
Deme képviselő nem
akarja megbántani a
pedagógusokat, de ...

~ ti )~~OHINENf/
Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
5500 Gyomaendrőd Jókai út 17TeIJFax67/31-479

ANGOL és NÉMET
nyelvtanfolyamokat szervez kezdó'kvalamint újrakezdó'k

(kb. 60 órát már tanult) részére. .
Érdeklődni a fönti címen személyesen (a DY-WA bolt
. felett) vagy telefonon BoeckerMargitnál ill. Tótka

SándomáI.
VALAMINT fordítással és tolmácsoIással is

rendelkezésűkre állunk.

(4-6. oldal) .

kell fogalmaznom. hogy ne
bántsam meg a pedagógus
táisadalmat... -mondjaDeme
Zoltán. lapunk 4-5. oldalán
olvasható interjúban. mely
ben többek közt arról is be
sZél. hogy az eUemék erőnek

erejévelvédi a múltat. és aka
dályozza a törvények megal
kotását.

- Az állami költségvetés az
egyházi iskoIáknak is bizto
sítja ugyanazt a támogatást.
amit megkapnak az állami is
kolák. csak így képzelhető el
annak a sokszínű iskolarend
szemek a létrejötte, amelyrŐl
valahacsakálmodnimertünk.
Hogy milyen iskolai színvo
nalat tudna nyújtani az egy
ház? Most nagyon finoman

51 !fésZekpresszó mitufenpén~ és
szombaton fumgufatos áiszf(óvafválja a·

jiataI1Jtat. 51 6efépóáíjtalim!

51 !fészef(presszó egész nap múfwfáas
tv-programofitgf

.jj~~~ szára(oztatja venáégeit.

51 !fészef(presszó
udvarias /ijszo(gáiá.ssaf
válja te/ves veru!égeit.
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Nyomdát vettek
kiadók

- Elkeit a Kner -

A múzeum
múzeum marad

B.Á.

a

váltás után megszűntÖtletet
jegyezte főszerkesztőként. a
Sorgen Kolon előző neve pe
dig Kolonel volt, s többek kö
zött aMesterdetektív c.
havilapot adja ki.

A Knerben persze nem az
egyszeri olvasás után eldo
básra szánt paperback kiad
ványokat kívánják nyomtatni
az új tulajdonosok; ez az ott
felhalmozott s7.aktudás és a
technika pazarlófelhasználá
sát jelentené. Gyomán a je
lenlegi elképzelések szerint
speciális szakmai igényeket
kielégítő. képes kötött albu
mokkészülnek majd - külföl
di megrendelésre is.

A gyors megtérülést hozó
népszerű kiadványokról
azonban egy állami támoga
tás nélkül dolgozó kiadó nem
mondhat le még akkor sem.
ha emiatt a "magas kultúra"
képviselői részéről gőgös

megvetés sújtja is...

van szüksége. akiknek a mű

veit gyorsan el lehet adni.
enélkül nem halmozhat fel
elegendő tőkét későbbi koc
kázatosabb vállalkozásokra.
De melyek lehetnek ezek a
kockázatosabb vállalkozá
sok. ha az elsők már sikerre!
jártak?

Például nyomdát lehet vá
sárolni. Nem is akármilyet.
hanem olyan jó nevűt.mint a
gyomai Kner. A Tihanyi Zol
tán vezette Victoria Kft. és a
két másik magánkiadó: a
Láng és a Sorger Kolon a
nyomdában dolgozó 38 ma
gánszeméllyel együtt azt vál
lalta, hogy 2 év alatt egyenlíti
ki a titokban tarott vételárat.
(A hírek szerint negyvenegy
nehánymillióért kelt el agyo
mai nyomda.) A másik két kft
azonosítását megkönnyíten
dő: a Láng ügyvezetője az az
Erd(5s Ákos. aki indulásakor
az egykori KISZ hetilapot az
azóta többszöri tulajdonos-

val osztozik. A Victoria Kft.
1989. január eleji működése
óta évente 6-l Okönyvet ad ki.
és korántsem Ken Follett az
egyetlen sikerszerzője...

Nyilvánvaló. hogy egy kis
tőkével alapított kiadó nem
kezdheti pályafutását klasz
szikusokkal. Olyan szerzőkre

ErdősÁkos. a Láng Kiadó vezériga7.gatója, a gyomai Kner
Nyomda egyik új tulajdonosa a január 2-i sajtótájékoztatón
elmondta. hogy a nyomdát többek között azért is vásároiták
meg. mert a gyomai Kner munkája. és a kötészeti hagyományok
méltán világhírűek. Idén júliusban egyébként a nyomda alapí
tásának l 10 évesévfordulójára Kner-könyvet jelentetnek meg.
Agyomai Kner Nyomda Múzeum fenntartási költségeinek fel
ét a békéscsabai Kner Részvénytársaság fedezi. Dr. Frankó Ká
roly polgármester a január 21-i önkormányzati ülésen
elmondta. hogy kissé neheztel Szász Imrére, a nyomda vezctő

járe. hogy sem őt. sem pedig a testületet nem tájékoztatta a
privatizációrólésamúzeumjövőbenisorsátsemtárgyaltákmeg

a polgármesteri hivatallal.

A Kner Nyomdát megvá
sárló 3 kiadónak esze ágában
sincs népszerű paperback ki
adványokat nyomtatni a sok
kal igényesebb küllemű

könyvek készítésére beren
dezkedett gyomai üzemben.
Már csak azért sem. mert ez
ott többe kerülne. mint má
sutt. De akalandregények
gyors eladásából származó
nyereség befektetésére és a
kiadói profil hosszabb távú
bővítésére igen alkalmasnak
látják a nyomdát, amelynek
teljes vételárát két év alatt
egyelítik ki. - írja az Üzlet ja
nuár 15-i száma.

Az idei esztendő első pri
vatizációs akciójának, a ta
valy önálló kft-vé átalakult
patinásgyomai Kner nyomda
megvételének egyik szereplő

je a pécsi Victoria Kft..
amelynek ügyvezető iga7.ga
tója Tihanyi Zoltán. A Vic
toria Kft. ad ta ki a karácsony
előtti könyvásár egyik legka-

. pósabb kötetét. Ken Follett
Alattunk az óceán c. regé
nyét. A december elején az
árusokhozkerült könyvből35
ezer fogyott el karácsonyig, s
azóta gazdára talált a mara
dék 15 ezer is. A kft már ki is
fizette az 50 ezer példányért
járó jogdíjat...

Tihanyi Zoltán házasság
kötése nyomán Budapestről

Pécsre költözött, és a most 35
éves nyomdai mérnök és köz
gazdász 27 éves korában már
a pécsi Szikra nyomda főmér

nöke volt. A társasági törvény
hatályba lépése után az elsők

között alapított 1988-ban
könyvkiadásra kft-t. Az 1
milliós alaptőkéjű társaság
tulajdonán nem csupán fele
ségével. hanem hatodmagá-
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Iparűzési adót vetnek - ki
a játéktermekre

Bár az önkormányzat
képviselőtestülete múlt
év őszén úgy döntött,
nem engedélyezi, hogy
Gyomaendrődön nyerő

játékautomatákat iíze
meltessenek a vállako
z6k. A helybéli Klub
Büfé tulajdonosai azon
ban nem nyugodtak bele
a döntésbe, s a múlt év
december 19-i önkor
mányzati ülésen újraké
relemmel fordultak a
képviselőtestülethez. A
játéktermükben műkö

dő nyerőaut6matákután
10-10 ezer forintot
ajánlottak fel az önkor
mányzatnak, ez évente
akár 150 ezer forintot is
jelenthetett volna a vá
rosnak. Kérelmüket az
zal indokolták még,
hogya Gyomaendrődön
felépítendő szállodák
ban val6színűleg mű

ködni fog játékkaszin6
is, s erre a képviselőtes

tület sem mondhat mejd
nemet az idegenforga-

lom érdekében. Az ön
kormányzat az ifjúság
érdekében tiltotta meg a
szerencsejátéknak ezt a
fajtáját. Am a Klub Büfé
tulajdonosai tájékoz
tatták a képviselőket ar
r61, hogy a játékterem
üzemeltetője csak 18
évenfelülieket engedhet
a nyerőautomaták köze
lébe. Amennyiben ezt a
szabályt megszegi, úgy
több százezer forintos
bírsággal sújthatják a
játékterem működtető

jét.
Az önkormányzat

kulturális bizottsága ja
nuár 21-én azt javasolta
a testületnek, hogy ne
gátolják a játéktermek
ben a pénznyerő auto
maták működtetését.

Ezta 16jelenIévő képvi
selő közül ll-en helye
selték. A testület uta
sította a jegyzőt, hogya
játéktermekre vessen ki
iparűzési helyi ad6t. ..

-ko-
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gimnáziumban

Pénzügyi
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vizsgálat a
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A képviselőtestület

novemberben úgy
döntölt, hogy a Kner
gimnáziumnál a
pénzügyi ellenórzési
bizottságnak meg
kell vizsgálnia az in
tézmény péllZÜgyi
helyzetét. A ginmázi-

um ugyanis a tetójav{
tás eimén biztos(tott
800ezerforintfelúj(tá
si összegen túl további
140 ezer forint támo
gatást kért a munkák
befejezéséhez. A testiJ
let ezen igény elbfrálá
sa érdekében bizta

meg a bizottságot a
vizsgálattal, amely
azonban mégnem kez
dódött el. Csorba Csa
ba jegyzó. elmondta,
hogy nem is lenne túl
sok értelme a vizsgá
latnak, hiszen a szoká
sos két évenkénti
pénzügyi ellenórzést
most végezte el a pol
gármesteri hivatal
pénzügyi csoportja a
gimnáziumban.

Csorba Csaba jegy
zó szerintjelentósebb
gondot, hiányossá
gotnem tártfel a vizs
gálat, melyról az
elkészült értékelést
ugyan nem láthat- .
tuk, de ha a hfreknek
hinni lehet, a gimná-

zium szervezettségét
nem megfeleMnek ta
lálta a pénzügyi cso
port vizsgálata. Sót, a
két évvel ezelóttipénz
ügyi ellenórzés 6ta el
telt idószakban az ún.
eszközgazdálkodás te
rületén sem történt ja
vulás. Mi több, a
fogy6eszköz, valamint
az anyagnyilvántar
tás nem a számlakeret
elófrásainakmegfele
lóen történik. Hiá
nyosságokat tártak fel
ezeken kfvül a pénz
ügyi jogszabályok és a
számviteli elófrások
alkalmazása és betar
tása területén is...

H.E.
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Az ellenzék Inillden erejével a múltat védi - mondja
Deme Zoltán, aki szerint lehet becsületesen politizálni

-EJteltegyújabb, polItI
kai viharokban és erőpró

bákban Igen gazdag esz
tendő. Egy Ilyen év után
mennyi energiával, hittel
és bizalommal néz a jövőbe
képviselő úr?

- Egy év és nyolc hónap el
teltével is határozottan lá
tom, hogy küldetésem van a
rendszerváltás terén, egy bi
zonyos ideig szóló küldetés,
ami mé~ maximum két év és
négy honapra szól, többre
semmi esetre sem. Ezt megvá
lasztásom idején is így lát
tam, ma is így látom. Hiszen
ezt a munkát csakis egy rend
szerváltás érdekében vállal
tam el. Nem volt könnyű
döntés, de nem azért, mert za
vart volna, mit gondolnak az
egyházi vezetőim, vagy má
sok...

- Ezek a "mások" ma
sem jutnakeredményreön
nél, mert meg kell hagyni,
elég következetesen viszi
végig elgondolásait. Talán
ezért is éri a vád, hogy jog
körét túllépi bizonyos ese
tekben. Gondolok Itt a
vállalatok élén történősze
mélycseréket szorgalmazó
aktív szerepére.

- Nagyon i7.galmas kérdés
az, hogy túlléptem-e a jogkö
römet. Ezzel kapcsolatban
azt tudom mondani, hogy ez
az a feladat, amit egy rend
szerváltás folyamatában egy
képviselőnek vállalnia kell. A
vállalatoknál, üzemeknél
nem alakultak ki a megfelelő

érdekvédelmi szervezetek.
Hogy az MSZOSZ-nek még
ma is ekkora a tagsága, ez
azért van, mert a dolgozók 
jobb híján - nem merik ott
hagyni, új szervezetet pedig
nem tudnak alakítani. Ebben
az esetben állásukat kockáz
tatják és ezt ebben a munka
nélküliségben nem enged
hetik meg maguknak, család
juknak. Elsőként az ilyen
munkaerőtőlválik meg ~ ve
zető,érthetőokok miatt. Igya
dolgozók számára egyetlen
fórum marad csak, ez pedig a
képviselő. Csakis hozzá for
dulhatnak azok a munkások,
akik Vált07.áSt szeretnének 
akár a vállalat vezetésében is.
A le~több munkahelyen egy
szerúen nincs más fórum! Na
most ha egy képviselő nem
tudja felvállalni, hogy meg
hallgatja a munkások pana
szát, és ha ezekkel a
panaszokkal nem tud a meg-

felelő helyre fordulni - mi
nisztériumokboz, kormány
hivatalokboz - akkor a képvi
selő nem teljesíti a rend
szerváltásban a feladatait!
Természetesen minden esetet
alaposan körül kell járni, nem
elég csak bizonyos dolgozó
kat meghallgatni. Tehát
egyértelműenle tudom vezet
ni azt, hogysemmilyen j9gkör
túllépéséről nincs szó. Eppen
arról van szó, hogy én még a
mai napig sem találom rend
ben ezen a területen a dolgo
kat, és úgy érzem, ezen a téren
még feladataim vannak, nem
fáradtam bele.

- Az elmúlt Időszakban

nagy port vert fel a Surá
nyi-Ugy. Ekkor kapott Iga
zán nyilvánosságot a
Demokratikus Charta. A
charta aláírói és az embe
rek jelentősrésze a demok
rácia durva megsértése
ként értelmezték Antall
József döntését. Surányi
György véleményt nyilvá
nított aláírásával, kifejez
ve aggoclalm:H a demo~

rácla jövőjét IlIeWen. Ön
szerint hol tartunk a de
mokrácia terén?

- A Demokratikus Charta
(DC) aláíróival én nem tudok
egyetérteni. A dolgot átgon
dollam, meggyőződésem,
hogy nálunk demokrácia van,
igazi demokrácia. A demok
rácia fogalmát én most már
arra építem föl - ezt nagyon
tisztán kell látni -, ami meg
történt fönt. Tehát itt a politi
kai fordulatra gondolok, a
többpárti demokráciára a
parlamentarizmusra, ahol
több különböző frakció dol
gozik. Erre nem mondhatom
azt, hogya demokrácia nem
funkcionál! A kormány kezé
ben pedig nincs olyan hata
lom, amilyet feltételeznek!
Mert van alkotmánybíróság,
van köztársasági elnök, mind
megfelelő jogkörrel. Ezkizár-

ja a diktatúra lehetőségét.Az
én véleménJem az, hogya
charta aláíroi nem a demok
rácia jövőjét féltik, hanem a
múltat védik. Erről határo
zottan meg vagyok győződve.

Surányi György aláírása
messze túl van az egyszerűvé
leménynyilvánításon. A DC
egy olyan politikai tömörülés,
straté$iai fegY':er, amely a
kormanykoahció ellen jött
létre. Az ellenzék kezében
nincs más fegyver. Termé
szetes, hogy - mivel a parla
mentben a koalíciós tömörü
lés leszavazza az ellenzéket -,
keresniük kell a megfelelő

eszközt az érvényesülésre.
Sokáig kizárólag a tömeg
kommunikációvolt ez az esz
köz, most pedig a DC tölti be
ezt a szerepet. Eppen ezért a
kormány egy stratégiai fon
tosságú helyet betöltő sze
mély neve nem szerepelhet
egy ilyen iraton. Szerintem a
miniszterelnök úr átgondol
tan, helyesen cselekedett,
amikor menesztette Surányi
Györgyöt az MNB éléről. Egy
ilyen pozícióban lévő ember
aláírása egy ilyen iraton az
egész ország hitelét rontja a
nyugat gazdasági-pénzügyi
világában. A DC nem a valós,
a létező politikai, társadalmi
helyzetet ábrázolja.

-Én viszont úgyértelme
zem a DC-t, hogy féltik a
demokráclát, és az egészor
szágot a szélsőségektől 
szélső jobbtól, szélső baltól
egyaránt -, és nem látják
blztosftottnak a feltétele
ket egy esetleges diktátor,
diktatórikus csoport hata
lomra kerülése ellen. Ha az
ember szondázza a tömege
ket, tapasztalhatja, hogy
izzik a feszültség benne.
Csak egy hangadó kell, aki
robbanásig felgerjeszti az
indulatokat. A történelem
több példával tud szolgál
ni ... A kétségbeesett tömeg

most bábként manipulál
ható, haszínre lép egy Ilyen
"vezér".

- Én azt tapasztalom, hogy
Tor81.'án Józsefet sokkaltöb
ben Itélik el, mint pártolják.
Akik mellette állnak, ők is
csak tapogatóznak, várnak,
próbálják kivárni a yáltozást.
Torgyán József diktatórikus,
dogmatikus elveket képvisel.
Én a választókörzetemben
azt tapasztalom, hogyvan egy
hallga tag többség - akik kb.
80%-ot képviselnek. A de
mokrácia viszont azoknak a
hangját hozta elő -éseznem a
80% hangja -akik a régi rend
szert képviselték. Most itt
nem az MSZMP-re gondolok.
Tehát úgy gondolom, az em
berek túlnyomó része elítéli
Torgyán Jozsefet és a szélső

ségeseket.
- Hol tart a kormánya

múlt felderítésére tett ígé
retének végrehajtásában,
mi lesz a Iustltla-tevvel?
Másfél, lassan két év után
az embereknek fogytán a
tUrelme, de egyáltalán:
nem jobb-e Ilyen gazdasági
helyzetben a jelennel és a
jövővel, nem pedig a múlt
tal törődni: b(lnösöket ke
resni, bosszút állni?

- Ha egy éwel ezelőttpró
báltuk volna a Justitia-tervet
végrehajtani, nem sikerült
volna, hiszen egy igen erős el
lenzék létezett. Mára viszont
ez az ellenzék a padlón van,
hiába hirdetik magukról a
szocialisták az ellenkezőjét.

A kormány pártjai közül az
MDF nagyon megerősödött.

Ha most egy évvel ezelőtt

akartuk volna a tervezetet
előterjeszteni, a kormányt
egy igen erős támadás érte
volna, mondván, hogy a gaz
dasággal kell foglalkozni. Ma
viszont úgy érzem, nagyon is
aktuális a Justitia-tervezet
törvénybe öntése: Azért na
gyon fontos és nagyon aktuá
lis, mert a nép, a tömegek már
teljesen lemondtak arról,
hogy itt valóban végbemegy
egy rendszerváltás. Egysze
ruen része a Justitia-tervezet
végrehajtása a rendszervál
tásnak. Ha ez nem következik
be, az a sok elfojtott indu-lat
annyira fel~ülemlik, hogy
10-15 év mulva vulkánként ,
tör ki. Tehát helyére kell ten
nünk a dolgokat! Tiszta ala
pokat kell létrehoznunk a
jövő stabil építése érdekében.
Emberileg megértem azokat,
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venni, hiszen csak így képzel- szintet újra elérni.
hető el annak a sokszínű isko- - Az Iskolák sorsát ren
larendszernek a létrejötte, dező folyamat során konf-.
amelyrőlvalaha csakálmodni Ilktus alakult kl a szarvasi
mertünk. A pártállam idején képviselőtestület és ön kö
csak egységes iskolák létez- zött. Enyhült-e ez a feszült
tek. ség, vagy van-e esély az

- Viszont az emberek el- enyhftésre, mert azért ugye
várják a színvonalat ls. Azt egy Ilyen helyzet senkinek
hiszem, nemsok problémát nem válik hasznára, pláne

nem a városnak, aminek
érdekeit szolgálni mindkét
fél kötelessége?

., Én az iskolák kérdését
érintőközmeghallgatást nem
tartottam megfelelő fórum
nak, úgy gondoltam, hogya
törvényvégrehajtásának idő- .
szakában erre nincs meg a le
hetőség, de ez igazolódott is,
hiszen a közmeghallgatás pe": .
dagógusfórummá alakult át.
így tulajdonképpen a "köz"
hiányzott csak a fórumról.
Ezért aztán "köz" helyett pe
dagógusokkal találtam ma
gam szemben, nagyrészt
olyanokkal, akik - érthető

okokból - ellenezték tervein
ket. így fordulhat elő olyan
eset - a "köz" nagy érdekte
Iensége miatt - hogy egy 17
fős óvodai nagycsoportból
egyetlen egy szülő szavazott
igennel arra a kérdésre, kí
vánja-e gyerekét egyházi is
kolába járatni.

-Azelőbbaz Igen passzív
"köz"-r61 volt szó. Hogyan
lehetne aktIvizálni, mivel
lehet újra bevonni a min
dennapi politikába a Wle
megcsömörlött, csalódott
embereket?

- Úgy látom, hogy az MDF
mellé most felsorakozik a
"köz", az emberek többsége,
akiket úgy tudunk aktivizál
ni, hogy következetesen
visszük véghez azokat a dol
gokat, amelyeket közösen
képzeltünk, közösen határoz
tunk el. A "köz" nem az élet
színvonal növekedésének
hiánya miatt fordult el a poli
tikától, hanem inkább a sza
vahihetetlenség miatt.

- De - azt hiszem - éppen
az MDF-es képvlsel6
mondta a parlamentben,
hogy "a kormány szava
nem úri becsUletszó"!

- Én meg vagyok róla győ
ződve, hogy lehet becsü
letesen politizálni, mégha azt
mondják is egyesek, hogy ez
nonszensz. Véleményem sze
rint csakis ez a kiszámítható,
megbízható, becsületesen ki
egyensúlyozott politizálás le
het a célravezető.

jelentene a kérdés, ha blz
tosftottnak látnák pl. egy
pannonhalmi szlntfi Isko
lának a feltételeit. Milyen
színvonalat tudna nyújta
nl az egyház? Van-e felké
szUlt szakembergár-dája?
Erreegyenlőrenem kaptak
garanclákat az emberek.

- Most nagyon finoman
kell fogalmaznom, hogy ne
bán tsam meg a pedagógus
társadalmat. Azt tudom
mondani, hogy az egyházi is
kolákszínvonala bárhol azor
szágban kimagasló.

- Igen, deazokaz Iskolák
már régóta léteznek, volt
Idő a kialakulásra, a stabil
fejlődésre. Itt pedig egy
alapvet6 változás követ
kezne. Nem hat ez károsan
a színvonalra?

- S7.arvas vonatko7.ásában
azt tudom mondani, hogy
rendkívül nagy múltja van
ezen a téren. Ha csak agimná
ziumot nézem: nem azt mon
dom, hogy magyarországi, de
közép-európai hírű gimnázi
um volt. Lehet, hogy egyházi

dés: hogyan tartaná el az
egyház az Iskolát, milyen
anyagi eszközei vannak er
re?

- Nem akarom azt monda
ni, hogy ez egy buta kérdés
volt, de a szomszédos egyház
jó ideig ezzel a kérdéssel fog
lalkozott. Köztudott, hogy
egy óriási nézetkülönbség
volt az 6- és az Új-templom
között.

- Volt? Úgy értem volt,
vagy van ls?

- Ez a nézetkülönbség
megszűnőbenvan. A nézet
különbség érthető, hiszen az
6-templomban a jelenlegi
felügyelő az a Misik Lajos,
aki a választási kampány ide
jén Fekete János kampány
menedzsere voltJ:.. és Nobik
Erzsébet, aki az u-templom
lelkésze, kimondatlanul is
nyilván Fekete 'János mellett
állt, és én ezt nem is vettem
zokon, érthetőnek tartottam.
Az anyagi kérdésről annyit,
hogy az állami költségvetés az
egyházi iskoláknak is biztosí
tja ugyanazt a támogatást,
amit megkapnak az állami is-

Iyozza ezeknek a törvény
eknek a létrehozását.

- Most egysz~rvaslprob
lémára térnék át, ami soká
19szítottaa kedélyeket, bár
most egy kicsit csendese
dett az ügy, de még várható
vihar ezen a téren. Az egy
házi Ingatlanok vIssza
Igényléséről van szó.
Gyakran elhangzik a kér-
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akik lemondanának erről, vi
szont lelkészként nekem ma
gasabb szempontokat kell
figyelembe vennem. Itt hadd
hivatkozzam egy bibliai pél
dára: mikor Izrael népe az
egyiptomifogságbólmegme
nekülvén a sivatagban vándo
rolt, Miriámnak, Mózes egyik
testvérének, a nép egyik veze
tőjének Isten ellen lázadását
Isten poklossággal sújtja, és
mindaddig vesztegelnek a
pusztában, míg el nem intézik
az ő problémáját, pedig előt

tük a Kánaán. Na most a nép
nek is megvannak ezek a
problémái és meggyőződé

sem, hogy míg ezekilern ren
deződnek, nem léphetünk a
jövőbe.Emberileg lehet, hogy
jót akarunk, de a problémá
kat helyükre kell tennünk.
Egyszerűen lebénulunk, és
nem fogunk tudni továbblép
ni. Fölteszem a kérdést: mi
nek van egyáltalán jog,
minek vannak bíróságok,
törvénykezés, KRESZ, mi
nek egyáltalán az egész? Ha a
problémát úgy kezeljük, hogy
túl kell rajta lépni, akkor ezek
mind feleslegesek! Fel kell de
ríteni a m6ltat, mert a bűnö

sök nem juthatnak vezető

szerephez a jövő gazdaságá
ban, politikájában. A nép
igazságérzetét ez sértené.
Amit lehet, meg kell tennünk
ezen a téren, még akkor is, ha
a feladat csak részben oldha
tómeg.

- Ezeket a pozfclókat vI
szont gyorsan át lehetne
vlzsgálnl és gyors úton meg
lehetneszabadulni ezektől,
h!l a felelősségre vonást el
ls halaszthatnánk később

re. Gyors Intézkedés meg
hozatalára ott a
Surányi-példa!

- Surányi Györ~ tisztsé
gének megszüntetese abszo
lut kormányfői jogkörbe
tartozik. Erre törvén~van,vi
szont bizonyosvezetók,válla
latok vezetőinek

eltávolításához törvény kell,
jelenleg a kormánynak erre
nincs jogköre. Valóban gyor
san kellene lépni, viszont az
ellenzék éppen itt akadályoz
za a kormány munkáját! Ha
ez az ellenzék konstruktív
lenne, oda állna a kormány
mellé és azt mondaná, tegyük
helyre a dolgokat, alkossunk
törvényeket, hogy lezárhas
suk a múltat és lépjünk a jövő

felé!Deezazellenzéknemezt
akarja, hanem erőnek erejé
velvédiamúltat!Aparlamen
ti demokrácia adta
lehetőségeivel élve akad á-



6 Szd· Beszéd 1992. Janudr

A gyomaendrődi strand
tavaly másfél milIió forintos

. ráfizetéssel üzemelt. Az Álla
miNépegészségügyiésTiszti
orvosi Szogálat (a volt Köjál)
1993. május elsejéig járult
hozzá a fürdő működéséhez a
jelenlegi technológia és víz
minőség mellett. Ezt követő
en csak vízforgató
berendezéssel üzemelhet a
strand. Két medencéhez való
korszerű vízforgató berende
zés mintegy 30 millió forint
ba került. Az önkormányzat
városfejlesztési bizottsága
megállapította. hogy erre a

.. város nem tud pénzt biztosí
tani. A strand nyitvatartásá
hoz már idén is mintegy 4
millió forintot kell költeni.
Eztaz önkormányzat vállalta
is. de szóba került a január
21-i önkormányzati ülésen az

Dr. Kovács Béla a kultúrá
lisbizottság elnökejanuár21
én tájékoztatta a
képviselőtestületet a Gyoma
endrőd Város Közgyűjtemé

nyeiért Alapítv.ány
helyzetéről.Mint köztudott.
az alapítvány célja: Gyoma
endrő4 kultúrális értékeinek
felkutatása. gyűjtése. megőr
zése és kiállításának biztosí
tása. különös tekintettel a
gyomai és endrődi származá
sú művészek alkotásaira. Az
alapítványvagyona aKossuth
u. ll. sz. allatti ingatlan. és az
az 500 ezer forint. melyet az
önkormányzat a múlt évi
költségvetésébőlafenti ingat
lan felújítására adott. Az épü
letből képtárat alakítanak
kl. s ezért is vált szükségessé a
tetőszerkezet kijavítása. az
ereszcsatorna cseréje és az
épület alászigetelése. Ezeket
a munkálatokat az önkor
mányzat által adott 500 ezer
forintból. illetve a múlt évben
ezen felül történt 21 ezer fo
rintnyi pénzbőlelvége7.ni nem
lehetett. A fenti munkák el-

Bethlen alapítvány
a mezőgazdasági

iskolában·
. ,I A·Bethlen Gábor Mező- TEN Kft. 40 ezer. aDY-WAI
igazdasági és Élelmi- Kft. 50 ezer. a GALLICO- ~
~: szergazdasági. Oktatási. OP 30 ezer. azEndrőd ésVi-)
.~i Képzési Alapítvány néven a déke Takarékszövetkezet ~:

~~ gyomaendrődiBetWen Gá- 50 ezer ésa MartÓzKft. 100 i
:i bor mezőgazdaságiszak- ezerforinttaljárulthozzáaz i
:: munkásképző iskola alapítványhoz. ::
~~ dolgozói. tanulói - a ME- AkuratóriumelnökeÖr-)
; nesz ifjúsági alapszerve- dögh József. a Matróz Kft. ;
ii zete. a diáksport egyesület - ügyvezető igazgatója. az in- ; .
ii valamint az iskola alapít- tézőbizottságelnöke Gu- :i
:i ványt hozott létre azzal a bucz József. az iskola:~
; céllal. hogy segítsék a mező- tanára. a bizottság tagjai: ;
; gazdasági és élei mi- Rudner Balázsné. az iskola i
i: szergazdasági képzést. gazdaságivezetőjeésKullk:~
ii átképzést. Mindemellett az István. a DY-WAKft. ügy- i:
~: alapítvány támogatja az is- vezetője.Afelügyelőbizott- ;
:i kola kultúrális. diák- és tö- ság vezetője Farkaslnszky ;
~: megsport tevékenységét. és Sándor. a takarékszövetke- ::
i segítik a határon túli ma- zetosztályvezetőjelett.ebi- ;:
ii gyarsággal való kapcsolat-· zottság tagjai: Tímár Ernő. ;
:: tartást is. Az iskola a PECTEN Kft. képviselője ji

i: támogatókat is talált: az és dr. Horváth István. az i
;i Izsáki Állami Gazdaság 25 Izsáki Állami Gazdaság ve- ~:
i: ezer. a gyomaendrődi PEC- zérigazgatója. . . ~:

~;;.:.:.:.:.: ;.;.:.;.:.:.;.:.:.:.:.:..:.:.;.;.:-;.:.:.:.:.~:.:.;.:.;.;.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.: ;.:.:.:.:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:.;.:.:.;.:.;.:.:.:.:.:.;.:.: :.;.:.:.;.;.;.;.:-;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.;.;.:.:.:.:.:.:.;.;.:.;.:.;.;.;-:.;.;.;.)
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négyzetméterenkénti 120 fo
rintról 500 forintra emelték
az éves területhasZIlálati dí
jak mértékét.

jövőjét illetően. Mindenestre
a részvénytársaság tanul
mánytervet készít a strand
modernizálására és hasznosí
tására...

A városfejlesztési bizott
ság javaslatára egyébként a

H.E.

a ~ptár

végzésére másfél millió forin
tos árajánlat érkezett.

Ekkor jelentkezett Szere
tő Béla. önkormányzati kép
viselő. magánvállalkozó. aki
képvlseMI költségtérítését
a köznek felajánlva végez
te el a leendő képtár épületé
nek aláfalazási munkálatait.
valamint a tetőszerkezetkija

vítását. A bádogosmunkát a
költségvetési üzem végezte el.
A jelenleg még meglévő 376
ezer forint sem elegendő a
munkák befejezéséhez. Szük
ség van még az épület elektro
mos hálózat felújítására. a
külső és belső tatarozásra.
festésre. új kerítés készítésé
re és a melléképület lebontá
sára. Ezen kívül sziikséges
lesz az épületet biztonsági be
rendezéssel is felszerelni.

Az önkormányzat úgy
döntött. hogy az Idei költ
ségvetésMI úJabb 500 ezer
forinttal támogatja az ala
pítványt. s az elképzelések
szerint idén már megnyílhat
na a városi képtár.

a lehetőség is. hogy a város
bérbe. esetlegeladnáaveszte
ségesen működő gYógyfür-
dőt. .

Vass Ignác a fürdő veze
tője a testületi ülésen el
mondta. hogy ha a fürdő

területén lévő vendéglők és I

elárusító helyek által fizetett
területhasználati díj a fürdő

költségvetésénél maradna.
akkor az éves veszteség máris
mintegy félmillió forintra

. csökkenne. A képviselők vé
gül iselvetettéka fürdőeladá
sára vonatkozó javaslatot.
ehelyett inkább egy fedett

.uszoda építését szorgalmaz
ták. Dr. Frankó polgármester
elmondta. hogya közelmúlt
ban a Thermái Invest Rt. ve
zérigazga tó já tól Borbola
Lászlótól kért véleményt a
gyomaendrődi gyógyfürdő

nyit'láén
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öttermelőszövetkezet,

csőd

Zöldbáró vagy kulákcsemete

-oke-

élnek, félnek vállalkozni, és
annak ellenére is ragaszkod
nak a szövetkezethez, hogy
ezt a formát a kormány nem
támogatja. A közgyűlésen

felszólaló 10 téesztag mind-

Január elején a Gyoma
endrődönműködő 5 termelő

szövetkezet mindegyike
csődöt jelentett. A Győzelem

Termelőszövetkezet január
15-i közgyűlésén tájékoz
tattta a dolgozókat a csőd

helyzetről.

- A 90 napon túli tartozá
sainkat nem tudtuk kiegyen
líteni, egy 30 millió forintos
hiteltartozásunk január vé
gén jár le, és 25 millió forint
nyi a szállítói követelés pl. a
Titásztól, az Agrokertől stb.
A bankköltségek, kamatok
28-30 millió forint körül lesz
nek az 55 milliós tavalyi hite-
lállomány mellett.
tájékoztatta lapunkat Iványi
Miklós, a szövetkezetelnöke.
Bár a Győzelem Tsz zárszá
madási adatai még nincsenek
meg, de az elnök szerint a tsz
10-15 millió forintos veszte
séggel zárja az elmúlt eszten
dőt.

A feleslegessé váló, nem
működőképes ingatlanok si
keres értékesítésével és egy
kedvezőbbhitelfeltétel-rend
szerrel ki lehetnegazdálkodni
a veszteségeket - tudtuk meg
Iványi Miklóstól, aki szerint
ez a szövetkezeti nagyság-

rend nem maradhat meg több
kisebb, önálló egységgé kell
alakulni, s így a tulajdonosi
szemlélet is jobban érvénye
sülhetne. - A szövetkezet dol
gozói is bizonytalanságban

A közelmúltban Kecskeméten három
megye (Békés, Bács-Kiskun és Csongrád)
mezőgazdasági szakembereinek, veze
tőinek szerveztek találkoz6t, melynek
egyik előadójaSárossy László, a Földmű

velési Minisztérium politikai államtitkára
volt. Az értekezleten részt vett dr. Iványi
Lajos, a Lenin Tsz elnöke ls, akit az elhang
zottakrói kérdezett a Sz6-Beszéd.

- Meglepve hallottuk, hogy az államtit
kár megdfcsérte a magyar mezőgazda
ság munkáját, gazdálkodását. Az
elhangzott adatok szerint tavaly mintegy
2,6 milliárd dollár értékben exportált a ma
gyar mezőgazdaság,és csupán 900 millió
dollárnylt Importált. Tehát az egyenleg 1,7
milliárd dollár. Ez olyan eredmény, amilyet
a magyar mezőgazdaságmég sohasem
ért el. Amikor Sárossy ezt Ismertette, kitért

egyike úgy nyilatkozott, hogy
megkell védeni a szövetkezeti
mozgalmat,hiszen eza háztá
jival együtt mindig biztos
munka és jövedelemszerző

lehetőségvolt a dolgozóknak.

a mezőgazdasági vezetőkre ls, miszerInt
sokkaltöbb lekicsinylőés becsmérlő véle
ményt kapnak, mInt amennyit megérde
melnének. Köztudott, hogy a Tsz
elnököket pédáullezöldbár6zzák. De tud
Juk be ezt a demokráciának és viseljük el
türelemmel- kérte az államtitkár.

Ugyanezekben a napokban o!vastam
Rask6 György FöldművelésiMinisztérium
államtitkár nyilatkozatát, miszerInt majd a
kulák csemeték fogják rendbehozni a ma
gyar mezőgazdaságot. Itt érzem én ma
gam skrlzofrén állapotban: mert én
zöldbáró vagyok, ugyanakkor mindkét
nagyapám kolák volt. Most akkor én ron
tottam el, vagy én fogom rendbe tennI a
mezőgazdaságot? - tette fel a kérdést dr.
Iványi Lajos

Felhívás!
Felhívjuk az 1974

ben született fiúk fi
gyeImét, hogy a
kedvezményes sor
köteles tanfolyamot
az idei esztendőben

is megrendezzük a
volt MHSZ épületé
ben a Defenzív Kft.
szervezésében, s
ezért nem kell vi
dékre eljárni.

A tanfolyammal
kapcsolatos tudni-

valókról tájékoz
tatót tartunk 1992.
február lO-én, hét
főn 17 órától a volt
MHSZ épületében,
a Mirhóháti út 11.
sz. alatt. Várjuk azo
kat az 1974-ben szü
letett fiúkat, akik
szeretnének ked
vezményesen B és C
kategóriájll vezetői

engedélyt szerezni.
. Defenzfv Kft.
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JANUÁR

* 16-án beiktatták Gyoma
endrőd új jegyz6jét, dr. Tfmár
Gyöngyit.

*AZ ÖNKORMÁNYZAT 22·1

ÜLÉSÉN NÉMETH GABRIELLA,

GYOMAI SZÁRMAZÁSÚ BUDA

PESTI KÖZGAZDÁSZ ÉS EGY

TATABÁNYAI TÜDŐGY~

GYÁSz FŐORVOSNŐ,DR JÁSZ

APÁTI LAURA TÁJÉKOZTATTA

A TESTÜLETET A BIOVÁROS

TERVEIRŐL.SZÓBAKERÜLTA

GYÓGYIDEGENFORGALOM

FFJLESZTÉSE, S TÖBBEK KÖ

ZÖTT EGY, A GYOMAI SPORT

PÁLYA TERÜLETÉN ÉPÍTEN.

DŐ TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

KLINIKA ÉPíTÉSE IS.

• Eg~szségügyi állapotá
ra hivatkozva lemondott ön
kormányZati testületi tagsá
gáról Vaszkó Irén, akit a
Honismereti Egyesület
pártlistájáról választottak
meg. A listáról Hornokné
Németh Eszter került Vasz
kó helyére.

• JANUÁR ELEJÉN LÉTRE
JÖTT A GYOMAKÖR EGYESÜ

LET 12 TAGÚ SZERVEZÓBI

ZOTISÁGA.

FEBRUÁR

• A Felsőrészi Olvasókör
ll-én kérelemmel fordult a
polgármesteri hivatalhoz,
miszerint a Felszabadulás út
ll. sz. alatti, egykori Felsőré
szi Olvasókör régi épületét
juttassák vissza a régi tulaj
donosok, ill. örököseinek
tulajdonába.

* A választási bizottság
3-ára időközi választást (rt
ki az l. és a 3. sz, választóke-

rületekbe, mivel az okt. l4-i
választások után több meg
választott képviselő lemon
dott mandátumáról. Az l.
választókerUletből dr. ~ul

csár László, a 3-asból Kru
chió Lajos - mindketten
SZDSZ támogatásial - ke
rültek be a testületbe.

