás, illetőleg használat
feltételeit biztosí~a
(3) Épftmény: minden, lakás és nem
lakás céljára szolgáló épület Nem mi
nősül épftménynek a 3 évesnél rövi·
debb időtartamra létesrtett (ideigle
nes) építmény.
(4) Hasznos alapterület:avégleges (a
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vakolt vagy burkolt) falsfkokkal halá
rolt teljes a1apterületnek olyan része,
ahol a belmagasság legalább 1,90
méter.
(5) Kiegészftó helyiségek: Az üdülő,

hétvégi ház rendeltetésszeru haszná
latához szükséges, de huzamos em
beri tartózkodásra részben és ideigle
nesensem használható hely,iség, pél
dául: tüzelőtér, salaklároló, szárító,
padlás, szerszámkamra, szin.
(6) Az ingatlan rendeltetésszeTÚ
hasznáJatához szükséges földrész/et:
a település rendezési tervében meg
határozott teleknagyság, ennek hiá
nyában a helyben szokásos földrész
let
(7) Induló vállalkozás: a vállalkozói
igazolvány kiadási helyétől függetle
nül Gyomaendrőd városban újonnan
lindulóelsó vállalkozás, tevékenységi
körére tekintet nélkül. tllem minősül

induló vállalkozásnak aszüneteltetés,
újrakezdés, és a tevékenységi kör
módosftása
(aj Kommunális beruházás: a közmű

(a településekre vagy azok jelentős

részére kiterjedő elosztó és vezeték
rendszerek és az ezekkel kapcsola
tos létesítmények, amelyek a fo
gyaszlók vfzellátási, ideértve abeMz
, csapadék- és szennyvfz-elvezetési,
lisztflási, villamosenergia, hó-, gáze
nergia és távbeszélési igényeitelégfti
kij, valamint az út és járdaépítés.

14. f. ÁTMENETI RENDELKEZÉ
SEK
Az adó alanya az épftményadójáról
elsó fzben 1991. december hó 31-ig
tesz adóbevallást

MAGÁNSZEMÉLYEK
KOMMUNÁLIS ADÓJA

Gyomaendrőd Város önkormányzat
ának képviselő-testülete (továbbiak
ban: önkormányza~ a helyi adókról
szóló 1991. év C. törvény 1. §-ában
kapott felhatalmazás alapján - 1992.
január hó1. napjától kezdőd6en meg
határozatlan időre - a magánszemé
lyek kommunális adóját vezeti be,
melyről a következő rendeletet alkot
ja

1. f AZAOÓ BEVEZETÉSE, CÉL
JA
(1) A magánszemélyek kommunális
adójából származó bevételt az önkor
mányzat kizárólag közmúfejlesztési
és infrastruktúraf-ejlesztési célra, va
lamint környezetvédelmi feladatok el
látására használja fel.

2. f ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ
AOOALANYA
(1) Kommunáfis adófizetési kötele
zet1ség terheli azt a magánszemélyt,
aki:

a) az önkormányzat illetékességi
területén lakás céljára szolgáló épft
mény-, illetve

b) beépftetlen lakó-, illetve üdülő

telek tulajdonosa
c) minden olyan, épülettel (épft

ménnyel) be nem épftett, önálló hely
rajzi számon nyilvántartott föld tulaj-

donosa, illetve az ingatlan-nyilvántar
tásba bejegyzett vagyoni értékú jog
(kezelői jog, tartós földhasznála~ ha·
szonélveze~ ahasználat joga, ide ért·
ve a külföldiek ingatlan-használati jo
gát is, a földhasznál~ amely az in·
gatlan-nyilvántartás alapján belterü
letnek minősül.

d) továbbá azt a magánszemélyt,
aki az önkormányzat illetékességi te
rületén nem magánszemély 1lJlajdo
nában álló lakás bérleti jogával ren
delkezik.
(2) A kommunális adó alanya az a
magánszemély, aki a naplári év elsó
napján a 2. § (1 )-(2) bekezdésében
körülirt ingatlan tulajdonosa, illetve az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
vagyoni értékű jog jogosultja - kivéve
az (1) bekezdés c) pon~át

(3) Az előző bekezdésben meghalá
rozott szabálytól az érintett adóala
nyok közös megegyezéssel eltérhet
nek úgy, hogy melyikük vállalja magá
ra az adófizetési kötelezettsége~

vagy ha közösen vállalják, akkor mi
lyen arányban. Az ezzel kapcsolatos
megállapodásukat frásban kell be
nyújtaniuk a Polgármesteri Hivatal
hoz.
(4) Több tulajdonos, illetve több va
gyoni értékű jog jogosultja esetén az
adókötelezettség a (4) bekezdés fi
gyelembevételével a 1lJlajdoni, illetve
jogosultsági hányadok arányának
megfelelően alakul.
3. f. ADÓKÖTELEZETTSÉG KE
LETKEZÉSE,MEGSZÚNÉSE
(1) Az adókötelezettség keletkezése
szempon~ából ajanuár elsejei állapot
az irányadó.
(2) Az adókötelezettség lakástulajdon
esetén a haszálatbavételi, illetve a
fennmaradási engedély kiadását kö
vető év első napján keletkezik. Az
épftési engedély az adókötelezettség
fennállását nem érinti. Az engedély
nélkül épült vagy használatba vett la·
kás esetében az adókötelezettség a
tényleges használatbavételt követé
év elsó napján keletkezik.
(3) Az adókötelezettség telektulajdon
esetén aföldrészlet belterületté minő·

sftésé~ a telek megosztásá~ illetőleg

az épftési tilalom feloldását követő év
első napján keletkezik.
(4) a) Akommunálisadó-fizetési köte
lezettség az épftmény (lakás) meg
szúnése évének utolsó napján szúnik
meg.

b) Az épftrnények az évelsó fel
ében történő megszúnése esetén a
második félévre vonatkozó adóköte
lezettség is megszúnik.

c) Az épftmény (lakás) használa
tának szüneteltetése az adókötele
zet1séget nem érinti.
(5) a) Az adófizetési kötelezettség te·
lektulajdon esetén megszúnik a föld
részlet külterületté minősftése, illetve
beépftés esetén a beépftés évének
utolsó napján.

b) Az épftési tilalomnak az év I. fel·
ében történt kihirdetése esetén az I.
félév utolsó napján szúnik meg.

4. § MENTESSÉGEK
(1) Mentes a magánszemélyek kom
munális adója alól az, aki:

a) ugyanazon helyrajzi azám alatt
szereplő ingatlan után épftrnény
vagy telekadót fizet Amennyiben az
ingatlan Qakás, telek) az előz6ek sze
rint adóköteles, kommunális adóköte
lezettség nem keletkezik.

b) Mentes az adóalanynak a lakás·
tulajdonával azonos helyrajzi számon
levő minden, nem lakás céljára szol
gáló egyéb adóköteles építménye.

c) Mentes aszükséglakás.
d) Az épftési tilalom alatt álló telek,

atilalom idejére.
e) A közhasznú közlekedési tevé

kenységet végző adóalany az e célra
használt telek után.

~ Az építmény (lakás) rendelte·
tésszerú használatához szükséges
beépftetlen belterületi földrészlet (te
lek).

g) Mentes a magánszemélyek
kommunális adójának fizetési kötele
zettsége alól az a magánszemély,aki
a tulajdonában lév61akásingatlanra a
korábban hatályos jogszabályok alap
ján - határozattal engedélyezett - há·
zadómentességgel rendelkezik, an·
nak lejártáig.

h) Kommunális adó-mentességet
élveznek továbbá az 1986. január 1.
és 1991. december 31. között újon
nan épftett, 100 négyzeúnéter alatti
alapterületű lakások tulajdonosai, a
hasznáJatbavételi engedély kiadását
követ6 év január hó elsejét61 10 évi
id6tartamra.
(2) Mentes a kommunális adó megfi
zetése alól az a magánszemély, aki
igazolja, hogy az önkormányzat i11e
tékességi.területén végzett kommuá
lis beruházás céljára teljesftett - tá
mogatással csökkentett - évi befize
tése eléri vagy meghaladja a helyi
adójának éves összegét Amennyi
ben a befizetés nem éri el a helyi adó
összegé~ úgy helyi adóként csak a
különoozetet kell megfizetnie.

5. f KEDVEZMÉNYEK
(1) a) Ha az adózó az önkormányzat
illetékességi területén kommunális
beruházást hajt végre, a beruházás
támogatással csökkentett, számlával
igazolt ősszegét a helyi adójából le·
vonha~a

b) Ha az adó őszege kise,b mint a
beruházási érték, akkor a levonási jog
a következő 3évre átviheté

c) Ha akommunális beruházás ér
téke kevesebb, mint a helyi adó ősz

szege, akkor helyi adóként csak akü·
lönoozetet kell megfizetni.

6. § AZADÓ MÉRTÉKE
(1) Azad6 mértékea2. §a)-c) pontja·
iban meghatározott adótárgyankén~

illetve lakásbérleti jogonként évi
1.200 Ft

7. § AZADÓ BEVALLÁSA
(1) A rendelet 2. §·ában meghatáro
zott adózó a kommunális adókötele·
zet1ségének alapjáról a tárgy év feb·
ruár hó 28. napjáig köteles adóbeval-

lást adni az önkormányzat adócso
portjához.
(2) Ha az adóaJapját képező tulajdon
ban, illetve bérleti jogviszonyban az I.
félévben történik változás, akkor az
adózó a változást követő 15. napon
belül köteles bejelentést tenni.

~§AZADÓMEGAZETÉSE
(1) A magánszemélyek kommunális
adóját az adózó két egyenlő részlet
ben: március 15-ig, illetve szeptem
ber 15-ig fizetheti meg késedelmipót
lék-mentesen.
(2) A fizetési határidő be nem tartása
késedelmi pótlék felszámflását vonja
maga után.

9. f ADÓMÉRSÉKLÉS, ADÓEL
ENGEDÉS
(1) Akivetett kommunális adótaz elsó
fokú hatóság kivételes jelleggel, és
különös méltánylást érdemlő esetben
mérsékelheti vagy elengedheti, illetó·
leg részletfizetési kedvezményt bizto
sfthat
(2) A kommunális adó mérséklésére
illetőleg elengedésére csak az adó
megfizetésére kötelezett adóalany
kéreime alapján kerülhet sor. Akére·
lemben pontosan meg kell határozni
azt az oko~ körülmén~ amelyaki·
vételes méllánylást megalapozha~a

10. § ÁTMENETI RENDELKEZÉ
SEK
(1) Az 1992. évi adómegállapfláshoz
abevallásokat 1992. január 15-ig kell
benyújtani az adócsoporthoz.
(2) Az e rendelet 2. § (2) bekezdésé·
ben meghatározott rendelkezés
1992. december 31. napjával hatályát
veszti. A 2. § (2) bekezdése alapján
meghatározott adóalanyok által a 6. §
(2) bekezdésében meghatározott
adótétellel befizetett kommunális adót
az önkormányzat polgármesteri hiva
tala teljes egészében á1lJtalja a ,Ho~

tágak élni akarnak' nevű alapftvány·
ba, mely összeg teljes egészében az
érintett holtágak rehabililációjára lesz
fordítva

ff. f EGYÉB RENDELKEZÉSEK
(1) Mint minden helyi adó, így a ma·
gánszemélyek kommunális adója is,
a személyi jövedelemadó megállapf
tásakor az összjövedelemból (adó
alapból) levonható.
(2) Az e rendelettel bevezetett ma
gánszemélyek kommunális adójával
kapcsolatos, minden, e rendeletben
nem szabályozott kérdésben a He~i

adókról szóló, 1990. évi C. törvény,
az Adózás rendjéről szóló .1990. évi
XCI. törvény, valamint az AIlamigaz·
galási Eljárás Általános Szabályairól
szóló 1981. évi I. törvény rendelkezé
sei az irányadók.

12. f ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján
lép hatályba Rendelkezéseit 1992.
január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző

gondoskodik.

13. § ÉRTELMEZÓ RENDELKE
ZÉSEK
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(1) Az önkormányzat illetékességi te
ru/ete: az önkormányzat közigazgatá
si határa által behatárolt bel- és külte
ruletet, valamint zártkertet magában
foglaló térség, amelyre az önkor
mányzati hatáskör kite~ed.
(2) Vagyoni értékű jog: a kezelői jog,
a tartós földhasználat, a haszon
élvezet, a használat joga, ide értve a
külföldiek ingatlanhasználati jogát is,
aföldhasználat és a lakásbérlet
(3) Lakás:amely alakások elosztásá
ról, a lakásbérletról szóló 1/1971. (II.
8.) kormo rendelet végrehajtására
megjelent 1/1971. (II. 8.) ÉVM rende
let 1. §-a, 2. §-ának (4) bekezdése, il
Ietve 8. § alapján ilyennek minősül a
rendeltetésszerl1 használathoz szük
séges - helyben szokásos vagy előfrt

teleknagyságot meg nem haladó 
földrészlettel együtt.
(4) Az épftmény megszúnése: Ha az
épületet lebon~ák, vagy megsemmi
sül, illetőleg ha az illetékes hatóság a
használatbavételi engedélyt vissza
vonta.
(5) Be/teru/eti földrész/et: minden,
olyan épülettel be nem épitett föld,
amely a településen az ingatlan-nyil
vántartás szerint belteruletnek minő

sül.
(6) Közhasználatú közlekedés: a köz
lekedés és hírközlés népgazdasági
ág közlekedési ágazatába sorolt gaz
dálkodók összessége, illetve az álta
luk Iebonyolltott közhasználatú közle
kedési tevékenység. Aközhasználatú
közlekedés abárki által- meghatáro
zott feltételek megtartása és díjak
megfizetése mellett - igénybe vehető

szállIlás, illetve a kapcsolódó felada
tokellálása
(7) Kommunális beruházás: a közmú
(a településekre vagy azok jelentős

részére kiterjedó elosztó és vezeték
rendszerek és az ezekkel kapcsola
tos létesrtmények, amelyek a fo
gyasztók vfzellátási, ideértve abelvfz
,acsapadék· és szennyvízelvezetési,
tisztilási, villamosenergia, hó-, gáze
nergia és távbeszélési igényeit elégf
tik kJ), valamint az út és járda épftése.

AVÁLLALKOZÓK
KOMMUNÁLIS ADÓJA

A képviseló·testület a vállalkozók
kommunális adójából befolyt bevéte
leket infrastrukturális fejlesztésre, va
lamint környezetvédelmi feladatok el
látásárafordí~a

1. § AZADÓKÖTELEZEITSÉG,
AZADÓALANYA
(1) Kommunálisadó- fizetési kötele
zettség terheli a Helyi adókról szóló
1990. évi C. törény 3. § (1) bekezdé
sében felsorolt adóalanyok közül a
vállalkozót, függetlenül attól, hogy a
Htv. 24 §.-a alapján egyébként fenn
álló adófizetési kötelezettsége van.
(2) Az adókötelezettséget nem befo
lyásolja az a tény, hogy az adóalany
székhelye vagy csupán a telephelye
(részlege) található az önkormányzat
illetékességi teruletén.

(3) A Htv. 3. §-ának (1) bekezdése
alapján adóalany:

a) a egánszemély (vállalkozó)
'b) a jogi személy, a jogi személyi

ség nélküli gazdasági társaság,
c} a magá személyek jogi szemé

lyiséggel nem rendelkező személyi
egyesülése
2. § ADÓMENTESSÉG
(1) a} A rendelet a 1. §-ának (2) be
kezdése b)-c) pon~ában meghatáro
zott adóalanyok közül mentes a kom
munális adófizetési kötelezettség
alól:

- a mezőgazdasági szakcsoport,
- a költségvetési szerv,
-a társadalmi szervezet,
- az egyház és az
- alapítvány abban az évben,

amelyet megelőző évben folytatott
tevékenységéból származó jövedel
me után vállalkozói Kötelessége nem
keletkezett

b) E feltétel meglétéról az adó
alany frásban köteles nyitatkozni az
adóhatóságnak.
(2) Mentes a kommunális adó fIZeté
se alól akülföldi állampolgár (vállalko
zó) abban az esetben, amennyiben
adómentességét nemzetközi szerző

dés, vagy viszonosság biztosí~a

(3) Az Onkormányzati Képviselő- tes
tület mentesíti az 1. §.-ban meghatá
rozott adóalanyt a kommunális adó
megfizetése alól azok után az alkal
mazottak után, akik közép- vagy fel
sőoktatási intézmény nappali tagoza
tán tanulnak, de a vállalkozó a tanul
mányi szünetben alkalmazottként
foglalkozta~a őket

(4) Adómentesség illeti meg az adó
alanyt az után az alkalmazott után,
aki igazottan 50%-<lt meghaladóan
szellemi vagy testi fogyatékos.
(5) Mentes az adóalany a kommuná
lis adó megfizetése alól a hadirokkant
alkalmazottja után.
(6) Az Önkormányzat Képviselő- tes
tülete mentesíti avállalkozók kommu
nális adójának megfizetése alól:

a) a vállalkozási tevékenység
megkezdésétől számított 5 (ö~ évig
azt a vállalkozót, aki (amely) vállalko
zói tevékenységével munkahelyte
remtő beruházást ha~végre (új mun
kahelyet teremt) és e tevékenységé
ból eredően - huzamosabb időn ke
resztül-legalább 10 fót alkalmaz.

b) a vállalkozási tevékenység
megkezdésétól számftott 3 (három)
évig - azt a vállalkozót, aki (amely
vállalkozói tevékenységével munka
helyteremtö beruházást hajt végre (új
munkahelyet terem~ és e tevékeny.
ségból eredően, huzamosabb időn

keresztül, legalább 5fót alkalmaz,
c) a vállalkozió tevékenység meg

kezdésétól számftott egy évig az al-b}
pontban meghatározottakon kfvül
minden induló vállalkozást
(l) Az Önkormányzati Képviselő- tes
tület mentesfti a vállalkozók kommu
nális adójának megfizetése alól:

a) azt amagán- és társas vállalko
zót, aki igazolja, hogy az önkormány-

zat illetékességi területén végzett
kommunális beruházás céljára teljesí
tett - támogatással csökkentett - évi
befizetés eléri, vagy meghaladja ahe
lyi adó éves összegét

b} Amennyiben az a} pont szerinti
befizetés nem éri el a helyi adó ász
szegét, helyi adóként csak a különbö
zetet kell megfizetnie.
(8) Ha a magán- vagy társas vállalko
zó az önkormányzat illetékességi te
rületén kommunális beruházást hajt
végre, ennek számlával igazolt- tá
mogatással csökkentett összegét a
helyi adójából elvonha~a Amennyi
ben az adó összege kisebb, mint a
beruházási érték, akkor a levonási jog
a következő 3évre átvihető.

3. § ADÓKEDVEZMÉNY
(1) Gyomaendrődi állandó lakosú fog
lalkoztatottak után 500 Ft/fő/év ösz
szegú kedvezmény illeti meg avállal
kozót
(2) Az Önkormányzat Képviselő-tes
tülete különleges méltánylást érdem
ló, egyedi esetekben a 2. §-ban, és a
3. § (1) bekezdésében meghatáro
zott mentességeken és kedvezmé
nyen túl további mentességet és ked
vezményeket is engedélyezhet

4. § AZADÓKÖTELEZEITSÉG
KELETKEZÉSE ÉS MEGSZÜN
TfTÉSE
(1) Az adókötelezettség annak a hó
napnak az elsó napjától kezdődik,

amely hónapban az adóalany (vállal
kozó) alkalmazottat vesz fel és annak
a hónapnak az utolsó napján szünik
meg, amikor az alkalmazott foglalkoz·
tatását megszűnteti. (Minden meg
kezdett hónap egész hónapnak szá
mít)

5. § AZADÓ ALAPJA
(1) Az adó alapja az önkormányzat il
letékességi teruletén múkődó adó
alany által helyben foglalkoztatott
személyek (tulajdonosok, alkalmazot
tak, tagok, stb.) átlagos statisztikai á1
lományi létszáma. A kisegltő család
tag akkor veendő figyelembe, ha na
pi munkavégzése eléri a négy órát

6. § AZADÓ MÉRTÉKE
(1) Az adó mértéke, figyelemmel az
1990. évi C. törvény 29. § (1) bekez
désében foglaltakra, az e rendelet 5.
§ (1) bekezdésében meghatározott
létszámra vetítve 1.500 Ft/fő/év.

(2) Amennyiben az adókötelezettség
nem áll fenn a teljes évben, az adó
évi mértékének időarányos részét 
tekintettel az 1990. évi C. törvény 41.
§-ának (7) bekezdésében foglaltakra
- kell számításbavenni.

7. § AZADÓ BEVALLÁSA
(1) A vállalkozó a kommunális adójá·
ról az adóévet követő február 28-ig
tesz adóbevallást
(2) Ha a vállalkozó év közben meg
szűnik, vagy tevékenységét meg
szünteti, a megszünést követó 30 na
pon belül tesz adóbevallást

8. § ÖNADÓZÁS
A rendelet 1. §-ában meghatározott

adózó, a vállalkozó a munkaerő fog.
Ialkoztatáson alapuló kommunális
adóját köteles megállapitani, a (7) §
(1) bekezdése szerint meghatározott
ideig bevallani és a különbözetet
megfizetni, illetve ettől az idóponttól
visszaigényelni.

9. § AZADÓELÓLEG MEGÁLLA
PíTÁSA
(1) Avállalkozó akommunális-adó- fi· .
zetési kötelezettségének teljesítése
érdekében adóelóleget köteles fizet
ni.
(2) Az adóel6leg alapja az adóévet
közvetlenül megelőző év átlagos sta·
tisztikai állományi létszáma
(3) Ha avállalkozó atevékenysége az
adóévet közvetlenül megelŐZŐ évben
részben szünetelt - ide nem értve az
idénymunkarend miatti szünetelést 
akkor a kommunális adó előlegének

alapját a tényleges múkődési időtar

tama alatt foglalkoztatott átlagos sta·
tisztikai állományi létszám figyelem
bevételével kell megállapftani.
(4) Ha a vállalkozónak az adóévet
közetlenül megelóző évben nem volt
adóalapja, a tevékenység kezdésétól .
(újrakezdésétéQ, illetőleg a munkaerő

adókötelezettséggel járó foglalkozta·
tásának megkezdéséfól számított 60
nap alatt képződött adóalap figye
lembevételével kell az ad6elóleg
alapját megállapftani. (A kommunális
adó elóiegének alapját a 60 nap alatt
foglalkoztatottak átlagos statisztikai
állományi létszáma képezi.)
(5) Az adóelőleg a (2)-(4) bekezdés
szerint számított adóalapnak az ön·
kormányzati rendeletben meghatáro
zott mértékkel számítottösszege.
(6) Azt az adóalanyt, aki tevékenysé
gét az év második felében kezdi meg,
ebben az évben adóelőleg fizetési kö·
te'lezettség nem terheli.
(7) Ha a vállalkozó Ikommunális adó·
kötelezettsége nem áll fenn teljes év·
ben, az adó (ad6elóleg) megállapltá
sához az egy fóre meghatározott évi
adómérték egy hónapra eső hánya
dát szorozni ,kell az átlagos statiszti
kai állományi létszámmal és az adó
kötelezettség hónapjainak számával.
Ennek során minden megkezdett hó·
nap egész hónapnak számít

1~§AZADÓMEGFaETÉSE
(1) Az adóalanyok az adóelóleget fél·
évi egyenlő részletben, az adóév
március 15-ik napjáig, illetve szep
tember 15-ik napjáig fizethetik meg
késedelmipótlék- mentesen.
(2) Arendelet 9. §-ának (1)-(5) bekez
désben foglaltak alkalmazásával
megállapított ad6előleget és az éves
adókötelezettség különbözetét a tár·
gyévet követően az éves bevallásban
kell elszámolni. A különbözetet a be
vallásra elóírt időpontig kell megfizet
ni,illetve ettől az idóponttól lehet
v,isszaigényelni. Ugyanigy számol el
azadóalany, ha megszűnés miatt év
közben köteles adóbevallást adni.

11. § Egyéb rendelkezések
(1) Az e rendelet 2. §-ának leírt adó·
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mentességeken túlmen6en az adó
zás rendjéről szóló 1990. évi exl. tör
vény 81. és 82. §-aiban foglaltak fi
gyelembevételével, egyéni kérelmek
alapján a Polgármesteri Hivatal jegy
zője méltányosságot gyakorol.
(2) A méltányossági kéreimeket a
Polgármesteri Hivatal jegyzője az
alábbi szempontok figyelembevételé
vel bírálja el:

a) MagányszeméJy (vállalkozó)
esetében:- ha az adó megfizetése az
adózó és vele együtt élő közeli hozzá
tartozók megélhetését súlyosan ve
szélyezteti, fizetéshalasztást vagy
részletfizetési kedvezményt engedé
lyezhet, illetve a fizetendő adót mér
sékelheti.

b) Nem magánszemély vállalkozó
(adóaJany): esetében kivételes indok
alapján - a fizetendő adó összegét
30%-kal mérsékelheti,

- fizetési halasztás~ részletfizetési
kedvezményt engedélyezhet abban
az esetben, ha az adózó igazolja,
hogy fizetési nehézsége átmeneti és
úgy járt el, ahogy az adott helyeztben
tőle elvárható.
(3) A (2) bekezdés szerint gyakorolt
méltányossági ügyekben hozandó
másodfokú határozatok ellen az Ön
kormányzati Testülethezcímze~ de a
jegyzőnél benyújtand6, illetékköteles
fellebbezésnek van helye.
A Képyiselő-testület felhatalmazást
ad az Onkormányzat Polgármesteré
nek a - pénzügyi ellenőrző bizottság
véleményének előzetes kikérése mel
lett -, hogy 20 OOO Ft értékhatárig a
fellebbezéstelbírálja
Ezen összeghatáron felül a képvise·
l6-testület az elbírálás jogát saját ha
táskörben megtartja azzal, hogy a
polgármesteri hivatal a két testületi
ülés között elbíráJt fellebbezésekről a
testület soron következő ülésén köte
les beszámolni.
A képviselő-testület elé te~esztendő

fellebbezésekhez minden esetben a
pénzügyi bizottság véleményét csa
tolni kell. Egyéni vállalkoz6k esetében
a szociálpolilkai feladatokat ellátó
szerv véleménye is szükséges. A fel
lebbezés előte~esztéséről a polgár
mesteri hivatal gondoskodik.
(4) Mintminden helyi adó, így avállal
koz6k kommunális adója esetében is,
a bevallás késedelmes benyújtására,
a kivetett ad6k nyifvántartására, a be
fizetések elszámolására, és minden
más, erendeletben nem szabályozott
ügyben, amennyiben a rendelet más
szabályt nem ír elő, azad6zás rendjé
ről sz6161990. évi eXI. törvényben, a
helyi ad6kr61 szóló 1990. évi e. tör
vényben, valamint az államigazgatási
eljárás általános szabályairól szóló
1981. évi I. törvényben foglaltak az
irányadók.
12. § ÉRTELMEZÓ RENDELKE
ZÉSEK
Erendelet alkalmazásában:
(1) Az önkormányzat illetékességi te
rülete: az önkormányzat közigazgatá
si határa által behatárolt - bel- és kül-

területet magában foglaló - térség,
amelyre az önkormányzati hatáskör
kiterjed.
(2) Külföldi: az a természetes sze·
mély, akinek állandó lakhelye külföl
dön van és nem tartózkodik Magyar
országon 183 napnál hosszabb idő

tartamban; továbbá az ajogi személy,
gazdálkodó szervezet vagy más sze·
mélyi egyesülés, amelynek székhelye
(közpo~a) külföldön van, ide nem ért
ve a Magyarországon működ6 telepe
it, 1i6kjait, képviseleteit.
(3) Vállalkozó: a magánszemély, ha
belföldön saját nevében és kockáza
tára, haszonszerzés céljából üzlet
szerO gazdasági tevékenységet vé
gez és vállalkozói igazolvánnyal ren·
delkezik, továbbá az a magánsze
mély, akinek a tevékenységét e tör
vény vagy más adótörvény vállalko
zási tevékenységnek min6sí~ vala
mint az a jogi személy, egyéb szerve
ze~ amely üzletszerű gazdasági tevé
kenységet folytat
(4) Kommunális beruházás: a közmű

(a településekre vagy azok jelentős

részére kiterjedő elosztó és vezeték
rendszerek és az ezekkel kapcsola
tos létesrtmények, amelyek a fo
gyaszt6k vfzellátási, ideértve abelvíz
, csapadékvíz-, és szennyvfz·elveze
tés~ tisztItási, villamos energia, hó-,
gázenergia és távbeszélési igényeit
elégíti kO, valamint az út· és járdaépf·
tés.
(5) Átlagos statisztikai állományi lét
szám: A KSH mindenkor hatályos
egységes munkaügyi statisztikai uta·
sításokban foglaltak szerint számított
létszám, azaz a folyamatosan veze
tett létszámnyilvántartás alapján ha
vonként képzett átlagos statisztikai á1
lományi létszám éves szinten számí·
tottátlaga

13. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) Erendelet akihirdetése napján lép
hatáJyba Rendelkezéseit 1992. janu·
ár 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetéséról a jegyzó
gondoskodik.

AZ IDEGENFORGALMI
ADÓ

1. § (1) Adókötelezettség terheli azt a
magánszemélyt, aki nem állandó Ia
kosként tartózkodik az önkormányzat
illetékességi területén 48 órát megha·
ladóan a 5. § (1.) bek.·ben felsorolt
szálláshelyeken.
(2) Az 1990. évi e. törvény 52. §-ának
21. pon~a alapján állandó lakos az;
aki a településen áIland6ra vagy ide
iglenesre bejelentett - az illetékes ha
tóság által nyilvántartásba vett -' la
kással rendelkezik.