MÁRcius

*Egy évvel ezelőtt, 1990.
márc. elején ünnepélyes tor
nabemutatóval nyitoiták
meg a gyomaendrődi torna
csarnokot, amely azt köve
tően néhány hét múlva be
zárta ajtaját. Az építkezés
során elkövetett technológi
ai szabálytalanságok miatt
különböző,egészségre ártal
mas vegyi anyagok szennye
zik a csarnok levegőjét, ami
több mint I éve zárva van.

* 7-én a Béke Tsz. l.
sz. kerületében megala
kult az Agrárszövetség
helyi szervezete.

* Gyoma szülötte, a 74
éves Határ Győző Lon
donban élő (ró március
l5-én az Országházban vet
te át az irodaimi Kossuth
dfjat.

*-Mi az 1991-es évet úgy
kezdjük el, hogy nem szor
galmazzuk a privatizációt,
hiszen nem vagyunk olyan
pénzügyi és gazdasági hely
zetben. amely igényeiné a
sürgős privatizációt, úgy
véljük, hogy egy jól menő

céget nem szabad bármi
áron privatizálni - nyilatkoz
ta a Szó-Beszédnek március
ban Szujó Zoltán, a Hő

technikai és Gépipari Válla
lat igazgatója.

*A március 28-1 önkor
mányzati ülésen tizennégy

utca nevének megváltoz
tatásáról döntött a testület.

ÁPRILIS

*Betörtek a városházába
5-én éjszaka. Tulajdonkép
pen semmit nem vittek el,
bár az (róasztalok fiókjait,
szekrények zárjait szétver
ték és több iratot szétdobál
tak. A rendőrségi nyomozás
sikertelenül zárult.

*Az Endrődiek Baráti
Köre l2-i közgyűlésénúgY'
döntött, hogy kezdeménye
zik egy gyógyszálló építését
Endrőd határába!1. Az épít
kezéshez szükséges tőke

összegyűjtéséheza baráti
kör alapítványt kíván létre
hozni.

* 16-án a bezárt torna
csarnok Ogyében Igazság
Ogyi mOszaki szakértői

vizsgálat kezdődött meg,
melynek eredményeként
többek közt azt ajánlot
ták, hogya káros jelensé
gek kiküszöbölését a hő

szigetelés anyagának ki
cserélésével lehet meg
szOntetnl.

" I

MAIUS

* A képviselőtestület máj.
2-i ü/ésén döntöttek a pol
gármesteri hivatal szerve
zeti rendjének átalak(tásá
ról. osztályokat vontak ösz
sze és csoportok alakultak.

* Az Újrakezdési Szövet
ség 4-6-áig gazdasági talál
kozót szervezett a Katona
József MűvelődésiKözpont
ban. A találkozó céljaként
tűztékki az 1991-esévüzleti,
kereskedelmi, piackutatási

lehetőségeinek segítését. A
találkozó vendége volt Beth
len István országgyűlésikép
viselő, a kormány gazdasági
szakértője. A találkozót a
vártnál kisebb érdeklődéskí-
sérte. .J

• Az önkormányzat 2-án
szándéknyilatkozatot tett,
miszerint a Thennál Invest
részvénytársaság töTZstőke

emeIéséhez a gyomaendrődi

önkormányzat a gyomai
sportpálya edzőpályájának
területével csatlakozik.

• 16-ÁN MEGALAKULT A

GYOMAKÖR TÁRSADALMI

EGYESÜLET. Ül.ÉSÜKöN ELFO
GADTÁK AZ EGYESÜLET

~SZABÁLYÁTÉS MEGVÁ

LASZTOTTÁK AZ ÜGYVIVÓI

TESTÜLETET. MELYNEK TAG

JAI DR. ID. KULCSÁR LÁSZLó,

JENEI LÁSZLÓ. KÖSZL orró.

MÉSZÁROS GÁBOR, VASS IG

NÁC.

• Dr. Frankó Károly pol
gármester a május 21-i fa
IIlgy(Jlésen - közmeghallga
táson - tájékoztatta a jelen
lévő polgárokat a város rö
vid távú fejlesztési prog:'
ramjáról. A tervek szerint
1994-re a gyomai.és endrődi

városrész összeépülne.

JÚNIUS

* ·12-én az önkormányzati
képviselőtestületelőtt Auer
György százados, a rendőrörs

parancsnoka számolt be a
rendőrség múlt évi munkájá
ról. Elmondta, hogy 1990-ben
Gyomaendrődön 318 btíneset
vált ismertté, s ez 12 százalék
kal haladja meg az elóző, 1989.

évit. 1990-ben gyilkosság nem
történt.

* l3-ÁN MEGALAKULT A

GYOMAENDRÓD!FUTBAL-



aendrődi krónikája

!
I

CLUB, MELYNEK ELNÖKE

KULIK ISTVÁN, HELYETfESE

NAGY ANTAL ÉS üGYVEZETŐ

ALELNÖK VASS IGNÁC LETT.

* 17-én az önkormányzati
testület úgy döntött, hogya
Budapesten élő, gyomaiszár
mazású Németh Gabri~lIától

- aki a biovárossá fejlesztés
ötletét szorgalmazta - min
denfajta szerződést és meg
bízá~t visszavont.

* AvAROSI ÖNKORMÁ.NY
ZAT 19-ÉN ÚGY DÖNTÖTT,

HOGY AZ ERZSÉBET LIGET
MELLEnlSPORTPALYAEGY

RÉSZÉNEK TERÜLETÉVEL, 15
EZER 531 NÉGYZETMÉTER
RELBESzALLA THERMAL IN

VEST RT-BE. A 6,2 MILLIÓ

FOR/NT ÉRTÉKÚ TERÜLETRE

A TERVEK SZERINT 1993. 1It
GÉRE GYÓGYSzALLÓTÉP/TA
RÉSZlltNYTARSASAG.

*23-án egy kamionnyi se
gélyszállítmány érkezett
Gyomaendrődrea. svédor
szági Skövde városból. A se
gély többek között a gyomai
születésű Svédoszágban élő

Kruchió Endrénekés baráta
inak köszönhető.

JÚLIUS

* Az önkormányzat 19-én
kinevezte Borzsák Lajost a
Bethlen Gábor Mezőgazda

ságiSzakközép- és Szak
munkásképző Iskola igaz
gatójává. Borzsák azonban
augusztus elsején nem jelent
meg /Íj munkahelyén, ezért az
igazgatóhelyettesre, Szilá
gyiné Katona Editre bfzták
az intézmány vezetését.

*26-án, újabb segélyszál
lítmány érkezett Svédor
szágból. Kétszer annyi
ruhaneműt, hűtőszekrényt

és villany tűzhelyt gyűjtölt

össze a svéd Skaraborgs me-

gyei vöröskereszt, mint
amennyit június 23-án hoz
tak városunkba.

AUGUSZTUS

* Elsején azÁFÉSZ 146
kUldötteközUl7 3-an írták
alá azt a nyilatkozatot,
melyben az ÁFÉSZ pénz
ügyi helyzetére hivatkoz
va kérték egy rendkívüli
kUldöttgyfilés összehívá
sát. A szövetkezet az év I.
felében 6,5 milliós veszte
séget könyvelhetett el.

* Valuska Lajos, a Gyo
maendrődi Hfradó jelelős
szerkesztője szeptember 1
jétől nem vállalta tovább az
önkormányzati havilap ké
szftését, hivatkozva arra,
hogy pedagógusi munkája
mellett újabb tanulmá
nyokba kezd. Helyére pályá
zat útján Hajdú László
magyar-népművelés-könyv

tár szakos tanár került.

SZEPTEMBER
.*AZ ÁFÉsz 7-IRFNDKfvűU

KüLDÖTTGYÚLÉSÉN FEL

MENTETTÉKTöRöKSÁNDORT

ELNÖKI TISZTSÉGÉBŐL, S A

SZÖVETKEZET FŐKÖNYVE

LŐJÉT KULCSÁR LÁSZLÓNÉT

NEVEZTÉK KI MEGBíZOTT

ELNÖKNEK.

* 12-énaGyomaendrődl
Barátság SE futbalcsapata
az olasz Castiglione Del
Pepoll-ban a La Ca- nale
csapatával játszott barát
ságos mérkőzést. Az
olasz együttes április 27
én Gyomaendrődön ját
szott meccset a Barát
sággal.

*A Körösi Sütő- és Édesi
pari Váll. 19-i küldöttgyU
lésén !így határozott, hogy

1992. január elsejével rész
vénytársasággá alakulnak.

*TŐKÉS LÁSZLó NAGYVÁ
RADI REFORMÁTUS PüSPÖK,

21-ÉN ISTENTISZTELETET

TARTOTT A REFORMÁTUS

TEMPLOMBAN, MAJD FEL

AVATTABFNKE ZOLTÁN

BUDAPESTI SZOBRÁSZMŰ

VÉSZ BETHLEN GÁBOR

MELLSZOBRÁT, AZ ERDÉLYI

FEJEDELEM NEVÉT VISELŐ

MEZŐGAZDASÁGIISKOLA

UDVARÁN.

OKTÓBER
._--

*1-jén átadták a 6120
m2 terüleUi Shell üzem
anyagtöltő állomást. A
Pecten Kft. és a Shell Inte
rag Kft. vállalkozásában a
területtel az önkormány
zat ls részt vesz.

* lS-ÉN LEMONDOTT DR
T/MAR GYÖNGYIJEGYZÓ.

* 24-én az önkormányzat
közmeghallgatást tartott,
ahol a bevezetendő helyi
adótervezetekkel kapcsolat
ban hallgatták meg a lakos
ság véleményét.

NOVEMBER

* BÉKÉSI MIHÁLYNÉT, A 2

SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZ

GATÓNÓjÉT VEZETŐI MUN·

KAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

ALKALMATLANNAK íTÉLTE, S

FELMENTETTE IGAZGATÓI

BEOSZTÁSÁBÓL A KÉPVISE

LŐTESTÜLET7.IÜLÉSÉN.

*November 13""án töltötte
be 100. életévét Gyomaend
rőd legidősebb polgára
Banik Mihályné.

*A képviselőtestület nov.
19-ei ülésén úgy határozott.
hogy a polgármester a 45

ezer forintos bruttó jöve
delmének 50 százalékát (22
500 Ft), a jegyző pedig
ugyancsak bruttó jövedel
mének 25 százalékát kapja
költségtérítésként havonta.

!DECEMBER

*A Gyomaendrőd és Vidéke
ÁFÉSZ 18-i küIdöttgylllésén
többek közt úgy döntöttek,
hogy jogut6d nélktil megszOn
tetik az árész nyomdát, a Pan
ta Print Kft-t. A szövetkezet
több kereskedelmi egységét
bérbe adja, néhányat pedig el·
ad.

*Azönkormányzati testü
letdecember 19-énazendrö
di volt tanácsházán. a kiren
deltségen tartotta meg az
1991-es év utolsó ülését.

r

.~
A ~ d "d'gyomaen ro 1

"VIHARSARüK"
HALÁSZATI

. TSZ.
a gyomai

HALBÜLTJÁT
1992. március

l-jétől

BÉRBE ADJA.
Érdeklődni a

"Viharsarok" Htsz.
központjában

(5500
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 27.)
írásban lehet.
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Temethet a
, ...;

Gyomaszolg

A kft. egymillió forintot
kért és kapott

A gyomaendrődi Sz6
Beszéd egyik korábbi
számában már beszá
moltunkarr61,hogyavá
ros önkormányzata
pályázatot írt ki a városi
köztemetők kezelésére
és az ál- talános temet
kezési szolgáltatások el-

végzésére. A beérkezett
6 pályázat (Békés Me
gyei Temetkezési Válla
lat, Építő és Szolgáltat6
Üzem Gyomaendrőd,
Horváth MihályGyoma
endrőd, Piremon Moz
gáskor1átozottak
Kisvállalata Debrecen,
Szilencium Temetkezé
si Vállalkozás Békéscsa
ba, Vetr6 Imre
Gyomaendrőd)közül a
városfejlesztési bizott
ság még a múlt év szep-

temberi ülésén úgy dön
tött, hogya helybéli -az
6ta Gyomaszolg néven
kft-vé alaku.1t építő és
szolgáltat6 üzem, a deb
receni Piremon és csabai
Szilencium közül java
solja a képviselőtestü

letnek a választást.

A Gyomaszolg Kft.
időközben vállalta a te
metők karbantartásán
túl a kegytárgyértékesí
tést is, s mint azt a január
24-i képviselőtestületi

ülésen megtudtuk, en
nek figyelembevételé
vel a városfejlesztési
bizottság úgy határo
zott, hogya temetők

üzemeltetésére a Gyo
maszolg Kft-t javasolja.
A kft egyébként kére
lemmel fordult az ön-

kormányzathoz, hogy a
temetkezési tevéékeny
ség beindításához 1mil
li6 forintos (20 %
kamatozású) hitelt biz
tosítson.

A képviselőtestület

. január 21-i ülésén végül
úgy döntött, hogy ez év

március l-jétől határo
zatlan időre a Gyoma
szolg Kft-t jelöli ki a
köztemetők kezelésére
és az általános temetke
zési szolgáltatások vég
zésére, s ehhez a kért
hitelt megadja. Az 1
milli6 forintot 1993. de
cember 31-éig kell
visszafizetni.

Adöntés előtt abékés
csabai Szilencium Te
metkezési Vállalkozás
jelenlegi képviselője

ugyan kételkedett ab
ban, hogy a volt költség
vetési üzem, a
Gyomaszolg Kft meg
felelő színvonaIon és
kellő nyereséggel tudná
végezni a temetkezési
szolgáltatásokat, ám a
jelenlévő képviselőket

nem tudtameggyőzni.A
pogármester úgy nyilat
kozott, hogy a Szilenci
um azért nyugodtan
nyithat temetkezési iro
dát Gyomaendrődön,de
a képviselőtestület ért
hetőmódon mégis csaka
polgármesteri hivatal,
az önkormányzat saját
cégét,aGyomaszolgKft·
pályázatát támogatja.

NagyPált61 a Gyoma
szolg Kft. ügyvezető
igazgat6ját61 megtud
tuk, hogy temetkezési
ügyekhez értő 2-3 dol
goz6t vesznek majd föl
e döntés után. Némileg
könnyű helyzeben van
nak, mert a temetők ke
zelését és sírásást eddig
is a költségvetési üzem
végezte.

- Az eddig ráfizeté
ses temetkezési tevé
kenységet a teljes körű

szolgáltatással szeret
nénk nullára hozni úgy,
hogy közben minő

ségi munkát végzünk
a lakosság megelégedé
sével - nyilatkozta
Nagy Pál a Sz6-Be
szédnek.
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Praktik helyett IparkerCarton lett
adobozüzem

A Gyomaendrődi BékeTermelőszövetkezet 1984
6ta, ez év január elsejéig melléküzemágként mííköd
tette dobozüzemét, amely betéti társasággá alakult.
Ennekegyikoka - mint azt Lapatinszki Sándortól, a
társaság ügyvezetőjétőlmegtudtuk -, hogy a szövet
kezeti forma a melléküzemág folyamatos működé

séhez nem tudott elegendő pénzt biztosítani. Már
tavaly is nehezen jutottak alapanyaghoz, s ez első

sorban az elhal6 szövetkezeti formának köszönhető.

A betéti társasággá alakult üzem 13 dolgoz6ja a
múlt évben 22 milli6 forintos árbevételt ért el, s több
mint 15 céggel - köztük pl. a szolnoki Tisza Bútor
gyár, a békéscsabai Körös Kazán, a békéscsabai
Kner Nyomda, stb. - állnak üzleti kapcsolatban. La
patinszki Sándor ügyvezető mindenesetre büszkén
említi, hogy üzemükakár egyedi, kis szériás gyártás
sal is foglalkozik, és az extra mérettőlegészen a mini
dobozig minden munkát elvállalnak.

A Cartoon BT néven működő üzem az épületet a
gépekkel együtt egyelőre bérii a Béke termelőszö

vetkezettől.

H.E.

A Praktik Kisszövetkezet
1988. júniusában 18 taggal
alakult meg, s foglalkozott
építő-, fa-, nyomdaipari és
kereskedelmi valamint ven
déglátóipari tevékenységek
kel. - A Praktik általában
eredményes éveket zárt:ám
időközben a vállalkozásokat
sújtó gazdaságpolitika szorí
tásában a dinamikusan fejlő

dő kisszövetkezet nehéz
helyzetbekerült.-mondjaJe
nel László elnök. -Az Iparker
Magyar-Osztrák Ipari Szol
gáltató és kereskedelmi Kft.
létrehozásának gondola ta
múlt év szeptemberében me
rült fel először a Gyomaend
rődön már második
alkalommal baráti meghívá
son és vadászaton résztvevő

osztrák vállalkozó Horst Dle
ter Reiter és köztem mint a
kisszövetkezet elnöke között.
Az osztrák vállalkozó, akinek
ausztriai vállalata ács-állvá
nyozó tevékenységgel foglal
kozik, s Csehszlovákiában két
vegyesvállalatban is többségi
tőkével rendelkezik, a múlt év
december 19-én megalakult
Iparker Kft-be magánsze
mélyként lépett be. - tájékoz
tatta a Szó-Beszédet Jenei
László, akitől megtudtuk azt
is, hogya társaságnak 5 ma
gánszemély és egy jogi sze
mély, a Praktik
Kisszövetkezet a tagja. Az 5
magánszemély közül kettő

gyomaendrődi,az egyik maga
Jenei László.

- Tekintettel arra, hogya
krónikus pénzügyi problémák
miatt a Praktik Kisszövetke-

zet tevékenységének pénz
ügyi finanszírozása nem volt
tovább biztosítható, így az
IparkerKft. nagyrészt átvette
a kisszövetkezet által folyta
tott tevékenységeket. A ter
veink szerint állandó
ügyeletet tartó városi szolgál
tató hálózatot szervezünk
meg néhány hónapon belül
Gyomaendrődön. A bolti és
vendéglátó tevékenységet
színvanalasabbá tesszük. Az
új kft-nek egyébként nagyke
reskedelmi és külkereskedel
mi tevékenységre szóló
jogosítványai is vannak 
mondja Jenei László, az Ipar
ker Kft. ügyvezető igazgató
ja.

A szövetkezetnél egyéb
ként múlt év decemberére 50
dolgozó maradt, ám ez a"lét
szám várhatóan tovább fog
csökkenni. A 15 szövetkezeti
tag nagy rásze kilépett a szö
vetkezetből és jelenleg alkal-
mazottként tevékenykednek.
Jenei László elmondta még,
hogya Praktika kintlévőségei

behajtásának gyorsítására
törekszik, és a helyi partnere
inek is kiegyenlíti az egyéb
ként nem jelentős

mennyiségűtartozását.
- Remélhetőleg az Iparker

Kft. jobban be tud kapcsolód
ni az idegenforgaImat szolgá
ló létesítmények
üzemeltetésébe, és reméljük,
hogy az e célra áldozni is kész
osztrák partner szándéka a
helyi önkormányzat részéről

is kellő támogatásra talál 
mondta Jenei László.

H. E.
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I-Iogyan kéljünk új útlevelet?
Tájékoztató az útlevél iránti igény benyújtásához:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Iakosságot , hogy 1992. január I-jé

től új típusú útlevelek rendszerbeállítására keriil sor.
A magánútlevél iránti igény benyújtása az alábbiak szerint

módosul:
A magánútlevél iránti igény az állandó vagy ideiglenes lakó

hely szerint illetékes Polgármesteri Hivatalnál Uegyzőnél)vagy
a Beliigyminisztérium Adatfeldolgozó Hivatalnál (Budapest,
VI. ker. Andrássy u. 93.) lehet benyújtani személyesen.

A7. útlevél igényléséhez s7.Ükséges:
- útlevéligénylő formanyomtatvány,
- 2 db egy évnél nem régebbi, 35x45 mm-es. fekete-fehér

vagy színes igazolványkép.
- 1.000 Ft illetékbélyeg.
- kiskorú vagy gondnokság alatt álló esetén a szülő (vagy tör-

vényes képviselő) kÖ7.j<::gY7.ő.gyámhatóság vagy a7. útlevéligény
átvételére jogosult S7.erv előtt tett hoz7.ájárulás nyilatkozata.

Aki 1988. január I. napja után kiállított útlevéllel rendelke
zik. de bármilyen okból kéri annak cseréjét. kéreimét - az útle
vél. fénykép. illetékbélyeg egyidejií csatolásával - belföldön
postai úton ajánlott küldeményként ismegküldheti közvetlenül
a Beliigyminisztérium Adatfeldolgozó Hivatalnak (1903. Bu
dapest, Pf.: 314/47).

Az új formátumú útleveleket a Beliigyminisztérium Adat
feldolgozó Hivatala postai úton továbbítja a kérelmező által
megadott címre.

Ha a kiilföldre utazást halaszthatatlan ok indokolja, a soron
kívüli útlevéligény a Belügyminisztérium AdatfeldolgozóHíva
tal (Budapest, VI. ker. Andrássy u. 93.) állandó ügyeletet tartó
ügyfélszplgálatán, illeive a köztársasági megbízottnál terjeszt
hetőelő.

Az 1988. január I. napja után kiállított útrévelek a bejegy
zett érvényességi ideig érvényesek, azokat kicserélni nem köte
lező.

A személyi igazolványok cseréjét továbbra is a rendőrség

végzi.

............................•.•......••.•...•.••••.....-

Ismét rendkívüli kedvezmény a
DY-WA-nál!

Bizonyos műszaki cikkek
vásárlása esetén

részletvásárlási lehetőség
kedvező feltételekkel,

összeghatártól függően 4-6 hónap.
Gondolja meg!

Még ki sem fizette,
már nézheti, használhatja.

Mindez rendkívül kedvezményes
kamatfeltételekkel.

Kérjen tájékoztatást,
személyesen vagy telefonon!

DY-WAKFT
Gyomaendrőd

Jókai u. 17.
T: 31-479

Gyomaendrődi Rendőrőrs
I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d

Ingyenes apróhirdetések

L. •• ._._._. ._. _Aláírás ..

Feladó neve: .
Címe: .
Az apróhirdetés szövege: ..

A Körzeti S7.ó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg
azoknak az olvasóknak az apróhirdetését. akik azt
az alábbi szelvényen küldik be megjelentetés céljá
ból. A szelvényen a megjelölt helyre kell beírni a
kívánt szöveget. és a szelvényt levelezőlapon vagy
borítékban kell elküldeni a következőcímre: Körze
ti Szó-Beszéd 5540 Szarva'l, Pf.: lll.

ElO' apróhirdetés szövege nem tartalmazhat ti
zenöt (15) szónál többet!

::::;:::;:'; _ --- _. -_ --_ _.. _-_ -_ .. ---_ ---

I

telepen. Érd.: Petőfi lJ. sarki fodrász
Ozletben Szosznyáknénál.

•••

u.

Eladó Gyomán nz Asztalos u. 33.
alatti 3 szobás családi ház. Érdeklőd
ni: Gyoma, Sallai u. 30.

•••

A békésszentandrÁsi Sirató.i OdO
lősoron 140 négyszögöl vizparti te
lek eladó. Érdeklődni: Csfk Imre,
Békésszentandrás Bocskai u. 38/a.

u.

50-es MTZ vizsgával, ÁllatsZÁlIí
tásra is alkalmas egytengclyes pótko
csi, T-I 50-es traktor fel(ljitva, (lj 30
méteres tanya vil1annyal, vízzel, 4
hold földdel az Újkertsor 17.sz. alatt
eladó. Érdeklődni 8 fenti dmen.

Szarvas belvárosában kialakítan
dó mini bevÁsÁrlóközpontban 4 Oz
lethelyiség kerUI kialakitásra. A
várható bérleti dlj 8.000 FI/m2 éven
te. A helyiségek bérleti joga kerlll el
adásra. Érdeklődni: (67) II-940
Sebestyén Andrásnál.

• u

Trabant olcsón eladó. Egyben,
vagy nlkatrészenként is. Érdeklődni:
Csikós, Gyomaendrőd, KOrt u. 1. (18
óra után)

FedezIelésre ajánlom Gold-sab
le colJie kanornat. Eredményei: 2x ki
tl'lnő III. Birálta: GOnther Rali
(NSZK). Gyomaendr6d, Bern u. 6.

u.

.u

u.

u.

...

Győztes sz{l\őktől 2 hónapos
gyönyörö törzskönyvezett Berni
pásztor szuka eladó. (~rdeklődni:
Szarvas, Vágóhid u. 23.

Kél szobás gázfOtéses lakás el
adó, Gyomaendrőd, Vásártéri lakó-

Mészoltók figyelem!
Oltott mész tárolására illetve

szállftására alkalmas ml1anyag zsá
kok kaphnt6k vngy mcgrendelhetők

8 ft -os áron. Érdeklődni: Éliás, Gyo
ma, Csokonai \1. 22.

IIiteIkérelemhez, ingatlan érté
kesltéshez hivatalos vagyonértékelés
olcsón, gyorsan. Dombosné, TeJ.:
napközben 56/38-111 este 56/43
525

Gyomán Somogyi Déla \1.6/1. 2
szobás összkomfortos központifl'lté
ses hÁz eladó vagy lakótelepi lakásra
elcserélném. Érdeklődni: 31-588-as
telefonszámon.



15

tékben, egy Adldas sporttáskát
1000 Ft értékben és a harmadik
szerencsés megfejtő 500 Ft ér- 
tékben vásárolhat a Ny6Ic1p6
Boltban, ahol most jelentős ár
engedménnyel kaphatók női és

.férfi csizmák!
BekOldési határidő: február

15. (Gm: Gyomaendrőd,Dobó
u.20.)

ZÖLD KATALIN (Gyomaendrőd,
Hősök u. 32.), nT. epik HENKEL
njándékcsomngot IVANY! LÁSZLÓ
(Gyomaendrőd fő u. I.), a másik
HENKEL ajándékcsomagot pedig
DÁVID IMRÉNÉ (Gyomaendrőd,
Damjanich u. I 1.) olvasónk nyerte.

Aszerencsés megfejtőknekgra
tulálunk.A nyereményeket szerkesz
tőségOnkeljuttatja anyertesekhez.

Szó Beszéd

A 57.ó-Beszéd múlt év decemberi
számában közölt keresztejtvénytlnk
helyes megfejtése: ,jgy jobban átte
kinthetem a játékot." és "Hogy értik
azt, hogy hány barázda a teljesítmé
nye naponta?". A helyes megfejtést
bekUldő olvasóink között allENKEL
Dudnpest Kit. által felajánlott ajándé
kokat sorsoltuk ki.

A 3 kg -os PERSIL mosóportBudapest Kft.
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április 25. 17.00óra GYFC
-Orosháza

május 3. 17.00 óra Dabas
GYFC

május9.17.00ÓraGYFC
Szigetszentmiklós

május 16. 17.00 óra Ceglé
diH.-GYFC

május 23. 17.00 óra GYFC
-Kiskőrös

május 31. 17.00 óra Makó
-GYFC

június 7. 17.00 óra Nagy
szénás - GYFC

június 13. 17.00 óra GYFC
-Mezőtúr

Szerkesztőség: .
5500 Gyomaendrőd. Dobó út
20. ..
Kiad/a: KORPAVILON BT.
Fele ős kiadó: Trmár András. a
KőrpavIlonBt. ügyvezetője
Szedés és nyomtatás:
SZARVASPRINT - P. Kft.
5540 Szarvas. Kossuth u. 18.
TeVFa><: 11-084.
Ügyvezető Igazgató: Hornok
Péter

~ SZp
BESZED

FÜGGETLEN VÁROSI
HAVILAP

Felelős szerkesztő:

Hornok Ernő

Meccsmenetrend

.4 CARTOONDoboz- és
Csomagolóanyag-készftó BT. rövid

határidóre, bármilyen méretben, kis
szériában is készit PAPÍRDOBOZOKAT,

rekeszeket, betéteket a megrendeló igénye
szerint.

••••••••••• ·••• m •••••••••••••••••••••••• ~

CrmOnk: Gyomaendrod, II. ker., 583. (A Béke Tsz. l.

kerülete, a Szarvasi út mellett) Telefon: (67) 31-213,

I.apatlnszld Sándor Ogyvczct6

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J

Gyomaendrőd határában, a 46-os út mellett január elsején
nyílt meg a Tequila Diszkó, melynek tulajdonosa AndorKároly,
egy volt festő- és egy asztalosműhelyből alakította ki a szórako
zóhelyet. - Az építőipari kereslet lanyhulása miatt célszerűbb
volt más jövedelmezó"bb tevékenységet keresni. A vendéglátás,
a szórakoztatás tűnt a legmegfelelőbbnek. Külföldön a hasonló
jellegű diszkóbárak is a városon kívül találhatók. Itt senkit sem
zavarsem azautós forgalom, sem ahangos zene. - mondjaAndor
Károly. Egyenlőre pénteken és szombaton van diszkó, de aki
nem akar táncolni, az biliárdozhat vagy a játékautómatákkal
múlathatja az időt.Andor Károly az épület mellé egy zuhanyzó
val is ellátott kamionparkolót akar építeni, s ehhez az önkor
niányzattól kíván területet vásárolni. Remélhetőleg májusban
már működni fog a kétpályás automata teke, s a tervek közt
szerepel tenisz és minigolf pályák, valamint egy kondicionáló
terem felépítése is. Andor Ká~oly egy színvonalas szabadidő
centrumot szeretne létrehozni a város határában.

A tavaszi forduló sorsolá
sa:

március 8. 14.30 óra Kecs
keméti TE - GYFC

március 14. 14.30 óra
GYFC-Fajsz

március 22. 15.00ÓralIód
mezővásárhely- GYFC

március 28. 16.00 óra
GYFC - Kiskundorozsma

április 5. 16.30 óra Gyula
GYFC

április 11.16.30 óra GYFC
-Csongrád

április 18. 17.00 óra Szege
diD.-GYFC

29. szombat 20.00 - 03.00
Diszkó
A Katona József Művelődesi
Központban 1992. februártól
induló tanfolyamok:
Kezdő társastánc tanfolyam
14-18 éveseknek.
Beíratkozás és első foglalko
zásfebr.18-án 18 órától.
Felnőtt társastánc tanfolyam
Beíratkozás és első foglalko
zás febr. 19-én 18 órától. .
DÉRYNÉ MOVELŐDÉSI
HAz
1992. február
2. vasárnap 16.00 társastánc
vizsgabál és bemutató
4. kedd 9.00 - 17.00 Cipővá

sár
1O-21-éig Szakál Sándor end
rődi alkotó grafika kiállítása.
Megnyitó: február 10. 17.00
A kiállítást Tímár Vilmos
amatőr képzőművésznyitja
meg.
A kiállítás megtekinthető:

hétköznap 8-16 óráig
15. szombat 19.00 - 02.00
Pótsiilveszter a szilveszteri
zenekar közreműködésével.

Fellép a Defekt Duó! Asztal
foglalás kötelező!

29. szombat 19.00 Farsangi
.randevú .
- zene, tánc, tombola -
A Déryné Művelődésiházbil.n
1992. februártól indított tan
folyamok: Zenés torna gyere
keknek (10 éves korig) heti 2
alkalommal, kedd-csütörtök.
Első foglalkozás február 4-én
17 órától.
Zenés torna felnőtteknek(ae
robic) heti 1 alkalommal,
kedd. Első foglalkozás febru
ár 4-én 18 órától.
Oktató: Baráth Éva tanár

PROGRAMAJÁNLAT
KATONA JÓZSEF MŰVE
LŐDÉSI KÖZPONT
1992. február
1. szombat 20.00 - 03.00
Diszkó
3. kedd 9.00 Középiskolai
filharmóniai előadás
- Kórusmuzsika
Közreműködika Békéscsabai
Bartók Béla Zeneművészeti

Szakközépiskola Leánykara
Vezényel: Rázga József, Ná
tor Éva zongora, Czirok Mi
hály trombita
5. szerda 9.00 - 17.00 Cipő

vásár
5. szerda 19.00 Bérletesszín
házi előadás
Charley nénje c. zenés vígjá
ték a Jókai Színház előadásá

ban, melyre jegyek is
válthatók!
8. szombat 20.00 - 03.00
Diszkó
12. szerda 9.00 -17.00 Hasz
náltruhavásár
15. szombat 10.30 Társas
tánc bemutató és verseny
15. szombat 20.00 - 03.00
Diszkó
18. kedd 11.00 Ifjúsági fil
harmóniai előadás
- Rézfúvós muzsika
Közreműködik: a Békéscsa
bai Rézfúvós kvartett Bis
choff Ildikó zongora
21. péntek 19.00 A Bethlen
Gábor Mező~azdaságiSzak
középiskola es Szakmunkás
képző Intézet szalagavató

·bálja
22. szombat 20.00 - 03.00
Diszkó
28. péntek 19.00AKnerIm
re Gimnázium és Kereskedel
mi Szakközépiskola szalag
avató bálja

._i~1 u~
:~~I(.J~
Megnyíft a rrequifa Visz/@
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FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

1. ÉVF. 3. SZÁM 1992. FEBRUÁR ÁRA: 17.60 FT

Thürmer Gyula
akartkoszorúzni a

parasztszobornál
Az MSZMP-s Dávid István tájékoztatta a pártok kép

viselőit, hogy március 20-án az 193 5-ös endrlSdl c~en
diirsortfiz áldozatairói szeretne megemlékezni a helyi
MSZMP, és ez alkalomból Gyomaendr6dre látogatna
ThOrmer Gyula, a központi bizottság titkára...

(3.oldal)

•.......

rendőrség a szemtanúk
segítségével egy órán
helül elfogta otthonában
a gázolót, aki tettét eJö
ször tagadta, majd né
hány 6ra múlva - a
kij6zanodás után - min
dent bevallott.

A múlt év október 22
én este történt halálos
kimenetelű közlekedési
haleset nyomozati sza
kasza lezárult. Informá
ci6ink szerint a Békés
Megyei Föügyészség
közlekedési ügyésze
vádiratot nyújtott be
Kun Imre gyomaendrő

di lakos ellen halált oko
z6 ittas jármüvezetés és
a segítségnyújtás elmu
lasztása miatt.

-oke-

cserbenhagyásos gázom
történt...

(5 ,oldal)

,
Ujabb

CENZÚRA
a helyi lapoknál...

I smét cserbenhagyá
sos gázolás történt

Gyomaendrődön.

Cs.S. helybéli lakos
Warthurgjával február
23-án éjszaka 2 óra 50
perckor némi alkohollal
a szervezetéhen hazafe
lé indult a Tequila Disz
kóböl. A szórakoz6hely
parkol6jáhól kikanya
rodva gázt adott. s a vá
rostól mintegy 500
méterre az ugyancsak a
diszkóból hazafelé gya
logol6 fiatalok közé haj
tott. majd megállás
nélkül tovább ment.
CS.S. négy fiatalt iitött
el, akik közül az egyik
nek keze és lába tört el.
A másik három könnyű

sérülést szenvedett. A
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Vita a város idei költségvetéséről

A polgármesteri hivatal pénzügyi CSOpOI [ja elkészítette a vá
rosezévi költségvetését. Az önkormányzat Idei összes bevétele
481 millió 666 ezer forint. A pénzügyi csoport által elkészí
tett költségvetési tervezet két alternatívát tartalmaz. Az
e~yik esetben mintegy 7 millió forint tartalékpénze marad a
varosnak, a másik esetben az intézmények nagyobb összeggel
gazdálkodhatnának, így a tartalék összege jóval kevesebb lenne.
A tervezet elkészülte után az önkormányzati intézmények és az
önkormányzati bizottságok többsége többletIgényként na
gyobb összegeket kért II várostó\. Ezek összege 44 millió 574
ezer forint.

Gellai még emlékszik a
hőmérős emberre...

Az önkormányzati
testület február 18-án

. rendkívüli ülést tartott,
melyen a költségvetés
tervezetet vitatták meg.
Az ülés elején GellaiJó
zsefalpolgármester
emelkedett sz6lásra, s
úgy nyilatkozott, hogya
költségvetési tervezetet
nem tartja elfogadha
tónak, s ez nemcsak az
Ő, hanem az általa veze
tett jogi bizottság véle
ménye is. Az önkor
mányzat pénzének
nagyrészét az intézmé
nyekemésztik fel, ahol a
gyér ellenőrzés miatt
nincs igazán takaré
koskodás. - állította
Gellai, aki, mint mondta,
még emlékszik, hogy a
3-as iskolában évekkel
ezelőtt Par6czai bácsi
időről-időre, rendszere
sen megjelent a tanter
mekben egy hőmérővel

a kezében, s mérte a hő

mérsékleti viszonyokat.
Hamagasrakúszott a hi
gany, akkor bizony lej
jebb vette a kályhát. 
Eppen ezért fontos az
ellenőrzés, de legalább
ilyen fontos a végrehaj
tás mikéntje is. Mert a
végrehajtás ellenőrzés

nélkül seminit sem ér 
mondta:
- A költségvetési terve

zetet Gellai szerint sem
az intézményve~etők,

sem a bizottságok nem
véleményezték, sőtahi
vatal pénzügyi csoport
ja val6szíhűlegnem
kért információkat az

intézményektőla költ
ségvetési tervezet elké
szítése előtt. Ha ez meg
történt volna, akkor
most nem jelentkezne
több mint 40 milli6s
többletigény.

- Egyébként pedig a
város minden féle, fajta
igényének meg kellett
volna jelennie a terve
zetben, s majd a testület
dolga lett volna a sze
lektálás, majd a döntés.
De ezt megtette már
előttünk a hivatal. Ne
künk mostmár csak az
lenne a dolgunk, hogy
egy-két milli6 forintr61
elvitatkozgassunk, s bó
lintsunk a hivatal ter
vezetére. így tehát a'
döntés nem igazán a
miénk - állította Gellai
alpolgármester, aki azt
javasolta, hogy ilyen
helyzetbe ne fogadja ela
testület a város költség
vetését, hanem alkossa
nak rendeletet az át
meneti gazdálkodásról.

Ezt követően dr.
Frankó polgármester
felhívta a figyelmet az
átmeneti gazdálkodás
veszélyeire, sz6lt a vá
rosfejlesztés fontossá
gár61, az egyes iskolá
ban bevezetendő Zsol
nay-féle módszer szük
ségességéről, s arr61,
hogy az utcák gondo
zottsága is legalább
ilyen fontos feladat.
Egyben jelezte, hogy
Gellai javaslata csupán
egy ~ehet a sok közül.

Dr. Farkas Zoltán
gyomai alpolgármester
elmondta, hogy neki
nincs szakmai előkép

zettsége arra, hogy egy
költségvetési előterve

zetet bíráljon, s úgy vél
te mindenki majd saját
szemszögébőlmond vé
leményt atervezetről.

Gellai színpadiasnak
minősített felsz6lalását
bírálva, dr. Farkas nem
értett egyet azzal, hogy
a tervezet rossz lenne, s
nem lehet vita alapja.
Helytelenítené, ha át
meneti költségvetésre
kellene berendezkedni.

Ezt követőena képvi
selők nagyrésze több
ször is hozzász6lt, hol a
tervezet egyes részeit,
hol egymás felsz6lalását
dicsérve, illetve bírálva.
Gellai továbbra is kö
tötte az ebet a karóhoz,
saztjavasolta,hogyahi
vatal vizsgálja meg az
intézményekben az ut6
lag jelzett többletigé
nyek indokoltságát és
szükségességét. Az ülé
sen résztvevő érdekelt
intézményvezetőkis el
mondhattákvéleményü
ket , sindokolhatták
pénzügyi igényeiket. (A
több mint öt 6rás, kissé
bőbeszédő ülésen
egyébként röpködtek a
különböző köz-és sz6
lásmondások, s egyéb
"igazmond6" megjegy
zések. Igy például: a de
mokrácia lényege az
alulról építkezés. Ha az
egyikújJamatharapom
fáj, ha a másikat, akkor
is fáj. Addig nyújt6z
kodjunk, ameddig a ta
karónk ér. Vigyázzunk,
mert majd nem tudjuk

begombolni azakót!
Dűlőre kell jutni, mert
így csak anadrágunkat
koptatjuk feleslege
sen...)