2. § ADÓMENTESSÉG
(1) Az 1. § (1) bekezdésében megha
tározott adókötelezettség alól mentes

- A 18. évét be nem töltött sze
mély,

- az egészségügyi, szociális intéz
ménybe beutalt magánszemély,

- a felsőoktatási hallgatói· jogvi
szony, a munkaviszony, munkavég-

zésre irányuló egyéb jogviszonyalap·
ján, vagy vállalkozóként az önkor·
mányzat illetékességi területén,

- a hadirokkantak,
- a közeli hozzátartozók, (a PTI<.

685. §-ának b) pon~a szerint közeli
hozzátartozónak minősül: a házas
társ, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogado~ a mostoha- és nevelt
gyermek, a mostoha· és nevelőszülő,

valamint a testvér, továbbá az élet
társ, a házastárs egyeneságbeli roko
na és testvére, valamint a testvér há
zastársa)

- a sorkatonai szolgálatot teljesf
tök

- a három vagy annál több gyer
mekes családok tagjai együttes tar
tózkodás esetén,

- az önálló keresettel, jövede
lemmel nem rendelkező szellemi, íl
letve testi fogyatékosok,

- az, aki az önkormányzat illeték
ességi területén lévő üdülő tulajdo
nosa, bérlője, iIIetóleg a tulajdonos
vagy bérlő hozzátartozója

3. § AZADÓ ALAPJA
(1) Az 1. §(1) bekezdésben írtadókö
telezettség esetén a48 órát meghala·
dó megkezdett napok száma
(2) A tartózkodás időtartamát a tény
leges érkezési és távozási idó figye
lembevételével kell számítani. Az így
megállaprtott tartózkodási időt kell a
48 órával csökkenteni, ez képezi az
ad6 a1apját-

4. § AZADÓ MÉRTÉKE
(1) Az önkormányzati képviselő- tes
tület az idegenforgalmi adó mértékét
az alábbiak szerint határozta meg:

- külföldi állampolgár esetén 50
Ft/fő/nap

- belföldi állampolgár esetén 25
Ft/fő/nap

5. § AZADÓ BE5ZEDÉSÉRE KŐ
TELEZETT
(1) Az 1. § (1) bekezdésében megha
tározott idegenforgalmi adó beszedé·
sére kötelezettek:

a) a kereskedelmi szálláshelye
ken, a csónakházakban és az üdülő

telepeken a szolgáltatásért esedékes
összeggel együtt az üzemeltető,

b) aszervezett üdültetésre beutal
taktól a a beutalójegy átadása alkalo
mával az üdül6t fenntartó szerv,

c) a fizető-vendéglátó szálláshe
Iyeken fogadott vendég után jár6 adót
a szálláshelyi drllal együtt a szállás
adó, iIIetóleg a közvetítésre jogosított
szerv, .

d) az a)-c) pont alá nem tartozó
helyiség üdülés céljára történő bérbe
adása esetén a helyiség bérbevevő

jétől (használójától) az egész éví bér
leti, használati id6re egy összegben a
helyiség tulajdonosa vagy a helyiség
gel rendelkezni jogosult szedi be.
(2) Az adóbeszedésre kötelezettek
feladatai:

a) Bejelentési kötelezettség. az
adóbeszedésre kötelezettnek az adó
köteles bevételszerző tevékenységet
atevékenység megkezdésé(ől számf-

tott 15 napon belül atelepülési önkor
mányzat jegyzőjének (továbbiakban:
adóhatóság) be kell jelentenie. A be
jelentést rrásban kell megtenni.

Az adóbeszedésre kötelezettnek
e min6ségé~ akkor is be kell az adó·
hatósághoz jelentenie, ha más helyi
adók miatt adókötelezettség nem ter
heli. Ebben az esetben abejelentést
az elsó beszedéstől számított 15 na
pon belül kell megtenni.

b) Adóbeszedési·, nyilvántartási·
és bizonylatátadási kötelezettség: 
az adóbeszedésre kötelezett adózó a
helyi adó összegét közli amagánsze
méllyel (vendéggel, szállást igénybe·
vev6vel) és az adót átveszi;

- az általa beszedett adóról az
adó alapjának és összegének megál·
lapítására alkalmas nyilvántartást ve·
ze~ és; - az adózónak (vendégnek,
szállást igénybe vevőnek) bizonylatot
ad.

c) Befizetési, illetve átutalási köte
lezettség:- Abeszedett idegenforgal·
mi adót az adóbeszedésre kötelezett
fizeti meg. - Az (1) alapján fizetendő

idegenforgalmi adót a fizetésre köte
lezett akkor is tartozik befizetni, ha az
adó beszedését elmulasztotta - Az
adóbeszedéssel megfizetett idegen
forgalmi adót az adózónak abesze·
dést követő hó 15-ig kell az adóható
sághoz befizetnie.

d) Bevallási kötelezettség: - Ha az
adóbeszedésre kötelezett vállalkoz6,
vagy olyan magánszemély, aki ahelyi
adók tekintetében az önadózást vá·
lasztotta, a beszedett idegenforgalmi
adót az önadózásra vonatkozó sza·
bályok szerint a következő év február
hó 28-íg kell bevallania - Minden
más esetben az adóbeszedésre köte
lezett a vendégektől általa beszedett
idegenforgalmi adótaz adóbeszedést
követő hónap 15-ig vallja be.
6. § EGYÉB RENDELKEZÉSEK

(1) a) Mint minden helyi adó, így az
idegenforgalmi adó is a személyi jö
vedelemadó megállapításakor az
összjövedelembóllevonható, az adó
beszedésre kötelezett által kiállított
bizonylat alapján.

b) ha a magánszemély adójával
munkáltatója számol el, akkor abi·
zonylatot amunkáltató részére kell át
adnia

(2) Az e rendelettel bevezetett ide
genforgalmi adóval kapcsolatos beje
lentési kötelezettségre, a befizetett
összeg nyilvántartására, beszedésé·
re, befizetésére,a befizetés elmulasz
tása miatti szankció alkalmazására,
bevallására és minden egyéb, e ren
deletben nem szabályozott eljárásra
- amennyiben e rendelet másként
nem rendelkezik - az Ad6zás rendjé
ről szóló 1990. évi xel. törvényben
foglaltak az irányadók.
7. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Ez a rendelet a kihirdetése
napján lép hatályba .

(2) E rendelet kihirdetéséről a
jegyző gondoskodik. (x)
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PENZ A TETORE

Pénzügyi vizsgálat a gimnáziumban

Békésiné és a
békét en pedagógusok

Nincs igazgatója a 2. számú
általános iskolának

A Kner Imre Gimnázium és Szak- bizottságot egy vtzsgálat lefolytatá
középiskola igazgatója. dr. Kovács sára. annak megállapítására. hogy
Béla tájékoztatta az önkormányza- a gimnázium idei költségvetéséb6l
tot. hogy az intézmény tet6javításá- ki tudja-e gazdálkodni a kért 140
ra kapott 800 ezer forint összeg ezerforintot.
nem elegend6 a munkálatok befeje- (Tehát a pénzügyi ellenőrző bi
zésére. ezért további 140 ezerforin- zottság vizsgálatot kezd a gimnázi
tos támogatást tart szükségesnek. umban. Mint ismeretes, a 2. számú
A testület novmber 19-i ülésén a vá- általános iskolában is pénzügyi
rosfejlesztési bizottság véleményét vizsgálatot folytattak. melynek

fogadta el, miszerint az önkormány- I egyik eredménye az igazgatónő le-
zat megbízza a pénzügyi ellen6rzési váltása lett... ) -oke-

színvonal emelése érdekében.
E bizottság úgy vélte, hogy Bé
kési Mihályné első, negatív ha
tást kiváltó intézkedése abból
adódott, hogy kinevezése után
férjét visszahozta az iskolába
Dévaványáról. A négytagú bi
zottság az igazgatónő munká
jának negatívumait tizenöt
pontban sorolta fel. Ezek kö
zött szerepel például, hogy Bé
késiné minden bejelentés és
előzetes tájékozódás nélkül in
tézkedik. Nem értékeli a több
letmunkát, nem dícséri sem a
pedagógust, sem a gyereke
ket. A bizottság arra a követ
keztetésre jutott, hogy az isko
lavezetés egyenlő az igazgató
nővel, aki nem hallgatja meg a
tantestület véleményét, vagy
ha ez mégis előfordul, akkor fi
gyelmen kívül hagyja kollégái
véleményét. A túlzott ellenőr

zés és a vélemények figyel-

semmiféle szervezetnek vagy
pártnak. Tudtommal senkit
sem üldöztem. Nem tudom,
miért következett ez be. Nincs
lelkiismeret-turdalásom, én
mindent megtettem, hogy jó
eredmények legyenek. Bizto
san követtem el hibát is, de
úgy vélem, nem tudatosan.....
mondta a bizottsági meghall
gatáson október 21-én Békési
Mihályné. A hatályos törvé
nyek szerint "az igazgató tekin
tetében a munkáltatói jogokat
a fenntartó önkormányzat kép
viselő-testülete, közgyülése
gyakorolja" A képviselő-testü

let november 7-i ülésén, adott
jogkörénél fogva az igazgató
nő vezetői munkakörének be
töltésére alkalmatlannak talál
ta és felmentette tisztségéből.

H.E.

mondja - voltak olyanok, akik
nem is beszéltek egymással.
Mindent megpróbált, de nem
sikerült összehozni a tantestü
leti tagokat. "Egy évem van a
nyugdijig. Én úgy érzem, hogy
eddigi eredményem alapján
kerültem az igazgatói székbe,
hiszen soha nem voltam tagja

men kívül hagyása mind a pe
dagógusoknál, mind a gazda
sági vezetésnél bizalmatlansá
got szült. Az igazgatónő nem
bízik meg munkatársaiban. A
bizottság véleménye az volt,
hogy félnek t61e a pedagógu
sok, s ez elviselhetetlen lég
kört teremthet a testületben.

I Voltak ugyan jó elképzelései,
ám ezeket rosszul valósította
meg. Mindemellett vezetői str
lusát értékelve a bizottság úgy
vélte, hogy Békésiné az embe
rekkel szemben agresszív, ön
kényes, s az a fölényeskedő

hangnem, amelyben kollégái
val beszélt, igen feszült légkört
teremt.

Békési Mihályné a bizott
ságnak elmondta, hogy nem
tudja, mi indította pedagógus
kollégáit a bizalmatlansági in
dítvány benyújtására. Úgy érzi,
hogy szakmailag mindent
megtett, amit lehetett. Hozzá
tette azonban, hogya tantestü
let nem egységes, kisebb cso
portok, klikkek vannak, ame
lyek már korábban kialakultak.
Hibaként értékelte, hogy elvál
lalta az igazgatói tee:ndők vég
zését. Amikor átvette ezt a fel
adatot, a testületben - mint

A képvielő-testület november 7-i ülésén Békési
Mihálynét, a Gyomaendrődi 2. Számú Általános
Iskola igazgatónöjét vezetői munkakörének betöl
tésére alkalmatlannak ítélte, s felmentette igazga
tói beosztásából. A megbízott igazgató kijelölésé
ig az igazgató-helyettes köteles ellátni az igazga
tói feladatokat.

A
történet tulajdonképpen
ez év szeptember 3-án
kezdődött, amikor is az

igazgatónő anyagi támogatást
kért az iskola számára. A kép
viselő-testület e pénzügyi ké
relem ügyében úgynevezett
célvizsgálatot rendelt el az is
kolánál. Ennek eredménye
ként a képviselő-testület végül
is 129 ezer forintot adott az in
tézménynek, ám felhívta az
igazgatónő figyeimét arra,
hogy a jövőben pénzügyi dön
tései legyenek alaposabbak és
időben jelezze pénzügyi igé
nyeit. A vizsgálat tulajdonkép
pen még le sem zárult, amikor
október 8-án a 2. számú általá
nos iskola nevelőtestülete a
polgármesternek cfmezve bi
zalmatlansági indítványt nyúj
tott be Békési Mihályné igaz
gatónő ellen. A képviselő-tes

tület ezért határozatban kérte,
hogy a már megindult vizsgá
latot a müvelődési-, sport- és
kisebbségi ügyekkel foglalko
zó bizottság folytassa le. A bi
zottság véleménye az volt,
hogya 2. számú általános is
kolában a több éve húzódó
belső gondok Békési Mihályné
igazgatósága alatt még inkább
fokozódtak. A bizottság elbe
szélgetett a tantestület tagjai
val, s ennek alapján az a meg
győzdés alakult ki, hogya nyu
godt munkahelyi légkör biztosí
tásához az igazgatói munka
körben személyi változásnak
kell bekövetkeznie.

Az önkormányzati testület
által felkért bizottság Gyarmati
Györgyné, Hangya Lajosné,
Kiss Pálné és Varjú József
meghallgatta az iskola gazda
sági vezetőjét és a munkakö
zösség vezetőit. Ennek alap
ján tájékoztatták az önkor
mányzati testületet, hogy az
igazgatónő szaktanári munká
ját jónak ítélik, s elismerik,
hogy sokat dolgozik, valamint
intézkedéseivel az iskola hír
nevét szerette volna vissza
szerezni. Azt is pozitívan érté
kelték, hogy gazdasági téren is
igyekezett mindent megtenni a
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"Szépen" nyakazott fák avezeték alatt
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A Fő út fásítása címmel,
a polgármesteri hivatal
aláírásával fontos infor
mációkhoz kívánjuk juttat
ni a Szó-Beszéd olvasóit
is. Mint arról lapunk múlt
havi számában iS beszá
moltunk, a fásításra 900
ezer forintot kért és kapott
a városfejlesztési bizott
ság. Gyanítjuk, hogy az
alább felsorolt munkála
tok az elültetett fák értéké
vel együtt ennél valószí
nűleg többe kerültek. A
polgármesteri hivatal írá
sát változtatás ás rövidí-
tés nélkül közöljük: Amogyor6fát avIllanyvezeték alá

gármester úgy nyilatkozott,
hogy mindezt elfogadja, s ő is
úgy véli, hogy Gyomaendrőd

városa egyébként és általában
is le van robbanva. Itt mindig
azzal dicsekedtek, hogy van
gáz, van szennyvízcsatorna.
Ennek megépítése szerepelt
az ötéves tervekben és hát ki
harcolták. De az intézmények
állapota leromlott, a járdák,
utak kopottak, sárosak. EI kel
lett valaho! kezdeni a város
szépítését. Itt utoljára Kner Izi
dor ültetett szép hársfasort a
Hősök útján. Azóta ilyen ne-

. mes fákat nem ültettek.
- A városfejlesztési bizott

ság elnöke, dr. Valach Béla in
t~zi a faültetési programot.
Ugy is mondhatnánk, hogy a
város főutcáján ültetett fasor
Valach Béla fasora lesz.

- Ezzel nem értek egyet. Ez
inkább a város fasora. Valach
Bélának abban van nagy érde
me, hogy azért harcol, hogy fá
kat telepfthessünk - mondta a
polgármester.

Eladó a szeszfőzde ~
A Békés Megyei Üdítőital-ipari Vállalat kezelésében lé

vő helyi szeszf6zdéjét értékesítent kívánja. Az önkor
mányzatnak elővásárlá.c;ijoga van. ám a testület novem
ber 19-i ülésén úgy döntött. hogy bár a szeszfőzde 252
ezer forintos telekértékét elfogadja. ám a szeszf6zdét
megvásárolni nem kívánják. mivel az építmény értékét
magasnak találják.

Afásítás mellett, amely nem
kevés pénzbe kerül, talán in
dokoltabb lenne inkább lerob
bant óvodáink, iskoláinkra is
pénzt fordítani. Ezzel kapcso
latban dr. Frankó Károly pol-

tésre. E fák kis méretűek, koro
nájuk visszavágás nélkül fiata
lon gömb, idősebb korban
szétterülő.

A Polányi utcától a Bartók B.
utcáig 20 db magas kőris, és
20 db közönséges nyír kerül ül
tetésre ligetes telepítésben a
most planírozott árokpart ház
számilag páratlan oldalára.

E helyeken a meglévő fák
kivétele az új fák telepítésével
párhuzamosan kiszedésre ke
rültek. Kérjük a lakosság szí
ves megértését, ill. segítségét.

Polgármesteri Hivatal"
***

Iyeket villanyvezeték alá is ül
tethetünk.

A Bajcsy Zs. út-tól a Pásztor
J. útig 69 db oszlopos növeke
désú berkenye lesz telepítve.
E fák lassan, max. 7 m magas
ra megnövőek. Májusban vi
rágzik, virága fehér. Termése
kerek, narancspiros színű. a
városi klímát jól tűri.

Az endrődi településrészen
a Plébániától a Baross utcáig
106 db gömbjuhar kerül ülte-

Afák jó eredési hányadot mutatnak
Villanyvezeték alá
is lehet ültetni...

Nem lesz szerencsénk...
A Szerencsejáték-felügyelet pályázatot kívánt kiírni a

Gyomaendrődön m úköd tetendő játékkaszinók létrehozásá
ra. Az érvényben lévő törvény értelmében játékkaszinó, já
tékterem. szerencsejáték-tevékenység folytatásához. vala
mint a müködtetésükre vonatkozó pályázat kiírására az
érintett önkormányzat egyetértése szükséges. A pénzügy-
miniszter csak ezen hozzájárulás birtokában írhatja ki a
pályázatot. Az önkormányzati testület november 19-én
úgy határozott. hogy nem járul hozzá ilyen jellegü pályáza
tok kiírásához. Csorba Csaba megbízott jegyző elmondta.
hogy a testület els6sorban városunk flatalJatt kívánja meg
óvni pénzrabló játékautomatáktól. ugyanakkor például a
szerencsejáték támogatása esetén a helyi önkormányzat
csak akkor részesülne a játék bevételéből. ha iparüzési
adót vetne ki. Ez pedig újabb adónem megjelenését vonná
maga után Gyomaendr6dön.

,A Fő út fásftása
A Fő út fásítását 2 év alatt

szakaszos beültetéssel tervez
tük. Kertészeti szabványú, ún.
továbbnevelt földlabdás fák te
lepítése a leggazdaságosabb.
A viszonylag magas vásárlási
költség ennek nem mond el
lent, mert ezek a növények jó
eredési hányadot mutatnak, fi
zikai megjelenésük garanciát
adnak. Az idei 900 ezer forint
ból 4 szakasz ültetése történik
meg. A Hősök út-tól a Bajcsy
Zs. útig 90 db magastörzsű vö
rös levelű mogyoró kerül tele
pítésre. E fák szép koronájú,
utcai sorfákká fejlődnek, ame-
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gyógyító bioenergiát. A
kazettát több páciensével
is kipróbáltatta, s azok úgy
nyilatkoztak, hogy a táv
gyógyítás rendkívül nyug
tató hatású, s emellett kü
lönlegesen jó érzéseket
nyújt a nézőnek.

Az érdeklódók Prcic
Tomislav Bioterápia cí
mű videokazettáját a
Szó-Beszéd szerkesztő

ségében is megvásárol
hatják december köze
pétől korlátozott szám
ban. Ára: 999,- Ft.

,
BIOTERAPIA

Távgyógyítás
képernyőn keresztül

A Délkelet címú hetilap
ban már több alkalommal
is olvashattak Prcic To
mislavszabadkai bioorvos
gyógyító tevékenységéről.

A 28 éves fiatalember no
vember elején az endrődi

Déryné Művelődési Ház
ban gyógyított. A bioáram
mal történő gyógyítás egy
re inkább ismert hazánk
ban is. Prcic Tomislav si
kerrel műveli az úgyneve
zett távgyógyítást is. Vide
okazettát készíttetett, s a
tévé képernyőjén keresz
tül adja át a nézőnek a

Személygépkocsikhoz
HASZNÁLT NYUGATI GUMIABRONCSOK

minden méretben

KAPHATÓK!
Szereléssel, centírozással is.

Varga Béla, Gyomaendrőd, Csokonai út 37.
Telefon: (67) 31-216•............................ ~.......••...••.•••..........~

Száz éves a város
legidősebb polgára

OLVASÓi LEVÉL
Ez nem az a koporsó

Édesanyám halála 'után ről van szó. Valószínű, csak
1987. szeptember 1O-én, a addig volt a koporsó vörös
h~lyi te~etkezési vállal~t- fenyő, amíg ki nem fizettem,
nal vá~a.~oltam •a .kop?rs?,t. s a földbe már közönséges
Egy vorosfenyobol keszul- f ff 'b 'I k' "1 '
tet választottam és fizettem enyofa o eszu t koporso
ki, ami köztudottan a legke- került. De a fájdalom köze-
ményebb fafajták közé tar- pette, közvetlen temetke-
tozik. Igen drága volt. Má- zés előtt ugyan kik vizsgáI
jus elején megdöbbentem a ják meg a koporsót, való
sír be.szakadását látva. A ban abban fekszik-e drága
!~meto I~gm,ag~sabb p~nt- halottuk amit kifizettek. Fel-
Jan, kevesbe vizes terule- , '.
ten. Édesapám 1981-ben te~ele~het~, h?gy nem ,csu-
halt meg. Tölgyfakoporsó- pan tevedesrol van szo. Az
ban lett eltemetve, sírja esetet nem tartom lezárt-
még nincs beszakadva. nak.

Nem nehéz kitalálni, mi- Hanyecz Margit

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte fel Bartik Mihály
nét, Gyomaendrőd legidősebb polgárát, aki november 13-án töl
tötte be 100. életévét. Dr. Frankó a város lakóinak nevében is
gratulált az idős asszonynak, s átadta Göncz Árpád, köztársasági
elnök levelét, melyben köszönti Bartiknét e nevezetes szüle
tésnap alkalmából.

1991. nlWemÓer
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Hétszázharminc
munkanélküli

Kun Imre
azt mondja,
nem ő volt...

Gyanúsítottmár van, de
tettes még nincs

A Békés Megyei Munkaügyi Köz
pont tájékoztatása szerint Békés me
gyében az októberi nyilvántartások
szerint munkanélküli-ellátást kap 14
426 polgár. A megye úgynevezett
munkanélküliségi rátája9 százalék.

Gyomaendr6d körzetében munka-

nélküli-segélyt kapnak ezerhárom
száz-nyolcvanegyen, mig Gyomaend·
rőd városában hétszázharrnincan
részesülnek munkanélküli-ellátásban.
Gyomaendr6d körzetének munkané~

küliségi mutatója 11 ,6 százalék, mig a
városé 10,1 százalék.

,
Ujra jár az iskolabusz

Aláírás: .

Ingyenes az apró!

Ingyenes apróhirdetések
betongerenda. Tímár, Rákóczi u.
31/1.
Autószerelő A. B, C, D. E kate

góriás jogosítvánnyal sürgősen

állást keres. Juhász Gábor, Gyo
maendrőd, Október 5. ltp. b/8.

Új Simson motor és Robi kistrak·
tor pótkocsival eladó. Gyomaend
rőd, Budai N. A. u. 5/1., Kun.

PK-s, 1500-as Lada eladó, fel
újítva, újrafestve. ZSombok Lajos,
Gyomaendrőd, Móricz Zs. u. 3/1.

Endrődön agyermekcipóboltban
bőséges áruválasztékkal várom
kedves vásárlóimat. Olcsó női

csizmák, cipők.

Fedeztetésre ajánlom Gold
Sable Collie kanomat. Eredmé
nyei: 2x kitűnő III. bírálta-Günther
Rali (NSZK). Szombathelyi Attila,
Gyomaendrőd, Bem u.6.

I,,,,
______________________________________~--------------- __ J

,,,
Feladó neve: :,,
Címe: :

I,
Az apróhirdetés szövege: :

I
I

A Gyomaendrődi Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg
azoknak az olvasóknak az apróhirdetését, akik azt az
alábbi szelvényen küldik be megjelentetés céljából. A szel
vényen a megjelölt helyre kell beírni a kívánt szöveget, és
a szelvényt levelezőlaponvagy borítékban kell elküldeni a
Gyomaendrődi Szó-Beszéd címére: Békéscsaba,
Andrássy út 12. A borítékra írják rá: Szó-Beszéd.

Egy apróhiretés szövege nem tartalmazhat tizenöt (15)
szónál többet.

A közölt apróhirdetések tartalmáért a szerkesztőség

felelősséget nem vállal.

Eladó vagy kertes házra cse
rélhető 3szobás, gázközponti-fű

téses, IV. emeleti lakás
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. 1.
C/11. sz. alatt. Érdeklődni: ugyan
itt.
Kiadó szobát keresek Gyomán,

olcsón. Sürgős. Érd.: Hősök úija
43. Jankai Erika

Gyomán 100 OOO Ft kp.thavi tör
lesztésre öreg, de lakható házat
vennék, sürgősen. Csemé Ba
rics Éva, 1025 Budapest, Csévi u.
12.
Jó állapotban lévő barna színű,

mély babakocsi eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 27/A.
1. BaJláné.

i Olcsón eladó 11 db 150 cm-es
betonáthidaló és 8 db 380 cm-es

ELSŐ LETT
AZALEXIS
A gyomaendrődi Alexis

együttes egy éwel ezelőtt

alakult. Tagjai: Lucz Attila

(ének), Valach Sándor (gitár),
Soczó Bálint (dob) és mezö
berényi Csók Imre (basszgi
tár). Egy hónappal ezelőtt a
Békéscsabán rendezett Dél
kelet Rockbörzén, ahol az or
szágból 19 amatőr együttes
vett részt, az Alexis az első

helyen végzett. Ezt követően
több ajánlatot is kaptak, fellé
pésekre hívják az együttest,
ám atovábblépéshez pénzre,
s így szponzorokra lenne
szükségük. Az együttes
egyébként a Katona József
Művelődési Központban ka
pott helyet, s itt tartják próbái
kat.

döntött, hogy szükség van az isko
labusz müködésére. Apolgármes
teri hivatal újabb szerződést

kötött amár említett kft.-vel, illetve
annak vállalkozójával, Paróczai
Péterrel, mely szerint az 1992-es
tanév végéig napi 2200 forintos
összeggel támogatják ajárat fenn
tartását.

több szakértői vélemény még

nem készült el, s elrendelték

Kun Imre gyanúsított elme

szakértői vizsgálatát. Kun Im

re továbbra is előzetes

letartóztatásban várja az

eredményeket. -oke-

A 617. Számú Ipari Szakmun
kásképző Intézet és Cipőipari

Szakközépiskola a Fa- és Építői
pari Szövetkezet Szállítási Kft.-jé
vel iskolabusz közlekedését
szervezte meg, ám a járat ez év
október 28-án gazdaságtalan mű

ködésre hivatkozva leál~. Az ön
kormányzat művelődési bizottsága
különböző felmérések után úgy

Ez év október 22-én, 9 óra
10 perckor a gyomaendrődi

Molnár Szilvia a Bajcsy-Zsi
linszky úton kerékpár-jával a
város központja felé haladt,
amikor a Volán előtt valaki
gépkocsijával hátulról elgá
zolta, majd a hel,yszínről se
gítségnyújtás nélkÜli távozott.
A 14 éves Molnár Sziliviát a
mentők a békéscsabai kór
ház baleseti osztályára szállí
tották. Molnár SziMa október
2.6-án reggel a kórházban
meghalt.

A rendőrség még aznap
este körözést adott ki az is
meretlen gázoló ellen, s más
nap egész nap
hangosbemondó útján tájé
koztatták a lakosságot a bal
esetről, kérve segítségüket. A
balesetet követő nap este se
gítségnyújtás elmulasztása
büntettének alapos gyanúja
miatt lakásán letartóztatták a
gyomaendrődi Kun Imrét
(36). A rendőrség szerint Kun
volt az, aki az általa vezetett
TI 84-75 forgalmi rendszámú
Trabanttal elütötte Molnár
Szilviát. A kihallgatás során
Kun Imre úgy nyilatkozott,
hogy nem ő volt a gázoló...

A Szarvasi Rendőrkapi

tányságon megtudtuk, hogy



1991. novemDer Ijyomenáróái Szó-6e.suá 15

51 cm képátió, 39 program

Gyermekeit
is meglepheti

üzletünkbenvásáro~

hatójátékokkal. Bar

bie-babák, matchbo

xok és egyébjátékok

széles választékával

vátjuk kedves vásár-

lóinkatl

Duplakazettás magnó
Programozható sztereó rádió

FM, MW, SW1, SW2 hullám

sávok
Háromsávos equalizer

KFT.

URH, KH, HH sztereó rádió és kazettás magnó,
beépített CD-Iejátszóval
Digitális, szintézeres tuner, programozható, me
móriás hango-
lás
Harminckét
gombos táv-
szabályozó
Automatikus
fordított irányú
lejátszás

tr~rr:::"
..;.:.::>..:.;.....:.....

FM, AM hul
lámsávok
Beépített mik
rofon

• 2 W-os hang-

I"'" szóró
Hálózatról és

telepról egyaránt
múkódik

ÜZLETÜNK ÚJ CíME:

Gyomaendrőd,Jókai utca 17.

(A Bajcsy út és a Jókai utca sarok)

Csereakció!
Most cserélje kifeke
te-fehértelevízióját

SZÍNESREl
A DY-WA Kft. üzle

tében vásárláskor
használtfekete-fe

hér készüléke értékét
beszámítjuk.

Lemezjátszó
Programozható rádió AM, FM

hullámsávokkal
2x 75 W-os erősítő

Duplakazettás magnó
CD-lejátszó
Négyutas hangfalak
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helynél. A sérültnek nem

ez volt az első esete. Infor

mációink szerint, már

több alkalommal gázolta

el autó. Most is nyolc na

pon túl gyógyuló sérülé

seket szenvedett. Az

ügyről szerettünk volna

tőbbet megtudni, de a

balesettel kapcsolatban

a rendőrség teljes hírzár

latot rendelt el. Az azon

ban biztosra vehető,

hogy nem helybéli és

nem is Békés megyei ren

dőrök vezették a "mese

autót. " A hírek szerint a

gázolók kecskemétiek

voltak.

rüléseket szenvedett. A
rendőrség a vizsgálatot
gyorsított eljárással foly
tatta le, sa német kamio
nos a birság kifizetése
után elhagyhatta az or
szágot.