A képviselők végül
abban maradtak, hogy
az önkormányzati bi
zottságok tárgyaljanak
a többletpénzt igénylő

intézmények vezetői

vel, s ezt követően nem
február 20-án, hanem
25-én legyen újra ön
kormányzati ülés, ahol
az egyezkedések után
dönthetne majd az ön
kormányzat a város ezé
vi költségvetéséről.

Hangya Lajosnénak es
te 7 6ra tájban erre az az
ötlete támadt, hogya
testület bizottságainak
tagjai, ha már úgy is itt
vannak a teremben, s a
vitát kitart6an figyelik
még most is az intézmé
nyek igazgat6i, akkor
most az elkövetkezendő

két, két és fél 6rában
tartsák meg az egyezte
téseket. A képviselők a
javaslattal kapcsolatban
nemtettszésüket nyil
vánították, s így a költ
ségvetéssel kapcsolatos
bizottsági viták csak
másnap kezdődhettek

el.
Az ülés végén Gellai

alpolgármester úgy nyi
latkozott, hogy meg
győztékőt az itt elhang
zottak, s eláll att61 a ja
vaslatát61, miszerint át
meneti költségvetésre
van szüksé~.

(A bizottságok és az intéz
ményvezetők közti vitában
úgy tűnik, hogy a képviselők

legkevésbé a művélődési köz
pont, és a futbaUcsapat költ
ségvetését kívánják támo
gatoi...

h.e.
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Thürmer
megemlékezni

Gyula akart
az áldozatokról
Az MSZMP-s
Dávidnak szóltak,
hogy álljon ki...

Március 14-én este Gyomán ünnepélyes külsőségek

közepette felvonják az Országzászlót.
Március 15-én vasárnap délelőttaz endrődikatolikus

templomban ünnepi mise lesz, majd háromnegyed tízkor
az endrődi Országzászlónál tartanak ünnepi műsort, ez
után koszorú7.ást.

Ugyanezen a napon de. II órakor folytatódik az ün
nepség a városháza előtt, ahol az ünnepi beszédet és mű
sort követőenmegkoszorúzzák az emlékművet.

Március 2O-án az endrődi csendőrsortűzemlékére az
endrődi katolikus templomban gyászmisét tartanak,
majd megkoszorúzzák a paraszt szobrot.

ADAM Horgászbolt elköltözött a Fő út
179. szám alá (a Kolmann telepre).
Széles áruválasztékkal: BALZER és
DAM-botok, orsók, damilok, úszók
kaphatók a DAM Horgászboltban

kedvező áron.
Nyitva: hétköznap 9-l2-ig délután

l3-l8-ig. Hétvégén: 8-l2-ig. Szünnap:
kedd.

Várjuk tisztelt vásárlóinkat!

-oke-

akar hazamenni, akkor áll
jon ki az udvarrólaz utcára...

Végezetül a jelenlévők

egyhangúan abban állapod
tak meg, hogy az MSZMP ja
vaslatát sem a pártok, sem
pedig az önkormányzat nem
támogatja... A helyzetet

. egyébként Iványi László az
endrődi katolikus templom
plébánosa oldotta meg, aki
azt javasolta, hogy március
20-án az endrődi csendőr

sortűzáldozatainak emlékére
gyászmisét tart.

programok
..

'Unnepi

du/óját akarja ünnepelni
Thürmer Gyulával az élen a
helyi kommunista párt. Az
SZDSZ két jelenlévőképvise
lője - Fekete Elemér és Szere
tőBéla -tüntetőleg kivonult a
teremből. Nemsokkal utána
követte őket az MSZMP-s
Dávid István, aki azért hagyta
el rövid időre a megbeszélést.
mert a városháza technikai
személyzete felszólította,
hogy este lévén zárják a kapu
kat, ám az udvaron ott áll
Dávid kocsija: ha a járművel

...............................•...•..••••.............~ ..······························•·•········I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

volna a csendőrsortűzáldoza
tainak endrődi emlékművét.

Ez alkalomból Gyomaend
rődre látogatna Thürmer
Gyula a párt főtitkára. és ő

helyezné el a koszorút a pa
rasztszobor talapzatánál...

Nosza. lett is erre felzúdu
lás. Az SZDSZ képviseleté
ben Fekete Elemér gusz
tustalannak, jelhábor(tónak
minős(tette az MSZMP elkép
zelését. s emlékeztette a je··
lenlévőket arra is, hogy múlt
év december elején éppen az
1956-05 salgótarjáni véreng
zés évfordulójára időzítették

az MSZMP kongresszusát
Salgótarjánban. Akisgazdák
elnökasszonya Hanyecz
Margit meglepve érdeklő

dött, vajon mi köze a kommu
nistáknak az l 935-ösendrődi
eseményekhez. Egyben fi
gyelmeztette a jelenlévőket

lehet, hogy március 21-én a
Tanácsköztársaság évjor-

Február J9-én a városban
működő pártok képviselő

it, valamint egyházak vezető

it hívta meg a polgármesteri
hivatal. hogy megbeszéljék a
március 15-i ünnepi program
részleteit. A beszélgetésen
csupánaFIDESZésaMagyar
Szocialista Párt nem képvi
seJtette magát. A Magyar
Szocialista Munkáspárt
(MSZMP) jelenlévő tagjai
meglepő tervvel álltak elő.

Dávid István a párt egyik ve
zetője tájékoztatta a résztve
vőket és a polg~rmestert

arról, hogy március 20-án (12

1935-ös endrlJdi csendőr

sortfiz áldozatairól szeretne
megemlékezni a helyi
MSZMP, márcsak azért is,
mert a párt köztudottan a
munkásság és a parasztság ér
dekképviseletét vállalta fel.
Az ünnepséget március 20
ra tervezték: némi ünnepi be
széd után megkoszorúzták
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A Kner nyomda áráért
csupán egy nyolcszobás

budai villa kapható

(X)

- Amikor 1946-ban átvettem a
nyom da vezetését, m ég annyi
pénzünk sem volt, hOgy nyom
dászainkat kifizethesstlk. Liszt
ben és tojásban kapták meg
járand6ságukat. Mégsem ment
el sen ki, m ert tudták, hogya
Kner-név garanciát jelent a biz
tos holnapra. N em csalódtak:
megrendelésben nem volt hiány.
S [gy van ez ma is. A Kner-név
olyan szellemi érték, amit pénz
re átváltani szinte lehetetlen...
Mindezek után már csak két
kérdés vár válszra: vajon miért
kérték a békéscsabai Kner
Nyomda vezetői, hogy már az
első húsz, tulajdonosváltásra ki
jelölt vállalat között szerepeIhes
senek? Az természetes, ha egy
rosszul prosperáló vállalat a nyu
gati vagy a magyar magántőke

közremt1ködésében látja a túlé
lés vagy a megújulás egyetlen le
het6ségét. Ám teljesen érthe
tetlen, ha ezt egy olyan vállalat
teszi, amely még soha nem zárt
veszteséges évet, s amely vállalat
- neve alapján .. fogalom nem
csak idehaza, hanem kUiföldön
is. A legszebb kiállitáro magyar
könyvek évtizedek óta a Kner
Nyomdából kerülnek ki.Egy
pénzügyileg stabil, kiváló bonitá
ro vállalatot kfvánnak eladni - a
gyomai Ozem esetében már meg
is tették ezt -, feladva független
ségét, magyar tulajdonjogát...

PruknerPál

rOlt volna, hogy nem egy 178
dolgozót foglalkoztató s több
mint évszázados goodwillel ren
delkező nyomda, hanem csupán
egy nyolcszobás villa kapható
Budán 60 millió forintért a Kapi
úton. (Olvasható ez az Elite ma
gazin tavaly augusztusi számá
ban.)
Nos, ez az ,,07Jeti titok" nyitja. S
ezért van igR7.a S7.ántó Tibor
nak: valóban elkótyavetyéljOk
nemzeti értékeinket - ki tudja,
miféle indoktól vezetve.
A gyomai nyomda eladása kap
csán m egkerestü k Haiman
Györgyöt is, akiről köztudott: a
nyomdaalapftó Kner Izidor Ilo
na leányának fia. Haimann
György hatéves koráig Gyomán
nevelkedett, érettségi után itt
kezdte tanulni a nyom
dászmesterséget, I946-ban pe
dig a nyomda vezetője volt.
Különös módon mégsem volt
hajlandó érdemben nyilatkozni
a nyomda jelenlegi helyzetéről,

arra hivatkozva, hogy ő nem tar
tozik az örökösök közé. (!<ner
Izidor, Imre és Endre nevt1 fiát
tette meg örökösül, mig másik
három gyermeke pénzben kapta
meg örökrészét.) Annyit mégis
elm on dott, hogya Kner-név
használata önmagában többet
ér, mint amennyit az új tulajdo
nosok a nyom dáért - s vele
egylltt a névhasználatért - fizet
tek. Példával is bizonyftja ezt.

Néhány héttel ezelőtt a Trinom Gmk - Tótka Bálintné, Szt1cs Lajosné, Fülöp
JÓ7.sef - vegyesboltott nyitott a Győzelem Tsz központjának udvarán. Az élel
miszerek melett háztartási vegyiáruk is kaphatók az üzletben, amely olcsó ára
ival pr6MI versenyképes lenni. A liszt kilója 16 forint,a cukoré 39 forint,a ri7.sé
43 forint. A dobozos Oditők 36 forintba kerülnek. A gyümölcsök közül a banán
kilója 90, azalmáé 35 forint, a burgonyát 19 forintért árulják.

A gmk a termel6szövetkezettől bérli az üzlet helyiségeit, s a Trinom tervei
között szerepel a táp- takarmány árusftás is. A gmk profiljába tartozik még a
mezőgazdasági termékek felvásárlása is. A kissúly6 sertés (100-140 kg) kilóját
73 forintért, a nagyslÍlyúakat kilónként 67 forintért veszik át.

A Trinom Gmk köztIleteknek is vállal anyagbeszerzést, s legújabb akciójuk
hogy előjegyzést vesznek fel vetőburgonyára.A gmk üzlete hétköznap fél 8-tól
5 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig tart nyitva.

- ráadásul mélyen értéke alatt 
több, mint Mn. Ám hiába tilta
koztam a miniszternél, szavam
süket fülekre talált. Ha ez Igy
m egy tovább, holnap akár a
Nemzeti Szfnhlizat is eladhatják
néhány újgazdag úrnak... Szántó

,TIbor tiltakozásának azért volt
némi foganatja. ,,Az óvás után
az a döntés született - nyilatkoz
ta Csepi Lajos, az Állami Vagyo
nOgynökség ügyvezető

igazgatója - ,hogy mégis a nyolc
magánszemély veheti meg az
eredeti árnál kicsit drágábban a
nyomdát." Ugyanakkor a szer
ződésnek van egy olyan pontja,
mely szerint a vevők vállalják a
gyomai nyomda hagyományai
nak folytatását. Csakhogy... Ha
az 07Jeti érdek majd úgy kIvánja,
hogy külföldi prospektusokat
vagy éppen ponyvákat nyomtas
sanak, akkor ki lesz az, aki a tu
lajdonosoknak m egálljt
parancsoljon? Csepi Lajos?
Vagy netán Mádi Ferenc?
Az adásvétel után az új tulajdo
nosok sajtótájékoztatót tartot
tak Gyomaendrődön, a Kner
Múzeumban. Az előzmények

után érthető, ha az újságIrók a
vételár felől is érdeklődnek, ám
a vevők "üzleti titoknak" minő

sItették a vételárat és semmiféle
tájékoztatást nem voltak hajlan
dók adni róla.
Részükről persze teljesen érthe
tő volt a nagy titkolódzás. (fele
fonmegkeresésOnk is
hiábavalónak bizonyult.) A gyo
mai Kner Nyonda könyv szerinti
értéke 142 millió forint, ám eb
ben nem foglaltatik benne a
Kner-név goodwillje. Márpedig
a goodwill a nemzetközi piacon
nagyon sokat ér, kOlönösen
olyan esetben, ha az eladásra ke
rülő vállalat több mint évs7.áza
dos múltra tekint vissza s ez a
név' egyaránt jól cseng mind a
hazai, mind a külföldi piacokon!
Mindennek ellenére az Állami
VagyonOgynökség francia szak
értői mindössze 39,5 millió fo
rintban (!) állapltották meg a
gyomai nyomda kikiáltási árát, s
végOI is az új tulajdonosok 
Szántó TIbor tiitakozfisának ha
tására - 50 s7.á7.alékkal m aga
sabb árért jutottak hozzá.
Talán, ha az Állami VagyonOgy
nökség nem francia szakem
berre bizza a nyom da
értékbecslését - akik figyelmen
kfvlll hagyva a Kner-név good
willjét, csupán azt vették figye
I~mbe, hány év alatt tértll meg a
vételi ára az adózott nyereségból
-, hanem például magyar ingat
lanszakemberekre, akkor kide-

Szóbeszéd januári szá-

Amában már beszámol
tunk arról, hogy pri

vatizálták a gyomai Kner nyom
dát. A nyomda idén ünnepli
fennállásának IlO-ik évforduló
ját. Mintegy születésnapi aján
dékként az ,\Hami Vagyon
ügynökség nyolc magánsze
mélynek adta el a nyomdát né
hány vélemény szerint ,,mélyen
értéke a1att"'.
A nyomda értékét az Állami Va
gyonllgynökség privatizációs ta
nácsadója, a francia CCF Bank
szakemberei ál1apftották meg. A
hirdetésre mindössze egyetlen,
nyolctagú csoport nyújtotta be
közös pályázatát, fgy versenyez
tetésről szó sem lehetett - Irja a
Print & Publishing márciusi szá
ma. E csoport tagjai között talál
juk három magánkiadó vezetöit,
Igy ErlMs Ákost (és feleségét), a
Láng, Tihanyi Zoltánt, a Vikto
ria és Horváth Lászlót, a sorger
Kolon Kft. első emberét. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy a
jelenleg 178 dolgozót foglalkoz
tató nyomda 38 alkalmazottja is
vásárolt kisebb-nagyobb össze
gért résztulajdonjogot, de ez az
eladási árnak csupán a hat szá7.a
lékát teszi ki, ami egyértelmt1en
azt jelenti: hiába "tulajdono
sok", érdemi beleszólásuk aligha
lehet a nyomda jövőjét illetően.

Az eladásról szóló szerződést ta
valy december II-én frta alá Ba
log Miklós, a Kner Rt. el
nök-vezérigazgatója, igazgató
sági felhatalmazással. Ezt ter
m észetesen a részvénytársaság
közgyt1lésének még jóvá kellett
hagynia. S ekkor robbant a bom
ba. Szántó Tibor, a neves könyv
m t1vész-tipográfus, akinek hat
évtizedes munkássága szorosan
kapcsolódik a gyomai Kner
Nyomdához, felháborodottan
nyilatkozott a Békés Megyei
Hfrlap karácsonyi számában. S
hogy tiltakozása ne pusztába ki
áltó szó maradjon csupán, leve
Iet Irt az Állami Vagyon
ügynökséget felllgyelő MádI Fe
renc tárcanélküli miniszternek.
Amiértről fgy nyilatkozik:
- Mélységesen fel vagyok hábo
rodva. A gyomai Kner Nyomda
kultúrtörténeti érték, nem zeti
ereklye, amelyet elkótyavetyélni
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(1992. február 3-i adatok)

Gyomaendrőd állandó lakossága korcsoportonként és v..á
rosrészenként

16870

ÖSSzes
17,74%
6,66%
53,5%
21,97%

A szövetség helyi sajtó
szakosztálya

0-14év 15-18 év 19-60 év 60 felett
Gyoma 1889 737 5719 2088
Endrőd 1106 389 3308 1634

. ÖSSzlakosság: 16870
Gyoma: 10433
Endrőd: 6437

Településrészenkénti százalékos megoszlás korcsoporton
ként az összlakossághozviszonyítva:

Gyoma Endrőd

11,19% 6,55%
4,36% 2,30%
33,9% 19,60%
12,37% 9,6%

O-14év
15-18 év
19-60 év
60 felett

Az önkormányzati lapok helyzetét elemezve megálla
píthatjuk, hogy Itt van a legtöbb ellentmondás. A legna
gyobb probléma, hogy sokszor szöges ellentétben áll a kiadó
politikai érdekeésa szerkesztö(ség) szakmai irányvonala. Hi
szena lap eladhatóvá tétele, a lakossági problémákbemutatása,
a jelentkező érdekellentétek, konfliktusok megfogalmazása
már sértheti a kladó-önkormányzat vélt vagy valós érde
keit. Sőt, még a kiadón (önkormányzaton) belül is érdekkü
lönbségek jelentkezhetnek. A polgármester, a
képviselőtestület, az ewesképviselők más és más célok alapján
próbáljákugyanazon temán belül tulajdonosijogosítványokon
keresztül befoly1isolnl a lap tartaimát. így mindennaposak a
konfliktusok, melyekkihatnak a helyi sajtószínvonalára is. VI-

. dékenójra felütötte fejét acenzóra, a közéletilapokálcázott
"szócső"jellegűpártsajtó, azagitáciooés propagandaanyagok.
Az önkormányzati lapok felelős szerkesztőjeáltalában az ön
kormányzatban a munkaadóját ls "tisztelheti", esetleg a
polgármesteri hivatal (bújtatott) alkalmazottja. így számára
kenyérkérdés is a szeszélyes hangulatú képvlselt'JtestOlet ki
szolgálása. Ebben a helyzetben szinte lehetetlen objektív
hangó, a hibákat is feltáró és nem kendőzőírások rendszeres,
folyamatos megjelentetése.Számtalanpéldát tudnánkarrafel
sorolni, hogy ahol a szerkesztő ezzel próbálkozott, néhány hó- .
napon belül vagy munkaviszonyát, vagy lapját szUntett~k
meg. A legtöbbvidéki polgármester, illetve képviselőtestületa
régimegyei lapoksikerekrőlbeszámoló, a helyi hatalmat éltető,
arról dicshimnuszt zeng~stf!usát szeretné v!szontlátnl vá
rosi lapjában.

A fentiekkel kapcsolatbanfontosnak tartjuk,hogyaMÚ
OSZ törekedjen arra, h~ legyen olyan kidolgozott feltétel
rendszer, mely legalább ajánlási szinten tartalmazza a kiadói
jogosítványokat, a felelős szerkesztő pályáztatásának és alkal
mazásának feltételeit, a szerkesztőség szakmai irányvonalá
nakmeghatározási szabadságát, melyek betartását a
késóöbiekben, a szövetségerősszakmaiszervezetté válásaután
meg lehetne követelni...

Kiszolgálni a
szeszélyes hangulatú
képviselőtestülete t. ..

A MagyarÚjságÍTók OrszágosSzövetségének (MÚOSZ) he
lyisajtószakosztályamúJtév június 17-én alakultmeg,slegfon
tosabb feladatának tekintette fel térképezni a vidéki lapok és az
azoknál dolgozó újságírók helyzetét. A vizsgálat alapján több
mint ezer helyi lap jelenik meg az országban. A szakosztálya
vidéki sajtó helyzetéről,gondjairól számolt be a közelmúltban
a szövetségnek.

A következő csoportokra oszthatjuka megjelenőhelyi lapo
kat:

- önkormányzati lapok - amelyeket teljes egészében az ön-
kormányzat finanszíroz, ad ki,

- helyi lapok - kft-k vagy Bt-k finanszírozásával.
- alapítvanyok tárn~atásával,

- vállakozói alapon letrehozott újságok,
-kisközségi lapok(pártok, egyesületek, társadalmi szerveze-

tek, művelődésiházak, könyvtárak, iskolák, egyházak kiadásá
ban.)

Egyelőre nem foglalkozunk a helyi kiadású párt, sport
egyesületi-; hobbi-, diák.. stb. újságokkal. Elsősorban azok
munkáját szeretnénk összehangolni, akik olyan lapot készíte
nek, melyek települések vagy településrészek lakóihoz szólva a
helyi közélet fórumaI. Ezek közül a legnagyobb kört az ön
kormányzati lapok Jelentik, mert az új önkormányzatok
megalakulásukutánszinte elsőlépéskéntmegteremtettékhelyi
"szócsövüket". E lapok heti, kétheti vagy havi megjelenésűek,
általában egy főállású szerkesztő (felelős vagy főszerkesztő)

irányításával, társadalmi aktivisták - tehát nemújságírók -köz
reműködésével készülnek. Szerencsés esetben a szerkesztt'J
profi újsá~író,bár sok helyütt személyét a pártok közötti erő
fölény hatarozza meg. kv a helyi lapok szerkesztőinekjelentős
része nem is tagja a MUOSZ-nak, minimális szakmai hozzá
értéssel szerkeszt olyan lapot, ami valamilyen módon az új-.
ságolvasók kezébe kerül. (Ezzel a szakma presztizsét csökkenti
az adott közösségben.)

Pedig a helyi újság szerkesztőjénekaz átlag újságírónál is
magasabb képzettségfinek kellene lennie, hogy a rá váró
feladatokat, akár csak részben is, el tudja végezni. Neki kell
egyszemélyben olvasószerkesztőnek, tördelőszerkesztőnek,

korrektornak, újságírónak, hirdetésszervezőnek,lapterjesztő
nek lennie. Sőt, sok helyütt a kiadói feladat6kat - esetleg egyéb
kiadványok megjelentetését - is az ő nyakába varrják. A na-

. gyobb lapoknál természetesen csapatmunka hiánya a legtöbb
helyi újságon látható is.

Van egy jelentt'Js kör - elsősorban a községekben - ahol a
helyi értelmiség egy-egy tagja szerkeszti a község lapját
könyvtárosként, pedag~usként, műv. ház iga7..gatóként. A jó
szándék itt nem vitathato, de a szakmai színvonal már kétsé
ges.

Ennek a körnek mindenképpen szüksége volna a MÚOSZ
szakmai segítségére. Annál is inkább, mert itt kezdődika bor
zalom, amikor az erősáramú technikus is lapot szerkeszt, ahol
nincs semmilyen szakmai mérce, semmilyen elkötelezettség
a szakma, de még a magyar nyelv iránt sem. U~anakkor, ha
összeadjukennek a többszáz lapnak az olvasóköret, lehet, hogy
az többszöröse egy országos lap olvasói táborának. Épp ezért
fontos feladatunk, szakmai felelt'Jsségünk valami módon be
folyásolni, figyelemmel kísérni ezen lapok szakmai, tartalmi
munkáját.
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Az endrődi körzethez csatoliák
gyoma egy részét

Besenyszeg és Magtárlapos lakóinak Endr6dre kell átjárni...
Dr. SabJánLászló fogorvos benyújtotta felmondását a egyezett meg, hogy ha az üresen maradt állást nemtölte

városházának, s február elsejétől, a továbbiakban önálló nék be új orvossal akkor a három fogorvosnak dr. Sab
magánpraxist folytat. A társadalomblztosftás által flnan- Ján fizetését, azaz 6-6 ezer forintot tudnának
szfrozott4fogorvoslállásbólllymódonegyfelszabadult.A fizetésemelésként adnI. Igy a három fogásznak bruttó
város 4 körzetre volt felosztva, sebből Endrődön két kör- 24.000 Ft lenne a fizetése.
zetben továbbra ls dolgozik dr. Török Anna, aki 2426 Dr. Kovács Béla képviselőekkor mentőötlettelállt elő.
lakost lát el, és dr. Valach Béla, akihez 4279-en tartoz- Feltette akérdést, ml lenne, ha valamelyik Endrődöndol
nak. Gyoma egyik körzetében dr. Dobos Erzsébethez gozó fogorvos járna át Gyomára rendelni, hogy ne a
5565 polgár tartozik. Az Immáron magánpraxist folytató több száz gyomai polgárnak kelljen Endrődre átjárni. Ez a
dr. Sabján körzete 4400 fősvolt. javaslat többek tetszését ls elnyerte, nem úgy dr. Valach

Minderrőldr. Frankó Károly polgármester számolt be a Béla fogorvos kéRviselőjét. Mint érintett szót kért, és úgy
február hatodikI önkormányzati ülésen. Tájékoztatta a n}"lIatkozott, hogyő l1em jár át sehova, marad ott, aho
képviselőket,hogy az elképzelés szerint a 3 fogorvos vá szerződtették.Es nemérinti miértprovokálják Itt őtet.
között kell felosztani a várost, s Ilymódon GYomáról a Errea plgármestermegemlftette, hogyszó sincsprovo
Fő utca teljes hosszának páros házszámjJ oldala az káclóról,cSupálJatávolságmlatttartJajónakdr.Kovács
endrődi rendelőbe járna fogászatra. A 3.sz. Altalános Is- Béla javaslatát. Es egyébként ls a legtöbb probléma mln
kola timulól dr. Valach Bélához járnak Iskolafogászatra, a dlgafogorvosokkalvolt... Ahelyzetetvégül GellalJózsef
2.sz. Alta!ános IskolaDr. Török Annához, aki erre az (dőra endrődi alpolgármesteroldotta meg,azzal,hogyeztavltát
átJönne lil gyomai rendelőbe, sdr. Dobos Erzsébet látná el akkor folytassák, ha az Illetékesbizottságok ezt a prob
az 1.sz. Alfálános Iskola tanulóit. lémát már alaposan megtárgyalták, és megfelelően elő-

Dr. Farkas Zoltán alpolgármesteraggályaitfejezte készftették. .
kl a fenti elképzeléssel kapcsolatban. Mint mondta Gyo- A február 26-1 önkormányzati ülésre készftett Javaslat
ma egyik városrészének lakosait sem lehet kötelezni ar-szerintamennyiben amegüresedettfogorvosi állást meg
ra, hogy Endrődre Járjanak át fogorvoshoz, hiszen hlrdetlk,akkorúJ,egyenlőlétszámúkörzeteketalakftaná
évtizedek alatt·megszof<ták .a Szabadság téri rendelőt. nak kl. Gyomár61 Magtárlapost és Besenyszeget
Egyébkéntpedig mielőttebben döntene atestület, őama- (1660 fő) az endrődikörzethez csatolnák, s az Itt la
ga részéről szeretné megkérdezni az érintett válasz- kók dr.Török Annához tartoznának. Amennyiben afogor
t6polgáralt. vosl állást nem hirdetik meg és nem töltik be, úgy az

Dr. Kulcsár LászlÓ ügyvéd szerint ezt a témát nem endrődIfogorvosi körzethez tartozna még - Beseny
szabad érzelmi oldalról megközelftenl. -Orvosaink túlter- szegen és Magtárlaposon k(vül- a Fő út, Bajcsi út és
heltek, s szükség van az üresen maradt állás betölté- a Kossuth út által határolt terület lakossága ls. Ezt java
sére - mondta. solJa az önkormányzat Szociális-és Egészségügyi Bizott-

Or. Frankó ez utóbbi véleménnyel kapcsolatban táJé- sága.
koztatta a képviselőket, hogyafogorvosokkal abban H.E.

A szövetkezetekről szóló törvény ér
telmében a különböző tulajdonú tennő

földeknek a törvény által meghatározott
célra történő elkülönítésével kapcsolat
ban az érdekeltek helyi érdekegyeztető

fórumot alakíthatnak. Ezt a szövetkeze
tek, illetve az érintettek ez év február 29
éig kezdeményezhették a helyi
önkonnányzatoknál. A városban a fó
rum megalakítását kéfcég, a KörösiA/
/ami Ga:zdaság és a Győzelem Tsz kérte.
A fórum munkájában a helyi önkor
mányzatmegbízott)a, a kárpótIási igényt
bejelentó1c közül nehányan, a képviselő

testület által megválasztott személyek, a
szövetkezet megbízottja, és a föld tulaj
donosokképviselőjevesz részt. A szövet
kezetek által elkülönített földalapok
tervezetét a fórum véleményezi, arra
észrevételt tehet.

Az önkonnányzatfebruár6-i ülésén a
mezőgazdasági bizottság javaslatára a
városháza dolgozói köziil, a helyi önkor
mányzat megbftottjának Megyeri l st
ván főelőadót jelölték. Az önkor-

Megyeri ."JO hivatalnok, de nem
Hunya Lajosnak

- Érdekegyeztető fórum alakult 
mányzat megbízottjának ugyanis földü
gyekben járatosnak kell lennie.

Dr. Frank6 Károlypolgánnesterper
sze megemlítette a javaslat kapcsán,
hogy bár Megyeri István évtizedekkel
ezelőtt a földek elvéteIében is közremő
ködött, de nincs a hivatalban nála föld
höz jobban értő ember.

Balázs bnre képviselő megjegyezte,
hogy Megyerit annak idején csak utasí
tották a földmérésre. Jenei Bálint kérte,
hogy ne feszegessük azt, hogy a múlt
rendszerben ki, milyen szerepet játszott,
mert sokan kényelmetlen helyzetben
lennének még a képviselők között is. A
polgármester is védelmére kelt Megyeri
Istvánnak, shangsúlyozta, hogya főelőa

dó évek óta szerényen, lojálisan igyek
szik dolgozni. Bátori Gyula figyel
meztette a képviselőket, hogya kárpótlás
teljes mértékben politikai kérdés, s csak
részben gazdasági ü&Y.. - Nem mindegy 
mondta -, hogy a jövóbeni egyeztető tár
gyalások milyen érzelmi alapon zajla
nak.

puszipajtása

Hunya Lajos kisgazda képviselő is
nyilatkozott: - Megyeri igaz nem okozott
nekem semmiféle kárt, de nem is vagyok
vele puszipajtás. Semmi indok nincs ar'"
ra, hogyMegyeri István résztvegyen a fó
rum munkájában, de arra sincs, hogy ne
vegyen részt.

Dr. Koleszár J6zsef szerint nem ér
demes érzelmi síkra terelni a dolgokat.
Mint mondta: - Megyeri István abban a
rendszerben is pici katona volt, s most is
az. De földügyekben igazán csak ő kom
petens.

Dr. Kovács Béla is felszólalt, s azzal
kezdte, hogya képviselőkközül is talán
aző családjától vették el a legtöbb földet.
És ha Megyeri István jó hivatalnok, ő el
hiszi. Akik ebben kételkednek, azok mu
tassanak hozzáértőbbembert.

A minte&y' hatvan perces vita végén a
többség végül is e~etértett azzal, hogy
Megyeri Istvánt blU-ll meg a testület az
érdekegyeztetőfórumban valórészvétel
lel.

H.E.
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Sill.os lelkész
nem haragszik,_" ~ ~ue nem el· ra...

Szé· Beszéd

Győzelem

Mezőgazdasági

Termelőszövetkezet

7

Az önkormánY7..at kulturális bizottságában megüresedett az
egyik hely. Vaszkó Irén, aki az önkormányzati választásokon
a Honismmereti Egyesület listáján jutott be a testületbe, s így a
bizottságba is, betegségére hivatkozva visszalépett.(Képviselő

testületi tagságáról megválasztása után néhány hónappal,
ugyancsak betegségre hivatkozva mondott le, de kulturális bi
zottsági tagként több mint egy évig volt képes ténykedni.)

Dr. Kovács Bélaabizottságelnöke azönkormányzatfebru
ár 6-i ülésén Slpos Tas Töhötöm református lelkészt javasolta
Vaszkó Irén helyére. Mint dr. Kovács elmondta, felkereste Si
pos lelkészt, felajánlva a bizottsági tagságot, s a lelkész igent
mondott. Dr. Kovács kérte a képviselőket, adják áldásukat a
javasolt személyre.

Ezzelkapcsolatban dr. Frankópolgármesterörömétfejezte
ki, hogy az önkormányzati választások idején Sipos Tas Töhö
töm és közte kialakult nézeteltérés ezekszerint tisztázódott, s a
református egyház helyi vezetőjerésztvállal az önkormányzati
feladatokban. ,

SiposTasTöhötöm azonban mégiscsakmásvéleményenvan.
A Szóbeszéd érdeklődéséreelmondta, hogy dr. Kovács Béla va
lóban hívta őt a kulturális bizottságba külső tagként, ám elfog
laltságára hivatkozva csupán annyit mondott, hogy ha Ideje
engedi ellátogat az ülésekre.

- Később azonban átgondoltam az egészet és úgy döntöltem,
hogy nincs szükségem a bizottságban való részvételre.
Amikor a választások után lemondtam képviselőitisztségemről

a már ismert okok miatt, nemkívánatos személy lettem az ön
kormányzatnál. Lehet, hogyez már feledésbe merült részükről,
ám a testületet szerintem most az motiválta, hogy a református
egyház a városban lévőminden ingatlanát visszakérte. Úgy vél
ték tehát, legjobb volna a testület közelében lennem. Nekem
viszont nincs Id6m bizottsági ülésekre jámi. Tévedés, misze
rint én haragszom a képviselötestületre. Az együttműködést

akkoriban ők nem óhajtották, s most én sem er6ltetem. Ám
mint azegyházvezetőjekorábban is és ezután is tárgyalni fogok
az önkormányzattal az aktuális ügyekben. - Nyilatkozta Sipos
Tas Töhötöm, aki elmondta még, hogy idővel szeretne nyolc
osztályos általános iskolát indítani az üresen m~radtvolt ipari
iskola és a mellette lévővolt Vincze doktor-féle épületekben.

H.E.

5500 Gyomaendrőd,
Kossuth Lajos u. 45.

Termelőszövetkezetünk
értékesítésre felajánlja
akövetkező'épületeit .

ésépítményeit:
1. Tollfeldolgozó üzem (Hungarodaunen)

kft. -üzletrészt

2. Kereskedelmi központ a város közepén
(volt gépállomás) .

3. Volttéglagyár 20 ha földterülettel

4. Gépkereskedő-részleg a vasút mentén, 3
ha földterületen

5. Tisza-malmí épület a hozzá tartozó
portával és tárolószfnnel együtt, a 46-os
számú főútvonal mellett

6. Baromvivágóhíd a város szélén, a 46-os
főút mellett.

7. Fűzfászugi terület, 12 ha a Holt-körös
partján, a 46-os főút mellett

8. Póhalmi háromszintes magtárépület;
kastéllyal együtt

9. Gyomaendrőd város belterületén teljes
közművesítettközponti irodaépület .

10. Különböző banki és társulási részvényeit

Érdeklődni lehet:
Iványi Miklós tsz-elnöknél.

Telefon: (67) 31-244,
telefax: (67) 31-040,

telex: 83..429.
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Póhalmon

,
A forgatókönyv szerint a kocsmaablakon át besüt a Nap. mely
nek fényét a kinti reflektorok s7;olgáltatják

sarkát kocsmává alakította
Kál/ay Sándor díszletterve
ző. Hat éve készülnek a film
re, hat évig keresték a
helyszíneket, s mint Hol/ós
János, az egyik rendezőasz

szisztens mondja, apóhalmi
környezet ideális mind a ben
ti, mind a kinti felvételek szá
mára.

Február 4-én. kedden dél
után kezdték a forgatást. Itt
voltak vagy tíz napig - éj
szakai szállás Mezőtúron és
Ecsegfalván -. utána irány
újabb regényes helyszínekre.
Tiszacsegére. póstelekre.
Gyulára. majd Ójpestre.

Tarr Béla rendező szól a
rendezőasszisztensnek. hogy
késza kocsma. a reflektorok a
helyükön. a világítás, a fény
rendben. csináltak füstöt is, a
kamera beállítva - jöhetnek a
színészek!

Jönnek, jövögetnek, és be
állnak. beülnek filmbeli he
lyükre. Ki a kocsmapult
mögé. ki a biliárdasztal mellé.
Jöhet az elsőkép. Az operatőr
belenéz a kamerába. a rende
ző a monitort figyeli. A ren-

hatodik fejezetét. A IV. címe:
A pók dolga I. (Elfektetett
nyolcas), a VI.fejezetéApók
dolga II. (Ördögcsecs, sátán
tangó). Az egykori kastélyé
pület nagytermének egyik

fúj, hideg is van, a szöveg sem
könnyií, s Mihók-Kelemen, a
vasutas-színész célba veszi a
dombaljába állított, büfévé
alakított autóbuszt. "Kiszá
rad az ember torka a sok du
mátó!!" - morogja, s belép a
négykerekű büfébe, hogy le
gurítson egy sÖrt...

Filmet forgatnak Póhal
mon, tíiegynéhány kilomé
terre Gyomaendrődtől,benn,
a tanyavilág közepén. A gyu
lai szánnazású Krasznahor
kai László Sátántangó című

regényét veszi filmszalagra
Medvigy Gábor operatőr - és
még sokan mások - segítségé
vel Tarr Béla rendező. A Sá
tántangó - a könyv fülszövege
szerint - a sorsukba sem bele
törődni,sem rajta változtatni
nem tudóemberek, "életregé
nye".Olyanoké, akik megvál
tásra várnak: s meg is váltják
őket. Más kérdés. hogy ho
gyan.Az olvasómaga dönti el,
hogy ez mennyire becsapás,
de azt mindenképpen látni
fogja, hogya "megváltóik" és
..híveik" megérdemlik egy
mást. A filmet nemzetközi
koprodukéióban forgatják.

A forga tás elsőhelyszíne a
póhalmi tanyaközpont
dombra épített. egykori ura
dalmi kastélya, amelyma roz
zant tanyaközpont. Itt veszik
filmre a regény negyedik és

dolgaA pók
A rendezőasszisztens fel

pillant a forgatókönyvből:

"Honnan jön?" - kérdezi Ke
lementől, a kalauztól. "Hon
nan,jövök,honnanjövök,az
isten tudja?!" - bizonytalano
dik el Kelemen, aki tulajdon
képpen Mihók Barna.
"Otthonról! Azt kell monda
nod, hogy otthonról" - tanít
gat ja a forgatókönyvbeli
szövegre szelíd dühvel a ren
dezőasszisztensKelement,
akit már beöltöztettek, amo
lyan korabeli parasztos kala-

. uznak, a filmforgatáshoz.
"Na, jó! Otthonról" 

nyugtázza Kelemen. "Gya
log?" - kérdezi a rendezőse

géd. "Gyalog a f...t,
mikrobusszal!" - háborodik
fel némi humorral a hangjá
ban Kelemen, talán azért is,
hogy egy kicsit tovább bosz
szantsa segítőjét. "Ember!
Azt kell mondanod: Dehogy.
A lóval, a kocsival."

Vélhetően Kelemenben, a
kalauzban még nem rögzült a
szöveg. A rendezőasszisztens

egy kicsit ideges, a rendező,

Tarr Béla még inkább az. Ká
romkodik is egy formásat, s
kiküldi a levegőre Kelement,
a vasutast, azaz Mihók Bar
nát szöveget tanulni. Mihók
szót fogad, és kilép a hideg ta
nyasi szélbe. körbejárja a pó
halmi tanyadombját.Aszél is





Felújítják a
leánykollégiumot

Az ipari iskola hiába
pályázott

10

.,
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Az IPARKER Magyar-Osztrák
Ipari Szolgáltat6 és Kereskedel

miKFT

Iparcikk boltjának ajánlata:
(Gyomaendrőd,szabadság tér 5 - volt Praktik bu-

tik)
Magánvásárlók és viszonteladók figyelem!
Kedvező áron vásárolhatók
Kontakta, Kontavill villamos szerelvények

(kapcsolók, csatlakozóaljzatok) foglalatok, lám
patestek, Ipari csatlakozók.

Magánvásárlók és közületek részére az előzőeken

kívül
svájci alapanyagú korszeru és kedvező árú Dek-

tOn-ex homlokzat és belső falfestékek.
Kontrax irodatechnikai berendezések:
telefaxok - telefonok - fénymásolók
vásárolhatók ill. megrendelhetők. .
Ismerje meg boltunk egyéb áruválasztékát (koz

metikai cikkek, horgászfelszerelések, konyhatechni
kai eszközök, stb.)

····.c;: ..· ··;::·:··.:· .; .