Ugyancsak november
21-én 13 óra 50 perckor
Gyomaendrődön,a Fő út
103. sz. el6tt gyalogosan,
szabálytalanul közleke
dett Cz. J.-né, s emiatt a
gyomaendrődi B. L. sze
mélygépkocsijával el
ütötte az asszonyt, aki
nyolc napon túl gyógyuló
sérüléseket szenvedett.

November 20-án, szer
dán nem volt szerencséje
egy helybéli fiatal
embernek. Egy rendőrau
tó gázolto el a Napkeleti
előtt lévő gyalogátkelő-

(jYll11U1OláróáiSzó-'1Jeszéá

a vontatmány becsú
szott, s áttért a menet
irány szerinti bal oldalra. A
szemből érkező Barkas
neki ütközött a pótkocsi

nak. A Barkes vezetője a

szeghalmi Ú. Sándor, nyolc
napon belül gyógyuló sé-

16

November 21-én, ll.

óra 10 perckor Mezótúr és
Gyomaendrőd között Ru
dolf Wagn,er, német ál
lampolgár nem az

útviszonyoknak megfele
lően vezette pótkocsis ka
mionját, s egy kanyarban

~~
Arendőrök

elgázoltak
egyembert

A hírek szerint- bár az in
formációt sehol sem erősí

tették meg egyik
intézményünk vezetője a
polgármestert alkalmat
lannak ítéli, s ezért aláírás
gyűjtést kezdett dr. Frankó
ellen. Az önkormányzatok
működésénekmár könyv
tárnyi Irodalma van ezért is
tudtunk utána nézni, mi
van akkor, ha a polgár
mestert alkalmatlannak
ítélik.

Az önkormányzati vá
lasztások óta eltelt idő töb
bé-kevésbé elegendőnek

bizonyult arra, hogya pol
gármesterek tevékenysé-
gének első mérlege
elkészülhessen. Ideális
esetben minda település
lakossága, mind a munkál
tatói jogokat gyakorló kép
viselő-testület elégedett a
polgármesterrel, s jól
együttműködve igazgat
ják az önkormányzat ügye
it.

De mi a helyzet akkor, ha
az önkormányzat első szá
mú vezetőjének tevékeny
sége nem felel meg az
elvárásoknak? Egyszerű az
eset, ha a polgármester
önkritikát gyakorolva vagy
a jogos bírálatot elfogad
va lemond, sutat enged az
újabb választásnak.

De milyen lehetőségek

vannak akkor, ha e fontos
tisztség betöltŐje nem haj
landó lemondani? A ko
rábbi tanácsi rendszerben
meglévő gyakorlattal el
lentétben jelenleg a pol
gármester nem hívható
vissza, mert ennek nincse
nek meg a törvény szabá
lyozta lehetőségei. A
polgármesteri tisztség ellá
tásának egyes kérdéseiről

szóló, módosított 1990. évi
LXVII. törvény tételesen fel
sorolja. hogy mely esetek
ben szűnik meg a
polgármester esetében a
megbízatása. Ezek között

sem a visszahívás, sem a
felmondás a munkáltató
részérőlnem szerepel.

A következő lehetőség a
fegyelmi felelősségre vo
nás lenne, nevezetesen. az
áthelyezés vagy elbocsá
tás. Igen ám, de a képvise
lő-testületnek mint
munkáltatónak ez a jog
nem adatott meg, ugyanis
a már hivatkozott törvény
szűkíti a polgármesterrel
szemben kiszabható fe
gyelmi büntetések körét, s
legsúlyosabb szankcióként
csak szem élyi alapbérének
csökkentését lehet kiszab
ni. A törvényben meghatá
rozott fegyelm i büntetések
arra mindenképpen alkal
masak, hogy a képviselő

testület negatív
értékítéletét kifejezzék, de
nem teszik lehetővé az el
érni kívánt célt, nevezete
sen, hogya polgármesteri
funkciót más személy tölt
hessebe.

,
GYOMA- SZO
ENDRŐDI -,
BESZED
FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Felelősszerkesztő:Homok Emő

A társadalmi megbízatá
sú polgármester esetében
pedig még fegyelmi fele
lősségre vonásnak sincs
helye, hiszen a tisztséget
nem munkaviszony kereté
ben tölti be.

A munkajogi szabályok
lehetővé teszik, hogya fe
gyelmi eljárás alá vont dol
gozót bizonyos esetekben
legfeljebb egy hónapra ál
lásából fel lehessen füg
geszteni, azonban ez
többnyire csak átm eneti
elodázása és nem orvoslá
saa bajnak.

Ezek után joggal kérdez
hetjük, mi a megoldás, ha
a polgármester alkalmat
lan a tisztség ellátására?

Törvényes jogi megoldás
nincs, tehát marad az
egyetlen lehetőség: kény
telen-kelletlen együtt kell
dolgozni a következő vá
lasztásokigl

Szerkesztőség: Békéscsaba.
Andrássy út 12.
Telefon: (66) 21-692
Kiad/a: a Dél-Kelet Kft.
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'Boráog I@rácsonyt és szere1USés új évet
/(ivánun/(a Szó- 'Beszédo{vasóina!(L

Költségtérftésl átalány pénztárából. Exkluzfv IIs
dméntöbb önkormányzati tánkat lapunk harmadik 01
testületi tag vlsszamenőle- dalán böngészhetlk.
gesen több ezer forintot
vehetett fel a városháza

'Buáapest 2(jt. ajánáéRg a n!JerteseR!Je/(

*

EGY ÚJ
ADÓNEM

Fizetni kell a

kiragasztott

plakátok után!

Mit hozott a télapó a
városházának?

Egészségetekre!
(3.0Idal) (9. oldal) (10. oldal)
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kérték az önkormányzat
tói, hogy nemcsak benzin
kutat, hanem amellé
vásárcsarnokot és később
fogadót is szándékoznak
építeni. Annak idején az
önkormányzat nem adta
oda a kft.-nek e célra a két
település között kért terü
letet. Ezért építkeztek a
volt szeméttelep helyén. S
most, szeretnék bővíteni a
beruházást. Éppen ezért, a
Shell-kút építésekor több
mint hárommillió forintot
költöttek a vásárcsarnok

Vásárcsarnok épül a Shell mögött

* Gellai ki akarta, . , ,
veseznl a temat

* Az endrődiek

akadékoskodtak

- mézeskalácsok, hétféle ízben

- csokis és ízes nyalókák

- pemetefű-, méz-, malátagyógycukorkák, pe-
helycukorkák,

- kókuszcsemege, műzli,virágpor, méz.

A Medisweet Élelmiszeripari, Keres
kedelmi Szolgáltató Kft. boldog új esz
tendőt kíván minden kedves
vásárójánakéspartnerének

1992-ben is kiszol~áljuk kis- és nagyke
reskedőket termeló, áron, raktárról.Ke
resseOn istermékeinket:

Békés
Szent Pál sor 3.

Telefon:
(66) 41-388
Tx.: 83-234

Fax: (66) 41-432

építésének előkészületei

re.

A képviselő-testület 15
támogató szavazattal vé
gül is úgy döntött, hogy tá
mogatja a Pecten Kft.
tervelt. Csupán három
képviselő,Dr. Valach Bé
la, Hornokné Németh
Eszter és Gellai József
tartózkodott aszavazástól.

H.E.

M~
\\\\\\IIJ

"vdlSwvvt

mányzat 25 százalékkal
részes a kft.-ben, így sza
vunk kell hogy legyen,
ezért a témát alaposan kl
kell veséznl - mondta az
endrődi alpolgármester.

Dr. Farkas Zoltán al
polgármester támogatólag
szólt a kft. terveiről, majd
Szabó Dezsőmég fontos
nak tartotta elmondani,
hogya Shell-kút építése
előtt a területet már úgy

Dr. Frankó ezt követően
tájékoztatta a képviselő

ket, hogya Pecten Kft.-nek
elővételi joga van a Shell
kút mögötti területre. Gellai
József erre Ismételten szót
kért, s kijelentette, hogy ő

úgy értelmezi ezt az egé
szet, hogy vagy hozzájá
rulnak a kft. Shell-kút
mögötti építkezéséhez,
vagy nem leszGyomaend
rődnek vásárcsarnoka. 
A testület képviseli a város
lakosságát, az önkor-

Erre Hunya Lajos is
megszólalt, s elmondta,
hogy jobban örülne ha ez a
kft. az endrődi városrész
ben ls épftkezne. Dr. Ko
vács Béla - mint mondta
endrődi létére csak örülni
tud, ha valamely vállalko
zás a város bármely ré
szén épftkeznlakar. Ezt
már Gellai József alpol
gármester sem hagyta szó
nélkül, s úgy nyilatkozott,
hogy a szép vásárcsarno
kot szivesebben tenné
olyan helyre, ahol a váro
son átutazók ls látják. Pél
dául a két településrész
közé.

Az önkormányzat no
vember 28-1 ülésén - a
Shell-kút építője a Pecten
Kft. képviselője - Kovács
Dezső tájékoztatta a kép
viselő testületet, hogya
benzinkút mögötti terület
egy részén egy 1OOO négy
zetméteres vásárcsarno
kot kívánnak építeni, s
ehhez kérik az önkor
mányzat hozzájárulását.
Ebből nem kis vita kereke
dett. Hangya Lajosné
képviselőazt tanácsolta a
kft.-nek, hogy a benzinkút
mögé inkább autómosót
építsenek. Hornokné Né-

.meth Eszter szerint a ben
zinkút mögötti terület nem
elegendő egy vásárcsar- .
nok felépítéséhez. Ezt kö
vetően Jenei Bálint és
dr.Kulcsár László támo
gatásáról blztosftotta a
Pecten Kft. vásárcsarno
képítő tervét. A polgár
mester eközben meg
említette, hogy nem sze
retné, ha a képviselők az
alapján döntenének egy
egy vállalkozás sorsáról,
hogy az a gyomai vagy az
endrődi városrészhez len
ne-e közelebb.
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Mit hozott a téla ó a városházának?

latban elmondta, hogya
képviselők tisztességgel
dolgoznak, s a költségtérf
tések kifizetése nem tör-
vényellenes. -oke-

ségtérftés cfmén a 19 kép·
viselőnek.

A pénzügyi bizottság el
nökét Szerető Bélát kér
deztük, vajon mit szól a
kifizetett összegekhez. - A
képviselők többsége eze
kért a költségtérftésekért
megdolgozik, de minden
kinek a lelkiismeretére bf
zom, hogy miként számol
el erről választói és saját
maga előtt - mondta Sze
rető Béla, aki eddig összes
költségtérítését egy az
OTP-nél vezetett számlára
utaltatta át, s az összeget
közcélokra fordfjta. Ebből

készftette el a Bajcsy út fá
sftásl tervét, valamint a le
endő képtár, a Kassai-féle
ház tetőfelújftásl és az alá
falazásl munkálatokat fl
nanszfrozza a költségté
rftéséből.

A polgármester a de
cember 19-1 önkormány
zati ülésen ezzel kapcso-

zottság elnöke valamint
SzeretőBéla a pénzügyi bi
zottság vezetője, novem
ber végén 46 ezer forintot
vehetett fel a pénztárból.
Gellal József alpolgármes
ter járt Igazán Jól: ő, mint
képviselő, mint a jogi bi
zottság elnöke, s mint al
polgármester kap
költségtérftést az ötezer
forlntos tlszteletdfja mellé.
Egy évre visszamenőleg

most kifizették neki az el
maradt költségtérftéselt, s
vihetett haza összesen 106
ezer forintot.

Azok a képviselők, aki
ket fentebb nem emlftet
tünk, külön tisztségük
nincsen, fgy havonta csu
pán három-három ezer
költségtérítést kapnak. Ök
visszamenőleg nem kap
tak pénzt.

A polgármesteri hivatal
Idén mintegy 1 millió 120
ezer forintot fizetett kl költ-

Százezreket tettek zsebre
a képviselők

Mint arról a Szó-Beszéd
novemberi számában ls
hfrt adtunk, az önkormány
zat rendeletet hozott a pol
gármester és a jegyző

költségtérftésére. Ennek
kapcsán derülhetett fény
arra, hogy valami féle hely
telen értelmezés miatt
azok a képviselők, akik bi
zottsági elnökök ls egyben
kevesebb költségtérftést
vettek fel, mint amennyi
járt volna nekik. Ezért az
tán ahat bizottsági elnök és
a két alpolgármester egy
évre visszamenőlegzseb
re tehette költségtérftését,
amely mint köztudott nem
adózik. Dr. Farkas Zoltán
alpolgármester, dr. Valach
Béla a városfejlesztő bi
zottság elnöke, dr. Kole
szár József a mezőgaz

dasági bizottság elnöke,
Hangya Lajosné a szociális
bizottság vezetője, dr. Ko
vács Béla akultúrálls bl-

helyett Pony-t
a városháza

Lancer
vett

Az önkormányzati tes
tület - mint arról lapunk no
vemberi számában ls
beszámoltunk - úgy hatá
rozott, hogy lecseréll a vá
rosháza hat éves szolgálati
Ladáját valami komolyabb
járgányra. Rendkf-
vül körülte
kintő tájéko-

zódás után a városháza
vezetése egy Mitsubishi
Lancer tfpusú kocsi mellett
döntött, amelynek ára aIIg
több, mint 1 millió forint. Ám
a városháza takarékossá
gi szempontjait ml sem bl-

zonyltja jobban, hogy még
sem a Mltsublshlt, hanem
az olcsóbb, déi-koreai
gyártmányú Hyundal Pony
LS tfpusú - képünkön ls lát
ható - autót vásárolták
meg, s (gy mintegy 200
ezer forintot sIkerült meg
spórolnl.
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'Tö[tse sziveszterét
az 'Ezerjó

rvendégw6en
A.menü:
Fácánraguleves
·Szárnyas vegyestál
Uborka saláta
B.menü:
Újházi tyúkhúsleves
BIrkapörkölt
Uborka saláta
Éjfélkor: 1 pohár

pezsgő

Virsli +mustár.
Hangulatos zene - éj

félkor tombola
Asztalfoglalás á ven

déglőben. Menü ára:
400,-Ftlfő

···ijoúfog·'9 évetKjv~

·aziEUTjőo/iftáégfó .
. . .

áofjJO-Mi! .
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Gellainak 106 ezer forintot
"hozott a télapó"

A nogytiszteletfi alpolgármester érthető m6don jobban
kedvcli a Gyomaendrödi Hfrad6t, s még az is előfordulhat,

hogy az önkormányzati lap "igénybe veszi kérdéseit". Tény
azonban, hogy Gellai József a Sz6-Beszéd eddigi frásait ki
jnRtfsolvfl sem helyreiRflzftási kérelemmel, sem pedig sajt6
perrel Il('m élt. Mindenesetre kiilön öröm szerkesztöséRünk
számára, IlIlRY az endrődi alpolgármester a Sz6-Beszédet
rendszeresen megvásárolja, és olvassa...

Gellai Józ$ef, mint alpolgármester 5000 forint, mint a jogi
hizoltság e1ni)ke ÍJjabb 5000 forint, s minoemelett képviselő

ként még 3000 forin t költségtérítést tehct zsehébehavonta tisz
tán, adózatlanll!. Ehhez jön még havi 5000 forint tiszteletdíj,
melyet mint alpolgármester van joga megkapni.