Szó- Beszéd

Az Endrődi Cipői,r.ari

Szövetkezet tahmuhe
lye kerüljön önkor
mányzati tulajdonba.
Ezzel a kérelemmel for
dult a 6l7.sz. Ipari
Szakmunk~"képzőInté
zet és Cipőipari Szakkö
zépiskola a képviselő

testülethez. A rendelke
zésre álló dokumentu
mok alapján tisztázó
dott, hogy a szövetkezet
a tanműhely létrehozá
sához az úgynevezett
szakképzési alapb61
mintegy 4 millió forint
támogatást kapott. Az
érvényben lévő törvé
nyek szerint az önkor-

A helyi önkormányzatok
úgynevezett céltámogatáso
kat kaphatnak, példám alap
és középfokú kollégiumok
építésére, bővítésére, felújí
tására, továbbá például kö
zépiskolai tornaterem
építésére. A fel tétel az, hogy a
beruházás költsége 5 millió
forintnál több legyen. Ez eset
ben a támogatás mértéke a
kollégiumok esetében 50szá
zalék, a tornaterem építésénél
pedig 40 százalék.

A 617.sl. Ipari Szakmun
kásképző és Cipőipari Szak
középiskolajavasol~,bogyaz
önkormányzat vásárolja meg
- a fenti támogatás segí~é
vel - városi kollégium céljara
az ENCI irodabázát. Ennek
ára mintegy 50 millió forint
lenne - a szövetkezet szerint.

Tornaterem építésére
ugyancsak az ipari szakmun
kásképző pá~yázott. Az új is
kola mellé terveznek
tornatermet építeni. A beru
házás mintegy 40 millió fo
rintba kerülne.

A Kner Imre Gimnázium
és Kereskedelmi Szakközép-

1992. február

mányzatot elővásárlási

jog illeti meg a tanmű

hely vételárát pedig a
szakképzési alapból ka
pott támogatás összegé
vel, azaz 4 millió
forinttal kell csökkente
ni. A fennmaradó ösz
szegreaz önkormányzat
tíz éves futamidejű ka
matmentes kölcsönt
kaphat a szakképzési
alapból. A képViselő

testület megbízta a pol
gármestert, hogy kezd
jen tárgyalásokat a tan
műhely megvásárlásá
ról a cipőipari szövet
kezet vezetőjével.

iskola is élt a lehetőséggel, és a
dr. Kovács Béla által igazga
tott intézmény is pályázatot
nyújtott be az önkormányzat
művelődési bizottságához,
melynek elnöke nem más,
mint dr. Kovács Béla. A gim
názium az Ybl Miklós tervei
szerintkészültműemlékjelle
gű leán)'kollégium épületét
szeretne felújítani. Az épület
ugyanisannyira rosszálIapot
ban van, hogy ha nem újítják
fel gyorsan, akkor be kell zár
ni mielőtt összedól. A felújí
tással együtt a gázfűtést is
bevezetnék. A munkálatok
mindössze 6 millió forintba
kerülnének.

A kulturális bizottság sze
rint az ipari szakmunkáskép
zőáltalbenyújtott pályázatok
költségeit a céltánlOgatás
mellett sem képes a város biz
tosítanf. A képviselők egyéb
ként egyhangúlag támogatták 
a gimnázium koll~iumának

felújítását, s a testiIíet vállal
ta, hogya költségek 50száza
1ékát a város kifizeti.

H.E.



1992. jebrudr Szd- BeszAd 11

A főmunkatárs felfedezése

.9l. Pecten papítján már van pecsét

A Szóbeszédben már korábban is beszámoltunk arról, hogy
privatizáljáka Körösi SÜtő-és ÉdesipariVállalatot, amely rész
yénytársasággá alakultvolna ezév januárelsejétől.A privatizá
ció azonban késik. Mint azt Farkasinszki Györgytől, a vállalat
igazgatójától megtudtuk, a részvénytársasággá alakulás külön
böző, jogszabályban meghatározott anyagait, okiratait múlt év
októberétől folyamatosan benyújtották az Állami Vagyonügy
nökséghez, amely azonban különböző kifogásokra hivatkozva
még máig sem írta alá a vállalat privatizációs programját.

- Hivatkoztak például arra, hogy különbözó munkabizottsá
gok tárgyalják a kérdést. Egyébként a január elsejei rész
vénytársasággá alakulás utolsó határideje január harmin
cadika lett volna a cégbírósá~i bejegyzés miatt. Éppen ezért
sürgettük folyamatosan az AIlami Vagyonügynökséget, míg
nem egy januárhuszonkettedikivagyonügynöksé~iigazgatóta
nács-ülés úgy döntött, hogy a több mint tíz sütóipari vállalat
részvénytársasággá alakulását nem engedélyezi. Ezt támasztja
alá a Vagyonügynökségnek az a levele, amelyet január huszon
hetedikén kaptunk kézhez. Eszerint: " Legnagyobb sajnála
tunkra az alapító okiratot nem tudjuk aláírni, ugyanis az
Állami Vagyonügynökség Igazgatótanácsa 1992. január
22-én hozott elvi állásfoglalása alapján a sütólparl válla
latok átalakulása és privatizációjaa korábbl elvektól elté
ró módon fog megtörténnI." - tájékoztatta lapunkat
Farkasinszki György, akinek tudomása szerint az új elvekrőla
vagyonügynökség még nem döntött. A Körösi e helyzetben ál
lami vállalatként működik tovább.

Késik a privatizáció

A polgármesteri hiva
tal kijelenti, hogy a tár
saság ügyvezeté
sében nem kíván részt
venni, de a társasági jo
gok gyakorlására kép
viselőt fog kijelölni."

Minderről tehát múlt
év február 6-án állapo
dott meg a polgármes
teri hivatal és a Pecten
Kft.

Az ügybenérdeklőd
tünk a kft. képviselőinél
is, ám mivel őket a fenti
képvise lő-testületi

ülésrenemhívtákmeg,
í gy a polgármester
aggályair61sincsenek
pontos informáci6ik,
ezért az ügyben állást
foglalni nem tudnak. A
polgármesteri hivatal
ban azonban Kolohné
Kulik Éva főmunkatárs
tól megtudtuk, hogy
február 20-a előtti na
pokban a cégbíróság
tói megkapták a már
m6dosított társasági
szerződést... (Minden
esetre azt mondják,
hogy a rossz házas
ságnak előbb-utóbb
válás a vége.)

-oke-

selőjefolytatott tárgya
lást. "A felek megállapí
tották, hogya polgár
mesteri hivatal ajánla
tát elfogadják, melynek
megfelelőena kft. 1991.
február 28-i pénzügyi
zárását követően kép
viselőiknek megbízást
adnak a társasági szer
ződésmódosítására...

ÉpÜl agyomaendrődiShell-kút (1991).
A terület az önkormányzaté marad

részt venne a Pecten
Kft. irányításában, és
betekinthetne az ira
tokba. Bár dr. Frankó
nak lett volna iavasla
ta a Kft. iránYItásában
résztvevő személyre,
ám Gel/aiJ6zsefalpol
gármester azt javasol
ta, hogy a testület ne
hamarkodja el a dön
tést, hiszen még nem
tudni milyen végzettsé-

.gű emberre lenneszük
ségük, milyen hatáskö
re lenne a Kft.-ben a ki
jelölt személynek: 
Járjuk körbe ezt a té
mát, s majd utána
döntsünk -mondtaGel
lai.

Információink szerint
a képviselő-testület·
1990. november 13-i
ülésén hozott határo
zata alapján felhata/
mazták a polgármes
tert, hogya vál/alko
z6kkal- Tímár Ernó és
társai - a szükséges

.elókészító tárgyalá
sokon a testület meg-•
bízásáb61 járjon el.

Múlt év február 6-án
a városházán a polgár
mesteri hivatal és a
Pecten Kft. 4-4 képvi-

Dr. Frankó Károly
polgármester az önkor
mányzati testület feb
ruár 6-i ülésén némi
képp méltatlankodva
tájékoztatta a testüle
tet arról, hogy a Shell- l

kutat építő és működ
tető Pecten Kft. immá
ron több mint egy éve
késlekedikatársasági
szerzódés m6dosítá
sávai. UQyanis amikor
a Shell-kút földterületé
vei az önkormányzat
belépett a kft.-be, ak
kor a társasági szerző
dést a cégbíróságon
módosítani kellett vol
na.

- Mindez azonban
már több mint egy éve
még mindig nem történt
meg.Tartottunk itt a vá
rosházán egy jogász
jegyzőt (dr. Tímár
Gyöngyi - a szerk.) és
egy jogtanácsost is fi
zettünk(dr. Varga Imre
a szerk.), s mj3gis Ko
lohné Kulik Eva - aki
majd csak két év múlva
lesz végzett jogász 
volt az, aki felfedezte,
hogy a szerződés hiá
nyos. Az önkormány
zatnak.ebből ugyan
kára nem származott,
de rendnek kell lennie 
mondta a polgármes
ter,s megjegyeztemég,
hogy más kérdés az,
hogy olyan vállalkozók
is vannak, akik nem
igen szeretnek admi
nisztrálni...

Apolgármester java
solta, hogy a testület
tagjai közül valakinek
képviselnie kel/ene az
önkormányzatot a kft.
ben. Ez a képviselő



12 520- BeszM 1992. február

A VÉLEMÉNY SZABAD
Levél Tamás Gáspár Miklósnak

Tamás Gáspár Miklóst nemrégiben vá
lasztották meg azSZDSZ Országos Tanácsa
elnökének. Ez alkalomból ls értékelte a
SzabadDemokratákpártjánakhelyzetét az
SZDSZ 4x4 oldalas címO hetIlapjában. Ta
más Gáspár Miklós szerint "az SZDSZ pél
dátlanul súlyos (talán visszafordítha
tatlan) válságát, hanyatlását nem szabad
letagadnI. A pártbels6 élete nfvójában, p0
litikai kifinomultságában, az egymás Iránt
tanúsftott toleranclában, humorérzékben,
szellemi úJftókedvben és képzeletgazda
ságban nem kOlönb az MDF-énél vagy a
Klsdazdáékénál. A "szürkeállomány"
pártjából a szürkeség pártja lettünk. Értel
miségi barátaink átpártolnak a FIDESZ-

hez, a kiváló szakért61 réteg az MDF-hezés
az MSZP-hez. A vállalkozók hátat fordf
tottak nekünk, a szakszervezetek sem
ránk várnak. Drága Barátaim! Segftsetek,
hogy lekOzdjük az apátlát és a vlszolyg'st,
hogyha lehet még mentsOk meg együtt a
pártot, amely szerintem nem nélkOlözhe
t6, senkimás (a FIDESZsem) helyettesfthe
ti ... A kfméletlen önbfralat elengedhe
tetlen, de én a jöv6ben nem f6ként evvel
szeretnék foglalkozni, hanem annak kl
ókumlálásával, bogyan el6zbetJOk meg
azt, bogy magunk ls ne basonulJunk az
MDF balkáni Magyarországához - hisz ml
volnánka másikMagyarország. Nem Igaz?

.Vagycsak voltunk?"

Tamás GdspárMik16sgon
dolataira a gyomaendr6di
SZDSZ szervezet nevében Fe
kete Elemérügyviv6.vá1aszo1la
pártelnökhrek (rt levelében:

Általam nagyrabecsült és
Tisztelt T.G.M.!

Az ez évi 4x4 oldalas 5.
számában megjelent írásodra
szeretnék reflektáini.

1955-től - 18 évesen 
kezdtem a politikára jobban
odafigyelni. A híreketa civili
zált országok tnagyarpyalvű

adásaiból szereztem be. Ze
nei neveltetésemet pedig a lu
xemburgi rádiónak köszön
hetem.

Igen hamar felismertem,
milyen rendszer is van a mi
ha~nkban. Rövid időn belül
felismertem, hogy országun
kat egy idegen hatalmat ki
szolgáló társaság az alacsony
homlokúak bandája vezeti a
romlásba. Ezt a véleménye
metnem is rejtettemvéka alá,
nem is lettbelőlemsemmikü
1önös' csupán egy egyszerű

érettségizett villanyszerelő.
1956-os csekély ügyei

mért megbélyegzett lettem.
Az 1980-as évek elején

kezdtem észrevenni, hogyha
zánkban ismét van demokra
tikus ellenzék.

Az 1980-as évek második
felében a SZ.E.R. adásaivól
kezdtem megismerni a de
mokratikus ellenzéket fém
jelző neveket. Érdekes dolog,
hogy a jelenlegi kormánypár
tokat fémjelző neveket nem
sikerült megismernem a

SZ.E.R.-ból.Vajon holvoltak
a veszélyes időkben? ..

Kedves Gazsi!
ASZ.E.R.-nek annakide

jénadöttnyilatlmzataidmag
nófelvételeinek nagy része
ma is megvan nekem.

Na, gondoltam ez az a fic
kÓ' a barátaival, akikhez ne
kem is tartoznom kell és a
megfelelő pillanatban csatla
koznom kell hozzájulc. Ezek a
fiúk és leányok azok, akik azt
akarják amit én, csak sokkal
jobban csinálják és okosab
bak.

Ez a pillanat 1989 tava
szán következett el Gyoma
endrődön. Békés megyében
elsó1cént 11 fővel megalakí
tottuk az SzD. Sz. helyi szer
vezetét. Az alapító iratot
félve, feszengve, a járókelő

ket, ablakokat figyelve - nem
figyelnek-e, vagy fotóznak
bennünket-vittükelBékiGa
bikának a Déri Miksa utcai
házba azzal a megjegyzéssel,
hogyvidékről jöttünk és segí
teni akarunk nektek.

Ezt követően kezdtünk
mozgolódni,létszámunkgya
rapodott, és jöttek a győzel

mek, meg egy hatalmas
pofon. Ez a pofon még ma is
bénítóan hat.

Deme Zoltán képviselő 6r
a választási győzelmének éj
szakáján megtagadott ben
nünket és az MDF-hez
szegődött.

Telefonbeszélgetésben
becsmérelte az SZDSZ-t. A
bibliában is van ilyen leírva,
Krisztust is megtagadta egy

tanítványa az utolsó együtt
töltött éjszakán,hajólemlék
szem Péternek hívták. Nem is
fontos, a lényeg az, hogy De
me úr pap létére megszegte
adottszavát.Ezötkellőenmi-
nősíti. .

Mi ezzel a nagy bakival já
rultunk hozzá az SZDSZ ba
jaihoz, amit ma is szégyelünk. .

Egyszerű ember vagyok és
a politikához sem értek külö
nösebben.Éppenezért,ha ne
kem annak idején valaki azt
mondja, hogy a pártállam bu
kása után ennek az országnak
olyan demokratikus kor
mánya lesz, melynekén ellen
zékije leszek, nem hittem
volna el. Nem hittem volna el,
hogy olyan leszez a kormány,
amellyel szemben "Demok
ratikus Cartát" kell megfo
galmazni. Nem hittem volna
el. hogy elyan kormány lesz,
amely a Carta aláíróit háttér
be szorítja, netán felmenti ál
lásából.

Nem hittem volna, hogy
olyan kormány lesz ez, ame
lyikszétzilálja tevékenységé
vel a lakosságnak a
demokráciába, a rend
szerváltásbavetett hitét és el
fordítja, sőt szembefordítja
az embereket a politikával és
passzívvá teszi.

Nem hittem volna, hogy
olyan kormány és rendszer
lesz, ahol olyanszínvonalú fó
rum alakulhat ki, mint a hír
hedt Kónya-Petővita, vagy
taxisblokádot provokált ki
maga ellen, vagy ügyetlen
fegyverüzletet csinál ésutána

még ráadásul nem mond iga
zat. Mindez a fel nem sorol
takkal együtt kétségbeejtőés
szörnyű.

Ugyanúgy érzem a zsige
reimben most is, mint 1955
ben, hogy valami nagyon
helytelen irányban haladunk,
mint annak idején, csak most
másképpen. Egyszeruen nem
értem, hogy hogy nem lehet
ezt az országot jól és beszüle
tesen vezetni?

Nem értem miért van
szükség ily~n szégyenteljes
alűrökreés bakikra? Te érted
ezt Gazsi?

Az egésznek a tetejébe itt
van a miSZDSZ balhénk.Eza
szörnyű Küldöttgyűlés, ami
re Eörsinek azt kellett mon
dania talán a 168 órának,
hogy "bekeveredett az
SZDSZ-be a fradista B-kö
zép", Azt hiszem Eörsi na
gyon közel jártaz igazsághoz.
Fájdalom.

Nézzük az elnökválasz~

tást. Én Dornbachra voksol
tam volna, és nem /l1: a bajom,
hogy Péter nyert, hanem az,
ahogyan nyert, ésami gyözel
mét megelőzte.Azt hiszem az
ilyen magatartásformának
nincs helye az SZDSZ-ben.
Ha ez abekiabálós. fütyülős

magatartásforma kerül fö
lénybe az SZDSZ-ben, akkor
ennek a pártnak én már nem
leszek tagja. Mindig arra vol
tam büszke, hogy az SZDSZ
összetart és magas inteligen
ciájú profikkal van tele. Ne
ked mindig hittem kedves
Gazsi, és ma is hiszek. Éppen
ezért mélyen kétségbe ejtett
az, amit leírtál, a fent neve
zett négyoldalasban. Különö
sen sújt ez a mondat: "A
,.szürkeállomány" pártjából
a szürkeség pártja lettünk".
Szerintem az SZDSZ-nek
meg kell tisztulnia, mert ha
nem, akkor eltűnik ez a vala
mikor nagyszerű csapat.

Nem akarok egy életen át
.ellenzéki lenni!

A Gyomaendrődi SZDSZ
szervezet egyetértésével is
meretlenül is baráti üdvözlet
tel:

Fekete Elemér
ügyvivő
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ÁFÉSZ
Igazgatósága

Már most rendeljen kerítés. kor
Il\lelcmeket, knmi7.st,· kiegés7.ítŐ

kish6tort, egyéni elképzelés sze
rint, faesztergályoszást. Szolid
árak, pontosság. Kerekes Mihály
Szarvas, Bacsó B. u. 6/1.

Kőm(1ves. burkoló. és ács s7.ak
mában munkát vállalok tavaszi
kezdéssel, olcsóbb árajánlattal.
Hruscsán Pál Kondoros, Klapka
u.88.

Trabant Combi sUrgooen eladó.
Érdeklődni: 11-774-es telefon
számon.

Félautomata 10/100 Diamant
kötőgép eladó. NagyOzemi ter
melésre is alkalmas. Érdeklődni:
Szarvas. Kossuth u. 8. Tel.: (67)
12-450

ElAdó 1.500 négyszögöl sr.ántó
föld a Kenderföldön, valamint
50 l-es boros hordó. Molnár Pé
terné Szarvas. Markovitz u. 3.

Kulcsmásolás megvárható! Biz
tonsági zárak felszerelése, árusf
tása. Cslk Sándor Szarvas, Kis u.
2. Délután 4-7 óráig Telefon: 12
426

Hunyán gázf(1téses családi ház,
gyOmölcsös szőlőskerttel eladó.
f: rdeklődni: Gyom aendrőd:

Endrődi 6t 8. Telefon: 31-330

Békésszentandráson 140 négy
szögöl körösparti telek eladó.
Petrov Szarvas, II. kk. 4.

85 literes hidrofor, Camping ke
rékpár eladó. Telefon: (67) 13
065

Vlisártéren garázs eladó vagy ki
adó. Érdeklődni: Szarvas, Kos
suth u. 8. Tel.: (67) 12-450

Gyom aendrődön OdOlőkörzet

ben 5.50x7 m-es alnplábazattal,
téglával. tetősferkezethez fa
anyaggal 164 m -es vízparti telek
eladó. MMt van, víz. gáz beve
7.etve. Érdeklődni: 31-055-ös te
lefonszámon de. 9-13 óráig.

Gyomán Rácz L. 39. közm(1vesí
tett 300 négyszögöl porta elké
szített alappal eladó.
Érdeklődni: Endrőd. Mirh6i u.
l. Majoros Lász!ónál.

2 •••
400 m -es zártkert a vízparton
Gyomán, a siratói holtág mellett
eladó. Érdeklődni: Gyoma: Sal
lai u. 30.

Fedeztetésre ajánlom Gold
Sable Collie knnomat. Eredmé
nyei: kétszer kittlnő m. Bírálta:
Gllnther Rali (NSZK). Gyoma
endrőd. Bem u. 6.

Rimoldi sztlcsgép eladó. Irány
ár: 50 ezer forint. Katona Kál-'
mán Gyomaendrőd. Könyves K.
u.20.

Jó állapotban lévő peJenkáz6s
gyerekágy és olasz sportkocsi el
adó. Olcsó, de még Ozemképes
varr6gépet vennék. Érdeklődni:

Demeter. Gyomaendrőd, Ber
csényi u. 3.

Trabant olcsón eladó egyben
vagyalkatrészenként. Érdeklőd
ni: Szabó Gyomaendrőd, Zrínyi
u. 3. egész nap.

Kis parasztház albérletbe kiadó.
Érdeklődni: Gyomaendrőd,
Pásztor u. 13.

Karambolos Wartburg egyben
vagyalkatrészenként eladó. Csa
pó, Gyomaendrőd, Körgát u. 2.

Endrődön Polányi M. u. 27. sz.
alatt 5 szobás. 2 fOrdoozobás ház
sOrgősen olcsón eladó. Érdek
lődni: a helyszfnen minden nap.

Eladó Gyomán az Asztalos u. 33.
sz. alatti 3 szobás családi ház. Ér
dek�ődni: Gyoma, Sallai u. 30.

3 szobás összkomfortos lakás, és
pocosi kert eladó. Gyomaend
r6d, Vásártéri ltp. 31/c. I. 3.

Két szoba összkomfortos családi
ház eladó. Lehel u. 3/ I. sz. alatt.
Érd.: Gyom aendrőd Vásártéri
ltp. 221B LakóteJepit beszám í
tok.

BOfékocsi KÖ JÁL engedéllyel
eladó 80 ezer Ft-ért. Lada szgk-t,
sertést, birkát beszámftok.. Gyo
maendrőd, Kárász u. 2.

G yom án 2x2 szobás összkom 
fortos központi ftltéses családi
ház eladó. Lakótelepi 1.5 szobás
lakást beszámítok. Érd.: Oyo
maendr6d, Hooök u. 60.

Bl1fékocsi KÖJÁL engedéllyel,
ostyaslll6gép, MHF típuro fagy
lalt fagyasztó, 2 karos kávéfőző

gép eladó. Érd.: 19 óra után a
31-787-es lelefonszámon.

Eladó O km-es négyOtemtl Tra
bant Combi és I db új típus6 Babetta.
Kokovszi János Gyomaendr6d, Kis
faludyu.2.

Békésszenlandráson Siratói OdO
lősoron 140 négyszögöl vízparti te
lek eladó. Erd.: Csík Imre,
Békésszentandrás, Bocskai u. 38/a.

Március l-jétől bútorozatlan 2
szobás lakás albérletbe kiadó. Érd.:
Szarvas,Tompa~~u.12.

Száz négyzetméteres családi ház
(Gyomaendrőd,Berzsenyiu.6/1.)el
adő. Érdeklődni: Gyomaendrőd.
Gárdonyi II. 21. szám alatt, VAgy
munkanapokon a (67) 31-202-es te
lefonon. Kerekiné.

DaciaTX 131 O-eseladó.Gyártá
si éve: 1988. Mtlszakija érvényes
I994-ig. Megkímélt állapotban ext
rákkal. Irányár: 130 ezer fl. Érdek
lődni: Balázs De7.sŐ Gyomaendrőd,

Hantoskert! II. 14.

MEGHÍVÓ
A Gyomaendrőd és Vidéke Áfész

Igazgatósága értesíti a szövetkezet
tagjait, hogy 1992. március 4-12

, .. között ,
RESZKOZGYULESEKET

tart az alább felsorolt helyeken és
időben:

1992. március 4-én 8.sz. Bisztró helyIsé-
szerdán 18órakor: gében (Bajcsy u. 119.)

a 2.sz. Általános Iskola 12.sz. körzet
helyiségében 1.sz. kör- Napkel~t' Vendéglő

zet helyiségében (Fő u. 67.)
Körös Étterem helyl- 25.sz. körzet

ségében 2.sz. körzet Öregszőlőben, a Kon-
Déryné Mővelődésl dorosl úti ÖNO helylségé-

Ház 22.sz. körzet ben 29.sz. körzet
Gulyás Falatozó helyl- 1992. március 1O-én

ségében 28.sz. körzet. kedden 18órakor:
1992. március 5-én 8.sz. Bisztró helyIsé-

csütörtökön 18órakor: gében (Bajcsy u. 119.)
a 2.sz. Általános Iskola 7.sz. körzet

helyiségében 11.sz. kör- 11.sz. Italbolt helyisé-
zet gében (Katona u. 22.)

Körös Étterem helyl- 10.sz. körzet
ségében 3.sz. körzet Napkeleti Vendéglő

Déryné Mőve/ődésl helyiségében (Fő út 67.)
Ház 23.sz. körzet 26.sz. körzet

Endrődi Cipész Szö- 1992.márclus 11-én
vetkezet helyiségében szerdán 18órakor:
27.sz. körzet 8.sz. Bisztró (Bajcsy

1992. március 6-án 119.) 13.sz. körzet
pénteken 18órakor: 10.sz. Italbolt (Fő út

5.sz. Bisztró helylsé- 128.) 9.sz. körzet
gében (Vásártéri ltp.) 1992. március 12-én
6.sz. körzet csütörtökön 18 órakor

MEDOSZ helylségé- 10. sz. Italbolt (Fő út
ben 4.sz. körzet 128.) 8.sz. körzet

Hfdfő vendéglő helyl- 9.sz. Büfé helylségé-
ségében24.sz. körzet ben(Bajcsyu.145.) 14.sz.

BIrkacsárda helylsé- körzet
gében (Nagylapos) A részközgyűléseken

30.sz. körzet a személyre szóló meg-
1992. március l-én hfvón szereplő napirendi

szombaton 10órakor: pontok kerOlnek megtár-
az ÁFÉSZ tanácsko- gyalásra. Az Igazgatóság

zótermében (Kossuth u. a szövetkezet tagjait a
33.) 15.sz. körzet részközgyülésekre ez

1992. március 8-án úton ls meghfvja, és kér',
vasárnap 9 órakor: hogy a cfmükre megkül-

a hunyai Mővelődésl dött meghfvón feltünte-
Házban 34.sz. körzet tett helyen szfvesked-

1992. március 9-én jenek megjelennI.
hétf6n 18órakor:

5.sz. Bisztró helyisé
gében (Vásártéri ltp.)
5.Sz. körzet
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Felad6 neve: .
Cfme: .
Az apr6hirdetés szövege: .

zés alkalmával az után
képzésre kötelezettnek
magával kell vinnie az
utánképzésre kötelezés
okát tartalmaz6 ok
mányt Ibír6sági ítélet,
szabálysértési határo
zat/, valamint személyi
igazolványát.

Először egy "feltár6"
foglalkozás keretében
elvégzik a kötelezett el
méleti, gyakorlati isme
reteinek, valamint köz
lekedési szokásainak
felmérését, majd a köte
lezés oka- és a felmérés
eredményeként az után
képzési programok va
lamelyikébe besorolják.
1A programokat a
13911991. IX.29.!
Korm. rendelet mellék
lete tartalmazza.! A kö
telezett résztvesz a
program foglalkozása
in, melyről igazolást
kap. Az igazolás birto
kában az eltiltási idő le
telte után a rendőrhat6

ságnál visszakapja ve
zetői engedélyét. Az
utánképzésen mindig
vezetésre alkalmas álla
potban kell megjelenni.

Az utánképzés díjkö
teles, mely tartalmazza
az esetleges vizsgadíjat,
illetve igazolás kiállítá
sának díját is.
Bővebb felvilágosí

tást a Békés megyei
Közlekedési Felügyelet
Utánképzési Csoportja
ad. Telefon: 22-984.

A rendőrség

tájékoztatója
a gépjárművezetők

utánképzéséről

Jelenleg hatályos köz
úti közlekedési törvé
nyünk az 1988. évi I.tv.,
mely 1988.júliush6ü1
jén lépett hatályba. E
törvény 18. paragrafus
141 bekezdése kimond
ja, hogy utánképzésre
kell kötelezni azt a jár
művezetőt,akinek a ve
zetői engedélyét köz
lekedési bűncselek

mény, vagy szabálysér
tés miatt visszavonták,
annak visszaadása előtt,

illetve aki sorozatosan
megszegte a közúti for
galomra vonatkoz6 sza
bályokat és emiatt a
szabálysértési hat6ság - .
határozattal - szabály
sértési - bírsággal súj
totta. E jogszabály
végrehajtására született
meg a 13911991.
IX.29.! Konn. rendelet,
mely 1992. január h6
ü l-jétől lépett hatályba.

A fentiek értelmében
tehát akinek vezetői en
gedélyét büncselek
mény vagy szabálysér
tés miatt a hat6ság
visszavonja, s annak ha
tárideje 1992. január h6
Ol. után telik le, azután
képzés elvégzésének
igazolásáig vezetői en
gedélye, igazolványa
nem adhat6 ki. Az után
képzést a megyei Közle
kedési Felügyelet
szervezi. IBékéscsaba,
Kétegyházi u. 2.száml
Az utánképzési csoport
hajtja végre. A jelentke-

tókmunkájára, és a pótlék
esetleges megszűnése anyagi
veszteséget jelentsen szá
mukra.

Az eredeti javaslat szerint
az óvodai vezetőknek 6 ezer
re, az általános iskolai igazga
tóknak 10 ezerre, a kö
zépfokú tanintézetek iga7.ga
tóinak pedig havi 15 ezer fo
rintra emelték volna a vezetői

pótlékot. Az illetékes önkor
mányzati bizottságok azon
ban ezeket az összegeket
túlzottan magasnak találták,
s ezért a következő javaslat
született: Az óvodák és a ze
neiskola esetében 4 ezer, az
általános iskoláknál 7 ezer,
míg a középfokú iskoláknál 9
ezer forint legyen a vezetői

pótlék összege ez év januárel
sejétól.

A képviselő-testület két le
hetőség közül választhat a
február 25-i önkormányzati
ülésen. Az egyik esetben a
megemelt vezetői pótlék kü
lönbözet miatti költségét 
497 ezer 304 forint - a város
biztos(tja, a másik esetben e
mintegy félmillió forintnak
csupán a felét állja, a fenn
maradó összeget pedig az in
tézményeknek kell költségve
téseik terhére kigazdálkodni.

H.E.

Emelik a vezetői

pótlékokat
A város jegJzője Csorba

Csaba azzal a keréssel fordult
a képviselő-testülethez, hogy
módosítsák az oktatási intéz
ményekben megállapított ve
zetl)i pótlékok összegét. Egy
1984-es Állami Bér- és Mun
kaügyi Hivatali rendelkezés a
vezetői pótlék minimális
összegét 700 forintban hatá
rozta meg. A maximális érték
határa a csillagos ég. Az óvo
dák vezetöi jelenleg havi
2750, az általános iskolák
igazgatói 3330, a középfokú
iskolák igazgatói 3850, míg a
zeneiskola vezetője 1650 fo
rint vezetői pótlékban része
sül. A jegyző a kért emelé.'>t
azzal indokolta, hogya fenti
összegek ma már nem ösztön
ző hatásúak, és országos vi
szonylatban is alacsonyak.
Egyébként pedig az a gyakor
lat alakult ki, hogy a megvá
lasztott igazgató alapfizetését
vezetőimunkájára való tekin
tettel - kollégáihoz képest
aránytalanul - felemelik. Ha
aziga~ató vezetőimegbízása
megszunik, az alapbérét ter
mészetesen nem sorolják
vissza, s így ez bérfeszültsé
get is okozhat.

Az indoklásban az áll még,
hogy a vezetöi pótléknak ösz
tönzően kell hatnia az igazga-

A Kiirzeti S7.ó-Bes7.éd díjmentesen jelenteti meg
azoknAk a7. olvasóknak a7. apróhinlelését. IIkik IIz1
a7.lIlábbi s7.elvényen küldik be megjelentetéc; céljá
ból. A s7elvényen II megjelölt helyre kell beírni II

kívánt szövegel, éc; II s7.elvényt levele7.ölapon vagy
borítékhan kellclküldeni a követke7.Őcímre: Körte
t1Szó-8e,c;zéd 5540Szarvs.'l, Pf.: II t.

EW apróhirrleté<; szövege nem tarlalma7.hat ti-
zenót (l 5) s7.ónál többet! .
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Bethlen u. 17.), az 500 forintos vásárlási utal
ványt pedigStef Istvánné(Gyomaendrőd,Pe
tőfi u. 8.) nyerte. A szerencsés
keresztrejtényfe)tó1<nek gratulál a Nyú1cipő
Bolt és a Szóbeszéd szerkesztöségel
A nyereményeket a Nyúlcipő Boltban vehetik
át.

Horgászbotok: 1500
11000 forintig, ors6k
500-10000forintig, da
milok 80-300 forintig,
úsz6k 30-200 forintig.
Bármilyen típusú hor
gászcikk megrendelhe
tő!

egy BALZER CarboJet
ors6 1590 Ft értékben,
és egy 370 forintos hor
gászláda.

***
ADAM Horgászbolt
DAM és BALZER hor
gászcikkek széles vá
lasztékával és kedvező

árakkal várja vásárl6it.

A Szóbeszéd ezévi januári számában közölt
keresztrejtvényhely~megfeJtése: Hitel, Kelet
népe, Stádium, Lovakrul, Vilag.

A Nyúlcipő üzlet által felajánlott ajándé
kokközül aPUMAsportcipőtPintér Józsefné
(Gyomaendrőd,Radnóti u. 2.), az ADIDAS
sporttáskát Mlkó Lajosné (Gyomaendrőd,

A helyes megfejtők kö
zöttaDAMHorgászbolt
(Gyomaendrőd, Fő út
173-179.) által felaján
lott ajándékokat sorsol
jukki:
DAM Quick XLS 35-tí
pusú szenzoros kapás
jelzővel ellátott ors6
4900 Ft értékben,

A helyes megfejtéseket
a Sz6beszéd szerkesztő

ségének címére (Sz6be
széd 5500 Gyomaend
rőd,Dobóu.20.)küldjék

március l 5-ig. A levele
zőlapra ragasszák rá az
uj ságban találhat6
DAM-emblémát.

.9!
nyerteseI(



Jött a szeghalmi rendór a szolgálati Ford Escort
kombíval Körösladány felól, s kanyarodott volna
GyofTlaendród felé.rá a Hármas-Körös hfdjára.A ren
dór mint kiderült nem volt Ittas. csak a gázpedált ta
posta még akkor is, amikor már Inkább a fékpedált
kellett volna. A kanyarban kisodródott, az út is sfkos
volt egy kír.sit, majd rendórünk igyekezvén a hibát
korrigáln;' megtekerte a kormányt, s ennek követ
keztében a Ford az útszéli korlátnak csapódott. Na
gyot koppant, s azután megállt. Sérülés nem történt
csak a kocsiban keletkezett majdkétszázezer forin
toskár...

,r,
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rráncverseny
A Katona József MűvcWdési Központ február 15-én

szomhaton társastánc versenyt rendezett. Hat város - Bé
késcsaha, Gyula, Mezőkovácsháza,Szeghalom, Makó és
Gyomaendrőd - fiatal táncosai mérték &sLC tudásukat. A
14 év alattiak versenyéhen - amelyre 2) pár nevezett be - a
latin -amerikai táncok versenyében másod ik helyezést ért el
Oláh Tamás-Jenei Éva. Az irjílsíigi korcsoporthan 29 pár
indIJIt és Uhrln Zoltán·Polányl Anita a standani táncok
ban 5. helyezést ért el, míg a latin-amerikni táncokban a 2.
helyet szerezte meg a gYOlnaendr{)d i páros.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J

Katona József MOvelő

dési Központ:
Március
2. hétfő 18.00
GERGELY RÓBERT
SHOWTURNÉ
Közremiíködik a G IRLS
GROUP
3. kedd 10.00 Középiskolai
filharmóniai előadás
5. csütörtök 19.00-21.00
ÖNVÉDELMI TANFO
LYAM indul 16 éves kortól
Jelentkezés a helyszínen!
A tanfolyamot vezeti Szahó
Zoltán és Varga Zoltán.
6. péntek 7 órától, amíg a
készlet tart
CSEREPF~WIRÁGVÁSÁR
7. szombat 20.0003.00
DISCO
A míísorban 22.00 órát.ól
LOS ANDINOS koncert
9. hétfő 12.00 Ifjúsági filhar
mónia el6adás
ll. szerda 9-17.00
Használtruha-vásár
14. szombat 20-03.00
DISCO
18. szerda 19.00 "Soha se
mondd" címmel HERNÁDI
JUDIT est
20. péntek RÉS KONCERT
Előzenekar:KARABÉLY
21. szombat 20-03.00
DISCO

28. szombat 20-03.00
OISCO
Áprilisi ell5zetes:
Április 9. csiltörtök 19.00
mOR DIVAT STUDIÓ 01
VATBEMUTATÓ EST '92.
tavaszi-nyári divatújdonsá
gok

Déryné MOvel6désl Ház:
Március
2. hétfő 11.00 SULI MOZI
Tüskevár I-IL rész
5. cs(ltörtök 7-17.00 Import
ruha vásár
5. csütörtök 10.00
SULIMOZ]
Vízipók-csodapók
6. péntek 6-14.00 N6napi
vágott- és cserepesvirág vásár
17. kedd 19.00 ,,7 nap óta
szól a nóta" c. műsoros est
Vendégek:
- Kovács Apollónia _. cigány
dal
- Pere János - magyarnóta
- Szikora Jenő - táncdal
- IhosJÓlsef - humor
Ktllönbuszlndula K.J.Műv.
KÖlpontlól 18.30 órakor és
vissza a Déryné M. H-tól
20.30 órakor.
19. csütörtök 10.00
OVI-MOZI
- Erdei sportversenyek
20. péntek 18.00 Galambász
bál

1\ dévavnnyai Lnkatos JAS7.IÓ
nnk és felesp.gének kellemetlen
élményhen volt része ez év janu
ár 20-nn déltájban. amikoris
Gyomaendr6dr61 utaztak haza
Dévavnnyárn gppkocsijukkal. 1\
kőszigeli elága7.nstól pársznz mé
terre elébiik ugrott egy 1\7.

o Hogy az tltközést elkerllljem,
és hogy n gyomaendr6<li Körös
menti Vadásztársaság állomá
nyába tartozó vad épségét
megőrizzem, rMékeztem. A ha
vas. síkos út miall a kocsi meg
CSÓS7.ott, m egperdtllt és a
menelirány szerinti jobholdaIon
egy fánnk csapódott. Sikerlllt el
kertlInUnk az Utközést. s az őz

elsznladl. Szerencsére sem én,
sem a feleségem nem sértllt meg.
ám n kocslnkbnn komoly Mr ke
letkezelt. De a Providencia biz
tosító csak ?uban az esetben
fizeli ki a kárt, hn a vadás7.társa
ság ·1~a7.olRst ad a baleset körUI
ményeiről - meséli Lakatos
J.ászI6. akinek két dévaványai ta
núja is van.

- Éppen a kocsit toltuk ki az
árokból. am ikor a Körösmenti
Vadás7.társasáR egyik traktorja
közel('dell. s a rajta utaz6 két
vadász csupán érdeklődött, ám
nem segítettek. Bementem más
nap a vadászlársasághoz, de az
elnököl nem tnláltam. Követke
ző hP! hétfőjén a két lanúval el
lál "v.~ttnn a társaság elnökéhez,
mr'ghallgattak, majd az elnök
köz.ölte. hOI(Y el kellell volna üt·
nöm 117. óz-et, hogy igazolást kap
hassak a kárr61. - Mondja
Lakatos, aki ezt követően llgy-

, '
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ESZED
FÜGGETLEN VÁROSI
HAVILAP

Felelős szerkeszt6:
Hornok Ernő

védhez fordult. Az Ugyvéd leve
Iet írt a társaság elnökének. mely
szerint ..a fenti elinlé7.ési mód
nem lehet jellemzó a vadásztár
saságra. nyilvnnval6an valamifé
le félreértésról van szó, e7.ért
kérem, szJveskedjenek Ogyfelcm
balesetét leigazolni. hogy a bizto
sító a károkat megtérítse.....

Dr. Veréb Lajos, a Körösmen
ti Vndásztfirsaság elnöke szerint
a vadásztársaság szahályai ilyen
esetekben őt. mint elnököt arra
kött'lezjk, hogy egyértelm" bizo·
nyíték nélkü) ne IgazoUa a kár
oká!.