Gondolt Ilk felszólal a decem ber 19-í testíileti gyíílés vi tájá
hall, úgy is mint a jogi bizottság vezeWje, úgy is mint érintett,
hiszen ő volt 117, aki a legtöbb pénzt, 106 ezer forintott vchetett
fel egyösszegben- visszamenőlegegy évre - elmaradt költség
térítései eimén a már felvett tízezrek mellé.

Gellai alpolgármester, aki megválasztásakor nem kis pá
tosszal a lakosság, a választók önzetlen szolgálatáról beszélt,
most nem beszél. Előbb megígérte a Szó-Beszédnek, hogy nyi
latkozik, alá is íratta az újság szerkesztőjévela kockás jegyzet
tömhjébe róll óvatos sorait, mely szerint "Gellai József
nyillltkozatát a sajtóhan való közlés előtt kezéhe visszaadom
hitelesítés céljából és csak aláírása után közlöm a sajtóban."

Azt akartuk megkérdezni Gellaitól, vajon méltányosnak
tart ja-e a számára nyújtott költségtérítések összegét, s miből

finanszírozta eddigi költségeit egy évig, hacsak most jutott hoz
zá - eg)'ébként törvényesen felvett - 106 ezer forinIjához. Az
alpolgarmesler azonban meggondolta magát, s azt mondta:
"mivel a Szó-Beszéd eddig több alkalommal pontatlanul idézte
az elhangzottakat, ezért én szívesebben nyiJatkozok a Gyoma
endrődiHíradónak. Remélem, hogy ott is igénybe veszik a kér
déseimet, és azon a fórumon tájékoztathatnám a lakosságot az
őket érdeklődolgokróL" Hogy mit idézett több alkalommal a
Szó-Beszéd, arra Gellai József nem tudott/akart válaszolni.

Köszi Ottót nem
javasolták

sát, a testület azonban
mégsem támogatta a bi
zottság javaslatát.

- Bár a pénzügyi bizott
ság tagjait nem szavaztat
tam meg előre, az tény, de
erre meg volt az okom. Ne
vezetesen az, hogy szeret
tem volna klvedenl a
képviselők között Immá
ron gyakorlottá vált lobbi
zást, s emellett közvetlenül
akartam látni, hogya ja
vaslatom milyen hatást vált
kl. A testület nemleges vá
lasza után megkérdeztem
képviselőtársaimat,vajon
ml kifogásuk van Köszi Ot
tó ellen, annál ls Inkább, mi
vel ez volt az első alkalom,
hogy figyelmen kívül hagy
ták a bizottság javaslatát.
Sajnos választ nem kap
tam - mondta SzeretőBéla.

A december 19-1- a volt
endrődi tanácsházára k:
helyezett - önkormányzati
ülésen Szerető Béla a
pénzügyi bizottság elnöke
javaslatot tett a bizottság
ba delegálandó külső

szakemberre Köszi Ottó
személyében. A szabályok
szerint a javaslattal a 19 fős

testületbőllegalább tfznek
egyett kell értenie. Ez eddig
minden alkalommal így ls
történt, hiszen a testület
minden Ilyen jellegű sze
mély' javaslatot nagyvo
naluan támogatott. Most
azonban nem rgy történt.
Előbb rendkívül pénzügyi
bizottsági ülést kellett tar
tania a testületi ülés szüne
tében, ahol bár a bizottság
három Igen és egy tartóz
kodás mell et helyeselte
Köszi Ottó megválasztá-

Várostérkép
horgászoknak is

Jövő év tavaszán az Agrohfd Ügyvltell- SzámvitelI és
Szolgáltató GMK. megjelenteti Gyomaendrődváros sz!
nes Idegenforgalmi térképét. A térkép hátoldalára
Gyomaendr6d és környékének horgásztérképe ke'
rűl, a Körösök és holtágainak, horgászvizelnek jelölésé:..
vel. Mind a dm, mind a hátoldalon a térképek körül
korlátozott számban, kűlönbözőméretú szfnes hirde
tések kapnak helyet. At A~rohfdGMK. várja a hirdető cé
geket, vállalkozókat. Kérjűk jelezzék, ha szerepelni
kfvánnak Gyomaendr6d Idegenforgalmi térképén.
(Tóth Lászlp: 31-533 vagy 31-694). Hlrdetéssiérvezőlhk
fölkeresik Önöket.

Agroh(d GMK. Gyomaendrőd

H.E.

állomás,
~l" ~ "atomas...

"Gyoma
Gyoma
Gellal József alpolgármester a december 19-1 

Endrődönmegtarott - testületi ülésen este 9 óra táj
ban a bejelentések között nagy fontosságú javas
lattal élt, miszerint szükséges megváltoztatnl a
vasútállomás nevét Gyomáról Gyomaendrődre.A
képviselők nagy része tetszéssel fogadta Gellal ja
vaslatát, s a 17 jelenlévő képviselők között szava
zás~or ketten (Pocsaji Zsolt, Hangya Lajosné)
tartozkodott, ketten (Jenei Bálint és Szerető Béla) a
névváltoztatás ellen szavaztak, a többség azon
ban egyetértőenvoksolt. .

A Szó-Beszéd mindenesetre körültekintőbb ja
vaslatokat vár el a képvIselőktől, mert a fentiek
alapján joggal vetődhet fel a rádIó vfzállásjelenté
sében az évtizedek óta használt Gyoma nevének
megváltoztatása ls. S egyben szerény javaslatun
kat tolmácsoljuk akkor, amikor az Endrőrll Cipész
Szövetkezet, az"En~rődl Szabóipari Szövetkezet,
valamint azEndrodes Vidéke Takarékszövetkezet
nevének megváltozatatását követeljük...
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r------------------------,
.9L 1(örösiSütő- és 'Édesipari lláiJafat

~ffemes I(gnúson.yi ün.nepe~t és
6oidog új esztendőt fQván mindén
~rfves vásárfójáJuJ/(éspartneréneK!
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TOROKON ES
LAKA TOSON

"BEHA]TAK
"A KART?

oGyomacndrőd és Viclé
ke Afész december 18-i kül
döttgyííJésén jelen lévő

kiildöltek - mint az már ha
gyomány - megkapták a szö
vetke7ct karácsonyi aján-

dékát: 4 rlarabnarancsot, és l
tábla csokoládét. Ám, még
mielőtt kCliikbe kapták volna
a karksonyfa alá valót, a kö
vetkező határozatokat hoz
ták mcg.

A kiildöttgyűlés fclhatal
mazta az árész igazgatóját,
hogy az áfésznyomda gazdál
kodásáról és a veszteségekről

szóló vilsgálatokat egészítse
ki, és ennek alapjánjogi !ÍtOIl
élvényesftse a kárigényt Tii
rök Sándo,. és Lakatos Gyula
volt iigyvezetökkel szemben.

A küldiittgyíílés, mint ala
pító elhatározta az Hész
nyomda (Panta Print Kft.) ez
év december 31-ével tiirténő,

jogutód nélküli megsziinte
tését. Egyben föJbatalmazta
az igazgalóságot, hogy az ez
zel kapcsolatos intézkezdése
ket tegye meg, S értékesÍtse a
nyomda- iizemet, illetve az
értékcsít(·< sikertelensége

csetén intézkedjen a bérbe
adásról.

A kiildöttek döntöttek ar
ról is, hogyaveszteségesen
mííködőkereskedelmi egysé
geket bérbe adják, sőt, az
á fész értékes(tésre ajánlja
fel az Erzsébet ligeti Pavi
lant, a rürd{) büfét, a hozzá
tll.rtozÓ üzlettcl~ az endrődi

vágóhidat és malmot, vala
mint az endr6di és a gyomai
hízlaldáit és a Minimarket
üzletet. Mindemellett a ke
reskedelmi és vendéglátó
ipari tevékenységet a
finanszírozható mértékre
sziíkítik az alapellátás bizto
sítása mellett - hangzott el az
áfész kiildöttgYŰlésén.

-oke-

AZ ELNOKASSZONY NEM
"ER "RA

* Védik a vagyont
* Tanai Ferenc nem

szaktanácsadó
* Meg kell akadályozni.

az összefonódásokat

FÜGGETLEN VÁROSI
HAVILAP

Felelős szerkesztő:

Hornok Ernő

NYITNI
Rendkívül fontos a megelő-

, ,
zes.

- Vannak olyan áfészdol
gozók., söt vezetők, akik pri
vát üzletet, vendéglátó helyet
nyilnak, magyarán tehát,
konkurenseivé válnak saját
munkahelyüknek.

- E kérdésben jogszabályi
összeférhetetlenség nem áll
fenn. Igazgatósági ülésen
egyébként felvetődött, hogy
amennyiben ez hátrányosan
érin ti az áfész gazdálkodását.
úgymegkell tenni a megfelelő
in tézkedéseket.

- E szerint Ön, mint áfész
elnök, szintén nyíthatna egy
A BC-ét és mellette, akár egy
kocsmát is...

- Nekem erre nincs időm,

de elvileg lehetséges.
- Hallom, hogy a férje az

áfésznyomda alkalmazott
ja...

- Igen, a nyomda peres
ügyeit intézi a Panta Print
Kft. megbízása alapján.

H.E.

Szerkesztőség: .
5500 Gyomaendrőd.Dobó út
20.. .
Kiad/a: KÖRPAVILON BT. -
Fele ős kiadó: Tfmár András. a
KörpavIlon Bt. űgyvezetője
Szedés és nyomtatás:
SZARVASPRINT - P. Kft.
5540 Szarvas. Kossuth u. 18.
Tel/Fax: 11-084.
ÜgyvezetőIgazgató: Homok
Péter' . .
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ilyen jelelltös á.tszervezés.
Él1ékelhetn rz úgy, hogy Tö
rök leváltásával Ön most
Tanai jmJaslatára döntött?

- Tanai Ferenc nem szak
tanácsadóazáfésznél,csupán
küldött. A vendéglátás irá
nyítása pedig az áfész ven
déglá tó vezetésére tartozik.
Egyébként a hetvenes évek
ben rendszeres volt a két, há
romévenkénti átszervezés,
éppen a vagyonvédelem miatt
és az esetleges összefonódá
sok megakadályozására.

"KOCSMA T

rlául egy háromfős vendéglá
tóegységben, akkor egy-egy
személy visszaélése megaka
dályozható.

- Gondnlom sok ilyen
visszaélésre derült fény...

- Felfedett visszaélés
nincs, de sokkal fontosahb in
rloka az áthelyezéseknek az,
hogya kiilönbözővenrléglátó
egységekben különbözőek a
dolgozók jövedelmi Iehetősé
gei is. Az áthelyezések tehát a
jövedelmek kiegyenlítését
célozzák, s mindemel1ett a
szakmai színvonal is emel
kedni fog egy-egy helyen. EI
ismerem persze, hogy ilyen
intézkedés nem túl népsze
rű ...

- Azt mondjá.k, hogy Tö
rtik Sándor kilenc él'ig t(lnó
elnöksége idején, ilyen mér
tékű áthelyezésekre nem ke
rül t sor. Leg utóbb, Tanaí
Ferenc elnöksége alatt volt

Kulcsár Lászlóné, a Gyo
maenrlrőd és Virléke Áfés7
megbÍzO\l elnökét kérdeltük
a december I R-i kiildöttgyií
lés ntán. Az elnökassmny el
mondta, hogy az említett
áfész ingatlanok és üzlelek
értékcsítéséhől20-25 millió
forint hevéteIre számít a szö
ve tkC7f;' I. Ez a7iissleg az áféS7.
jelenlegi ppn7hiányál pótolja
majd, s ebhen az esethen az
igényhe vehető bankhitellel
turlnak gazdálkodni.

- Miért volt szükség az
áfész legutóbbi intézkedésé
re, hogy a vendéglátásban
dolgozókat áthelyezzék
egyik numkahelyröl a másik
ra?

- Elsősorhan a vagyonvé
delem miatt, hiszen nem áll··
hatunk minrlenkinek a háta
mögött ...

- Mién kellene ott állni,
talán lopnak?

- Ezt nem állítom.
- Akkor kitöl, vagy mitöl

kell védeni a vagyont?
- Elégerljen meg azzal,

hogy vagyonvédelemr61 van
szó, tehát arról, hogy meg
ll.kadályozzuk az idegen áru
bevitelét, árusÍtását az ül.le
tekbe.

_. Most ezzel az átszelve
zéssel sikf?rül mindf?zt meg
akadályozni?

- Ezt sosem tudjuk igazán
meggátolni,denyilván,ha kö
zös anyagi felelősségvan, pél-
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Kocsikné az állomáson alszik

"Nálunk, akár öt évig is ellakhatott
volna, ha nem csinálolyanokat... "

H. E.

az otthonban. s kikezdett a férfiakkal. Mitöhb
egyik kiskorú kolléganőnket hecserkészte.
hogy segítsen elő egy találkozást a kiszemelt
férfival. Mindenesetre látszott. hogy Kocsik
néra nem lehet szociális munkát bí711i - meséli
Gel1ainé. aki megjegyzi még. hogy három hó
napig nem sikerült megfelelőalbérletettalálni
az asszonynak. Ajánlottak neki egy komfort
nélküli albérletet. ahová az otthonból néhány
bútort, sőt olajkályhát is adtak volna, mitöhb,
a polgármesteri hivatal átvállalta volna az al
bérleti díjat, ám Kocsiknénak nem tetszett a
hely.

Gel1ainé már igencsak megelégelte a hely
zetet, s november 30-án már harmadik alka
lommal felszólította Kocsiknét, hogy 8 napja
van arra, hogy albérletet találjon. A polgár
mesteri hivatal orvosi alkalmassági vizsgála tra
küldteKocsiknét. ahol dr. Bánki meg"izsgálta.
s köztisztasági munkára alkalmasnak t.alálta
Kocsiknét. aki albérletet a megadott ha táridő

re sem keresett, így távo7.0ia kellett az öregek
napközi otthonából.

-Nem értem mi kifogása lehet ellenünk, hi
szen mi segíteLtiik. ételt kapott, munkája, fize
tése. szállása volt. A hajléktalanok ellátása
egyéhként pedig nem a mi feladatunk - mond
ta végül Gcllai Józsefné az öregek napköziott
honának vezetője.

-oke-

8-án, délelőtt közölték Ko
cslknéval, hogy délben ő
már Itt nem ebedelhet. Az
nap este már az állomáson
aludt.

- Másnap elmentem az
önkormányzatkoz pa
naszra, ahol azt mondták,
hogy az önkormányzat
nem fog engem eltartani,
és rendszeres támogatást
sem tudnak nekem adnI.
Pedig azt fgérték, hogy ha
albérletbe költözöm az ön
kormányzat fizeti a dfját.
Gellalné ajánlott ls egyet
még korábban, de azt nem
tudtam elfogadni, mert az
nem albérlet volt. hanem
egy vizes, sötét lyuk - állít
Ja Kocsikné, aki Januárban
kórházba megy, betegsé
gét gyógy(ttatnl. Addig pe
dig a vasútállomás az
otthona.

faggatni, hogy kivel és hol
voltam. Fölh(vta a figyel
memet, hogy kicsi ez a falu,
úgy ls megtud mindent. És,
hogy megválogathatnám,
hogy kikkel jövök össze,
és kikkel sétálgatok.
Mondtam neki, hogy ne
vájkálódjon ő a magán
életembe - meséli Kocslk
né a vasútállomás
restijében.

Gellalné december 2-án
azt mondta Kocsiknénak,
hogy lelentkezzen Dobák
Lászl6nál közhasznú mun
kára. Kocslkné elment or
voshoz, mert - mint mondja
- női baja van, s nem hasz
nál neki a kinti munka. Sőt,
december 4-én egész éjjel
rosszul ls volt. De hiába ké
szült orvoshoz Gellalné
megInt csak rárivalIt, hogy
Iránya kinti munka. Lényeg
a lényeg, hogy december

vallom,
megittam
három fél
unikumot.
Nem akar
tam, hogy
megérez
zék az Ital
szagát, (gy
hát nem
mentem
vissza
azonnal az
otthonba,
hanem
még sétál
tam az ut
cán ~gy
kicsit. Ugy
éjszaka,
fél tizen
egy tájban
é r t e m
vissza,

persze cigaretta nélkül.
Másnap Gellalné kl akart

Gellai Józsefné, az öregek napköziottho
nának vezetője némiképp föl van háborodva,
hogy miket mesél Kocsik Györgyné. Gellainé
elmondja. hogy augusztus 28-án megjelent a
polgármester fogadóóráján Kocsikné, elpana
szolta. hogy hajIéktalan, s hogy munkája sincs.

- A hivatal hozzánk fordult, kérve, hogy
szállást biztosítsunk neki arra az időre, amíg
nem talál magának megfelelőalbérletet. A Do
bák-féle, közhasznú munkát végző brigádban
dolgozott. ám szeptember l-től itt tevékenyke
dett az otthonban, hogyne kelljen kintaz utcá
kon tevékenykednie. Hetvenegy forintot
kellett fizetnie naponta a háromszori étkezé
sért. A közhasznú munkáért járó7000 forintos
bére mellé kapott még 800 forint étkezési hoz
zájárulást - meséli Gel1ainé.

A Lenin úti öregek napköziotthonában
ősszel beindult az éjszakai ellátás is. Gellainé
úgy döntött. hogy Kocsiknét áthelyezi ide. s az
intézményvezető irodájáhan kap majd szál
lást. s minden második éjszaka Kocsikné vi
gyázaz idősekre.Ezért a plusz feladatért 2000
forintot ajánlott Kocsiknénak. aki novemher
I -én át is költözhetett.

- Kulcsot kapott. lévét nézhetett. szállása
voll. Sajnos lehetetlen helyzetbe keriiltünk
trágár. meggon- dolatlan modora. egyénisége
miatt. Akár;') évig is ellakhatolt volna az ott
honban. ha nem csinál olyanokat. minlamilye
neket csinált. Gázveletéképítés folyt például

KOCSik Györgyné (37), de-
cember 8-a óta haJlék

talan. A gyomai vas
útállomáson alszik. '91.
március elején vált el, s bár
- mint mondja - a házuk
felének tulajdonjoga az
övé, volt férje nem engedi
be őt a házba, de a lakás
használatrói ls lemondani
kényszerftl. Kocslkné el
ment hát augusztus 28-án
a polgármesteri hivatalba,
s elmondta, hogy már két
napla nem evett, nem mos
dotf. A hivatal segftett, s
már aznap este az öregek
napköziotthonába mehe
tett Endrődre. Mint köz
hasznú munkás takarftott
az otthonban, ahol élelmet
és szállást kapott.

- A munkámmal nem
volt gond, kIssé nehezen 11
Ieszkedtem be a közös
ségbe. Nem értem, miért
ftél engem Gellalné, az ott
hon vezetője összeférhe
tetlennek - panaszkodik
Kocsikné, aki elmondta,
hogy november 4-én átke
rült a 2-es számú öregek
napköziotthonába, ahol
szintén takarftanla kellett, s
alkalmanként felügyelni a
bent lakó Idősekre. OH
aludhatott az Irodában.

- Akkor történt egy kis
baj, amIkor egyik este, fél
hét tájban elküldtek clga
rettáért. Elmentem a Burai
féle kocsmába, de ott
olyan cigi, a,ml kellett volna,
nem volt. Am találkoztam
néhány Ismerőssel, s be-
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Tisztelt Koncz István ÚrI

Keresztúri Zoltán
Gyomaendr~<:

A Gyomaendrődi Szó-Beszéd novcmberi számában öröm
mel olvastam, hogy városunkban szállodát fog építtetni.

A névadással kapcsolatban szeretnék pályázatot tenni. Va
lóban nem mindegy, hogy egy kellemes szálloda milyen nevet
fog viselni. Az újsághan közzétett névarló jegyzéket részemről
a saját e1gondolásom alapján kitöltve mellékelten kiildöm.

Mégis szeretném elképzelésemet néhány gondolattal indo
kol ni. A száIlodának, mint megjegyeztem "SZÉCHENYI
SZÁLLODA" nevet javasolnám. Talán annyit szeretnék 110z
7áfíími, hogy Széchenyi-ről emlékünk Gyomaendrődönnem
igen van.

A söröző FRANKÓ SÖRÖZÖ. Ez viszont többszöröscn is
magyaráza tra szorul. Elsősorbanazért, mert nem magyar nyel
víí hangzású. Másodszor perl ig a polgármesteriink Dr. Frankó,
és így az emberek bármire is gonrlolhatnak. Engem maga a szó
magyarban átvitt értelmezése ragadott meg. Sok fiatal, közép
korú, sőt idősehhek is alt mondják arra, ha valami jó, hogy ez
frankó. Ezért szeretnék frankó söröz(5t ncvcsíteni.

A bár "HOLDFÉNY BÁR" szerintem romantikus vissza
gondolva a holdfényes nyári estékre fiatalon.

Tudom, hogy sok jó ötlet, elgondolás fog érkczni a Szerkesz
tőségbe a névadással kapcsolatban.

Szerettem volna mindehhez én is hozzájárulni.
Maradok tisztelettel:

~
e ) '- er_e. "'

~FIUME-,
fF~r"

~~

Szi[veszterezzen a
6él(gscsa6ai ![iume

Szá[fó6anf
6 fvgrísos mellümlÍsor 1500 'ft/fő.

Milufen /(gáves vendigün/(gt
szeretette{váron~ s egy6en Rjvánunfé

R.~fIemes /(grá0onyi iinnepe/(gt és
6oúiog új évet!

Frankó Söröző

-oke-

KELLEMES
• •

KP.RP,CSONYT ES
l I

EOLDOG UJ EVET
v.ívAN TAGJAINAK

I

ES KEDVES
UGYFELEINEK

AZ ENDRÖD ESI MTAKARE~~EKE .'~~i
'\U; SZOVETKEZET ~\i~~;_
lI"t. .,n,.\~ 'lft:

.~._p .... P""" ..-.......::,:..~~......~'==:~~--...:::::~~~~~~.

[~Eladtak ---a-_~~er nyo~_~_~t J
A Kner Nyomda Rész- gyulaié 120 mIIIló forint. Az csak két vevőröl van szó. nyeket támaszt majd a

vénytársaság - mint arr61 esetleges vevőknek de- A Láng Klad6 ugyanis munkával szemben, s vél-
. az ujsághlrdetésekből ls cember 11-lg lehetett je- mindkét nyomdát szeretné hetően nagyobb termelé-

értesülhettünk - eladni lentkeznfük. rnegvásárolnl, s mellette kenységet ls kér - mondta
szándékozik a Gyomai M(g a gyomai nyomdá- egy amerikai cég ls a ma- Szász/mreaGyomalKner
Kner Nyomda Kft.-t, és a nál csupán egy, addlQ a gáénak szeretné tudni a Nyomda Kft. ügyvezetője,
Dürer Nyomda Kft.-t. A gyulaI Dürernél két vevo ls Dürer nyomdát. aki egynelőre még nem
gyoma! nyomda könyv Jelezte vásárlási szándé- Ahírekszerintagyoma- tudja, hogy várhat6k-e el-
szerinti érteke 140 millió, a kát. Ám, tulajdonképpen endrődinyomdát -ameny- bocsátások. Egyébként

l'Jyl- ben az évről évre csökken a
AIIamI Va- nyomda dolgozóinak lét-
gyon- ügy- száma, most 176-an van-
nökség ls nak. Szász Imrétől
áldását adja, megtudtuk, hogya nyom-
rá - a Láng dászok 1OOlo-nyl tulajdon-
Klad6 vásá- részt jegyezheltek le. A
r o I h a t J a 176 dolgozó közül 38-an
meg, m(g a vásároltak 4,2 millió Ft ér-
gyulai Dürer tékü üzletrészt. Volt, aki
az amerikai 440 ezer forintot áldozott e
cégé lehet. célra, volt, aki csupán 10
Ha minden ezret. A gyomai nyomda az
simán megy, Ismert gazdasági helyzet
akkor janu- ellenére 1991-et mintegy
ár 1-től új tu- 15 millió forlntos nyereség-
lajdonosal gel zárja.
lesznek e -A Láng kiadó pályáza-
ny o m dá k - tában többek közétt az állt,
nak. hogya Kner Nyomdát a

- Az új tu- gyomalak Európa szerte
I~donos va- elismert minőségbengyár-
losz(nűleg tanak könyveket -mondta
sz Igo r úb b végül Szász Imre.
követeimé
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i ro d á t
Számviteli

P r o.l'i s o.lt

H.E.

vőiszállítói nyilvántllftását a
hozzá kapcsolódó számlázás
saI együtt a megrendelő kéré
sének megfelelő főkönyv,

naplófőkönyvvezetését is
vállaljlIk, s emellett elvégez
zük a különböző adó elszám
lásokat, nyilvántartatásokat,
munkabérelszámolásoka t,
SZTK, TBJ iigyintézéseket.
Természetesen mindezt tel
jes jogi felelősség vállala
lással tesszük. Elgendő csak
elgondolkodni azon, hogy
mennyibe kerül most a fent
említell munkákat elvégeznie
egy vállalatnak. Mi jóval ol
csóbbak vagyunk, hiszen nem
kell egy cégnek saját pénz
ügyi csoportot fenntartania,
nem kell drága számítógépe
ket vásárolnia, így e gépek
üzemeltetési költségeit sem
kell fizetnie. A gépekhez nem
kell drága programokat vásá
rolni, stb. Mindemellett, ha a
megrendelő cég ragaszkodik
saját emberéhez, úgy az ügy
vezetését bctéti társaságunk
nál ő végezheti - magyarázza
ÍJJ szolgálatásuk lényegét dr.
LŐrinczSándor.aki elmondta
mégazt is, hogy helybéli meg
rcndelőknek kedvezményt
adnak, s szolgáltatásaikból
egy-egy cég csak azt vegye
igénybe, amelyikre feltétle
nül szüksége van.

A Profisoft várja leenciő

partnerci ércieklődését janu
ár közepéig.

csaka]nposan meglervezclt. a
környezetükkel összhanghan
lévő "embcr-gép-termelés
környezet" rendszerben lé
tezhetnek. Mngyarán ezek a
rendszerek csak akkor üze
melhetnek megfelelő haté
konysággal, ha a tudományos
alapokon megtervezett, szá
mítógépekkel támogatott in
formációs rendszerek
megfclelőszakemberekkezé
hen vannak. Hiszen csakis a
kellő szakértelmű szakem
berek tudják megfelelőenel
őállítani azokat az infor
mációkal, amelyeket a másik
oldalon lévő ÍJgyneve7e1t fel
használók -- szintén megfele
lő felkészültséggel rendel
kezve - hatékonyan képesek
alkalmazni - mondja clr. Lő
rinezSándor. aki hetét i társa
sága J992 j;tnuárjában létre
kíván hozni egy úgynevezett,
számviteli-könyvelési infor
mációs irodát Gyomaendrő
dön és Szarvason.

Ehhez meg vannak a szá
mítógéreik. melyeket tovább
bővítenékhálózattá. Az iroda
speciális ismeretekkel ren
dc1kezőszakemhereketalkal
mazva vállalja szövetkezetek,
társaságok, vállalkozók, üze
mek, az átalakulóban lévő

vállalatok, teljes számvitelét,
könyvelését.

- Elkészítjük a nyitó mér
leget az új számlnkerettel
együtt, naprakészen vezetjük
a könyvelést, pénztár-bank
vezetését. A megrenric!ő ve-

gi vállalati struktúrák át kell,
hogy rendeződjenek.

- A magántulajcion elis
merésével a vállalkozói for
mákat ésazehhezkapcsolódó
tevékenységeket kiemelten
kell kezelni, s e politikának a
szellemében sTiikséges átala
kítani az i.ígyvitelt és a szám
vitelt is. A kor köve
telményeinek megfelelően e
területen is az információk
eléréséhcz, előállításához,

felclolg07.ásához elengedhe
tetlen a számítógépek hasz
nálata é$ a számítástechnikai
rendszerek szakszerű alkal
mazása. Ezek a rendszerek

F&iönyvi rendszer

he, ~il"á.oI5 fórendi:zer

l\. Profisoft BT. 199 I rná
jllsáhan alakult. oe a crgnél
dolgozó szakemherek már
IqRCJ óta riolgoznak egyiitt a
számítástechnika, a progra
mOlás. a számvitel és az ügy
vitel teriiletén. A hetéti
lársas~g minoeIllclletl harr!
\'('r és smft vcrfllrga Imazás
sal ('s egyéh kereskedelmi
levékellységgel is foglalkozik.

A társaságnak I992-re új
tervei vannak. EJTi)] kéroez
t ti k dr. Lőri Ilez S álldort, a
társas;Í,g iigyvezetl5jét. aki el
mondta. hogya kormány által
meghírdetett reformoknak
megfelelőenjövőre a jelenle-

nyit a

b ProfiSoft ~í

KBttós k(;T,~ird~zi

rerldszr:re

/\

Ingyenes az apró!

főkönyv 60

2ves beszá.oló (.érieg,ered.éDY ·go.bnyo.ásra· ,.elléilet,adóbevallás). .... 50

A Szó-Beszéd df)mentesen Jelenteti meg azoknak az
olvasóknak az aprohlrdetését. akik azt az alábbi szelvé
nyen küldik be megjelentetés céljából. A szelvényen a
megjelölt helyre kell befrnl a kfvánt szöveget, és a szel
vényt levelezőlaponvagy borftkéban kell elküldeni a kö
vetkező dmre: 6500 Gyomaendrőd,Dobó u. 20. A
bor~ékraf~ákrá:Szó-Beszéd. .