- Csak azért mert egy autóve
zető valami miatt rálép a fékre 
akár egy őz miatt is - és az árokba
fordul, arról mi nem lehetllnk.
Egyébként is azon a január 20-i
napon olyan síkos volt a dévavá
nY1l1 (II, hogy akár az albertville-i
téli olimpiát is meg lehetett volna
rendezni rajta. 1\ vadak pedig
köztudottan nemigen mozognak
a déli órfikban. 1\ társaságunk
két v'\elásza. aki szintén a kömyé
ken járt akkor - és a kocsit is
segítettek kihú71li - semmiféle
vadat nem látott. 1\ kár csak
ako or lehetne igazán bizo
nyítható, ha II gépkocsi iltkóz.ótt
volna az ÓZ7kJ. Szeretném még
megjegyezni, hOl\Y a múlt évben
is komoly pénzeket fizettllnk ki
kárrészké n t a károsuita kn ak.
M indem ellell nem elhanyagol
ható kfirunk. hogy 87. e1pus7.lult
,.~.-l értékét senki sem f!z.ell meg
s7ilmunkra - mondta végUI dr.
Veréb Lajos.
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NEMLOPTAM,
NEM CSALTAM,

"NEM HARACSOLTAM SOHA
- mondja a volt elnök

Az EndrődiCipőipariSzö
vetkezet ez év február 24-i
közgyülésére dr. Hanyecz
Károlya szövetkezet elnöke
levelet küldött a Soproni ÁIIa
mi Szanatóriumból. Levelé
ben többek között közölte,
hogy lemond elnöki tisztségé
ről. A közgyűlés tudomásul
vette a7. 1987. június 25-én
megválasztott elnök lemon
dását, s Feuerwerker Gá
bort (44 éves) választották az
ENeI vezetőjévé.

Az új elnök a Szóbeszéd
nek elmondta, hogy a közgyü
lés, min t egyedü li jelöltet
választotta meg elnöknek.

Az 1991-es esztendőt

többmilliós veszteséggel zárta
a szövetkezet, a piacok besm
kü1ése, az elrontott kereske
delmi megállapodások miatt,
miközben raktárra termel
tünk. A kÖ7.gYŰlés egyébként
a dolgozók javaslatára vizs
gálóbizottságot hozott létre,
amell a veszteségek okát és a
felelost, felelősöket kutatja, s
az esetleges felelősségrevo

nást kezdeményezi mondta
FeuerwerkerGábor, aki a szö
vetkezet átalakulásáig vállal
ta az elnökséget. (Feuer
werker 1967 óta dolgozik a
szövetkezetnéI.)'

Túl ken élnünk a jelenlegi
helyzetet, ami ken töreked
nünk, hogya szövetkezetet ne
számolják fel. A 280 fizikai
dolgozó mellett 180 nem fizi-

kai dolgozónk van. A vezető

ség már döntött a nem terme
lő szféra felülvi7.sgálatáról. és
az esetleges létszámleépítés
ről. Általános költségcsök
kentést tervezünk, hatéko
nyabbá kívánjuk tenni a ter
melést, és igyekszünk csök
kenteni a készleteket.

Dr. Hanyecz Károlyt a
Soproni ÁJIami Szanatórium
ban hívtuk fel telefonon. Az
ex-elnök azt kérte, hogy majd
hazatérése, március 17-e
után, személyese:: :Jyilatkoz
hasson. Dr. Hanyecz Károlyt
otthonában kerestük fel.

(10. oldal)

1992.
MÁRCIUS 15.

1. ÉVF. 4. SZÁM 1992. MÁRCIUS ÁRA: 17,60

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

Vezérigazgató
lett az

elnökasszony
Lemondott elnöki tisztségéről március 2-án az Endrőd és

Vidéke Ta1<.arékszövetkezet igazat6sági ülésén Kulik IstVánné
a pénzintézet elnökasszonya. Persze, döntésének oka nem a szö- ,
vetkezet múlt évi 26 miIIi6 forintos nyeresége volt, hanem az,
hogy Kuliknét - aki négy éven át vezette a szövetkezetet - egy
újonnan alakul6 budapesti székhe/ylJ bank vezérigazgat6i be
osztására kérték fel.

Kulik IstVánné elmondta lapunknak, hogy a négyéves sike
res takarékszövetkezeti munka uátn a most felajánlott munka
kör új szaklTUli lehetőségeket és feladatokat jelent számára.
Az Endrőd és Vidéke Takaréksz6vetkezet megbfzott elnöke
Szatmári Gergely' lett.

-oke-

Koszorúzfak a
kommunisták

.Endrődőn
(5. oldal)

KITÜNTETÉS
A március 15-i ünnep al

kalmából Kádár Béla kül
gazdasági miniszter, és dr.
Farkas László áIlamtiLkár.
régiónk köztársasági megbí
zottja március 10-én Békés
csabán a Megyeházán
kitüntetéseket adott át.
amelyekkel az 1956-ban ta
núsított forradalmi helyt
állást ismerték el.

1956-os Emlékérmet87
en kaptak. kÖ7.tük hét gyo
maendrődi. Városunk
kitiintetcltjei: Besenyei Ist
ván, J akó László, Krucsó
László, Muth dám. Pintér
András. Szatmári Lajos és
Timár Károly.
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Szabadlábon a
1992. március

disznókl

Tudósítás a képviselőtestület üléséről

Ökováros svájci
frankból

A tettes ismeretlern
Batánnak felmondtak

1991.végén elkészűlt az igazságügyi műszaki szakértői véle
mény az immáron két éve z.árva tartó sportcsarnokról. A képvi
selő-testület ezt követőenmegbízta a jegyzőt, hogy az ügyben
érintett dolgozókkal szemben kártérítési. illetve a még munka
viszonyban álló munkatársak esetén folytasson le fegyelmi el
i~rást. A Polgármesteri Hivatal ez év elején a Szarvasi Városi
Ugyészségen bűncselekmény alapos gyanúja miatt feljelentést
tett Ismeretlen tettes ellen. Azügyés7ség azonban a nyomozást
megtagadta. mivel a feljelentett cselekmény ti. a tetőszerkezet

hibás szigetelése nem bancselekmény.
A polgármesteri hivatal mindenesetre két városházi dolgozó

Tamási Józsefné és Batárl Lajos ellen indított fegyelmi eljá
rást. Tamásiné. mint a városfejlesztési iroda korábbi vezetője
írásbeli figyelmeztetést kapott. A munkáltató figyelemmel volt
arra. hogy Tamási Józsefnét már korábban más alacsonyabb
beosztásba helyezték a csarnok kivitelezési hibái miatt.

Batári Lajost a városfejlesztési iroda dol~ozójáta fegyelmi
után a munkavégzés alól felmentették. Batari Lajos a döntés
ellen fellebbezett. Mint azt dr. Frankó Károlypolgármestertől

megtudtuk. hogy nem csupán Batári Lajos hibáztatható. Tény
azonban. hogy az építési naplót nem dokumentálta precízen.
Idó'közberi. az építési költségek csökkentése érdekében meg
változtatták a kivitelezést, s ezt a tervezővel nem egyeztet
ték.

Mindez nem varrható csak és kizárólag Batári Lajos nyaká
ba. A rosszul felépített sportcsarnok a korábbl vezetés hIbli
Ja. Ám Batárinak mégsem lehetett csupán egy írásbeli
figyelmeztetést adni, hiszen erkölcsi és anyagi kárt is okozott
munkájával mondta a pol~ármester.

Múlt év december elejen megpróbálták eltávolítani a tető

szerkezetból az aminoceU szigetelőany,agot, de kevés sikerrel.
Ezért mint arról Csorba Csaba jegyzó az önkormányzat már
cius 24-i ülésén beszámolt olyan megoldást kellett találni,
melynek során a szigetelőanyag a helyén maradhat, de az ami
nocelIból eredő formaldehid kicsapódása megszűnik.Dr. Vár
falvi János építésügyi és igazságügyi szakértő ez év március
ll-re készítette el a szükséges tanulmánytervet 45 ezer forin
tért. A kivitelezéshez szükséges szakvéleményt dr. Kakasy
László okleveles építészmérnök, műszakiszakértőcsinált meg.

A munkálatok lényege, hogy bt'Jvftlk a tetőtér szeIl6zé.~ét,

ugyanakkor az álmennyezetet légmentesen lezárják. A pol
gármester elmondta. hogy a javításra 5 millió forint van félre
téve. s a tervek szerint szeptemberre nyfllk meg a
nagyközönség előtt az akkorra már 2 és féléves sportcsarnok...

H.E.

Bizonyára olvasóink kö
zii/ többeknek szemetszlÍr a
fenti két efm, melyek önma
gukban külön-külön talán je
lentéktelennek tűnnek, de (gy
egymás alatt vegyes gondo
latokm kelthetnek. A március
24-i önkormányzati ülésen
az egyik téma kapcSán a pol
gármester javasolta a meg
jelentetendő cikk efmeként a
"Szabadlábon a disznók"-at,
annak ellenére, hogy e sorok
frója már akkor eldöntötte,
hogy" Tudós(tás a képviselő

testii/et üléséről" lesz a efm.
Hogy az ülésen jelvetett ja
vaslat ne menjen veszendőbe

- k.erült a polgármesteri efm
is a cikk. fölé.

A témát egyébként Hunya
Lajos képviselő vetette fel,
miszerint az endrődi 3.sz.
Altalános Iskolától alig 10
méte"e egy Tóth Károly nevlJ
polgár disznókat nevel az
udvarán. Ebben mégnem len-

Dr. Frankó Károly
polgármester az ön
kormányzat március
24-i ülésén tájékoz
tatta a jelenlévőket,

hogy Gyomaendrőd
városa és Kerekegy
háza község közösen
nyújtott be pályázatot
az Illetékes minisztériu
mokhoz. A svájci parla
ment korábban 200
millió svájci frankot
szavazott meg a volt
szocialista országok
környezetvédelmi fej
lesztéseire. Magyaror
szágról csak Gyoma
endrőd és Kerekegy
háza nyújtotta be pá
lyázatát, amely, ha
kedvező elbfrálásban
részesül, úgy modellér
tékünek számító, jelen
tős környezetvédelmi

ne semmi rendkfvüli, ha s 20
30 ki/6s disznók kapnának
rendesen enni, és nem kóvá
jognának egész nap az udva
ron felhalmozódott 10-20
centis trágyában.

Dr. Valach Béla egy évvel
ezelőtt a környékbeliek pana
szátoNoso~ii~~k~ett.an

nál is inkább, mert az iskola
közelében az em/{tett á/lat
tartó tevékenysége miatt
már-már elviselhetetlen a
Ml.. FelszóUtották a pol
gárt, hogy február végéig fe
j ezze be áll att art6
tevékenységét, adja el a jó
szágot. Ezt nem teljesftette,
ezért 2 ezer forintos bfrságot
szabott ki a hivatal. A bfrsá
got azonban nem fizeti ki, s
ezt behajtani sincs mód.

Mielőtt a tehetetlenség
vett volna erőt a testület tag
j ain, sz61 ásra emelkedett
Gellai József alpolgármes
ter, s kimondta amit gondolt:

beruházás végezhető
el Gyomaendrödön.
Városunk mintegy
másfél, kétmilliárd fo
rintos vissza nem térf
tendő támogatást
kapna e célra.

Mint azt a polgár
mester elmondta a pá
Iyázatot valószfnüleg
májusban bírálják el.
Gyomaendrőd öková
rossá fejlesztésének
programját, azaz a pá
Iyázatot dr. Vass Csa
ba, szociológus,
ökológus szakember
készítette el 100 ezer
forintért. .

Az esetleges kedve
zőtlen elbírálás esetén
a Vass Csaba által el
készített program más
pályázatokra is be
nyújtható.

Nem a disznó a biidös, hanem
a trágya! A trágyát viszont
senki sem akarja onnan el
szál/ftani...

Bár szorosan a tárgyhoz
nem tartozott, de köz
egészségügyi szempontból
nem volt elhal/gatható, hogy
a 3.sz. Altalános Iskolában

már felütötte fejét a rühes
ség.

Dr. Kulcsár László azt
javasolta, hogy a környéken
lakók talán ind(thatnának
birtokháborítási pert az ál
lattart6 el/en, akinek diszna
jai álUtólag alkalmasint
át-átjárnak a szomszédok
kertjébe táplálkozni...
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Késik az egyházi iskola
3

Átalakul kazángyár

A S7.óheszédben már ol
vashattak arról, hogya Re
formátus Egyház iskolát
S7.eretne indítani a Kner em
lékműmellett volt ipari iskola
épületében.

Az egyháznak viszont
pénze nincs arra, hogy az is
kolaépület üres helyiségei t
herendezze. Szeretnénk, s
csak akkor tudnánk a tanévet
megkezdeni,ha ugyanúgy fel
szerelve kapnánk vissza volt
iskolánkat, mint ahogy annak
idején elvették. Hajlandóak
vagyunk a rendbeho7atal fe
jéhen néhány ingatlanról is
lemondani. Olyan kompro
misszumot szeretnénk kötni
az önkormányzattal, hogy
mindkét fél megtalálja szá
mítását. Szoros a határidő,

közeledik a beiratkozás ideje
tájékoztatta március 3-án az

önkormányzati testiiletet SI
pos Tas Töhötöm reformá
tus lelkész, aki heszámolt
arról is, hogy a tervezett zenei
tagozatos iskola bármilyen
vallású gyermek előtt nyitva
áll. Szeptemberben viszont,
csak akkor kezdődhet el a ta
nítás, s a lelkész csak akkor
kezdheti el a szervezést, ha a
képviselő-testület garanciát
vállal arra, hogyaz iskolaépü
letben két tantermet rendbe
hoz. Ehhez 1,2 millió forintra
van szükség.

A polgármester elmondta,
hogy a szűkösköltségvetésből

nem terveztek pénzt a refor-.
mátus egyháznak átadandó
iskolák rendbehozatalára.
Ezt követőena felszólaló kép
viselők közül szinte mindenki
támogatta az egyhá7i iskolák
beindítását, de mint Hunya

a

Lajos képviselő hozzátette,
sajnos csak lelkileg tudja tá
mogatni az ügyet, mert a költ
ségvetésnek erre nincsen
tartalék pénze. A testület a
jegyző javaslatára végül is
úgy döntött, hogy elviekben
támogatja az épület átadását,
s a helyiségek rendbehozata-

lát a házi brigáddal próbálja
elvégeztetni ...

Az iskolai beiratkozások
már megkezdődtek.Szinte
majdnem biztos, hogy idén
szeptemberben még nem kez
di meg működését egyházi
tanintézet városunkban.

-oke-
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A Kazángyártó és Gépipari Vállalat
február 28-án, a Déryné Művelődési

Házban tartott közgyűlésén a jelenlévő

149 dolgozó elfogadta a cégmúlt évi mér
legét és az igazgató beszámolóját, vala
mint a vállalat átalakulásának tervét. Ez
utóbbit 124 igen, 16 nem és 4 érvénytelen
szavazattal. A dolgozók tehát döntöttek
arról, hogy a vállalat gazdasági társaság
gá alakuljon.

A vállalat, amely Orosházi Vas- és
Kályhaipari Vállalat Gyomai Telepe né
ven alakult meg, idővel a Békés Megyei
Vegyesipari Vállalat Gyomai Gyáregy
sége lett, majd a Körös Kazángyártó és
Gépipari Vállalat II. számÍ! gyáregy
ségeként dolgOzott, 1989. július elsejei
önállóvá válása után vette fel a Hőtechni
kai és Gépipari Vállalat nevet. A napja
inkban zajló privatizációs program
eredményeként a vállalat március 16-i
közgyűlésén a dolgozók a korlátolt fe
lelősségűtársasággá való alakulást tá
mogatták.

Az átalakulási tervet egyébként a Bu
dapest Holding készítette el, majd a dol
gozók és avezetőség ezt véleményezte, s a
szükséges módosítások után az Állami
Vagyonügynökség hagyta jóvá az önpri
vatizációs folyamat első Iépéseként a cég
átalakulásá t március 3l-gyel.

Agyomaendrődicégátalakításáraésa
privatizáció lebonyolítására a Budapest
Holdinggal 1991. november elején kötött
szerződésta vállalat, melynek könyv sze
rinti vagyona 53 millió 750 ezer forint, a
vagyonértékelés alapján pedig ez az
összeg 69 millió 570 ezer forint.

Tehát felértékelték a vállalatot, s
ez érthető is, hiszen azon kevés cég közé

tartozunk, amelynek bel- és külföldön
egyaránt stabil piaCR, s elfogadott, még
évekig tartós profilja van. E tények a vál
lalat piaci értékét természetesen növelik
tájékoztatta a Szóbeszédet SzuJó Zoltán
igazgató.

A Budapest Holding elvégezte a válla
lat piaci éspénzügyi átvilágítását is. Ezzel
kapcsolatban az eddigi hitelfelvételeket,
a pénzm07..gást. annak sebességét, a bel
földi piaci helyzetet és a külföldi piaci
megítélést vizsgálták meg. Az átalakulás
után ezazállami vállalat, mint 100 száza
lékos állami tulajdonú gazdasági tár
saság fog működni, s mint ilyennek kerül
majd értékesítésre a vagyona. Magyarán
a privatizációhoz szükséges az átalaku
lás. A vagyon értékesítése egyébként at
tól függ, bogya dolgozók milyen
nagyságú tulajdonrészt akarnakmegven
ni. Próbáltuk ezt felmérni. de erre konk
rétan alapozni nem lehet. Első lépcsőben
összesen 15 százalékos kedvezményes
üzletrész megvásárlására van lehetősé

güka dolgozóknak. Amikor adolgozóivá
sár�ások befejeződnek,lehet elkezdeni a
vagyon külső értékesítését. magyarázza
az igazgató.

Arra a kérdésre, hogy vajonSzujó Zol
tán marad-e az átalakult vállalat vezető
je, maga az érintett így válaszolt:

Csak az Állami Vagyonügynökség
szüntetheti meg a munkaviszonyomat.
Ám a privatizáció befejezése után, ami
korra kialakul a tulajdonosok köre, már
ők döntenek mindenről, többek között
arról is, hogy kit bíznak meg a cég vezeté
sével.

A kft.-vé alakult vállalatnál ahol ta
valy 13 ezer kazánt gyártott a 162 dolgo-

zó, s a mérleg szerinti nyereség 24,5 mB
Iió forint volt egyenlőre ner.: :~zner, el
bocsátások, hiszen a kapacitás teljes
egészében le van kötve. f/:!nőségi válto
zásra, azaz személycserékreviszo::: :e:-:~t

számítani mondtaSzujó Zoltán e. Hő
technikai- és Gépipari Kft. ügyvezető

igazgatója.
H.E.

'"Erted Vagyunk!
Az "Érted Vagyunk" Szociális

Alapítvány a társadalom legkiszol
gáltatottabb rétegeinek életfeItéte
lein szeretne segíteni. E célból
Gyomaendrődönés vonzáskörzeté
benlakóvagy távoli intézetbenelhe
lyezett értelmi fogyatékos, illetve
m07.gásában korlátozott gyermekek
részére kíván az Alapítvány a csalá
di környezetbez hasonló otthont lé
tesfteni.

Az Alapítvány kéri a magánsze
mélyeket, a vállalkozókat, gazdasági
társaságokat, intézményeket, a dol
gozók kollektíváit, hogy anyagi tá
moga tásukkal segítsék elő e cél
megvalósulását.

Az Alapítvány támogatása össz
jövedelmet csökkentőkedvezmény.

Bankszámlaszám: Endrőd és Vi
déke Takarékszövetkezet

269-98370-00200
"ÉrtedVagyunk" Alapítványku-

ratóriuma .
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Koszorúztak
a kommunisták

20.

-oke-

E<;te az endrődi katolikus
templomban az áldozatok
emlékére gyászmisét tartc~

tak, majd a szobor nál az
MSZMP gyomai és endrődi

alapszervezetei, valamint az
MSZMP Békés megyei, és az
MSZMP Központi Bizottsá
ga koszorúi mellé elhelyezte
koszorúját a római katolikus
egyházközség, a Magyar De
mokrata Fórum, és a város
önkormár,yzata is.

művész Paraszt-szohrának
melyet a helybéli fiatalok a
Terminator-filmekből is is
mert Schwarzeneggernek ne
veznek talaozatára. Ezt
követően az egybegyűltek el
vonultak, majd a párt jelen lé
vő résztvevőinek krémje a
közeli Hídfő étterem kűlön

termébe vonult linnepi ebéd
re. (A megemlékezésen li

polgármesteri hivatal dolgo
zója gondoskodott a hangosí
tásróI. Mint lapunknak
elmondta, nem
az MSZMP mi
a ti vállalta ezt a
munkát, hanem
mert a csendőr

sortűz áldozatai
között volt egyik
rokona is. Dr.
Frankó Károly
poigármester,
aki a délutáni
koszorúzás ide
jén Békéscsa
bán., a kormány
ülésen tartózko
dott, nem tudott
erről. Ha a hiva
tal dolgozója
említést tett vol
na, hogy milyen
ügyben, és hova
készül. úgy a
hangosítást a
polgármester
nem engedé
lyezte volna.)

Pista bácsiról. Szántó-Ko
vács Jánosról, Budai Nagy
Antalról, Dóz.m Györgyről.

mi több, Für Lajosr61 is.
Hogy az MDF-es Für mi

niszter hogyan keriilt e ..pa
raszti sorba" arra az alelnök
íziben rávilágított:

A beszédemben az általam
elmondott, szó szerint idé
zett. valósághű történelmi ér
lékelés a Népsz.ava címii lap
1975. március 25-i számában
jelent meg. gy hiszem, hogy
ezeket a munkáspárt magáé
nak vallhat ja. De ki is volt e
cikk szerzője? Ez az illusztris
történész a mezőgazdasági

mÍJzeum ll.kkori osztályveze
tője, az endrődi sorliíz 40. év
forciulójára létrehozott törté
nelmi emlékbizottság tagja,
név szerint Für Lajos. az
MDF ügyvezető elnöke, az
Antall-kormány honvédelmi
minisztere. s a magyar törté
nelemnek serény, de az icié
zetteket ma már merőben

ellentétesre átírója. Ehhez
nem kívánok kommentárt
fíízni, merl ízlésem tiltja ...
mondta a vörös hajú Nyírő

Sándor. majd röviden ~cse

telteazMSZMPlegújabbkori
helyzetértékelését, miszerint
ellene vannak hazánk függet
lensége kiszolgáltatottságá
nak, az ország transznacio
nális tőkeuralma alá hajtásá
nak.

A megemlékezés után le
tették a koszorúkat Kiss Ist
ván Kossuth-díjas szobrász-

Március

..Azonnal hagyják el a
helyszínt, engem nem érde
kel. mit akarnak, cie azonnal
hagyják el a környéket! no
s/llgatta fotóriporterűnket

tegnapoélután Endrődönegy
vörös karszalagos, balJonka
bátos rendfenntartó-féle em
ber. aki az I935-ös endrődi

csendőrsortiiz emlékére
I975-hen emelt parasztszob
rot megkoszorúzni vágyó,
mintegy hatvan megemléke
zőt vezette a helyszínre. Az
arrogánsan buzgó karszala
gost végiil is az elvbarátainak
sikerűlt leinteni, s így jelen le
hettünk a Magyar Szocialista
Munkáspárt megemlékezé
sén. ahol az 1935. március 20
i endrőcii csendőrsortűz

áldoz.atainak hozzátartozóin
khiil a helybéli és a megyei
kommunista szervezetek
hozták el vörös szegfiis koszo
rúikat. A helyszínt egyébként
nemcsak a vörös karszalago
sok óvták. hanem tíz-egyné
hány rendőr is figyelte az
eseményeket.

Aziinnepi alkalomra nagy,
szürke Moszkviccsal érkezett
Nyfrő Sándort. az MSZMP
alelnökét köszöntötte Dávid
István, az endrődi MSZMP
szervezet vezetője. Nyírő

Sándor lépett a mikrofonhoz,
s beszélt az 1930-as évekről.a
kommunista agrársejtekről,a
földalatti viharsarki marxis
ta, paraszti földmunkásmoz
galomról, az agrárszocialista
szervezkedésről, meg Hunyd
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Dr. Kovács helyett
dr. Farkas

Kruchiónak
ellenőrizhetnékje volt. ..

HE

A Gyomaszolg Kft. az alábbi
szolgáltatásaival áll a lakosság és a

közületek rendelkezésére:

- építőipari kivitelezés
- készbeton-eladás, házhozszá1lítással
- teljeskörű temetkezési szolgáltatás
- szemétszállítás és -ártalmatlanítás
- szakipari szolgáltatások (lakatos,

asztalos, vízszerelési munkák)

Gyomaszolg Kft.
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

o

Telefon: 31-233.

Dr. Kovács Béla. képviselő. az önkormányzat kulturális bi
zottságának elnöke egy hónappal ezelőtt ~.hiva~kozv: ~ls~sor
ban az idő hiányára - lemondott elnoki tIsztsegerol. A
megüresedett helyre a polgármester március 3-án javaslatott
tett. Úgy nyilatkozott, hogy az lenne a legszerencsése.b~: ha az
új elnököt nem vádolhatnák megal.7.aI. hogy valamelYIk onkor
mányzati in tézmény vezetőjekéntelfogultan in tézkedikbizo~t

sági elnökként. Éppen ezért ~,p?lgármest.~rdr. Farkas Zolt.~n
alpolgármestert javasolta elsokent a meguresedett hely betol
tésére. majd második jelöltként említette Hornokné Né'!'eth
Eszter képviselőt.aki bár a városi könyvtár vezetője, mégIS al
kalmasnak találtatott. Dr. Frankó harmadik jelöltje Gellai Jó
zsef alpolgármester volt, aki egyben a jo~i,bizot~s~g ~e~etője}s:
A polgármester terve az volt, hogyGellat atadna JogI bIzottsagI
székét dr. Kulcsár László ügyvédnek. s így az endrődialpolgár
mester egész emberként ténykedhetne a kulturális bizottság
élén.

A március 24-i önkormányz.ati ülésen Hornokné Németh
Eszter visszalépett s maradt a két alpolgármester jelöltként.
GeUai József előrelátómódon a szavazás előtt nem mondott le
jogi bizottsági elnöki tisztjéről. A 18 jelenlévő képviselő közül
nyolcan dr. Farkasra. kilencen Gellaira sz.avaztak. (Egy szava
zat érvénytelen volt.) Mivel a minősített többséget - 10szavazat
- egyik jelölt sem kapta meg így a döntést március 26-ra halasz
tották.

A március 26-i ülésen már Gellai is vissz.alépett s így két
tartózkodással végülis dr. Farkas Zoltán lett a kulturális bizott
ságelnöke.

-oke-

ber, de felelősséggel tarto
zom. hogy mint pénzügyi
bizottsági tag az ellenőr

zéseket kezdeményezzem...
- S nem is tudták meg

győzni, hogy visszavonja a
lemondását?

- Én nem is akarok visz
szakeriilni a bizottságba.

- Addig amíg Szerető

Béla az elnök?
- Nézze, én viselkedési

differecia.Szeretőarrogan
ciája. lobbanékony termé
szete miatt mondtam le. Én
negyvenkét évig dolgoztam.
de velem még így, ahogy ő,

senki sem beszélt.
- Némi sértődöttséget is

érezni a hangjában...
-Nemvagyok én megsér

tődve. Tudomásul vettem
Szerető alaptermészetét.

. viselkedését.
- Helyesnek tartaná, ha

Szerető lemondana a bi
zottság elnöki posztjáról?

- Ebben nem foglaltam
állást és nem is mondok
semmit...

A pénzügyi és ellenőrző bizottság Kruchió Lajos lemon
dásával négy tagúra - SzeretőBéla, Hangya Lajosné, Knap
csek Béla, Pocsaji Zsolt - csökkent. SzeretőBéla a bizottság
elnöke elmondta, hogya polgármester zárt ülésen olvasta
fel Kruchió lemondó levelét, melyben közölte Kruchió,
hogy abban a bizottságban, melynek én vagyok az elnöke,
nem kíván dolgozni.

- Ettől kezdve a zárt ülést mintegy feloldva, őszinte be
szélgetés formájában kezdték bírálni a bizottság munkáját,
illetveelnökénekeddigi tevékenységét. GeJlai alpolgármes
ter úgynyilatkozott, hogya testületnem engedheti meg ma
gának. hogy egy ilyen szakember, mint Kruchió Lajos ne
vegyen részt a bizottság munkájában. Úgy tűnt számomra,
mintha inkább aztvárná a testület egyszűk része, hogy talán
indokoltabb lenne nekem lemondani elnöki tisztemről.

Kértem a képviseIó'ket, hogy őszinte, nyt1t bírálatot mond
janak az általam vezetett bizottság munkájáról és a szemé
lyemmel kapcsolatos esetleges kételyeikről. Mivel egy
képviselőtársamsem tudott, vagy akart konkrét bírálattal, .
elmarasztalássalilletni, ezért úgyvéltem,hogysem a bizott
ság, sem én nem követtünk el olyan hibát, amiért meg kelle
ne válnom a bizottság elnöki posztjától. Mindenesetre este
fél nyolctól háromnegyed tízig volt napirenden ez a téma és
türelemmel. önfegyelemmel hallgattam a képviselőkolykor
jobbító sz.ándékú megjegyzéseit. .

Rendkívül sajnálom, hogy Kruchió Lajos bácsi nem tu
dott beilleszkedni a bizottságba. Igazán kár, hogy a Magyar
Államvasutaknál eltöltött évtizedei alatt felhalmozott ta
pasztalatait nem kívánja kamatoztatni a város érdekében.

HE.

Kruchió Lajos önkor
mányzati képviselő levelet
írt a polgármesternek.
melyben közölte. hogy nem
kíván tovább dolgozni a
pénzügyi és ellenőrző bi
zottság tagjaként. A lemon
dó levelet március 24-én a
testületi ülésen olvasta fel
dr. Frankó.

Kruchió Lajost lemon
dása okairól kérdezte a Szó
Beszéd:

- Két esetben is előfor

dult. hogy SzeretőBéla a bi
zottság elnöke nekem
szaladt azért, mert nem úgy
sz.avaztam. mint Ő. Én az
óta tartózkodtam a szava
zástól. A Iemondásom
másik oka. hogy én már ta
valy is nyüstöltem Szeretőt,

hogy tartsunk több ellenőr

zést. Múlt évben mindössze
egyszer elJenőriztünk an
nak ellenére. hogy a bizott
ság neve pénzügyi és
ellenőrző bizottság. Idén
már vagy háromszor is
mondtam, Béla csináljunk
már ellenőrzéstvalahol! Én
nem vagyok. nem tudom én
milyen lelkiismeretes em-

Nagy kár...

soknak 90.-Ft. Főzési lehe
tőséghozott anyagból. Egy
szerre 25 fős csoport, vagy
2-3 család elhelyezése k
hetséges. A turistaház ud
varán sátrat is lehet verni.
Érdeklődni a következő cí
men lehet: Fekete László
Kner Imre Gimnázium
Gyomaendrőd.Hősök u.
43.

A Kner Imre Gimnázi
um ésSzakközépiskola Ter
mészetbarátainak Köre
Bükkszentkereszten, 57.ép
környezetben lévő turista
házában csoportoknak és
családoknak egész nyáron
üdülési lehetőséget kínál,
kedvezményes feltételek
kel. Szállásdíj éjszakán
ként: felnőtteknek I20.-Ft,
gyermekeknek és nyugdíja-
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" " ..egeszsegugy
Beteg működő, jól felszerel t orvosi

rendelővel egy gyomaendrő

di orvos fel tudja venni a ver
senyt. Pedig nem feltétlenül
szükséges, hogya gyoma
endrődi adófIzetlS másod
rendO állampolgár legyen
egy budapestihez képest,
akár az egészségügy tekinte
tében is. Az orvostársada
lomtól hiába várnak el jó
munkát, ha ehhez sem a mo
dern gépek, sem megfelelő

szaktudás nincs meg. Ha ezek
hiányában egy-egy diagnó
zist csak 80-90 százalékban
tud felállítani az orvos, és a
teljeskörű diagnózishoz el
kell küldeni a beteget Szar
vasra, Békéscsabára, akkor ez
egyben azt is jelenti, hogy az
orvos kevesebbet fog keresni
fejezte be dr. Gedei Margit.

H.E.

Az alakulóülés mintegy
negyven résztvevője

Barta Albertnét vá
lasztotta az egyesület
vezetőjévé.

hanem az orvosok ls szűkö
sen férnek. A most csődbe
jutott téeszek,szövetkezetek
épületei közül vásárolhatna
meg az önkormányzat egy, az
egészségügyi ellátásra alkal
mas irodaházat mondja dr.
Gedei Margit, s kérését azzal
is indokolja, hogy az új, házi
orvosi rendszer bevezetésé
vel, ha a beteg-orvos
kapcsolatot olyanná akarják
tenni, amilyennek lennie kell,
akkor ennek minimum az a
feltétele, hogy minden orvos
kéthelyiséges rendelőt kap
jon. Az egyik helyiségben az
asszisztensnő a kartonoka t
kikeresveeló1<észíti a beteget,
majd bekísér i az orvoshoz.
Hiszen senki sem beszél ba
jairól egy fiatalorvosírnok
előtt.

Szinte lehetetlennek lát
szik, hogy egy fővárosban

Mint azt a képvisel~testület művelődési

bizottsága megállapíto~a,a Gyomaendrődi

Híradó havi 30-40 ezer forintnyi ráfizetéssel
készül. A lap jelenlegi szerkesztőjénekmár·
cius 30-én járt le a szerződése, melyet a
bizottság javaslatára a testület ez év végéig
meghosszabbított. A bizottság megállapítot
ta, hogy "az újság színvonala úgy tartalmi
lag, mint külső megjelenésében sokat
emelkedett az utóbbi hónapokban. A lap
szerkesztésével, rovataival egyetért, azzal,
hogy mint az önkormányzat lapja több, a
testület munkáját érintő Információt kell
hogy tartalmazzon." Az újság árát 9,60-fÓI
15 forintra emelték.

(A Gyomaendrődi Híradó múlt évoktóbe
rében 34 296, novemberben 36 OOO, decem
berben 60 940, s ez év januárjában 40 472
fOfZ!1t veszteséget jelentett a városnak.)

Sok, nagy család egyesült

Négy hónap alatt 170
ezer forint veszteség
- 'Eme{ita :Jlíraáó árát -

Március 20-án, dél
után a polgármesteri hi
vatal egyik helyisé
gében megalakult a
Nagycsaládosok Gyo
maendrődi Egyesülete.

ben tartania. A Fő téri rende
lő épülete 150éves, a volt end
rődi községháza, ahol szintén
rendelő működik 93 éves, az
endrődi központi rendelő pe
dig 107 éves. Sem Gyomán,
sem Endrődön az elmúlt fél
évszázadban egészségügyi
beruházás nem történt, s az
eló1>b felsorolt épületek egyi
ke sem egészségügyi intéz
ménynek készült.

Annál is indokoltabb lett
volna az egészségügyre töb
bet áldozni, mert múlt évben a
városösszes orvosi rendelőjé
ben 131 ezer 823 beteg for
dult meg. s az ügyeletet
4514-en vették igénybe.

A költségvetési tervezetet
áttekintve 2 millió 200 ezer
forintotkértünk.Szükségvol
na ugyanis egy általános
központi laborra, egy
EKG-készülékre, a rende
HJk ajtajainak párnázásá
ra, valamint meszelésre,
mázolásra. A kért összeg he
lyett csupán másfél milliót
kaptunk, ebből is egymilliót
a polgármester adott át az
egészségügynek a városháza
felújítására szánt pénzből.

Sürgősen kell egy újabb épü
let is, hiszen a mostani helyi
ségekben nemcsak a betegek,

':<. ..•.......•....;4........••.. ........... i~e·····. veseb b.··.··.•·.·e.···.·.·t.• ·.:.... .·.is>··.:':.:::... ~'/":..;::::: ~ It" . . "..:.-:: .:-:.:.::
......< ..............•..................•.....•....•..·..···S·.. .:'>.····O·..······k·..·..·a·······/·l····t·.·a·.·:".'.·;' ' :: '::: }·.<Y·
....::":::"<: " A '." :::r;::~C; /)i\ii\
: ::;.....•~::::: .::::: "::';'. : ..;. :- :-::..•.:.: : :.< .; ", :.,.:.:~ .:-: :"'. '..:; ..:;:";.. ;," .:::..•..:.:.:;:-: ;"\ . ..

. . , .

!~l4tf~r21!ti!ll~
6000 riéiéhriélerni földterulétára l miP

···~ijJ~'{tJ~!~~i~~~1lk~~~~;
ajánI6tt, .. 8.rl1ennYiben.Jfiindkélirigatlant:.

.:.~If:~~~~t~ö~~e~~~~rü?Jl:t6~·A~~~~1~.·•.·
.•• tek,~Ögy afélajáiilóft Isétit1gatl.(Uléi1ék~

.:.;supán:l.iitilli6. 800. é~~r.f()~iril<?tét~
~eilnYjbe~eztázössi~géta ,tsi elf~~<Jja, .
ugy azonkoiniányz3:ta f elaJ~nl()tt}ngat'".··
binokatnieg'v~sárólja.· . . '.. .. .... .'.' ".

Dr. Gedei Margit szemész
szakorvos kollégáival együtt
nehezményezi, hogy a város
idei költségvetésének csupán
harminc eueléke jut az
egészségügyre. Dr. Gedei
Margitelmondta, hogya költ
ségvetési döntés előtt alig egy
héttel kapta kézhez a terveze
tet. Az egészségügy ebben
nem szerepel. Kérdésére azt a
választ kapta, hogy az egész
ségügyet a társada
lombiztosítás finanszírozza.

Ez így igaz. A TBfinanszí
rozza az egészségügyi dolgo
zók bérét, és az úgynevezett
dologi kiadásokat. Erre az
esztendőre loszázalék bér, és
5 százalék dologi fejlesztést
kapott az egészségügy. Ez az
utóbbi 5 százalék csupán a
megemeltcsatornadíjakra
elegendő.A TB feladatai kö
zött azonban nem szerepel
egészségügyi beruházás, illet
ve új orvosi műszerek vásár
lása. A város, az
önkormányzat feladata az
egészségügyi ellátás biztosí
tása. Az önkormányzatok is
kapnak az államtól egész
ségügyi támogatást mondja
Gedei Margit, s megjegyzi,
hogy az egészségügyi épülete
ket is a városnak kellene rend-
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A farok csóválja a
akinek nem inge ne

A jelenJévő önkormány~ti képviselők egy részét hidegzu
hanyként érte aGyomakör UgyvivőiTestületének értékelése a
képviselő-testületeddigi tevékenységéról.Akritikaiészrevéte
leket mintegy övön aluli ütésnek értékelte egy-két gyomai kép
viselő, s ahogy az már ilyenkor lenni szokott se szó, se beszéd
igenis megsértődtek.

Az 1991. május 16-án megalakult Gyomakör Egyesület
március 23-án este fórumot tartott. AGyomakör ügyvivői tes
tülete. az áprilisban tartandó közgyűléselőkészítésekéntkötet
len beszélgetésre, politizálásra, véleménynyílvánításra hívta
meg a helyi képviselőket. akik közül BátorI Gyula, Jenei Bá
lint, Knapcsek Béla, Kruchló Lajos, valamint SzeretőBéla
tette tiszteletét. A polgármester bár eddig a Gyomakörminden
ülésére meghívták most sem jelent meg.

A Gyomakör, mint pártsemleges egyesület ügyvivői testüle
te nevében Jenei László értékelte az összegyűjtött lakossági
észrevételek alapján az önkormányzat munkáját. Elöljáróban
leszögezte. hogyaGyomakörrel szimpatizálólakosság megíté
lése szerint az egyesületnek az eddiginél gyakrabban és hatá
rozottabban kellene állást foglalni a városlakosságát érintő
kérdésekben. Emellett szükséges hangsúlyozottabhan képvi
selni a gyomai városrész lakosságának érdekeit, mert úgy tűnik

hangzott el a beszámolóban • hogy az endrődi városrész ön
kormányzati képviselői egységesebb csapatként lobbizva
tudják eredményesen képviselni saját érdekeiket.