E(jY apróhirdetés szövege nem tartalmazhat t/
zenot (15) szónál többet.
r---------------------·-----------------------------------;

o,
Feladó neve: :,,,
Címe: :

,

Arak [eft]

Pénzügy (folyőszá.la vezetes ,m dszá.olás, szá.lázá5 [devitában is]) ..... 80
Befektetett eszi. (aut. él:s.elszá.olás e~y,'dileg, többféle leirási .ódon) .. 10
Xészlet (nyilvántartás, gazdálkodás,.érlegelt átlagár, aut.kontirozás) 120

leveréHépzés (a saját tmelés aut.lebizonylatvJása,árkalkuláció) 20
Bér {bérelszá•. ,göngyóli tett Sm,elójegyezbetó juttatások,levonások) 1IO

~uniaügy (n,ilvántartás,60 féle adat,statisztika) 40
Tevekenység értékelés [ered.ény: árbevétel ,kötség,készletvált. ,önHg.). 80

Segédúm [a s. üze. ktg-ének felosztásáboz szükséges telj .gyüj tése) 15

Vállalkozók figyele. !
Haplőfőiönyv prg. (mó-szálli tó, bér és befektetett eszköz analitiiával1. .. 45

Az apróhirdetés szövege: ..

Aláírás: .

Törzsvevőioei rendki ,ül i árenged.ény, to,ábbfejlesztett progra.ok vásárlása
esetén a régi progra. árát beszá.itjuk.

! GmmDRöD és smus székbel,ü mőink 30 t , a BtuS .egyeiek 20 t
árenged.ényt kapnak!

Az árak csak irányárak, .inden .egállapodás függ,énye. keressen bennünket !

PrnfiSoft BT Gyo.aendröd Endrödi út. 5.sz. m: (61) 31·533
Dr Lörincz Sándor, Ohrin Gábor 31-384(UI is)

,,,,,,,,
,,,,,
L ~-------------- ~
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Egy új
adónem

Hirdetési szabályrendeletet alkotott és fo
gadott el 'Gyoma község képviselő-testü
lete - 75 db. sportplakát után 7.50 P. díjat,
500 db. mozil?lakát után 59.-P. díj fizeten-
dő. r.

Magánvásárlók és viszonteladók fIgyeleín!
Kedvezőáron vásárolhatók

Kontakta KontavIll villamosszerelvény-családok
(kapcsolók. csatlakozóaljzatok)

foglalatok, lámpatestek. ipari csatlakozók
a Praktik Kisszövet kezet boltjában.

Gyomaendrőd,

Szabadság tér 5. sz.
(Totózó mellett.)
Széles választék.

Ugyanitt svájci alapanyagú.
korszerű és kedvező áru DEKTON-EX
homlokzat és belső falfesték kapható.

1992-re

bfró képességével. egy
szerűen lemásolták és a
képviselő-testülettel elfo
gadtatták. Bármi legyen
egyesek felfogása ezen
kérdésben, abban mind
nyájunknak egyet keli ér
tenie, hogy ezen hirdetési
szabályrendeletben meg
alkotott úJabb terheket egy
egyesület, egy üzleti vállal
kozás sem bfrja el. MI lesz
ennek a következménye?

Az egyesületek, sport
klubok nem fognak rek
lámanyagokat készftettnl,
nem fogják tudni mérkőzé
süket meghirdetni, csök
kenni fog a közönségük,
bevételük, elsorvadnak,
elpusztulnaIS·

(Gyomai Elet, 1937./1.
évfolyam 1. számából.)

köszöntő

----~_._..----..:._-/

Városunkban szép az élet. csak egy kicsit drága,
ped ig csökken t a sertések átvételi ára.
No de sebaj, tej van bőven. s rengeteg a húza!
A kormány a nadrágszíjat mégis összébb húzza!?

Takarékoskodj a szénnel! Luxus az már régen.
Bújj össze az anyjukoddal. hogy ne fázz a télen!
Év végén a vízdíjszedő sem éppen szerencse!
Vezess áramot a csapba, hogy ne használd este!

Félre most a sok vitával: - Maradjunk, vagyváljunk-,
mit az iskolás gyerek is általában már un!
Megértés és szeretet kell, ez a jövő útja!
Előre tekintsünk, mint a parasztkocsi rúdja!

Köszöntelek Gyomaendrődebben az új évben!
Az ünnepre a múlt szennyét zuhanyozd le szépen!
Jaj csak nehogy forró vízzel, hisz az áram drága,
és a múlt sok szépséget is lemosná a sárba.

Azért van itt szép is, jó is. épül ez a város.
Szaporod ik a kövesú t, s kevesebb a sáros.
Nem szpmjazik senki eztán. mert van kocsma bőven;

bár az AFESZ régi fénye kissé letűp.őben.

Belnschróth Károly

Földhivatal előtt állnak az embereksorba;
idegesek, mint a riadt, éhes zebracsorda.
Kárpótlási jegy az étek! Lesz-e vajon haszna?
Hiába az értékpapír, ha üres a kassza!

Veszekedni a sarokra nem kell már kiállni,
egyszerűbb a "Szóbeszéd", azt olvashatja báki.
Ha meguntad az elvedet, lépj az ellenpártba;
vagy járj el a Jóistenhez korrepetálásra!

Azt kívánom Gyomaendrőd. jusson áldás néked!
Válaszd a rossz harag helyett a jó békességet!
Boldogul jon a gazdag és minden szegényember!
Meggazdul a szegény is, csak várjon türelemmeL!

Van piacunk nemzetközi: orosz, román. lengyel.
Kapható ott étel, ital, köcsög, cigi, kengyel.
Szaporodik a betörés, sőt csalnak is néha.
- Csak az nem füllent hangosan, ki teljesen néma!-

Egyszerű

nan lemásoltatták és anél
kül, hogy számoltak volna
a gyomai vIszonyokkai, a
gyomai Ipari, kereskedel
mi és társadalmi élet teher-

szesen 7.50 P. összeget. De
menjünk tovább. Agyomai
mozgószfnház ma rend
szeresen 500 drb. egy ne
gyed fves falragaszt
ragaszt kl. Ez aklragasztás
ma csak néhány pengőJé
be kerül, mert ő maga ra
gasztassa kl, s hirdetési
térdfjat sem tartozik fizetnI.

Ajövőben
ezen plakátmennyI

ség klragasztásáért 23
P. térdíjat és 36 P ra
gasztásl dfjat tartozik fi
zetnI.

Melyik sportegylet, me
lyik önképzőkör és melyik
egyesület, vagy mozgó
szfnháztudja ezeket ahorl
bills összegeket
megfizetnI. Az egész sza
bályrendeleten rajta van a
hozzá nem értés, a tájéko
zatlanság bélyege.

Rajta van a szabályren
deleten, hogy azt valahon-

f} l~f!~!~~!~~S!:~
KISSZÖVETKEZET
5501 GYOMAENDRŐD, KOSSUTH U. 21/1.
Pf.: 5.
Telefon: (67) 31-591 - Telex: 83-628 (Talur h)
- MHR: 265-85734
Termelf~i központ: Gyomaendr6d, Lévai út 4.
Telefon: (67) 31·906

Gyoma község képvIse-
lő-testülete legutóbbi

közgyűlésén elfogadta a
községi főjegyző altaI el
őterjesztett hirdetésI sza
bályrendeletet, mely
szerint ezen szabályren·
delet életbeléptetése után
minden, az utcára kIfüg
gesztett hirdetés dfjflzetésl
kötelezettség alá esik.

Amilyen mértékben
helyesnek tartjuk,

hogya község a bevételi
forrásait fokozni Igyek
szik, éppoly mértékben
helytelenftjük, hogy egy oly
adozásl nemet fogad el,
mely néhány pengőnyi
bevétellel szemben a
közönség állandó mo
lesztálását Jelenti.

Mert nézzük csak vilá
gosan és tárgyilagosan,
hogy az a hirdetési sza
bályrendelet mit jelent.

Ezen szabályrendelet
szerint a jövőben mlnden
16 drb. egy negyed fves
falragasz kifüggesztése
után 70 fillér térdf] és 1
pengő ragasztás I dfJ fi
zetendő.

fgy a Jövőben, ha vala
melyik sporte~wesület,
vagy önkepzőkbraz ő ma
ga szerény mulatságát,
vagy mérkőzését falra
gasz útján kfvánja meghIr
detni, ugya kIragasztani
szokásos 60-SO drb. egy
negyed fves falragasz
után 3.50 P. térdfjat és 4
pengő ragasztás I dfjat
tartozik fizetni, vagyis ösz-
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Poénvadászat

Beküldendőa fenti és a lenti vicc
poénja. (Szó-Beszéd 5600 Békés
csaba,Áipád sor 2/ I.)A borítékra ír
ják rá: Poénvadászal. A helyes
megfejt6k között a Henkel Budapes!
Kft. által felajánlott három kilogram
mos Persil mosóport, valamint két
Henkel ajándékcsollla~ol sorsolunk
ki.A három szerencsés nyertes nevét
a Szó-Beszéd januári számában kö
zöljük.

'ingyenes
aprófiiráetésef(

Gyomaendr6dön 1820 m2 gyü_
mölcsöskert vízpart mellett sürgősen
eladó. Érdeklődni lehet, Gyoma, Ady
E. 43. sz. alatt.

2szobás, központi tUtéses, redő
nyös, parabo1lwnknnás, lakás el
ad6. Érdekl6dni: 5S00
Gyomaendrőd,Vásárléri ltp. 191A.
1/4.

Házas.ság céljából /lIegi.:mli:rked
nék egy kedves családct:lllTikus lállY
nyal. 30/] 68 nÓI/en fiala/ember
vagyok. ErdekiMIli: "Ol/hall" je/igé
re.

Fedeztetésre ajánlom Gold-Sab
le Collie kanomat. Eredményei: 2x ki
tűnő III. Bírálta: Günther Rali
(NSZK). Érdekl6dni: Gyomaendrőd,
Bcm u.6.

Eladó! Zenit-E folópusku, Ze·
Dit-E fényképezőgép, Tenlo és Asl-

ral távcső. Érdeklődni:Gyomaend
rőd, Deák 1'. u. I S.

fIL/llyáll gázfi1léses csu/Jdi. h4z,
gyümölcsös su'JíIJskemd dodó. Er·
deklódlli: Gyomomdn'Jd, ElldrIJdi ÚI
8. Tel: 3]-330.

"ICI-PICI" minucnnap vár! 16
minőség kedvező ár. 1500 Ft feleu
,,ICI-PICI" ajándék jár. Érdeklődni:
5500 Gyomacndrőd,Katona J 21 I.

Egy éves tiszta véru Bcrk:.hlre
kan van eladó. Érdeklődni:Gyoma
endrőd,Gárdonyi u. 79.
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Férfi borotva (Philishave
Tracer) H5255/A és 8

Falra
rögzíthetó
tartóval,
puha műbór

táskában.
• be/ki

kapcsoló
• haj igazí

tására is
használ
ható

• kék és szürke
színekben

*
DY-WA

r..&~ KERESKEDELMI

" ÉS SZOLGÁLTATÓ
5500 Gyomaendrőd,Jókaiút17.

Telefon: (67) 31-479
SERVICE:

5500 Gyomaendrőd,Főút173-179.
Telefon: (67) 31-694

Keresse a DY-WA Kft. üzleteit:
Gyomaendrőd·

Dévaványa
Füzesgyarmat

Tata

KFT.

D7180
HOL/DA YRÁDIÓSMAGNÓ

• két hullámsáv: URH és KH
• automata hangszínszabályozó
• kazettás deck automata felvételi szinttel
• beépített mikrofon
• piros. fekete színekbAn

Condor mikrohullámú sütő

- 25 literes
- 10 pro~ramos
- forgótanyéros

. Automata gózölós vasaló
HD 1/J62

.UUPs.

Kís
m6ret, nagy

teljesítmény.
Menta és

világosszürke
színekben.

• teljesítmény: max. 1000 W
• fokozatok: 500-1000 W
• felszerelhetó ondoláló fej

Comfort 200.
• átkapcsolható

gózzel
történő,

vagy száraz
vasaláshoz

• praktíkus spray-szórófej
• szabályozható gózmennyiség
• fínom csiszolású talp
• öntísztítás
• kábelcsukló kábeltartóval
• túlzott hómérséklet elleni

biztosítás

~:--- ~

t1§5~_~ --;

Hajszárító HP /J3

CK;5312 /55 CM (21")
SZINES SAMSUNG TV.

-Infravöröstávszabályozó
- sarkftott képcső
- 30 programozható csatorna
- képernyőn megjelenfthető funkciók
- 2 db előresugárzóhangfal
- euroscart csatlakozó .
- teljesftményfelvétel: ao W (10 W ké-
szenléti teljesftmény)
- kábel TV tunerrel rendelkezik
- kontraszt növelőhatású képcső

"Hosszú kávé"
fózésére alkalmas.
• a kávé közvet

lenül a tartozék
csészébe folyik 
nincs aroma vesz
teség

• tartós filter
• vílágító

bekapcsoló
• automata kikap-

csolás

• levehetó cseppfogó csésze
• felnyitható víztartály
• kábelfeltekerés
• tartozék: adagoló kanál, 2 kerámía

csésze

Café Duo HD 5190

•

lilii'"''

Kézi Mixer HR 1500

Erós motorteljesítményűmixer.
• te./esítmény: 170 W
• kábelfeltekerés
• kábelhossz: 1,5 m

Falra szerelhetó,
kívül csak
kézmeleg.
• automata

kenyérkidobó
• kikapcsoló automata
• kábeltekercselés
• teljesítmény: 700 W

Kenyérpirító (cool wall
toaster) HD /J571



1991. tlcccmba

A készúlékek egyaránt beilleszthsl6k a modern. vagy a h3:yományos bútorzatú konyhába. Kis
méretei mian házgyárilakásokba és vikendházak fózófűlkéibe iS beépíthetők.

A CIKLON tipusú künös légtiszln6 olyan konyhákba szerelhetó be. ahol a Ievegó elvezetésére
lehet6ség van.
Ilyen célra felhasználható: szabadba vezető légcsalorna. falba épiten sze1l6ző kün6. vagy más
célra nem használt kémény.

A CIKLON - Carbon tlpusú légtisztn6 aktívszén szuróvel ellátott készülék. O!yan konyhák·
ban alkalmazható. ahol nincs lehetóség az. elszívott leveg61akáson kívülre val6 elvezetésére.

mON CIKlON-

PORfOGóS PÁROLOGTATÓK
PÁRA-MINI
PÁRA-MAXI

SZÓ- bf/széd

Valamint:
- keringtető szivattyú
-Slesta palackos gáz fű-

tőkészülék

- fagyasztók, hűtőszek-
rények

- gáznyomáscsökkentő
- Tv1-Tv2 antennák
- gázszerelvények és

alkatrészek
- Lampart gázkonvek

torok (névleges teljesft
mény: 3,5 KW-5,8 ~W;
fűthető légtér: 45-85 m , il
Ietve 60-135 m3)

SAMSUNG
Rádiósmagnók

- szuper mély hangrendszer
- programozható rádióállomások
- kétkazettás magnók .
- gyorsmásolás
- kétutas levehető hangfalak
- hangszint szabályozás.

SAMSUNG videomagnók

*
DY-WA

KERESKEDELMI

~ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

12

'" 1200 mm prlmf6ku
szos parabolaantenna

HŐTERM-SZIKRA
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