Jenei László az összegyűjtöttvélemények alapján úgy ítélte
meg. hogy részint a választási rendszer hibájának eredménye
kéntnéhányolyan képviselőisbekerült a helyi testületbe, akik
nek felkészültsége, politikai színvonala, vItakultúrája
elmarad attól, ami elvárható lenne.

A testületi ülések esetenként von tatottnak ésszakszerütlen
nek tetszenek. s ami kiilönösen irritáló, hogy néhány testületi
tag nem közösségi, hanem egyéni. s alkalomadtán csupán ki
sebb csoportérdekeket képvisel az üléseken. Mindezeket
nagy igyekezettel helyezik előtérhe, s e témákon aztán órákig
képes elrágódni a testület mondta Jenei László.

Elhangzott, hogy néhány testületi tag úgy közelít meg egy
egy témát, hogy nekem funkcióm van, ezért én vagyok a
legokosabb. Nagy szükség lenne néhány közgazdászszakem
berre a testületben, akik megfelelő módon adnának tanácsot
egyes kérdésekben.

Tapasztalataink szerint a képviselők egy része gyakran
olyan témáról beszél oktatóiag, amelyhez egyébként nem ért,
ám a hatalom birtokában bátran és olykor ellentmondást
nem tűrően nyilatkozik. Talán ezért isszületnekolyan döntések
amelyek jogosságamegkérdőjelezhető. jegyeztemeg a Gyo
makör nevében Jenei László.

Elhangzott. hogya képviselő-testületszóban ugyan közös
városban, Gyomaendrődbengondolkodnak, ám a gyakor
latban a túlzott Endrőd érdekű képviselet helyeződik előtérbe.

A Gyomakör szerint GelJal József endrődi alpolgármester
személyisége és tettei állnak legtávolabb attól a gondolkodás
módtól, amelyet a Gyomakör el tud fogadni. Gellal stnusa,
Igen ls sérti az állampolgárok igazságérzetét. A demagógiától
sem mentes hozzászólásai, s alkalmankénta döntéseket haloga
tó taktikája nem segíti az önkormányzat munkáját.

A Gyomakör beszámolójában elhangzott, hogyszeretnének
beleszólni a döntéselőkészítő munkába: Nem akanmk mi sem
okosabbak lenni másoknál, de amikor a város lakossága is azt
tapasztalja. hogy sok a laikus a testületben, akkor igen isszeret-

ne a Gyomakör is véleményt mondani. mondta Jenei László,
aki a városfejlesztési bizottság eJnökére utalva megjegyezte,
hogy egy fogorvos bizony Igencsak laikus a városépftés
hez.

A Gyomakör nehezményezi. hogy az önkormányza ti bizot t
ságok külső tagjainak javasolt gyomai szakembereket indoklás
nélkül elutasítja a képviselő-testület. Múlt év decemberében a
pénzügyi- és ellenőrző bizottság tagjának jelölték KöszI Ottó
főkönyvelőt. ám személyével a testület különösebb indoklás
nélkül nem értett egyet. A városfejlesztési bizottságba jelölték
Gonda Károlyt, a Fa- és Építőipari Szövetkezet elnökét. és
Kovács Dezsőt, a Pecten Kft. ügyvezetőjét.Ám hiába, mert a
képviselők ezzel sem értettek egyet. Úgy tűnik félnek attól,
hogy alkalmasint hozzáértő szakemberekkel bővülne ki az ön
kormányzat jelentette ki aGyomakör, mely szerint általános
vélemény az, hogy a képviselők és a polgármesteri hivatal
dolgozói között nincs egészséges munkakapcsolat. Ugy tű

nik, mintha a képviselők felettesei lennének a hivatali vezetők
nek.

Dr. Frankó Károlypolgármestermunkájáról szólva a Gyo
makör úgy ítélte meg, hogy a város első emberének mozgásterét
jelentősen korlátozza az egységesnek tűnő endrődi lobbi, azaz
a gyomai képviselőkhatároz.atlansága. A polgármester eseten
ként nem vállalja fel az ütközés kockázatát, s emellett gyak
ran nem tájékozott egyes kérdésekben, s ez nem tesz jó
benyomást a választópolgárokra. A Gyomakör több határo
zottságot, kiegyensúlyozottabb emberi magatartást, és ke
vesebb véleményváltoztatást vár el a polgármestertől.

A Gyomakör egyetért azokkal a felháborodott polgárokkal,
akik szintén úgy vélik, hogy az önkormányzat a városi költ
ségvetéssel padlóra küldte a Mfivelődésl Központot,
ugyanakkor túlzottnak értékelhetőa Könyvtár önálló gazdasá
gi egységként való müködtetése és pénzügyi támogatása. Indo
kolt lenne gazdasági vizsgálatot végezni a könyvtárnál,
ahol a Gyomakör szerint sem a pénzügyi fegyelem, sem a láto
gatottság nem éri el a kívánt szintet. Mindezt a tisztánlátás
érdekében kérjük, s nem az endrődiHonismereti Egyesület ve
zetőjét. Hornokné Németh Esztert kívánjuk támadni.

Elhangzot!. hogy jobban figyelemmel kellene kísérni a vá
rosfejlesztésre szánt pénzek elosztását, hiszen az emberek
nagyrésze Inkább a szennyvrzprogram fejlesztését várta,
mintsemanagycsinnradattávalbeharangozott,smegvalósított
fásítás!. Felháborító a gyomaendrődi ivóvíz minősége. A Gyo
makör sem hall arról, hogy e tárgyban határozott intézkedések
születnének.

Az önkormányzat kiadásában megjelenő Gyomaendrődi

Hfradóról a Gyomakörvéleménye az, s ezt a lakosság egy része
meg is erősíti, hogyamélyponthoz képest ugyan javult a szín
vonal, ám a lap még ma sem elégftl kl az olvasók Igényét.
Tárgyilagosabb, kritikusabb írásokat, véleményeket és infor
mációkat várnak a polgárok.

Jenei László a Gyomakör nevében elmondta, hogy bár a
Gyomakör alapszahályában benne foglaltatik: Miszerint nem
törekszik az egyesület a két teleptllésrész közti ellentétek
kiélezésére, ám az önállóság, a szétválás gondolata időről idő

reújrafelszínrekerül. Erre okot ad néhányendrődi képviselő

cinikus, öntelt véleménynyrJvánítása, valamint az ország
szerte zajló szétválási folyamatok...

Vass Ignác, az ügyvivői testület egyik tagja szói kért a be
számoló után, s többek között elmondta, hogy amennyiben a
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képviselő-testület tagjainak javarésze csak Gyomában és End
rődben tud gondolkodni, úgy ne várJák el a választópolgá
roktól, hogy egységes városban gondolkodjanak. Sajnos hiába
ért egyet a Gyomakör véleményével rajtam kívül tízegynéhá
nyezer ember, a baj az, hogy ha a szétválásról kellene szavazni,
akkor a polgárok nagyrésze nem megy el szavaznI.

Biztos vagyok benne. hogya 3.sz. Általános Iskolában Gellai
.József a!polgármester,vagy a felesége lesz az Igazga tó. A kul
turális bizottság elnöki tisztjéről Dr. Kovács Béla helyett máris
Gellai Józsefet és Hornokné Németh Esztert akarják elnöknek.
Lassan nem lesz olyan önkormányzati bizottság, ahol gyomai
az elnök. Az állami támogatás minden település esetében egy
könyvtárra, egypolgármesteri hiva talra. egyművelődésiházra
jár. Nálunk mindezekből még mIndIg kettő-kettővan. Ha
valamiből csupán egy lenne, akkor is kettőt kellene csinálni.
Gondolják, meg hány millió forintot lehetne megspórolni, ha
ésszerűengondolkodna a testület. mondta Vass Ignác.

A beszámoló után a hozzászólások következtek. Elsőként

Kruchló Lajos jelentkezett, s mint akit hidegvízzel öntöttek le
bárhogy is akart, nem tudott mit mondani. Megígérte, hogy egy
hónapon belül v~1asztad az itt felvetett k:-itikai megjegyzé
sekre. Ezután dr. Kulcsár László jelent:<ezett, s némi sértő

döttséggel a hangjában próbálta védeni a mundér becsületét.
Eközben bár jegyzetelt, mégis félreértett valamit. A Gyo
makör egyes önkormányzati döntések jogosságát bírálta, s dr.
Kulcsár a jogszerüséget hangoztatta. Némi időbe tellett mire
a jelenlévőknek sikerült eligazítania dr. Kulcsár ügyvédet, jo
gászt, aki nehezményezte, hogyaGyomakör csak a negatfvu
mokról szól.

Dr. Llzák Anna, orvos elmondta, hogy mint érdeklődőál
lampolgár jött el aGyomakör ülésére. A doktornő termé
szetesnek tartja, hogy arról amit bárki is jól csinál, nem kell
szólni: Azemberekáltalábanazt vetik fel, amI nem tetszIk
nekik. Én naponta negyven, ötven emberrel találkozom és
igenis dr. Kulcsár véleményével szemben azaz igazság, hogy
Gyomán és Endrődön is azaz emberek véleménye, miszerint az
önkormányzatban IgenIs erősebb az endrődI városrészt
képvlseJ(j csoport.

Fekete László, az MSZP képviseletében az évtizedekkel
ezelőtt megszokott elvet hangoztatta, miszerint a két telepü
lésrész problémáit csak tompítanI, s nem élezni szabad. A
Gyomakör beszámolóját támadónak érezte, s úgy ítélte meg,
hogy az önkormányzat munkája iránt több Jó Indulattal kelle
ne viseltetni.

Jenei Bálintúgygondolta, hogyabeszámolóban elhangzot
takon mindenképpen el kell gondolkodnia a képviselőknek.

Nem kell megsértődni, mert akinek nem Inge, ne vegye ma
gára. Jenci Bálint szerin t az elmúlt években az endrődiekrészé
ről agyomaiakkal szemhen durva kirohanások hangzottak el.
Épp~n ezért se fogadható el az a most tapasztalható egész
ségtelen helyzet, melyszerint jelenleg úgy tűnik, hogy a farok
csóválja a kutyát. Ennek számos bizonyítéka is van. Ha az
egység csak a gyomai városrész érdeksérelmére tartható fenn,
akkor Igenis szóba jöhet a két telepOlésrész szétválása, hi
szen Gyoma és Endrőd lakosságát nem igazán sikerült eszmei
leg összekovácso~i mondta Jenei Bálint.

AGyomakör UgyvivőiTestületének ezen a fórumán szeret
te volna a gyomai képviselőket egységes fellépésre, a gyomai
városrész jelentősebbképviseletére bírni. A jelek szerint azon
ban, kevés eredménnyeL.

,
Uj rendelet a népszavazásról

nyes, ha aszavazásban érin
tett polgárok több mint
fele érvényesen szavazott,
és az érvényesen szavazók
nak több mint a fele a meg
fogalmazott kérdésre
azonos választ adott. A nép
szavazás eredménye köte
lező a képviselő-tes

tületre. Eredménytelen he
lyi népszavazás esetén a
népszavazásra bocsá tott
kérdésben a képviselő-tes

tület dönthet. Ugyanabban
a kérdésben népszavazást
egy éven belül nem lehet
k~tüznlmégakkorsem,haa

népszavazás eredményte
len volt.

Népi kezdeményezés
útján a képviselő-testület

elé terjeszthetőminden
olyan ügy, amelynek eldön
tése a testület hatáskörébe
tartozik. A testület köteles
megtárgyalni a népi kezde
ményezést, ha azt a válasz
tópolgárok legalább 10
százaléka kezdeményez
te...

A kezdeményezést tar
talmazó aláírási íveknek
mindkét oldala kell, hogy
tartalmazza a javasolt kér
dés tárgyának pontos meg
fogalmazásá t. Az íveket
sorszámozni kell, s az íve
ken az aláírások meIlett fel
kell tüntetni a kezdeménye
zők olvasható nevét, anyja
nevét és lakcímét is.

A helyi népszavazás el
rendelését kérő indítványt,
illetve a népi kezdeménye
zést írásban kell benyúj
tani a polgármesterhez.

Dr. Frankó Károly pol
gármester lapunknak el
mondta, hogya fenti
rendelet megalkotását or
szágszerte az illetékes köz
társasági megbízottak
javaslatára alkották meg.
Alkotmányellenesnek ítéli
meg, ha az önkormányzatok
nem szabályozzák a helyi
népszavazás kérdését. Szó
sincs semmiféle szervez
kedésről, a két település
esetleges szétválasztásá
ról mondta a polgármester.

Szavazzon
a nép!

A képviselő-testiilet he
lyi népszavazást köteles ki
írni, ha kezdeményezik a
községegyesftést, vagy
annak megszüntetését,
vagy ha új kÖ7.séget, esetleg
közös képviselő-testületet

kívánnak alakítani. Ugyan
csak helyi népszavazásra
kerülsor,haaközösképvl
se16-testOletMI akarnak
klválnl. Lakossági kezde
ményezésre kell kitű7.Ili az
önkormányzat hatáskörébe
tartozó, a település egészé
nek, vagyvalamely részének
lakosságát közvetlenül érin
tő kérdésben, a többségi ál
lásfoglalás megállapítása
érdekében.

Nem rendelhető el
azonban népszavazás a
költségvelf. ről, a helyi adó
nemeket, illetve azok mér
tékét megállapító
rendeletről,valamint a kép
viselő-testület batáskörébe
tartozó személyi kérdések
ről.

A helyi népszavazást a
polgármesternél a telepü
lési képviselők legalább
egynegyede, a képviselő

testület valamely bizottsá
ga, a helyi társadalmi szer
vezetek vezető testületei
kezdeményezhetik.

Az önkormányzati tes
tület március 24-i ülésén al
kotott rendeletet a helyi
népszavazásról. A rendelet
harmadik paragrafusa sze
rint a helyi népszavazást a
városban, illetve a város ha
gyományosan elkülönült
részében állandó lakó
hellyel rendelkező vá
lasztópolgárok 15 szá
zaléka kezdeményezheti. A
képviselő-testület köteles
kltüznl a helyi népszava
zást, ha a város vagy annak
hagyományosan elkülönült
részének érintett választó
polgárai közül legalább 25
százalékuk ezt kezdemé
nyezte. A helyi népSlllVazás
a 4. paragrafus szerint a te
lepülésrészt érintő ügyben
az érintett településrészen
is elrendelhető.

A helyi népszavazás ak
kor érvényes és eredmé-

avagy~utyat,
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Lemondott az
ENe] elnöke

A
zasztalon, a sz6nyegen el6re
kikészftett újslígcikkek: az
Aur6ra, a Mino Cip6gyárnk,

a Haladás Szövetkezet, a Duna, a
Bonyhádi, az Alföldi, a lUskunfé
legyházi, a Szigetvári, a Szombathe
lyi, a Balaton Cip6gyárak
felszámolásár61, állami felOgyelet alá
vonásár61 sz61nllk a cikkek. A cfmek '
veszteségekr61, cip6dömpingr61, és
vev6hiányr61, "a cip6ipar remények
kel teli mélyrepülésér61" számolnak
be.

Ezt a folYIImatot én már rég6ta
láttam. Pr6báltam elébe menni a dol
goknak, vagy ha ez nem sikerül gon
doltam , akkor azt szerettem volna,
hogy az ENCI legyen azok között az
utolsó, amelyek csődöt jelentenek
mondja dr.Hanyecz Károly, s mutat
ja is, hogy múlt év márcjus I 2-én le
veIet [rt Bod Péter Akos, akkori
kereskedelmi miniszternek, s ugyan
ezt az [rást postázta Kupa Mihály
pénztlgyminiszternek, éS a nemzet
közi gazdasági kapcsolatokkal fog
lalkozó Kádár Bélának. A levél a
cip6ipar nehezedő helyzetéről, az
összeomló keleti piacról számolt be.

A miniszterek válaszoltak, de
semmi konkrétumot nem [rtak. Hi
vatkoztaka népgazdasági helyzetre,
a gazdaságpolitikai diplomácia erŐ

feszítéseire, a nyugati segély- és hi
telkeretekre, valamint arra, hogy a
keleti fizetési gondok, csak átmeneti
leg állhatnak fenn. Ugyanakkor kér-

tek bennünket, hogy fokozottlln tö
rekedjünk a tőkéspiaci lehetőségek

bóvítésére,lI Szovjetunióbeli piac ki·
esése kompenzlilása végett. Nesze
semmi,fogd megj61! Mindez múlt év
első felében történt. Igaz nem is vár
tam én ett6l többet. Eközben komoly
tárgyalásokat folytattunk a szovjet
Raznoexporttal, amely 6,5 millió dol
láros megrendelést adott, ám erre fi
zetési garanciát nem kaptunk ...

Múlt év május .1 5-én az Ipari
Szövetkezetek Országos Szövetsé-

. gének cipótagozati ülésén egy mi
nisztériumr főtanácsos tartott
előadást,smint tapasztaltuk egyálta
lán nemvolt tisztában a cip6iparvalós
helyzetével. Meghfvtam Gyomaend
rődre az EN CI-hez, fg retet tett,
hogy felkeres, de erre az . sem ke
rtllt sor meséli dr. Hanye z Károly,
múlt év nyarán egy szi p6ziumon
megpr6bálta a cipóipari ek össze
fogását megoldani. Ám e től megri
adtak a jelenlévő vezetők.

Tavaly év közepén m l milliós
nyeresége volt az ENCI nek. Úgy
tűnt tartani tudják mllgukat, hiszen a
rendelésállományegész ém-e munkát

adott. Csehszlovák exportrll kellett
gyártani, emellett német, olasz cégek
gyártattak Gyomaendrődön.

Sajnos menet közben kiderOlt,
hogya cseh exportot sem határidőre,

sem minőségben nem tudtuk teljesí
teni. A német MUK cég a rendelést
lecsökkentette. Az olasz Ruggeri
200 ezer pár csizmát rendelt, ebból
40 ezer párat Jegyártottunk, de egy
sem lett kiszáIHtva. Az olaszok az
0roszoknakadták volna el, ám az ot
tani politikai helyzet visszatartotta az
olaszokat az üzlett61. Egy másik né
met cégnek akadozva szál1ftottuk a
cipőket. A múlt év második felének·
belkereskedelmi rendelését határi
dőre és jó minőségben kiszállftani
nem tudtuk. Az általános gazdasági,
nemzetközi piaci helyzet mellett
ezek azok a tények, melyek a máso
dik félév nehéz helyzetét el6idézték.
Ugyanakkor az import liberalizáció
miatt soha nem tapasztalt mértékben
érkezett az országba külföldi cipó
mondja az ENCI volt elnöke, aki
megemlfti még az időközbennövek
vő költségeket, a magas kamatokat,
az inflációt, és az egymásnak aláigé-

r6, bérmunkát végző cipőipari cége
ket.

Persze az encisek sem voltak ár
tatlan bárányok. Többet tehettOnk
volna azért, hogy ne fgy alakuljon a
helyzet.Gondolok a határidő ésa mi
nőségi gondokrll, a ruglllmllsság hiá
nyára. A külföldi tőke bevonásának
gátl6 tényezője volt, hogya szövet
kezeti törvény megalkotása 1990.
őszétől ez év január elejéig elhúzó
dott.

Dr. Hanyecz Kliroly elmondta,
hogy II sunatóriumban értesUlt arról,
hogy a közelgő közgyűlésen egyesek
a leváltását kfvánják kezdeményez
ni: megdöbbentem, ezt nem vártam,
sbevallom férfiasan sfrva fakadtam a
szobámban. Majd gondolataimat
rendbeszedve megfrtam lemond6le
velemet II közgyűlésnekfebruár 24
én. Engem a sors kihfvásai mindig
nagyobb teljesftményre sarkalltak.
Nem loptam, nem csaltam, nem hará
csoltam soha, csak dolgoztam. Azt
szokták,mondllni, ha önszántából tá
vozik valaki egy cég élér61, az súlyos
veszélynek teszi ki magát. Mert ha
ezután valami baj támad, akkor
mindezért őt teszik felelőssé. EI
mondhatom, hogy én nem önszán
tamb61 mondtam le, az én lépésem
egy korábbi eseménysorozat termé
szetes és törvényszerű velejár6ja...

-oke-

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

szanatóriumból sértve. Talán ezt a tényt vagy kiirül
ményt felhosmálva érzemfeljogosftva
magam arra, hogy az kérem a TISZtelt
KözgyűlésttJ~ hogy lemoruMsom kii
rülményeire vonatkozóan félrema
warázásoknak helyet ne adjanak,
felmaztéremhez egyszen1 tudomásul
vétellel járuljon hozzá. Amennyiben
munkámra valamilyerz más beosztást
adva a késtJbbiekben még igényt tar
tanak - ér merem reméln~hogy igen 
úgy az eddigi lendülettel ér akaratta~

legjobb tudásom szerint termé
szeteserz segfteni fogom a szövetkezet
munkáját.

Levelem befejezéréül nagy tiszte
lettel kiiszönöm meg eddigi bizalmu
kot, támogatásuka~ egyben kivánok a
közgyt1léserz megválasztaruM új el
nöknek, a közg)'ülésvalamennyi részt
vevtJjének, valamennyi
munkatársamnak és azok kedves csa
/ádtagjaintikjó ertJt, egészséget, ér igen
nagy kitartást az e/Jcijvetkezó nehéz
esztendtJbe. A közgyülér munkájá
hoz pedi~ sok siken. Sopron, J1ami
Szanatónum 1992 februÓT 21. Tisz
te!~:: D < fLk-J~';:!: K-él'OIy

r ""'"
Divatos női, férfi és
gyermekcipők,női
divattáskák széles

választékával várjuk
kedves vásár161nkat a

JURUL
CIPOBOLTBAN
Gyomán a Fő út 187.

szám alatt és Endrődön
a plactéren a volt

cukrászüzem
épületében - (67)

31-251 -, ahol
vlszontelad6kat ls

kiszolgálunk. Budapesti
kirendeltség,

raktáráruház: VII. kerület
Nyár u. 116. Telefon:

1422-182.

Cfticco 'Baby
Studió

(jyomaenáróc( !Jóút 187.

óafJyjdtéRgt óafJatipoúisi
Cifig(

étÚsség, ajdJufé(

tójékoztami Önöket arról, hogy az ön
csM bejelerztérével személy szerint is
egyetértek, a szövetkezet elnök posz
tOTTlTól pedig 1992 februÓT 24-el le
mondok. Orvosi vélemény szerint
ugyanis ilyen nehéz, nagy szellemi ér
idegi me~erhelést jelent6 munká~

mint amil az elnWlt években végez
tem, egy bizonyos ideig el1ómom nem
szabad. Ezért is kérem a Tisztdt Köz
gyűlés mef!frtérét ér elnöki beosztd
som aMl [hó 24-el történtJ
felmerztésemet-

Tisztelt Közgyt1lésf Kedves Mun
katéIrsakJ

,1987. június 25-én választottak
megeMszörelnökiiknek Közel egy év·
re rá újb6~ igen nagy többséggeL Ez
alatt az eltelt kiizel 5 év alatt &tünk el
jó és rossz eredményeket egyarónL
Voltak és vannak döntések, melyeket
utólag megbántam, és azokat fwrri
gáltam, másokatpedigmárnem lehe
tett. Munkám és tevékenységem ideje
alatt azonban végigaz vezérel~ miként
leheme az egész kollektfva he~én
javftan~ keresetüket nÖl'eln~ jovtJjü
ket biztosftani. A sikerben végig biz
tam és bfzok ma is, mindazok
ellenére, hogy az utóbbi 1-2 évba;
olyan váratlan gOUÚ1sá$.i ér politikai
események tanúi lehettünk, melyebe
Magyarországon az elmúlt 40-45 év
ben nem vou példa. Munkáma~ a
reám kirótt felladotokat ertJmttJI és
idtJmttJltelhettJen mindig igyekeztem
tisztességgel és becsülettel elv~
Munkaiársaimmal mindvégig pró
báltam emberi hangon szÓl érterzi az
emberi méltóságot soha meg nem

nem csakfonna~hanem tdnalmi vál
tozásokat is eredményezett volna szö
vetkezetünknél. FtJleg tisztában
vannak ezzel a vezettJségi tagok ér
azon munkatársak, akik ezen vezülé
sekerz részt vettek, hiszen mindenna
pos thna volt a szövetkezetpénzügy~
piaci helyzete, vagy épperz az átalaku
lás lehettJsége. A kialakult helyzetberz
el:észségi állapotom egyre rosszabbo
áott, az eg)'re nagyobb szellemi és idegi
megterhelér egyerzes következménye
kém. FtJleg november óta éreztem
sokswr szivem körüli fájdalmat ér
eltJször a karjaimban, majd késtJbb
lábaimban gyerzgülést. ErrtJl orvosa
immaliskonzultáltam, akikgyógysze
res kezeléssel próbáltak rajtam
segften~mert én a szövetkezet átala/d
tását mindenképperz végre aka71am
hajtani. Ugy akartam ezt megtenni,
hogy az jövtJbemutató le8Yen, ne csak
fonna~ hanem tanalmt változást is
hozzon magával, méghozzá a lehettJ
legkisebb veszteség ér létszám elbo
csájtássaL Sajnos a véletlen folytán
bekövetkezett gépkocsibalesetem
mindezt függtJvé tette.

Telefonon, néhány szóban ma ér
tesültem a kiizgyt1lér összehfvásáró~

és annak napirerzdi pontjairóL A ve
zettJség erre \'onatkozó döméreit ma
gam rmértJl is csk üdvözölni tudom.
Annak érdekében, hogy a kiizgyt1lér
munkáját megkönny(tsem, szeremhn

GAZDABOLT
Gyomaendrőd,

Apponyi u. 3.
vetlfmagok,
növényvédőszerek,

műtrágyák,

egyéb kertészeti kellékek,
ho~szcsallk

Nyitva: keddt61 péntekig

8-tól 17 óráig, szombaton

8-tól 12 óráig.

a

Mármost
gondoljon a

húsvétral
Egri minös~ü
borok olcson

kaphatókl
Gyomaendr6d, Bartók u.

9 a Palackozott /talok

boltjában

,
I
I···,·-------_._._--------------~

Levél
Az alábbiakban kiizöljük dr. Ha

nyecz KÓTotynak a szanatóriumból ln
levelét:

TISZtelt Közf!Jll1lérl Kedves Mun
kotársakJ

Sajnos elérkezett az a nap is, mely
ride eljövetelében néhdny nónap óta
biztos voltam A konnány szándéko
egyértelmr1en kirajzolódott, amil a
rendsuiváltás érdekében tenni /dván.
Ezértrombolja lea gazdaságot, hozza
lehetetlen helyzetbe a válla?atokat ér
szövetkezeteke~nyfltan és kimondot
lanuL Teszi mindezt, hogy a dolgozók
mieltJbb hagy/álc el munkohelyr.iket
önként vagytelmoruMs útján és leg)'e
nek vállalkozók, vagy menjenek el
maszekhoz dolgomi. Ezáltal ertJsft
sék a magánszféra kialakulását. Aki
nek nincs módja cégét elho~ vagy
hr1ségMl marad, az pedig forduljon
szembe vezertJivel, váltsák azokat le,
men a jelenlegi kamat érpiaci viszo
nyok mellett már nem képesek a vál
lalat vagy szövetkezet
mr1ködtJképességét fenntartani. A
szövetkezetek különösen nehéz hely
zetbe kerültek, hiszen az átalakulási
törvény, melyet a parlamerzt 1990. év
tJsze óta igért - még napjainkban sem
ismert egészen, hiszen azt érinUJ bizo
nyos m6dosftásokról csak a febmár
24-évelkezd6d6 hélen fognak szavaz
ni a képviseltJk. Nem tgen lehetett te
hát a JövtJ érdekében ez idái~ tenni,
vagy olyan lépéseket megtenm, amely



1992. március 5z6- Be=!d 11

Szociáldemokrata Párt
GyomaendrődiSzervezete

szabadA vélemény
A szociáldemokraták véleménye a gyoma
endrődi önkormányzat eddigi működéséről

Önkormányzatunk a gyomaendrődi polgárok választása Nehezményezzük, hogy az önkot'mánp..at előzetes érték-
alapján került a város irányításának élére. Kedves választópol - becslés nélkül döntött arról, hogy elcseréli az endrődimozit, és
gár-társainkeldönthetik, vajon jól választottak-e vagy sem. So- a 'hozzátartozó szolgálati lakást. Az elcserélt lakás felújítása
kan vannak, akik nem mentek el szavazni, nem éltek már eddig is komoly pénzbe került a városnak. Olyan épületet
választópolgári lehetőségükkel.A szociáldemokraták vélemé- cserélt el az önkormányzat, amely hosszú évek óta közösségi
nye, hogy az ilyen eldobott lehetőségsenkinek sem szolgálja az célt szolgált. A mozi épületét központi elhelyezkedése miatt
érdekét. Tudomásul kell venni, hogy a helyi dolgaink alakításá- sem tartjuk egyenértékűneka vele elcserélt épülettel.
nak nem szemlélői,hanem résztvevőivagyunk. Nem igaz, hogy A vasútállomás nevének megváltoztatását nem tartjuk in-
a problémák sokaságából bárki kiszakíthatja magát. A gondok dokoltnak. Állomásunk és városunk nemzetközi vasútvonal
megoldásra várnak, éppen ezért úgy kell választani, hogya mellett van. A néwáltoztatás több millió forintjába kerülne a
problémák megoldását a legjobb emberekre bízzuk. városnak. Javasoljuk, hogy az erre szánt összeget inkább új

Véleményünkszerin t a jelenlegi testület nem képes a gondo- munkalehetőségeklétrehozásárafordítsa az önkormányzat. Ez
kat megoldani. Az önkormányzatnak nincs kellően kimunkált annál is indokoltabb lenne, mert városunk térségében ez év ja-
irányítási és fejlesztési terve. Ennek egyik következménye, nuárjában a munkanélküliek aránya 17,9 százalék volt.
hogya költségvetés kidolgo7.ása során az elfogadható mérték- Az önkormánp..at eddig nem bizonyult igazán vállalkozás-
nél nagyobb arányban érvényesültek az egyes érdekcsoportok barátnak. A vállalkozókra kivetett helyi adók tovább nehezítik
akaratai,ésazokkikényszerítése.EzokozzaaköItségvetésitar- az amúgy is nehéz helyzetet. Figyelmébe ajánl~uk az önkor
talék minimális szintre való csökkenését. Nem tartjuk helyes- mányzatnak, hogy az átalakuló ipari és mezőgazdasági szövet-
nek, hogy év közben folyamatosan dönt a testületterven felüli kezetek elbocsátott tagjai és alkalmazottai ezt a 17,9
pénzek felhasználásáról. Ez a módszer felaprózza a tarta- százalékos munkanélküli arányt tovább fogják növeIni. Helyes
lékokat és nem teszi lehetővé. hogy fontossági sorrend szerint lenne, ha az önkormányzat figyelemmel kísérné az átképzési
dönthessen a testület az időszerű feladatok megoldásáról. pályázatokat, és az egyes, államilag központi támogatásban ré-

Elfogadhatatlan számunkra a testület múlt év novemberi szesíthető átképzési lehetőségeket.
rendeletmódosítása, melynek alapján a bizottsági vezetők és A szociáldemokrata párt gyomaendrődialapszervezete azt
tisztségviselőkhalmozottan részesülhetnek köItségtérítésben. kéri, a város képviselő-testületétől. hogy céItudatosabban és
E rendelet elfogadhatatlanságá t mutatja, hogy van olyan tiszt - takarékosabban gazdálkodjon a közpénzekkel. Igéretek helyett
ségviselőjea testületnek. aki a tiszteletdíja mellett az adófize- konkrét dolgokat várunk a munkahelyteremtés, a foglalkozta-
tök pénzéből háromféle költségtérítésben is részesül. Ennek tás, valamint a vállalkozások támogatása terén. Végül, és nem
jogossága megmagyarázhatatlan. utolsósorban azt várjuk, hogy tartsa fontos feladatának az egy-

A fejlesztésekben kiemelten kellene kezelni a közművesíté- re nehezebb helyzetbe kerülü lakosság életkörülményeinek
seket. az előzőévekben megépült és nem stabil zárórétegü utak könnyítését. a gondjaikban való szorosabb osztozást és a sű

befejezését. Nyomatékosan felhívjuk az önkormányzat figyel- rűbbpárbeszédet.Ehhezkívánunksoksikert az önkormányzat-
mét erre, mert az utak elhanyagolása, néhány éven belül igen nak.
sokba fog kerülni a városnak.

Rossz döntésnek tartjuk az önkormányzat részéről és saj
náljuk, hogy a futballpálya egy részét szállodaépítésre szánja.
E célra lenne alkalmasabb közművesített terület is a közelben.

Hunya Gyomán
építkezik

A Bajcsyu. 103. szám
alatti üresen álló sarki
telket értékesítésre je
lölte ki az önkormány
zat. A Békéscsabai
IngatlankezelőVállalat
600 ezer forintban hatá
roztamega telekértékét.
A telek megvásárlására
jelentkezett Hunya Zol
tán, aki egy korszerű

élelmiszer boltot kíván
építeni.

A másik jelentkező

Homok Péter (Gyoma
endrőd, Fő u. 173-179.)

volt, aki a telken társas
vállalkozásban egy két
.pályás automata tekepá
lyát kívánt felépíteni
klubhelyiséggel együtt.
A képviselő-testület

március 3-i ülésén sem
Hunya Zoltán sem Hor
nok Péter nem jelent
meg. A testület úgy ha
tároztt, hogyegyélelmi
szer üzletház felépítését
támogatja, oly módon,
hogy Hunya Zoltánnak
adja el a fent említett ér
téken az üres telket.

Hűtőgépek,

fagyasztóládák
javítását

vállalja a DY-WA Kft.

.9ljavítás idejére cserel@5züfé/é6érefftetó!
fJ.l!- engetfje fefengeáni a téfaggasztott

étéfiniszert!
Jfi6abejeféntés: Tetéfon: 31-694

1)9"-%'>1. Xft. szervíz
{jyomaerufrói, ~ó u. 173-179.

(az OTP meffett)
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Adómentesség!

Fiatal házasok
figyelem!

a felépített új lakóhá
zukraa használatbavéte
li engedélyt 1992.
január l-je után kapják
meg, a használatbavételi
engedély kiadását köve
tó év január elsőnapjától
kezdődően."

hogyamegszerzett tel
ken négy éven belül a
lakást felépíti.

Fiatal, gyermektelen
házasoknak támogatást
akkoradnak,hahatéven
belül két gyermeket
vállalnak. E kötelezett
ség teljesítéseként elfo
gadják gyermek örök
be fogadását is. Ha a tá
mogatásban részesülő a
vállalt kötelezettségek
nek nem tesz eleget, úgy
a támogatás összegét a
teljesítés határidejétől

számított 6 hónapon be
lül, a mindenkori bank
kölcsön kamataival
együtt, egyösszegben
kell visszafizetni.

A kérelmező szociális
helyzete alapján egyéb
ként az ingatlan meg
szerzéséhez igénybe
vett bankkölcsön tör
lesztéséhez is felhasz
nálható a támogatás.

relmező. Építési telek
vásárlásához maxi
mum SO ezer forint ka
matmentes kölcsön
adható akkor, ha a támo
gatást igénylő vállalja,

Éppen ezért a rendeletet
kiegészítették azzal,
hogy tíz éves adómen
tesség illeti meg a ma
gánszemélyek kom
munális adójának meg
fizetése al61 azokat a la
kástulajdonosokat, akik

fort nélküli, mszaki álla
pota erősen leromlott,
felújítása gazdaságosan
nem végezhető el, és a
fenti telken új családi
házat kíván épfteni a ké-

Ez év január l -jétől az
önkormányzat elrendel
te többek között a ma
gánszemél yek kom
munális adójának beve
zetését. ám a rendelet
ben nem szabályoztákaz
ez év január l-je után
épített, illetve ezen idő

pont után használatba
vételi engedélyt kapott
lakásokra vonatkozó
ad6mentesség kérdését.

,jatal házasok első

.l'f lakáshoz jutásá-
r61, valamint a la

kás cél ú kölcsön
törlesztőrészIeteinek
megfizetéséről,a támo-
gatások mértékéről mó-
dosított rendeletet
március 24-én, a képvi
selő testület. Ennek lé
nyege, hogy lakásvá
sárlási támogatást azok
kérhetnek, akik állan
dógyomaendrődilako
sok és a kapott összeget
gyomaendrődi ingat
lan megszerzésére kí
vánják fordítani. A tá
mogatás kamatmentes
hitel, és vissza nem térí
tendő támogatás formá
jában adható. Családon
ként a támogatás együt
tes összegeaz újkert so
ron építkezőkesetében
300 ezer forint, meJy
ből 200 ezer kamatmen
tes hitel, 100 ezer forint
pedig vissza nem térí
tendő támogatás formá
jában adható. A máshol
építkezők esetében a
támogatás együttes
összege 200ezer forint,
melynek fele kamat
mentes hitel, másik fele
a vissza nem térítendő

támogatás.
Lakásvásárlás esetén

a kamatmentes kölcsön
a 150 ezer forintot nem
haladhatjameg. A kéreI
meket mindig a tárgyév
augusztus 3 l-éig kell
benyújtani.

Támogatást az első,

saját tulajdonú lakás
megszerzéséhez bizto- T./Tj a./llatrnlOac
sítanak, s nem kap támo- UJ r
gatást az, akinek már
volt saját lakása vagy Az önkormányzat 250 ezer
üdülője, esetleg hétvégi forintért me~vásárolta a Kö
háza van és a saját erőn rösvidéki Vlzügyi Igazgató
kívül 300 ezer forintot ságtól a gyomai vasúti hídnál
meghaladó vagyon- lévő. úgynevezett felvonulási

telepet. A gát mellett a tele-
tárggyal rendelkezik. pen 1600 négyzetméternyi te-

Nem minősül azon- rület van betonnal burkolva,
ban kizáró tényezőnek a 4000 négyzetméter pedig ko
támogatás meg(télése- hósalakkal.A tel~penazelekt-

k á á á romos energIa mellett
or az a I? r me&v s - vízvezeték és telefonvonal is

rolt régI típusu pa-, van.Avásárlásátllzindokolta.
rasztház, amely kom- hogy a városi állatpiac e he-

lyen kaphatna helyet.
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Felvételünk a GYFC-Fajsz mérkőzésenkészült.

AZ egész társadalomban
és gazdasági életben ki

alakult katasztrofális helyzet
elérte a város sportját is.s ter
mészetesen ezen belül a Fut
ball Clubot is. A város
gazdasága, az üzemek vagy
tönkre mentek. vagy most fo
lyik az átalakulás. Emiatt az
eddig kialakult támogatói
rendszer is felbomlott. A club
vezetésének célja és állásfog
lalása volt és mai is az. hogya
már nagy nehezen és hosszÍJ
idő alatt elértszínvonalat meg
kell tartani. Igénylik a város
lakói a színvonalas sportren
dezvényeket,sezen heliil a fo
cit is. Segítségért az
önkormányzathoz fordul
tunk, bízva abban, hogya kép
viselők, akiket a
választópolgárok juttattak a
képviselői székekbe - átérzik
és megértik sport, és ezen be
lül a foci jelentőségét ebben a
lehetetlen gazdasági helyzet
ben.

Nem sokat kértünk. A
vársban működő három
sportegyesület és a tömeg- és
diák sportra a költségvetés 1
százaléká t szerettük volna
megkapni. A futballal szem
beni mérhetetlen ellenszenv,
amely egyes képviselőket ve
zérei, megakadályozta a sze
rintünk reális kérés
teljesítését. Anélkül, hogy is
mernék ennek a clubnak a
szerepét, jelentőségét.a váro
si ésa városkörnyéki sportélet
szervezésében. lebonyolítá
sában, ezen belül a városi la
kosság szórakoztatásában,
döntenek és ítélkeznek elma
rasztalóan. gy tűnik, hogy
minden erőfeszítésünk hiá
bavaló atekintetben, hogy
meggyőzzükezeket a képvise
lőket arról, hogy nem 7-8 em
ber sajá t szórakozta tására
kérjük a támogatást a városi
költségvetésből.

Természetes, hogy azért
nem adtuk Fel, és nem :::Gnk

ölbe tett kézzel, hanem keres
sük a sportot kedvelő támoga
tókat. Ha nem is jelentős

összegekkel,de 40-50-RO ezer
forintokkal mársegítenifogja
II clubot a Hőtechnikai és
Gépipari Vállalat, aDY-WA
Kft., a Koncz és Tsa Kft., a
Körösi Sütő- és Édesipari
Vállalat, a Matróz Kft., a Si
kér Gmk. és remélem, hogy
még további vállalkozókat si
kerül megnyerni. Nagy szük
ség lesz a támogatásra, hiszen
egymil1ió forint hiányzik a
club költségvetéséből.

Ezúton is kérem a sport
kedvelő városlakókat, hogy
lépjenek be a club tagjainak
sorába, hiszen a tagdíjak is je
lentős bevételi forrást képvi
selnek. Belépési nyilatkozat a
club irodájában, az Erzsébet
ligeti pályán kapható. Tagja- .

ink részére kedvezményes
bérletet, és utazást biztosí
tunk a vidéki mérkőzésekre.

Néhány gondolat a csapat
házatájáról. Lapzártakor a
felnőtt csapat a 8. az Alföldi
csoportban, az ifik S.-kek, a
serdiilő csapat pedig első.

A felnőtt csapat kerete a
létszámot tekintve katasztró
fáIis. Februárban bevonult
Gubucz. Dobó, és Lénárr. SÚ
Iyosan megsérült Somogyi,
Pataki, Balázs, Kéki, de he
tek óta sériilten is kénytelen
játszani Dumcskó és Gebri is.
Nem sokkal jobb az ifjúsági
csapat helyzete sem. A hevo
nulások őket is érintették.
Nem beszélve arról, bogy a
sok sérülés miatt egy-egy já
tékost a felnőtt keretben kell
szerepeltetni. Ettől függetle
nül a célkitűzés nem válto-

zott. A felnőtt csapatot 8-10.
helyre, az ifit a 4-5. helyre
várjuk, míg a serdülőknek jár
a bajnoki cím.

Az eddigi foci eredmé
nyek:
Mlircius 8., KTEGYfC 2:1 (0:0)
Kecskemét: 600 nézO, jv.: T6th
S. G6J1övOk: FOtyU, jfalusi, ill.
Bress.
Ifi eredmény: KlTGYFC 3: l
Március 14., GYFCFajsz 1:1
(0:0)
GyomaendrOd: 700 néző, jv.:
Konnlinyos. G6l1övOk: Durucs
k6, ill. Aranyos.
Ifi eredmény: GYfCFajsz 5:0
Március 22., H 6dmezOváslir
helyGYFC 2:0 (0:0)
H6dmezOvásárhely: 1000 nézO,
jv.: Horváth. G6l1övOk: Kovács,
Bottlik.
Ifi eredmény:
HódmezOvásárhely GYFC 4:0

~lasslgnác
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1smerje meg kf:s/(gres/(gefe{mi és vendégfátó egJségein/( váfosztéRqt!

Április 6-tól az alábbiakat ajánljuk kedves vásárlóinknak:
ÉLELMISZER KISÁRUHÁZ (Fő út 214., a volt élelmiszer-csemege bolt)

alapvetőélelmiszerek, szeszes és szeszmentes italok bő választékban kaphatók
töltelékáruk, mirelit, hús, és zöldség-gyümölcs áruk

zöldség-gyümölcs, déligyümölcs
meleg- és hideg szendvicsek, cukrászsütemények, presszókávé, krémfagylalt, jégkrém - helyben

fogyasztásra is
háztartási vegyi áruk, kozmetikai cikkek

ajándékkosarak árusítása, megrendelésre is
a reggel leadott megrendelést délig összeállítjuk

VEGYESBOLT (élelmiszer jelleggel, Bajcsy út 71., a volt palackozott italok boltja)
az előzőbolt áruválasztéka, fagylalt helyben fogyasztás nélkül

IPARCIKKBOLT (Szabadság tér 5.)
kozmetikai cikkek, háztartási, festék, és vegyi áruk, a Mader

Hungaria Kft. korszerű és kedvező áru Dekton Ex-és ln DEKTON- EX
diszperziós belső-és külső fal, és homlokzat falfestékek

árusítása. Színkártya alapján a kívánt színt rövid határidőn

belül szállítjuk. Előrendelés esetén, nagyobbtételnél lal- és homlokzatiesték
árengedmény jár.

Konyhatechnikai eszközök fém, üveg, műanyag áruk
horgászfelszerelések

Kontrax-telefonok, Canon telefaxok kedvezőáron
a kívánt teljesítményűtelefonokat, telefaxokat,

üzenetrögzftőketrövid időn belül beszerezzük önnek
április 6-tól készlet-végkiárusítás: rek~ámáron kaphatók

horgok, ólmok, sporttáskák,fürdőruhák.

IL''''-~~
~UNIDAY..,...

/ /"

EZERJO VENDEGLO, a hal· és vadételek
vendéglője

Régi néven, de új, kultúráltabb körülmények között, egyedi áruválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket. Halételeink országos halfőzőversenyt nyert, és többszörös aranyérmes halfőző

irányításával készülnek.
Bensőségescsaládi és vállalati rendezvények
lebonyolítását kedvezményes áron vállaljuk.
Játékterem, játékautomaták, amerikai biliárd.

Diszkrét zene, szerdától vasárnapig.

FIGYELJEAZÁPRILlS6-TÓL INDULÓ
KEDVEZMÉNYESAKCIÓINKATI

5501 Gyomaendrőd, Wesselényi u. 1. Pf. 70.
Telefon: (67) 31-649 - Posrabank: 046-00516
Ttrmelési Központ: Gyomatndröd. Uvai úr 4. Tcl.: (67) 31-906
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Anyertesek
A Szó-Bes7.éd februári számában közölt keresztrejtvény helyes meg
fejtése: "Nyelvéb61 kiesve, létének céljából is kiesik az ember."
ADAM horg6szbolt által felajánlott ajándékokat az alábbi szerencsés
megfejt6k nyerték: aDAM XLS 35 S7.en7.0rOS horgászorsót Icsa
Antalné (Gyomilendr6d, Zrinyi u. 44.), a Balzer 550-es orsót Csap6
Lajos (Gyomilendr6d, Körgát u. IS/I.) és a horgászládát pedig Mátml
János (Gyomilendr6d, Hősök u. \ O1.) nyerte. A nyereményeket a
DAM horgászholtbRn (Fő út 173-179.) vehetik ál Anyerteseknek
gratulálunk.

A Matróz kósto!ót szervez J2l. ngereményet
mellett találhntó k ft Matr6z
Kft. állal forgnlmazott Amste\
sör c1m~JéL A helyes megfeJ
Ust beklUd6k között ugyanis II

gyomllendr6d1 Mntroz Kft. ál
tal felajánlott ajándékokat sor
soijuk ld: l láda holland AiMte!
sör. l kanon (6 üveg) mln6sfg1
bor, és l kanon (12 öveg) ildrt6
itat A szerencsés nyertesek ne
vét a Szó-Beszéd áprilisi s7.ám
ban kÖ7-öljUk.

A keresztrejtvény helyes megfej
téSét április l7-ig kérjOk bekO\
deni a Szó-Beszéd
Szerkesztőségének eimére
(5500 Gyomaendrőd, Dobó u.
20.). A \evelezőlapra kéJjük ra
gRsszák rá a keresztrejtvény

meg. (Gyomaendrőd. Pásztor
út 39. Telefon: 31-802)

Viszonteladókat ésmagán
személyeket egyaránt kiszol
gál a Matróz Kft.

A Gyomaendrődi Matróz
Kft. április 3-án. a KöröséUe
remben kóstolóval egybekö
tött termékbemu ta tót
szervez. a hol a Komáromi
Sörgyár Rt.. a Móri Állami
Gazdaság. a Kecskemétvin
Rt.. a Kecskeméti Szőlészeti

és Borászati Kutató Intézet. a
Dél-Alföldi Pincegazdaság, a
Soltvadkerti SzőlőskertSzak
szövetkezet. a Szekszárdi Pa
nalko mutatja be termékeit.
melyek a Matróz Kft. gyoma
endrődi telepén vásárolhatók



Színestévé, gyermekkerékpár (24- mán, a Pocosban eladó. Érd.: Gyoma, Juhász Mihály, GyomaendrM, So-
es) és Moszkvics S7fk. eladó. Gyoma- Mikszáth ut 26., Megyeri. mogyi Béla u. 6.
endrőd,Babits u. 3 . 3+fél szobás gázfOtéses lakAs eladó. Eadó O km-es négy UtemQ Trabant
Gyomaendrődön,Mltyás u. 38~ be- Gyomaendrőd, Október 6.ltp. 817. Combi.
épfthetőtelekeladó. rd.:Berzsenyiu. Varrónő InterlOCk éS SIma tdZ6re be- Érd: Szabó Elek. GyomaendrM, Má-
7.,Dancsó. dolgozást válla!. Dévaványa, Sport u. tyásu.8.
Padlá~térbeépftésescsaládI ház el- I/l. GYomaendr6d, Hantoskerti u. II. sz.
adó. Érd.: 31-476-QS telefonszámon. 4 szálas Interlock varrógép eladó. alattivízparti Udlllőeladó.Vlllany,víz,
Napos- éS előnevelt CSIrke, kacsa kap- Érd.: GyomaendrM, Ady u. 214. ~z bevezetve.
ható. Gyomaendr6<!, Ady u. 13. Ead6 15 méhcsalád, 15 keretes NB d: GyomaendrM, Mátyás u. 8. Tel:
FeluJított Pannómamotor ekével, kaptárban. GyomaendrM, Ady u. 2. (67)31-287.
vagy !<;0IÖ!1 is eladó. Érd.: 16 óra után EIZ-125, 1400 km-rel, 40 OOO Ft- Sllrgősen eladó 3+félszobás gáz-
a (67) 31-009 telefonszámon. ért eladó vagy cserélhető,újszerd.ja- központi ftltéses lakás: Gyomaend-
Peresi hollág mellett t~ek eladó. Fú- bán mopedre esetleg Simsonra. rM, Október 6. ltp. 8 Ih. ll. em. 7.
rott kút, villany van. rd.: levélben. ocskai u. 50/1. AZöílrial beköltözhető családI ház el-
Márton Lajos, GyomaendrM, V., ker. RégI parasztház !ágas helYiSégekkel, adó, ~omaendrőd B. Molnár u. II.
841. ~lsóépUletelekkel,telekkel eladó. Érd: T th, n. Molnár 6/2 sz. alaIl.
Mmdennemd vállalkozásrll alkalmas, rd.: 16 6ra után, GyomaendrM, So- Gyomaeli<1rM, Fő III 19t'l":S"7-"
240 m alapterUletO ház, nagy telekkel mogyi B. u. 9. alatti kertes ház azonnal beköl-
eladó. Szarvas, chim u. 2. Te\.: 12- Hőtároló~ kályhák eladÓk. Gyoma, tö:zhet6en eladó.
798. Vásártérll. 31.N5.Tel.: (67) 31-875. Érd: Gyomaendr6ó, Zrinyi M. út 56.
7 helYJségból álló tanya eladó. Mel- GYomán lakható, öreg házat béreI- egésznap.
léképUletek, 2xl00 nék, melyet kb. egy év múlva megvá- Kétszobás összkomfortos gázos-
m.MDSU.2.MDNM. fóliasátor, fú- sárolnék. Minden megoldás érdekel! ~özpontirOtésescsaládi ház eladó.
roll és ásottk6t, 1 hold föld. Kun Mi- ~rd: Cserné Dadcs ~va, Budapest, rd: GyomaendrM. Budai u. 5.
hály, Gyomaendrőd, Mirh6háti 1211. Csévi u. 12. 1025. . Horgászviz mellett 100 négyszögöl
Másfél szobás.gáifdtéSeslakás eladó. Fedeztetésre ajánlom GolO-SiilJle telek eladÓ.
Érd.: Gyomaendrőd, október 5. ltp. 9 Collie kanomat. Eredményei: 2-szer Érd: Nagy Gábor, Gyomaendrőd,
If3., napközben. kitUnő III. Bfrálta: GUnther Rali Bocskai u. 45.
PannóOlamotorral meghajlo!t, tárcsa- (NSZK) Gyomaendr6dlek nely6en köthelIk
fékes, négykerekll kistraktor eladó. Szombathelyi Attila, GyomaendrM, . ház, nyaraló, CASCO, életbiztosftá-
Gyomaendrőd,Kulich Gy: u. 12. Bemu.6. saikat. Lapatinszki .Sándor Baross u.
trjnekem, 32/ [68,lakassal rendelke- Gyomaendrőd, Vás8rtén Ltp. 1472 25. Telefon: 31-213. Hívásra há7JJoz
z6fiatalember vagyok. Egy 5éveskis- alatti 2 és félszobás, gázfOtéses, föld- megyek.
lány nem akadály Tavasz jeligére. szinti, kertes lakás elad6.
Drapp sZfnd Iraban! megkfmélt lílla- Érd: helyszinen. (Az ingyenes apróhirdetés szel-
potban eladó. Bocskai út 13. GYomaer.drődön a pocosban Vízparti vénye anyagtorlődás miatt kima-
Gyomán 2 szobás családI ház eladó, 1400 m belter1lleti kert, épUlet; 'el el- radt a lapból. Apróhirdetéseiket
310négyszögöl telken. Érd.: minden- adó. Villany van. . levélben, vagy levelezőlapon is
nap.Csokonaiu.IO. Tel: (67) 31-125. feladhatják a következő c(mre:
Eladó Dada íXIll O-es. gyártáSI VámugYl!1tézés, okmány-kItöltés, Szó-Beszéd 5500 GyomaendrM
éve: 1988, 1994. érvényes mOszaki- anyagelszámolási-kimutatás kés71té- Dobó u. 20.)val, megkímélt álla~tban, ext.ákkal, sében segftek.
irányár: 130 OOO t. Hantoskerti u.
14.

~ ,
Szerkeszt6ség:

GyomaendrM, 3~zsenyí67T:sz. SZO- =:k~~~~~Nr:r út 20.családi ház eladó. rd.: Gyomaend-
Fel"~ klad6: T1mér Andrfts, II Körpavflonrőd, Gárdonyi u.21.

Két szobas, központi rdtéSes családi ESZÉD
Bt~zet6le
S 69 nyomtatás: SZARVASPRINT •

ház garázZSlll, melléképUlet~kkel el- P. Kft.

adó. Irányár: I 250 OOO Fl. rd.: Dé- M40 SZ8Jvas, Kossuth u. 18. TeI/Flll(:
FOOOETlEN VÁROSI HAVILAP l1-ű84.

vaványa, Hámán K. u. 23. Felel6e _rl<em6: Ps~N:;"~~~t6:Homok Péter
600 négyszögöl vfzparli kert Gyo- HomokEm6
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~ soft-popsztár
Gergely R6bert március 2-án adott
nagy sikeríl koncertet a Katona Jó
zsef MOvelOdési Központban. Az
színész-énekestOl koncerje után kér
tünk rövid interjút.
- Szabadúszóként dolgozom a Domi
nÓ Színházban játszom Karinthy Fe
renc Dunakanyar cími'i darabjában.
Ezen kfvül az jpesti Színházban Fé
nyes Szabolcs egyik zenés darabjá
ban kaptam főszerepet. Már a
következő évadra is vannak felkéré
seim, ám errOl még nem kfvánok be
szélni. A turném most már
befejezéséhez közeledik, s rövidesen
folytatása következik egy filmsláge
reket bemutatÓ koncert-körúttal,
szerte az országban, később pedig a
Cseh- és Szlovák Köztársaságban.
sszel a Mikroszkópban önálló estem
lesz, s már készlll a második nagyle
mezem.Azt hiszem, ennyi bőven elég
egy szabadúszónak ahhoz, hogy ne
unalkozzon.
Elsö naa;ylcmf'U', JIIdTt b:rdtiJa c1cl1c föb'

mint 160 nu ptldÁny'.n ktlt cl. A GCl'lrly
Rékrt-réle nnc ~cyt...Jta "DC'anc, • r.kod.l·
maz-rod: ~s .z r5'~,.ácfzenckizötl?

Nem vagyok járatos a könnyű mMa
jon belll!. Bár, min: színész én is min
dig énekelek zenés darabokban,
operettekben, musicalokban. A hoz
záértők az általam mOvelt mllfajt
soft-pop-nak titulálják. Ezek 2 d(\!ok
érzelmekről szólnak, lágy hangvé:c:
ben, kicsit simogatva, megnyugtatva.
Remélem, hogy nem túl csöpögősek,
vagy sziruposak. Egyfajta fzlés hatá
rán beillI próbálom ezeket a dalokat
előadni, egyszeríl szfnészi énektudá
somrna!. S ami pluszt még saját sze
mélyemmel hozzá tudok tenni, az a
Gergely Róbert.
Konct-:9dn _ tiunévetlC'ktél .....lYmam.ko

ri.Jdcjarna1c. Ttil:;j'onlté"tn ktmrk r;z'l rz
.. unt?

Amikor még nem tudhattuk milyen
sikere lesz a daloknak. azt sem sejt
hettUk, melyik réteg fog érdeklődni

iránta. Azt gondoltam,hogy a zene az
én korosztályomnak, tehát a har
minc-negyvenévesekhez szól majd,
legalábbis tartalmuknál fogva. m azt
kellett észrevennOnk, hogy ezt a ze
nét a tizenévesek éppúgy élvezettel
hallgatjuk, mint az ötvenen felIlIiek.
Ennek borzasztóan ör1llök, mert fgy
nem csupán egy rétegzenét képvise
lek mondta végUl Gergely Róbert,
akinek eredeti neve Vajek Róbert, a
televízió hrrad6jából ismert Vajek
Jutka riporter fia.

ILE.

Szó· Beszéd

Programajánlat
A KatonA J67sd Ml1vel6désl Központ áprilisi programja:
Április 1. szerda 10-13.30 3kszerjavítás, liprllls 2. csü
törtök JUDa tanfolyam, lipr~Es 3. péntek 20.00 Alternatfv
koncert Bemutatkozik a Kulturális Szemle, liprllls 4.
szomba 17-21.00 Tini Casino - felwtagozatosoknak 18
órától filmvetítés, liprllls 8. szerda J0-13.30 Ékszerjavf
tás, áprllls 9. cs1l!örtök 14.30 Éneklő Ifjúság talál~oz6
KözremIlködnek: l.sz. Általános Iskola kórusa, 2.sz. Álta
lános Iskola kórusa. 3.sz.Á1talánosIskola k6rusa,Kner Imre
Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola k6rusa, Ci
tera szóló - Hunya liprllls 9. csUtörtök 9-17.00 A TOP-i
Gmk.nlhavására -tavaszi, nyári modellek, liprllls 10. pén
ték 18-20.00 'Bemutatkozik az iskola' - a 2.s7.. Általános
Iskola kulturális szemléje, április 11. szombat 17-21.00
Tini Casino - felsőtagozatosokank - 18 Órától rilmvetftés,
áprllls 13. 18 óra Táncmllvészeti világnap alkalmábólfel
lép a Körösmenti Néptáncegy1lttes és valamennyi gyer
mekcsoport, a Rumba Társastáncklub, a Dzsesszbalett Kör
táncosai. A belépőjegyekból befolyt összeggel a tánccso
portok fenntartását segftj1lk. liprllls 15-16 szerda-csUtör
tök Költészét napi könyvvásár, április 15. szerda 9-17.00
Import ruhavásár,áprllls 18. szombat i 7-21.00 Tini Casi
no Benne Tátika I. forduló jelentkezés liprllls lO-lg sze
mély~enaMl1v.Központban,áprlI1s22.szerdaJ0-13.30
Ékszerjavftás, áprllls 24, péntek 11.00 A Bethlen napok
keretében hel)" adunk a helyi,valamint a meghfvott vidéki
és kUlföldi középiskolások diákjai részére rendezett vers-

1992. márdus

és prózamondó versenynek. Áprlllc; 25. szombat 17
21.00 Tini Casirio, Benne Tátika II. forduló
Májusban induló tanfolyamok: - Gomba szakeUenóri tan
folyam 96 órában.A tllnfolyam elvégzését igazol6 oldeve
let a Gllte Vezetőképző és TovábbképzőIntézete ánftja ki.
- Baby-Sitter tanfolyam 8 órában
A Déryné Ml1vel6désl Ház áprilisi programja:
április 9.csOtörtök 7-17.00 Import ruhavásár 80-150 fo
rinlig reklámáron! - Szünidei mozi! Kedves gyerekek! A
Déryné Ml1velődési Ház a tavaszi szünetben szívesen lát
benneteket szüniC:ei moziján,a részvétel ingyenes.Aprog
ramból: áprllls 14.kedd 10.00 SZÖTnyecskék I~ áprllls 15.
szerda 10.00 A vörös skorpió, április 16. csUtörtök 10.00
SzeUemirtók I~ április 17. péntek 10.00 NICO, április 23
30. Ki mit Gydjt? kiállftás, az önök által hozott anyagból.
Kedves felnőttek és Diákok! Április IS-ig várjuk féltve ŐT
zött gytljteményeiket kiállítás céljából (bélyeg, képeslap,
gyufacimke, könyv, régi 6jságok, dokumentumok stb.)
Megnyitó: április 23-án 16 órakor. Április 30-án 16 órát6l
a kiállftott, valamint az aznap hozott anyagból börze, cse
re-bere, árverés. április 23. csUtörtök 18.00 A Körösi Mi'i

. hely irodalmi estek keretében vendégllnk: Cs.Szabó István
muzeológus E1óadásának címe: Gyoma és EndrM törté
nelmének érdekességei,levéltáJi kutatások alapján. - áprI
lis 28. kedd 10.00 és 14.00 A Szegedi Miniszfnpad két
előadása:a Meseidó c. díszletes, jelmezes, zenés színházi
mesesorozatból az Ungalu c. őskori történetet láthatják az
óvodások és akisiskolások.
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A SZEGEDI CIGÁNYOK
MEG AKARTÁK ÖLNI

.A FOCISTÁKAT (14 oldal)

1. ÉVF. 4. SZÁM 1992. ÁPRILIS ÁRA: 17,50

(9. oldal)

(6.oldaQ

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

'" '"MERGEZES
NA GYLAPOSON

A polgármester
nem

a város pénzétjátssza el!
A Tequila Disco épületében április elején új. modern. euró

pai színvonalúnak is mondható játéktermet avattúfel dr.
Frankó Károly polgármester jelenlétében. Képeink a jeles
eseményen készültek. s ezennel tájékoztatjuk olvasóinkat.
hogydr. Frankócsupán a fénykép kedvéért ült anyerőautomata
elé,s így nem vádolható aZ7al, hogy esetleg a város pénzét igyek
szik eljátszani a Tequila Qweens Clubjában.

Mint az köztudott a város képvi~e'ötc~tiiletekorábban hoz
zájárull ahhoz. hogy li településen pénznyerőautomatákatiíze
meltethessenek vállalkozók. Bár az automaták iizcmel
tetésének ellenőrzésea Szerencsejáték Felügyelet hatáskörébe
tartozik. a polgármesteri hivatal és a helyi rendőrőrs egy-egy
képviselője április másodikán ellenőrzést tartott azokban li

vendéglőkbenahol nyeöőgépek működnek. Az önkormányzati
testület annak idején úgy döntött, hogya hivatal kövesse figye
lemmel a pénznyerő automaták jogszerií iizemeltetését.

Az ellenőrzés során kirleriilt, hogy a vendéglők mindegyike
rendelkezik a Szerencsejáték Feliigyelet engedélyével.

oke
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g{jm:s 6éremefés a Xner6en * o/issza ~{{ fizetni a prémiumot

Tizenhárom millió nyereség helyett
tizennégy millió veszteség

A Kner Nyomda április 7-i
taggyűlésén megállapították,
hogy a nyomda múlt évben
nem 13 millió forint nyeresé
get, hanem 14,5 millió veszte
séget termelt. Erdős Ákos a
nyomda egyik új tulajdonosa
a Gyomai Kner Nyomda Kft
ügyvezető igazgatója a Gyo
mai Nyomdász című új üzemi
lapban többek között azt írja:
,,A világ egyik legjobb könyv
vizsgáló cégeként nyilvántar
tott Coopers & Lybrand
szakértőivéleménye szerint a
Gyomai Kner Nyomda Kft.
tényleges vesztesége tavaly
14 millió 479 ezer forint volt.
Ez az összeg a mérleg szerinti
veszteségen túl magában fog
lalja a behajthatatlannak tű

nő kintlévőségeket is. Az
április 7-i taggyűlésmegálla
pítása szerint a veszteség okai
a következők: A nyomda nem
tudott elegendőmunkát sze
rezni. Nem szűrteki a vezetés

a fizetésképtelen vevőket. In
dokolatlanul magasak a kész
letek. (Csupán egy adat: 10
miUióforintnyikészletfinan
szírozása bankhitelből 4 mil
lió forintba kerül. Ez az
összeg magasabb, mint
amennyit a nyomda dolgozói
egy hónap alatt hazavisznek.)
A 13. havi fizetés és a vezetői

prémiumok..."
Azezév január 2-i munkás

gyűlésenErdősÁkos azt ígér
te, hogy nem lesznek
elbocsátások és még április
ban béremelés is lesz. Ezzel
kapcsolatban az igazgató a
következőkről tájékoztatta a
dolgozókat: ,,Az igéretet an
nak tudatában tettem, hogy
az ügyvezető igazgató (Szász
Imre. a Szerk.) 1991. novem
ber végén 13 millió forint
nyereséget jelentett a tulaj
donos Kner Rt. vezetésének.
Februárban derült ki a valós
helyzet. Ennek ellenére sem

kezdeményeztünk elbocsátá
sokat, noha teljesen világos,
hogya létszám és a tennelési
érték között kiáltó arányta
lanság áll fenn ...

Egyenlőre tehát nincs for
rása az inOációvallépést tar
tó, mindenki számára
előrelépést jelentő béreme
lésnek. Az alapbérek az idén
változatlan létszám mellett 
10 százalékkal nőhetnek. Az
esetleg kilépők, eltávozók bé
re teljes mértékben szétoszt
ható a helyi vezetők javaslata
alapján. Itt kell leszögezni: tu
lajdonostársaimmal együtt
nem szorgalmaztunksemmi
lyen elbocsátást. Az üzem ve
zetése kezdeményezte a
felmondásokat annak érde
kéb"en, hogy a létszámstop el
lenére minőségi cseréket
hajthasson végre és három új
dolgozót felvehessen ..."

Szász Imre a nyomda veze
tője a már említett üzemi lap
ban a veszteséggel kapcso-

latban a következóKet mond
ta:

"November végén a terve
zett -és az általam is elérhető
nek látszó - 13 milliós éves
nyereséghez már csak egy
millió hiányzott. Sajnos a de
cember nem hozott olyan
eredményt. mint reméltük. A
nyereséget csökkentő ténye
zők túlsúlyba kerültek, ezek
kel novemberben még nem
számolhattunk. Utólag kide
rült, hogy a dolgozók 13. havi
bérét és a vezetők éves prémi
urnát nem kellett volna kiosz
tani. Egyébként a gazdasági
igazgatónak és nekem a pré
mium egy részét vissza keH fi
zetnünk. Ezt nem tartom
igazságtalannak, mert hiszen
a kitűzött nyereséget nem ér
tük el. BalogMikIós elnök-ve
zérigazgató határozata alap
ján kb. 8millió forint azanye
reség, amely után jogosan
vettük fel a prémiumot..." 
nyilatkozta Szász Imre.

Hűtőgépek,

fagyasztó/ádák
javítását

vállalja a DY-WA Kft.

J!jaVítás úfejére csereRgsziiJéf(6érellíP.tó!

9'{f. engedje/efengední a k/aggasztott
éfefmiszert!

:Jlifja6ejefentés: Tefe/on: 31-694
1)9"-WJ! 1(jt. szervíz

(jg011tiWUlró~ !fó u. 173-179.
(az OTP 1Jleffett)

A VJbariarok Halá8Zátli:;.·

.. :.;<:.::\::~: :

'."'I~ .hfdibell~dr·····~lepelf:":·::·;;::·<·::

Öá~~!~I=!~~~~~~
~rdekl6dnllVlhariltók H;illá8zatl r8~~:'

': .. közpotnl~"-ití(~SOO Gjió~aeödr~~'<>
KÓ~8tith ü. 27.)jUléhle a (67) 31·437;;;e~

telefonon lehet. . .. . .
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A régészeti
SZÓ- Beszéd

intézet nem helyesli
3

az endrődi
~ntuzeunt létesítését

A könyvtáros javaslata
nent volt nyerő

oka

Ami az intézeti munkákkal
kapcsolatos helyi, ideiglenes
raktározás kérdését illeti, ez
tlgyben is többször kértük az
egykori tanács vezetőinek se
gftségét, eredménytelenül.
Mostanra nem kevés költség
gel sikeTÜlt egy olyan helyet
kialakftanunk., amely célja
inknak megfelel. Amennyi
ben az önkormányZat fel tud
kfnálni egy alapterWetben,
komfortban, bérleti vagy
üzemeltetési költségekben és
a biztonság tekintetében leg
alább azonos, vagy jobb szfn
vonalú lehetőséget, arról
megkeresés esetén készek va
gyunk tárgyalni."

Az önkormányzat kultu
rális bizottsága a kéreimeket
megvitatta, s úgy döntött.
hogy azoknak helyt ad. Azáp
rilis 23-i testületi ülésen a
polgármester tájékoztatta a
jelenlévőket. hogy a 155 alá
írók javarészeendrődipolgár.
Mindenesetre dr. Frankó
kérte a testületet, hogy sza
vazzon meg e célra a köz.ség
háza épületéből 2-3
helyiséget, s alig 200 ezer fo
rintos költséggel jogos és régi

A gyomaendrődi polgárok
közül 155-en írták alá azt a
papírt. melyben kérik egy ré
gészeti múzeum létrehozását
az endrődi volt községháza
épületében. Ezt követően
újabb kérelem érkezett a pol
gármesterhez. A Múzeumba
rátokKöre ishelyiséget kér az
említett épületben, ahol a ma
gánkézben lévő régészeti
anyagot tárolhatnák. A pol
gármester ez ügyben segítsé
get kért dr. Szabó Ferenc
megyei múzeumigazgatóhoz,
aki a kérelmet a Magyar Tu
dományos Akadémia Régé
szeti Intézetének igazga
tójához továbbította. Bökö
nyi Sándor akadémikus, az
in tézet igazgatóhelyettese
március 12-én kelt levelében
az alábbiakat közölte:

'~ Gyomaendrődön léte
sftend8 múzeum, régészeti
gyfJjtemény, il/etve állandó
régészeti kiállftás a múzeum
igazgatóság és a helyi ön
kormányzat felelőssége és
joga, ebbe intézetünk nem k(
ván beleszólni. Nem hallgat
hatom el viszont azt a
szakmai közvéleményben
már régen elfogadott véle
ményt - me//yel intézetünk is
egyetért -, amely általában
nem helyesli a régészeti
gyfJjtemények széttagolódá
sát és kicsiny, helyi múzeu
mok létrehozását. Intézetünk
Gyomaendrőd környékén
folytatott ásatási leletei már
részben be vannak leltározva
a szarvasi múzeumban, más
felől az ásatások egy része
nem Gyomaendrőd, hanem
Szarvas, illetve Örménykút

Udvari vécék gépi
tisztítása

(intézményeknek,
vállalatoknak
május 30-ig 20

százalék
kedvezménnyel),

valamint
szennyvízszállítás
megrendelhető!

határában folyik, tehát emi
att nem látjuk indokolmak a
feldolgozott leletek végle
ges áthelyezését. Munkatár
saim tavaly már konzul
táltak erről a lehetőségről a
polgánnester úrral, és akkor
is elmondták, hogy egy régé
szeti gy(Jjteménnyel rendel
kező, szakmailag is meg
felelő múzeum kialakftásá
nak és fenntartásának költ
ségei több milliós nagyság
rendfJ összeget vennének
igénybe. Ezt az elképzel ést
tehát nem helyeselhetjük.

KompromissZ.l;lmos meg
oldásként már - Onnel egyet
értésben is - többször is
javasoltuk egy időszakos ré
gészeti kiállftás megteremté
sét Gyomaendrődön, amely
bemutathatná a határban
végzett ásatások eredménye
it. Ez nemcsak szükséges és
fontos lenne, hanem meg is
oldható, az ebben való közre
mflködésre intézetünk bánni
kor készen ál/. Mindeddig
azonban a helyi tanács, majd
az önkormányZat nem tudott
erre megfelelő helyiséget
biztosftani.

A polgármesteri hivatal pénzügyi
csoportjának ezévi ellenőrzési
ütemtervét is megszavazta az ön
kormányzati testület. Eszerint május
ban az egészségügyi, szociális
intézmények gondnokságán, június
vége felé az 1.sz. Általános Iskola
Gondnokságán, július elején az
Egyesftett Közművelódési Intézmé
nyek Gondnokságán, július elején a
könyvtárban, szeptember közepén
pedig a 2.sz. Általános Iskola Gond
nokságánállesz költségvetési ellen
őrzés.

Az önkormányzati testület április
23-; ülésén Hornokné Németh Esz
ter, képviselő, melles/eg a könyvtár
vezetőjearról igyekezett meggyózni
a fenti ellenőrzési terv kapcsán a
képviselőket, hogya pénzügyi ellen
órzéseket egyúttal bóvftsék ki a kü
lönböző intézmények szakmai

óhaj teljesül majd, amikor a
város régészeti értékeit köz
zéteszik.

A vitában Hunya Lajos
képviselő is felszólalt, s ugy
találta. hogy "az endrődi ol
dal silá~yságra van kárhoz
tatva".Orülne.ha a testület a
múzeum létesítésére szavaz
na, még akkor is ha ez néhány
százezer forint jába kerül
majd a városnak.

Dr. Kovács Béla képvise
lő tájékozta::a a testületet,
hogy a világon egyedülálló ré
gészeti leletekrőlvan szó. Ha
ezeket megfelelőhelyen tud
juk kiállítani és bemutatni.
úgy világhírű múzeumunk le
hetne. Ha most e célra néhány
helyiséget biztosítunk, akkor
ennek az előfeltételeit te
remtjük meg.

Dr. Farkas Zoltán alpol
gármester,a kulturálisbizott
ság elnöke szerint a múze
ummal a város idegenforgal
mi értékeit is növel)ük. még
akkor is, ha a leendó endrődi

múzeum nem is lesz egy Bri
tish Museum... A testület vé
gül is támogatólag szavazott.

H.E.

szfnvonalának vizsgálatával is. Pél
dával is próbálta indokolni, miszerint
mondjuk, ha valamelyik intézmény
nél sok a telefonszámla összege, ak
kor szakmai oldalról meg kell
vizsgáini, hogy a sokallt összeg mi
lyen arányban áll például a lakosság
információs kielégftésével.

A képviselők nem nagyon értették
mit és miért akar Hornokné Németh
Eszter megszavaztatni velük. Már
már úgy tűnt, hogy a könyvtár veze
tője tart a július eleji költségvetési
ellen6rzéstől. Mintha gyanftaná,
hogy az ellenőrzés során indokolat
lanul költségesnek ftéli majd meg a
pénzügyi vizsgálat a könyvtár üze
meltetését. Hornokné Németh Eszter
javaslata rövid vita után hamvába
holt.
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Az Apeh kéri az ötmilliót

HE.

HE.

kesítik és a gyomaendrődi

nyaralót is árulják, 8-10 mil
Iióforintért.A vagyonnevesí
tésen dolgoznak, hogya
dolgozók megkaphassák üz
letrészüket. De sok még a nyi-

. tott kérdés és semmi sem
biztos.

Némileg belefáradtam a
szélmalomharcba, mert az
emberek a jelen helyzetből
adódóan nem kis feszültség
alatt élnek, s ez olykor-olykor
agresszivitásba is átcsap.S ezt
megfelelőenkezelni nem egy
szeru dolog. Én sem tudom,
hogy mit hoz a holnap. De
mint a szövetkezet tagja, fel
tételezhetően jót akarok a
szövetkezetnek. Mindeneset
re a felszámolással kapcsola
tos gondok igencsak kikezdik
az ember idegeit. Három év
vel ezelőtt 51 millió forintos
hitellel vettem át a céget, s eb
ból azért jó néhány milliót le
farag tunk. De ilyen elavult
technikával, harminc-ötve
néves gépekkel a szövetkeze
tet kihúzni a bajból nemlehet.
Azutcán néha rám kiabálnak,
hogy tönkretettem a szövet
kezetet. Egyedül erre biztos,
hogy nem lettem volna képes.
Ehhez mások, pélqául a tag
ság is kellett, mert tény, hogy
én egy rossz minőségű puló
vert sem kötöttem... mondta
Dinya Máté elnök.

vert gyártottak, idén 250
ezer pulcsira van igénye az
olasmak. Ám az üzem jelen
legi konstrukciója mint az
Dinya Mátétól megtudtuk
olyan, hogy ezzel a létszám
mal gazdaságosan fenntarta
ni nem lehet. De ha az üzemet
bezárják, akkor is évi tízmil
lió forintot kell fizetni a né
hány éve beszerzett gépek
lízingdíjaként. Azok a gépek
pedig alig dolgoznak, nincs
munka.

Mindenesetre az 1990-es
év 190 millió forintos árbe
vétele is kevés volt ahhoz,
'hogy a szövetkezet nyeresé
get mutasson fel. Az elnök re
méli, hogy a raktáron lévő

árut sikerül eladni, az ecseg
falvi üzemcsarnokot is érté-

;.

Uj szövetkezet a Viharsarokból

Új szövetkezetet hozott létre április 10-én Kö
rösi Halász Szövetkezet néven a Viharsarok
Halászati Termelőszövetkezet 49 dolgozója. Az
új szövetkezetnek tagja jogi személyként a Vihar
sarok HTSz is. A Körösi természetes vfzi halá
szatra alakult, foglalkozik emellett t6gazdasági
haltenyésztéssel, halfeldolgozással, és értékesí
téssel is.

A Viharsarok Halászati Termelőszövetkezet
január 8-án jelentett öncsődöt, s dr. Csoma An
tal elnöktőlmegtudtuk, hogy amennyiben a tsz ki
egyezik a hitelezőkkel, akkor avagyonnevesítés
során üzletrészhez jutott tagok belépnek az új
szövetkezetbe. Amennyiben a hitelezőkkel nem
sikerül megegyeznie a termelőszövetkezetnek, s
felszámolásra kerül sor, akkor a reorganizáci6s
hite.! segítségéveIaz új szövetkezet megvásárol
ja a halastavakat és a halfeldolgozót, és fgy tu
lajdonképpen minden munka és a termelés
akadály nélkül tovább folyhat. Az új szövetkezet
a tervek szerint 50-100 fős gazdaságot működ
tetne egy vezető menedzserrel és két adminiszt
rátorral.

az

A nyertes sorsjegy

Az elriökre
néha

rákiabálnak
utcán

lásával a szövetkezet nyakán
maradt mintegy 15 millió fo
rint értékű, annak idején
Szovjetuniónak gyártott kö
töttáru, Egyébként pedig
több mint harmincmillió fo
rint értékű áru van a raktáron.

.Ha ezt sikerülne eladni, akkor
az adósságot is ki tudnák fi
zetni. Az ózdi és ecsegfalvi
üzemeket, ahol mintegy 25
25 ember dolgozott, bezárták.
Ecsegfalván, annak idején
kéthónapramunkanélküli se
gélyre küldték a dolgozókat, s
mikor lett volna munka, csu
pán öten akartakvisszamenni
dolgozni. A többiek inkább
jobbnaklátták, ha munkanél
küli segélyból élnek. A bérek
ről ugyanis nem mondható el,
hogy a csillagos égig érnek. A
gyomái üzemből az admi
nisztrációs' dolgozók létszá
mát csökkentették.

Egy olasz cégnek tavaly
130 ezer darab kötött puló-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.9I.líúsvéti vásár nyertesei
A Gyomaendrőd ésVidékeÁfészáprilis 6 és IB-aközött

h6svéti vásárt rendezett, melyen a vásárlók sorsjegyeket
kaphattak. A sorsolás eredménye:

Nyeremény
száma

parabola antenna 9562
illatosító 8986
rádió 7584
kávéőrlő 9568
hajszárító 000566
rádió 7656
vasaló 7845
hőpárna 012728
hőpaplan 9621
videokazetta 3156
videokazetta 8940
hajszárító 9523
hajszárító 006124
minikompresszor 3188
Anyereménytárgyak a nyertes sorsjegy ellenében 1992.

május31-igvehetőkáta 2.sz.műszaki boltban Gyomaend-
rőd, Fő u. 216.sz. alatt. ,

Gyomaendrőd és Vidéke Áfészvezetősége..••.......................•......•..•..~

A Gyoma KötőipariSzö
vetkezettól elbocsátott admi
nisztrátornő édesanyjával
aki mellesleg a szövetkezet
nyugdíjasa bekopogtatott
Dinya Máté elnökhöz, és fel
tette a kérdést: miért éppen őt

küldik el, a többi dolgozó mi
ért marad a cégnél, mikor
azok sem csinálnak semmit?
Az elnök meg csak elherdálja
a vagyont, nincs termelés, de
fizetés az van! Aztán néhány
nap múlva a szövetkezet zok
niüzeméből tizenketten fel
mentek az elnöki irod ába,
bekopogtattak, s elmondták
Dinya Máténak, hogy sértve
érzik magukat, mert megkap
ták a munkakönyvüket. Hét
pontban elővezették, hogy
mit szeretnének tudni. Szó
volt a végkielégítésről, ami
minden elbocsátott dolgozó-

, nak jár, de mivel a szövetke
zetnek pénze nincs, így csak
abban lehet megállapodni,
hogy egy későbbi időpontban

vehetik fel az összeget.
A Gyoma Kötőipari Szö

vetkezet február 26-án jelen
tett csődöt,s ezzel egyidóoen
az APEH felszámolást is kez
deményezett a szövetkezet
ellen. Van lehetőség a meg
egyezésre, de erre az APEH
csak akkor hajlandó, ha a cég
kifizeti az ötmillió forint adó
há tralékot.A jelenlegiadatok
szerint a szövetkezet 30 mil
lIóforinttal tartozikkülönbö
ző cégeknek, a gyomai
vállalatnak pedig tízmillióval
,Jógnak",

A bajok ott kezdődtek,

hogy a szovjet piac összeom-
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Városképi jelentőségű

kerítés

/

Atalakul az
állami gazdaság

látás átszervezése
egyébként a házior
vosi szolgálat kialakf
tását is szolgálja. A
6-os számú orvosi
körzetből a Vásártéri
lakótelep 19, 20, 21,
22-es épületek, vala
mint a Fő út 110-122
számú házak lakói
(420 fő) átkerült a 7
esszámú körzethez,
dr. Kolozsvári Árpád
hoz.

!Május ftarmaáil(4nl
/ / /vasarnap vasar

Dr. Veréb Lajos
körzeti orvos kérte a
6-os számú beteg
körzet határának
megváltoztatását. A
gyo- mai városrészen
jelenleg 4 körzet van.
Dr. Veréb Lajoshoz
2897 lakos, dr. Lizák
Annához 2097-en,
dr. Darvas Tamás
hoz 2652-en tartoz
nak, rpfg dr.- Kolozs
'vári Arpád 1907 em
bert lát el. Az alapel-

/

Afész-számok

Dr. Veréb
körzete csökkent

. A Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSz tavalyi árbevétele az el
múlt évihez képest 20%-kal csökkent. Az 1991-es esztendőt 15
millió forintos veszteséggel zárta a szövetkezet az előző évi 13
millió forintos nyereséggel szemben. A szövetkezet össz forgal
ma 1991-ben 728.3 millió forint volt. amely 17.5 %-kal keve
sebb az egy évvel korábbinál.

A pANTA PRINT Kft. az ÁFÉSz Nyomda m61t évben több
mint 12 millió forint veszteséggel dolgozott. Minderról. vala
mint az ÁFÉSz ezévi üz1etpolitikájáról az igazgatóság megbí
zásából dr. Kulcsár Lászlóné megbízott elnök számolt be
március 28-án délelőtta szövetkezet küldöttgyűlésén.

nak, de mivel a vagyonnak
mintegy 25 %-a az adósság.
így az igazgató reményei sze
rint nem lesz felszámolás. A
tartozások kifizetése után a
tervek szerint hét önálló
egységet alakítanak ki a gaz
daságból. amelyeket két éven
belül privatizálni lehet majd.
A 11Ogyomaendrődi és 90vi
déki dolgozó megnyugodhat.
mert egyenlőrenem tervez
nek létszámleépftést.

A Körösi Állami Gazdaság
ez év február másodikán ke
rült állami felügyelet alá.
Mint azt dr. Dávid Imre
igazgató elmondta szívesen
megszabaduIt volna a vezetői

teendó1< ellátásától, de márci
us 24-én mintegy miniszteri
biztosként megbfzták a gaz
daság átalakftásával, mely
nek hat hónapon belül, azaz
augusztus 5-éig kell lezajJa
nia. A csőd eló1<észületei foly-

Szellőzőket

építenek a tetőre
A gyomaendrődi tornacsarnok helyreállftásá

val kapcsolatos szakértői vélemények elkészül
tek, s ezek szerint a nyitáshoz meg kell oldani a
csarnok valamint a csarnok tetőterének, megfe
lelő szellőztetését és az álmennyezet légmentes
lezárását. A tetőtér szellőzésére dr. Kakas
lászló épftésügyi szakértő kilenc szellőzőnyflás I

beépftését javasolja a tetőszerkezet gerincére. A
szellőzőnyílások beépítése mintegy 300 ezer fo
rintba kerül.

A további két helyreállítási feladat megoldását,
a kiviteli tervek elkészftését ugyancsak dr. Ka
kas László vállalta. Csorba Csaba jegyző úgy
ftélte meg, hogy az elképzelések szerint a hely
reál1ftott tornacsarnokot szepterrberben nyitnák
meg.



Vízben
állnak
a fák

Készül
a csatorna
A képviselőtestület április

23-i ülésén éppen a Gyoma
szolg néven Kft.-vé alakult
volt költségvetési üzem ügy
vezető igazgatójának prémi
umfeltételeiről szavazott,
amikor Hangya Lajosné
képviselő megkérdezte, va
jon a hivatal város.üzemelte
tési csoport jához, vagy a
Gyomaszolg Kft.-hez kell-e
fordulni választópolgárainak
következő problémájával. A
Budai Nagy Antal utcában lé
vő árokból ugyan kiszivaty
tyúzták a már helyenként
többmintfélméteres belvizet,
ám a víz most a város szélén
lévő több hektáros nyárfaer
dó'ben áll. Veszélyben vannak
a fák, s ahogy az idő meleg-

Szó· BenM

Itt még a Budai utcában állt a víz

szik, úgy lesz egyre kellemet- I képviselőnőegyúttal megkér
lenebb szag is a környéken. A dezte, vajon szán-e a testület

1992. április

100 ezer forintot az erdőben

álló víz átszivattyúzására.
azaz az erdő megmentésére,
illetve a lakossági panasz or
voslására.

Nagy Pál a Kft. ügyvezető
igazgatóje ezt követően úgy
nyilatkozott. hogy ő 1981 óta
tud erről a panaszról. Idén
nyárvégére azonban csatorna
épül, s ezzel a gond megoldó
dik. Éppen ezért nem javasol
ta, hogy most több százezret
költseneka víz eltávolítására.

Dr. Frankó polgármester
úgy ítélte meg, hogy nemcsak
aházaktól 40 méterre lévő

nyárfásból száll a bűz, hanem
az utcán tartott jószágokürü
lékesem áraszt kellemes illa
tot.

Dr. Valach Béla a város
fejlesztő bizottság szerint in
kább a Falualji holtág
rendszeresvízcseréjére kelle
ne fordítani a pénzt. Hangya
Lajosné végül névszerinti
szavazást kért a nyárfás erdő

ügyében, de ezt a testület nem
támogatta.A szavazássorán a
víz kiszivattyúzására igennel
szavazott Hangya Lajosné,
Jenei Bálint, Pocsaji Zsolt
és Szerető Béla. A testület
többi tagja tartózkodott.

A csótányok miatt kapott
munkakönyvet

Takács Imréné az Lsz. (Vásártéri ltp.) Bölcsőde vezetője

közös megegyezéssel kérte, hogy április 30-án szüntessék meg
munkaviszonyát. A bölcsődében ugyanis olyan munkahelyi ha
nyagságokra derült fény, amely miatt az intézmény vezetője

ellen mindenképpen fegyelmi eljárás indítására tett volna ja
vaslatot a polgármester. A Szóbeszéd úgy értesült, hogy az i-re
a pontot az tette fel. hogy Takácsné későn rendelte meg a

csótányfrtást, s emiatt a csótányirtóknak tetemes mennyiségű
bogárral kellett megbírkózniuk.A "jószágok" annyira elszapo
rod tak, hogy az irtás befejezése után vödörrel kellett kihordani
az elhullott csótányokat. A képviselőtestület áldását adta Ta
kácsné munkaviszonyának megszüntetéséhez, s egyben úgy
döntött, hogy az endródi bölcsödevezetője,Bela Imréné tölti be
a távozó Takácsné helyét.

Megvennék a
szolgáltatóházat

Bérbe adják a
szabadstrandot

A Lábas u. 13. szám
alatt lévő endrődi szol
gáltatóház bérlői azt
kérték a képviselőtes

tülettől, hogy az emlí
tett ingatlant megvásá
rolhassák. A testület

úgy döntött, hogy az
épületet előbb hivata
losan felértékeltetík,
majd a feltételek meg
állapítása után vissza
térnek a bérlők

igényére.

A Hármas-Körös
gyomai részén lévő
szabadstrand üzemel...,
tetésére három hely
béli polgár Szabó
Tibor, R. Nagy Tibor,
Forgács Istvan nyúj
tott be pályázatot az
önkormányzathoz. A

képviselőtestület fel
hatalmazta a mező

gazdasági bizottságot,
hogy a pályázatok kö
zül válassza ki a leg
megfelelőbbet, és a
legjobb ajánlatot tevő

vel kösse meg a bérleti
szerződést.
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Elköltötték a kamatot

Húszmillió a
bankban

A Shell ügyel a
. " ,mInosegre

Szerkesztőségünkhez panasz érkezett. Ol
vasónk kérte, nézzünk utána, hogy valóban olyan
silány-e a Shell-kútnál kapható benzinek minő

sége. Hogy olvasónk mire alapozta feltételezé
sét, azt nem közölte, ám mindenesetre utána
jártunk kérésének.

Kovács Dezsőt, a Shell-kutat működtető
Pecten Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy
a Shell és Interág Kft. háromhetente rendszeres
minőségellenőrzést végez a Shell-kutaknál. A
gyomaendrődi kútn~J vett üzemanyagmintákat a
Magyar Honvédség Uzemanyagellátó Központjá
nak laboratóriumában vizsgálták meg. Eszerint a
92-es benzin oktánszáma magasabb, 93,2.
A 98-as benzin oktánszáma 100, s az érté
kelés alapján a 95-ös ólommentes benzin
oktánszáma pedig 96. Az üzemanyaQok ide
gen anyagokat (víz, és egyéb szennyezódések)
nem tartalmaznak.

A Shell és Interág SzolQáltató és Kereskedel
mi Kft. meo-csoport vezetójének levelében töb
bek között a fent említett adatok közlésén túl az
áll, hogy "mint a legutóbbi vizsgálat is bizo
nyítja, a gyomaendrődi üzemanyagok nem
csak hogy megfelelnek az előírt

paramétereknek, de felül is múlják azokat."
-OKE-

A polgármesteri hiva
tal az ideiglenesen sza
bad pénzként jelentkező
20 milli6 forintját tart6s
betétként elhelyezte az
Endrőd és Vidéke Taka
rékszövetkezetnél. la
milli6 forintot ez év ja
nuárjában, lamilli6t pe
dig februárban tettek
bankba. A január havi
betét április 21-én járt
le. Ennek kamata 945
ezer forint, s e bevételi
többlet felhasznáJásár61
is döntött április 23-án
az önkormányzat.

Az alábbi költségve
tésben nem tervezett
feladatokra használják
fel a pénzt: 300 ezer fo
rintért vásárolnak szá
mításteshnikai beren-

dezéseket, 250 ezret
költenek a városháza
irodáinak felújítására és
az udvar rendezésére.
Dr. Vass Csaba ökol6
giai szakértő elkészíti
Gyomaendrőd öková
rossá fejlesztési prog
ramját (lásd aSz6beszéd
márciusi számát) netto
100 ezer forintért. 170
ezret szánnak a polgár
mesteri hivatal üzemel
tetési feladataira, pél
dául 40 ezerért vásárol
nak a közterületfelügye
lőknek új egyenruhát és
motort.

A tart6san lekötött be
tétek kamatát a további
akban szintén tartalék
pénzként kezeli az ön-

!kormányzat.

Vállalkozók
figyelem!

A Gyomaendrőd és Vidéke Áfész meg
vételre ajánlja az alábbi ingatlanait:

malomépület (az endrődi Tüzép mel
lett)
58.sz. élelmiszerbolt (Munkás u. 1.)

Bérbe adjuk az alábbi kiskereskedelmi
és vendéglátó egységeket: .

Liget vendéglö (pavilon)
Fürdóbüfé-vegyesbolt (Erzsébet-Liget)

- Tüzép telep (Gyomaendrőd, II. 465/1.)
Elelmiszerbolt (Gyomaendrőd, Fő u.

78.)
Élelmiszerbolt (Nagylapos, V.ker. 289.)

A pályázatokat írásban kérjük leadni má
jus ll-ig a Gyomaendrőd és Vidéke Áfész
címére: Gye., Kossuth u. 33. Több pá
lyázó esetén versenytárgyalást tartunk.
Részletes felvilágosítá...;;t ad az egységek
ről dr. Kulcsár Lászlóné megbízott elnök
személyesen vagy a 67-31874-es telefo
non.

/

Ujra nyí{iféa...
Örömmel tájékoztatjuk kedves
vendégeinket, hogy május első

napjaiban megnyitjuk a
felújított Kossuth úti bisztrót.

A nyitás napján egy hordó sön
ingyen méTÜnk ki a bisztró

látogatóinak

Hívják meg barátaikat is,
legyenek a vendégeink!

Egy hordó sört pedig annak
ajánlunk fel, aki jól hangzó és
jellemző elnevezést talál az új

üzletre.

Legyen Ön a névadó vendégünk!

ÁFÉSz

,
I
I

l!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. .J
I ............................................••......•••••
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Lapunkkorábban már
beszámolt arr61, hogy
Szerető Béla önkor
mányzati képviselő a fel
nem vett és külön szám
lára elhelyezett képvise
lői költségtérítésének
egy részéből megter
veztette a Bajcsy út fásí
tását a város szélétől a
Főútig.A terv elkészült,
a polgármesteri hivatal
j6váhagyta, deaz önkor
mányzat pénzzel a fásí
tást se~íteni nem tudta.
Igya több mint 360 fa
csemetét a képviselő vá
sárolta, ugyancsak a
költségtérítéséből.

AprIlis elején azután
a BaJCSY út érmtett lak6
inak segítségével és
munkájával kétéves ma
dárberkenye fák kerül
tek a régi, javarészt be
teg csörgőfák helyére, a
polgárok legnagyobb
örömére. HIszen mint
lapunknak is elmondták
a régi fák tennését a szél
rendszeresen széthord
ta, s a kerítések tövében

és az udvarokon gyakran
kihajtott a csörgőfa
magja. A lak6k elmesél
ték, hogy a fásítás első

napjaiban dr. Valach
Béla a városfejlesztő bi
zottság elnöke, Knap
csek Béla, valamint
Csorba Csaba jegyző a
helyszínen terepszem
lét tartottak, majd kifo
gásolták, hogy a régi fák
közül nemcsak a kiszá
radt és beteg fákat sze
di~ ki. Ezt azzal is pró
bálták bizonyítani, hogy
körmükkel a fák ágaIt
meg-megkaparva tuze
tesen megvizsgálták né
hány fa életképességét
és máris x-eket rajzoltak
néhány fára...

Szerető Béla az ön
kormányzati ülésen tá
jékoztatta a képviselő

testületet az efvégzett
munkár61, s egyben a
Sz6beszéden keresztül
is megköszönte - Han
gya Lajosnével együtt 
a fásításban résztvevő

lakosság segítségét.

Nyílt levél HAL-nak, azaz Hajdú Lacikának!Andódy
elad
két

Corinit
Andódy György könyvkö

tő hivatkozva szorult anyagi
helyzetére és szakmai tevé
kenységi körének bővítésére

azönkormányzatnakfelaján
lotta megvételre a tulajdoná
ban lévő két Corini fest
ményt. A két képet a Mun
kácsy Múzeumban felérté
keltette, s ez alapján a két
Corini festményért összesen
130 ezer forintot kér. Az
ajánlatot a képviselőtestület

elfogadta, s így a művek a vá
ros tulajdonába keriilnek.

A Gyomaendrődi Híradó márciusi számá
ban gunyorosnak sz.ánt, rólam szóló írása kész
tetett arra, hogy tollat ragadjak. Tény, hogy
lakásvásárlási hitelt kértem múlt év októberé
ben az önkormányzattól, mint fiatal házas.
Meg is kaptam a kért százezer forintos össze
get. Idén február elsején nyitottam meg a ka
pott hitel felhasználásával megvásárolt
lakásomban a horgászüzletemet.

Ezt követően a polgármesteri hivatalhozbe
jelentés érkezett, hogy bolt nyílott a szoba
konyhás összkomfortos lakásban. Az
önkormányzat nehezményezte is, hogy a ka
pott százezer forintot nem lakásvásár1ásra, ha
nem üzletnyitásra használtam fel.

Az is vitathatatlan tény azonban, hogy la
kást, nem pedig üzletet vásároltam aKolmann
:elepi épületben. Mindenesetre a kapott hitelt
tíz év helyett most e hónap végéig kell visszafi
zetnem az önkormányzat döntése alapján. A
testület nem vette figyelembe, hogy számomra
létszükséglet volt megnyitni a lakásomban az
üzJetet, mert csak így tudom a családomat el
tartani.

Meg kell jegyemem, hogy az önkormányzat
lapja, a Gyomaendrődi Híradó márciusi szá-o
mában hónapok óta szinte most először szen-

telt megkülönböztetett figyelmet a testületre,
illetve rám, mint képviselőre. Ennek egyfelől

örülök, másfelől pedigszívesen látnék a későb
biekben is más, hasonló kritikus szemléletű

írást az ön által szerkesztett lapban. bár erre
ismerve képességeit e téren, valamint közis
mert bátorságát vajmi kevés reményt látok.
Bizonyára megengedi nekem. hogy Lacikának
szólítsam, annak ellenére, hogy a rólam szóló
írás alatt a HAL aláírás díszelgett. Amióta né
hány héttel ezelőtt szerkesztői megbízatását
meghosszabbította a testület, azt tapasztalom,
hogya fejlődésrögösútjára lépett. Míg koráb
ban fitymálóan legyintett a testületre, addig
mostanában idejét nem kímélve, szorgosan
jegyzetelve végigücsörgi az alkalmasint
hosszúra nyúló testületi üléseket. A fentiek
ben vázoltak alapján nem csodálkozom, hogy
más események nem igen keltik fel szunnyadó
éberségét, s ez lapján is meglátszik.

Megköszönöm az ingyenreklámot, s mint
"híradós.. Lacikát továbbra is bátorítom és
bíztatom. Mint a Dam-HorgászüzIet tulajdo
nosagyanítom, hogymint HAL egyszer majd
csak bekapja a horoggal együtt a kukacot is.

Pocsaji Zsolt
önkormányzati képviselő,horgászbolt tulaj

donos
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Mérgezés Nagylaposon ?

Tiszta vizet a pohárba!

holtjainak és vendéglátó egységeinek áruválasztékát!

Május 4-től kedvezményes vásár és nyereményakció minden
egységben!

H.E.

nak. Or. Vitaszek László ren
dőr-orvos.alezredes, igazság
ügyi orvosszakértő lapunk
nak a elmondta, hogy Hadi
István halála után a kórbonc
nok vetette fel. hogy fennáll
hat a mérgezés gyanúja.
Vitaszek doktor szerint az ed
dig elvégzett vizsgálatok
alapján pillanatnyilag sem
miféle alapja nincs a mérge
zés gyanújának. Mindene
setre a vizsgálat még tart, az
igazságügyi toxikológiai inté
zet labora tóriuma dolgozik az
ügyön, amely várhatóan 4-6
hét múlva tud végleges ered
ményt közölni.

mindenki szerette, mulatós
kedvű. társasági ember volt.
EI sem tudják még temetni,
mert boncolják, keresik a ha
lálokát.Aztmesélik,hogyön
gyilkos lett, de hát az lehe
tetlen! Hogy megmérgezték
volna? Ezt az özvegyasszony
is hallotta. Elterjedt a hír,
hogy a mezőtúri cigányok te
hettek valamit a poharába,
mikor a közeli csárdában ita
lozgattak.

Erdeklődtünk a szarvasi
rendőrkapitányságon.Ott
azonban azt a tájékoztatást
kaptuk, hogya kórbonctani
jegyzőkönyvmégnem készült
el, s így nyilatkozni sem tud-

MAGY AR OSZTRÁK IPARI SZOLGÁ I.TAIÖ
ts KERESKEDELMI KFT.

550\ Gyomaendrőd,Wesselényi u. I. Pf. 70.
Telefon: (67) 31-649 - Posrab~nk: 046·0051(,
Termelési Központ: Gyomaendrőd.L':q; IH 1. 1<:1.: (67) 31-906

=,!PARKER-- Élelmiszer-Csemege
bolt (Fő út 214.)
- Vegyesbolt (Bajcsy
u. 71.)
- Iparcikkbolt (Sza
badság tér 5.)
- Ezerjó vendéglő

(Wesselényi u. 1.)

Ismerje meg az IPARKER
Magyar-Osztrák Ipari

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Megrendelhető többféle kivitelben:
- mini asztali víztisztító (kapacitása 9500 liter), ára 7990 forint,
- asztali víztisztító (kapacitása 38000 liter), ára 12500 forint,
- valamint hálózati vrztisztrtó (kapacitása 76000 liter), ára 15000 forint.

Megrendelhetö: Seres, Gyomaendröd, Bartók u. 9.

tenni. Mondta is szegény fér
jem hetekkel ezelőtt, hogy
nem szidjam őt semmiért,
mert már úgy sem sokáig él.
Majd meglátom, mondogat
ta.

Hadi Istvánt szerdán, dél
után 2 órakor a mentő bevitte
a békéscsabai kórházba, és
háromnegyed 4-kor Mariska
néni megkapta a táviratot.
hogy a férje meghalt. Hiába
köszöntem el tőle a kapuban.
meg is pllsziltam, de őnem kö
szönt, és nem is puszilt vissza.
Pedig mindig úgy szokta sír
az özvegyasszony a kezét tör
delve és nem érti. mi történ
hetett. Egészséges volt,

Az amerikai gyártmányú asztali vfztlsztftó berendezés egy szűrőbetéttel 38 ezer
liter vfz tlsztftását végzi el. A készülék az Állami NépegészségügyI és TIsztiorvosi Szol
gálat engedélye szerint a maradék aktfv klór, valamint az fz- és szagrontó anyagok
teljes eltávolftására, továbbá a halogénezett metánszármazékok (klórozott szénhidro
gének, daganatkeltőszerves anyagok) koncentrációjának csökkentésére alkalmas.

Mlszter meghalt, lehet,
hogy megmérgezték! Misz
ter, azaz a nagylaposi Hadi
István 75 évesen, április 4
én a nagylaposi Birka csár
dában rendezett vacsorán
még hajnalig mulatott,
másnap délután egyOtt po
harazgatott az endrődi vá
sárból hazafelé tartó
mezőtúri cigányokkaI.
Hétfőn már nem érezte Jól
magát, kedden estefelé pe
dlgelálltaszava, rángatta a
görcs, megbénult a Jobb ol
dala, szerdán, kora délután
bevitte a mentő a csabai
kórházba, és aIIg kétóra
múlva jött a távirat, hogy
meghalt. Sokáig nem tud
ták eltemetni, mert boncol
ták, keresik a hirtelen
beállt halál okát. Nagyla
poson azt beszélik, hogy
valaki megmérgezte a volt
csendőrt, a földműves, Jó
kedélyO Hadi Istvánt, köz
Ismertebb nevén, Mlsztert.

Hadi özvegye. Mariska né
ni sírva meséli a történteket,
hogy április 7-én, kedden dél
után fél 5-kor még beszélget
tek a kibérelt egy hold
háztájiról, a jószágokról. s
egy óra múlva, egyik pillanat
ról a másikra elállt a férje sza
va. Néhány perc múlva
megbénult a jobb keze, jobb
lába,shiábakérdeztemia ba
ja, az ember nem válaszolt.
Este görcsök kínozták. szen
vedett olyannyira, hogy or
vost hívtak hozzá, aki
beinjekciózta. és azt mondta,
agyvérzés. Nem szabad moz
gatni, de saját felelősségére

bevitethetik a kórházba.
Azt mondta az orvos, le

gyek elkészülve a legrosz
szabbra. A férjem állapota
reggelre sem jaVlllt, ~fvtuk a
körzeti orvosunkat. O ~s azt
mondta. valószínű. agyvér
zés, és hogy már nincs mit

Hadi István a negyvenes évek
elején
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J-(úsz éves a 2(umfJa[dén májusban lesz
húszéves a gyomaend

rődi Rumba Sporttánc Klub.
A két évtized alatt több mint
ezer fiatal tanult táncolni a
Katona József Művelődési

Központban működő klub
ban, melynek első szakmai
vezetője, tánctanára Zsoldos
ildikó volt, majd ezt követő
en tíz évig Nyfrl Lajos békés
csabai táncpedagógus
tanította a tánclépéseket.

1982 óta Megyerl László
vezeti a társastáncklubot,
melynek tagjai az elmúlt évti
zedek alatt több kiemelkedő
eredménnyel is büszkélked
hetnek. Országos hajnoksá
gokon első, második,
harmadik, negyedik, ötödik
helyen végeztek a gyomaend
rődi táncosok. s emellett pél
dául a Miskolci Országos
Fonnáciás Fesztiválon két al
kalommal is előadói dfjjal
tüntettékki a Rumbát.AzOr
sz.ágos Közművelődési Köz
pont 1982-ben nfvódfJJal
jutalmazta a \dubot. A felso
roltak mellett persze még na
gyon sok dobogós helyezést
értek el a táncosok a kü lönbö
ző \dubközi versenyeken.

A Katona József Művelő

dési Központ a klub működé-

sét helységekkel és a techni
kai feHételek biztosításával
segíti, s a felmerülő egyéb
költségeket pedig a táncosok
fizetik. A klubtagdíj havon
ta kétszáz forint, a ruhákat
mindenki maga varratja és a
versenyekre történőutazás és

a nevezési díjak is a táncoso
kat érintik.

Mivel a tánc nem olcsó
sport, szívesen vesszük a
táncbarátok támogatását, an
nál is inkább, mert a tánckul
túra ma már egyre inkább a
műveltség részévé válik
mondta Megyeri László, aki-

től megtud tuk azt is, hogy a
húszéves évfordulót a tervek
szerint ősszel egy rendezvény
keretében szeretnék megün
nepelni, melyre valamennyi
jelenlegi és volt táncost meg
hívnak, s persze a tánckedve
lőket is szeretettel várják
majd.
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Táncművészeti világnap

II

Képeink április l3-án a Katona Józse!Művelődési Központban készültek.

Május elsej' n adokik fociznak
Labdarúgó orvosok a pályán

Az idei május elseje igazán
nem bővelkedik színes prog
ramokban. A futballszurko
lókviszont délelőtt 11 órakor
remélhetőleg jó meccset lát
hatnak a gyomai sportpályán.
A Gyomaendrődi Futball
Club vendégeként ugyanis
pályára lép az orvosok labda
rugó válogatottja. A dokik a
múlt év szeptemberi olaszor
szági Orvos Európa-bajnok
ságon veretlenül nyerték a
tornát. A csapat szorosan kö
tődik Székesfehérvárhoz, hi
szen ügyvezető elnökük, dr.
Cslák Gyula odavalósi, s Fe-

hérváron tartották egyesüle
tük a LabdarugóOrvosok Ba
ráti Körének alakuló ülését is.

A csapat játékosai az or
szág minden részéből jönnek,
akad közöttük falusi körzeti
orvos, és egyetemi oktató is.
Elsősorban saját zsebből fi
nanszírozzák magukat, de tá
mogatóik is akadnak. Igy
például az Adldas Budapest
Kft., amely idén két garnitú
rasportöltözettel támogatja a
csapatot, s a játékosok mezén
a Queen üdítőitalok és a

Rlchtoflt sportkrém reklám
ja olvasható.

Bár a já tékosok többsége
már elmúlt negyven éves,
mégis lelkesen edzenek. Jeso
lóban, Velence mellett június
20-án kezdődik a szakma vi
lágbajnoksága, ahol 32csapat
vesz részt. Mi sem termé
szetesebb, hogy az európai
győzelemután itt is szeretné
nek dobogós helyen végemi.
Dr. Bálint László a csapat
kapitánya jelenleg <-I évesen
még a megyei másodosztály
ban, Hódmezővásárhelyen
játszik.

A Magyar Orvosok Labda
rugó Válogatottja tehát má
jus elsején délelőtt II
órakor játszik barátságos
mérkőzést a GYFC-vel. A
rendezvény támogatói a Kör
pavilon KIadóI, Nyomdai
pari és VendéglátóiparI
Bt., a Szarvasprint H-T
Kft., a Szóbeszéd Szerkesz
tősége, a DY-WA Kft., a
Gyomaendrőd és Vidéke
Áfész és a Gyomaendrődi

. Polgármesteri Hivatal.
A kezdőrúgást dr. Frankó

Károly (orvos) polgármester
vállalta.
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Csárdaszállás: Kultúrollhon

Köröslarcsa: Művelődési 1·láz
Gyoma: Kalona MKP.

G yoma: Körös Étterem

Endröd: Déryné MB.

Endrőd: llídfó Étterem

Hunya: Múvclódési Ház

Megnevezés
1988. 1989 1990. 1991. 1988·91. 1990-91.

XII. 31. XII. 31. XII. 31. XII. 31. változás változás

Taglétszám (fő) 21 742 23509 24519 24321 111,86% 99,19%

Részjegyalap nincs
5 liS 6219 10920 175,59%alakulása E Ft adat -

Belétállomány
586173 661572 1086344 . 961001 163,9% 88,5%

alakui.ása E Ft

Hitelállomány
237321 383516 454729 462947 195,1% 101,8%alakulása E Ft

Mérlegfőösszeg
610 775 716275 1250255 1877 481 307,39% 150,17%alakulása E Ft

Bevétel
114991 122499 190977 494428 429,57% 258,89%alakulása E Ft

Nyereség
21954 7851 7217 26115 118,95% 361,85 %alakulása E Ft

Békéscsaba: Kemény Gábor

13ékés: Dübögő Étterem

l3ékés: Művelődési Központ

Murony: H.Á.G. Kultúrterem

Bélmegyer: Művelődési Ház
Mezőberény: Művelődési Közp.

Mezőberény:MagyarvégesiKaszinó

nuijus 04.
tO óra Hunya, MilvelődésiHáz
15 óra Békés, Diibögő Éllerem
18 óra Békés, Diibögó Éllerem

helye:

április 29.
15 óra Rékéscsaba,,Kemény Gábor.
18 óra CsárdaszáUás, Kultúrollhon

'nuijllS 03.
9 óra Mezóberény, Milvclódési Kp.
13 óra Mezóherény, Milvel()dési Kp.
17 óra LJélmegyer, Milvelődési Ház

április 30.
tO óra KÖröstarcsa, MGvelődésiHáz
15 óra Endrőd, Hídfő Éllerem
18 óra Endrőd, Déryné MH..

nuijus 02.
'lO óra Gyoma, I4.10na MKP.
l4 óra Gyoma, Kalona MKP.
18 óra Murony; H.AG. Kullúrterem

Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 1992~ április 29-én 14 órai kezdetlel

K Ö Z G Y Ű L É S -t
tatt, melyre az Igazgatóság tisztelettel meghívja a működési területén lévő tagjait.

A közgyűlés helye:

Napirend:

1./ A szövetkezet új alapszabál y tervczctének meglárgyalása, elfogadása.

2./ A lakarékszövetkezet 1991. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása.

3./ A szövetkezet mérleg-, és eredménykimulatásának megállapílása, döntés az 1991 évi eredményfelosztásról.

4./ Tisztségviselőkmegválasztása, Aszövetkezet Ig02gatósága tJsztelettel váJ:Ia és elváJ:Ia tagságát a hirdetvényben közölt részközgyúlésre, ahol személyes ~ékoztatással
5./ l3ejelenlések, indílványok. áll tagjai rendelkezésére.

Amennyiben a fenti idópontra
meghirdetell közgyalés a Szvl. 22.§.
(l). bekezdés szerint halátozatképle
lennek minósül, lígy az Igazgatóság
azonos napirenddel ujabb közgyúlést
hív össze, melynek:

Rövid visszatekintés

~~~"V
~~fkSZÖ'J~"~

,
HIRDETMENY

/Iz Endród és Vidéke Takarékszövelkezel az ország 260 lakarékszövel:
kC?-ele kiizül az egyik legnagyohb szövelkezési formában milködó pénzinté·
zet. Mérlegfóö~szegeI9118 és 1991 közöltliibb mint háromszorosára nőll, és
Igy 19'! l-hen a lakarékszövelkezelek közölt az elsó helyre lépelt.

A lakarékszövetkezelnek 10 eredményesen dolgozó kirendeltsége van.
Taglétsl.áma 1991·ben liibh mint 24 ezer fő.

A kedvező llen külső gazdasági hatások - a lakosság életszfnvonalának
romlása. az emelkedő mllnkanélklili~ég- és a szigorú jogszabályok ellenére
az eIIeit három év wrán t1inamikusan ludta növeini belél· és hitelállományát;
é.~ így minden ével lisztes nyereséggel zárt AkihIváSokra rugalmasan
reagált, a ré.~jegyalapol és a felhalmozolI vagyont növelve 1991 végére a
lakarékszövelkezet ~ajál vagyona meghala<1ta a 87 millió Fl:Ot. Alkalmal.
kodni kelle II a mOködési lerliietiinkiin csökkenó rizettSképes hiteligényhez,
é~ kiépfleni a vállalkozói körben vég7.elt hitelezésI.

Magas belélkamalokkal é~ n!galmas értékpapirformák bevezelésével kí·
vántuk elérni, hogya lakosság megtakarflásail kirendeltségeinknél helyezze
el.

A lakaréksz6v'elkezel 1991-ben érte el 34 éves működése alall al" e<1<1ig
legnagyobb nyeresége l. mely löbb mint 26 millió Ft. A tervezeltellényegesen
meghaladó eredmény elérését a halék()ny, jól szervel.ell munkán kíviil az új
lehelóségek felismerése és gyors alkalmazása. valaminI a megnöveke<1ell
fela<1a(ok vállalása lelle lehet<Ívé.

A takarékszövelkezellervstimail jelenlósen lúlteljesflelle. Ere<1ményes
ségi mlllatóitjavllolta azegy <1olgozóra jlllónyereség. amely 1991-ben három
és félszeresére. a bérköltségre esó nyereség két és félszeresére, a saját
vagyonra esó nyereség 2.7 -szercsére nÓll. /Iz eredményes gazdálkodás lehe·
l,íve lelle az előírt lartalékok képzésél. megleremIelle az alapjá l a lovábbi
évekre a bizlonságos milkii<1ésnek.
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VANDALOK Agykontroll
9 -14 éves

gyerekeknek
Tanfolyamok ideje:

1. május 9-10 és 16-17.
2. június 6-7 és 13-14.

helye: Gyomaendrőd
/

2. Sz. Altalános Iskola

díja: 2800 Ft

Beiratkozás május 4-én és június
2-án 17-tő119óráig,

Gyomaendrőd Kisréti út 30. sz.
alatt.

Tel: 31-298

Oktató:Csapóné Kovács Ildikó

[~§J~!fZ~gl%T]~IDJw~IDJmf@f&I~Wjmfle~wfi?~~m;f~_i
% @
:~'v 1 ." ~li ngyenes az apro. I

I
rr;~ ASzó- Beszéd díjmentesen jelentetimeg azoknak az Ix/
, olvasóknak az apróhirdetését. akik azt az alábbi szelvé-

.&y'. nyen küldik be megjelentetés céljából. A szelvényen a :'x
megjelölt helyre kell beírni a kívánt szöveget. és a !,zel-

JI. vényt levelezőlapon vagy borítékban kell elküldeni a iFm következő címre: Szó- Beszéd Gyomaendrőd Dobó u. §~I ~;~y~ró':flJ~~k~::!és szövege nem tartalmamattizenöt ~
% ~~í fi
I Ó fi,':t1 Felad neve: ím
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A szegedi cigányok

meg akarták ölni

a focistákat

- Kiszúrták a
gyomaendrődiek

gumiját -

..•......•........•..........~ ......•...•................•

•..•....•........•.....•..••.•.•...•.......•........••...~

r·~;~'ie;;=;;;;t~Y;RJ
~:~.......................•..........•...............,.....................•.....', ~

A GYFC ismeretlen tettes
ellen feljelentést tett a Szege
di Városi Rendőrkapitánysá
gon, és panasszal élt az
Alföldi NB ill-as csoport ver
senybizottságánál a Szegedi
Dózsa Sportklubja ellen, mi
vel nem biztosították a gyo
maendrődi vendégcsapat
biztonságát.

H.E.

A DY-WA Kft. "B" kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező, megbízható

gépkocsivezetőtkeres.
Jelentkezni a kft ügyvezető igazgatójánál

lehet.

I ~Tl'Y-WA
~,KERESKE~ELM~

" ES SZOLGALTATO KFT.
Gyomaendrőd,Jókai utca 17.
Telefon: 31-479

A Gyomaendrődi Futball Club NB II-es csapa
tának eredményei:GYFC-Kiskundorozsma 2-O.
Ifi eredmény: O-3.

Gyula-GYFC 1-0.lfi eredmény: 6-1.
GYFC-Csongrád 1-0. If; eredmény: 3-2.
Szegedi Dózsa-GYFC 3-2. Ifi eredmény: 4-1.
Az április 25-én lejátszott GYFC-Orosházi

MTK bajnoki mérkőzés eredménye: 1-0 (O-O).
900 néző,játékvezető:Sömen.

A szépszámú köözönség előtt nagy, taktikai
csatát hozott ez a megyei rangadó. Erezhető

volt, hogy amelyik csapat előbb lő gólt, az a mér
kőzéstis megnyeri. Ez a hazaicsapatnak sikerült.
A második félidő 10.percébenBress remekül kül
dött be baloldalról egy szögleltet, s a labdát So
mogyi ragyogóan csúsztatta a jobb sarokba.
Ezzel a győzelemmel a GYFC továbbra is tartja
helyéta középmezőnyben.Jók:Szakács,Pataki,
Demjén, Janis ill. Popol, Udvari. Ifjúsági eredmény:
1-1

közül senki sem szólt vissza a
szegedi "sportrajongónak."
Az érkező rendőrök ígéretet
tettek, hogy garázdaságért
feljelentik a kövér cigányem
bert. A Szegedi Volán segített
rajtunk, hoztak két kereket és
fel is szerelték a tönkretettek
helyére. Ily módon este tíz
órakor tudtunk elindulni, és
szerencsésen haza is érkez
tünk. mesélte Vass Ignác.

Közöltük a Dózsa jelenlegi
vezetőjével, hogy mi történt
az autobuszunkkal, s a válasz
csupán az volt, hogy ez egy
rendkívül veszélyes kör
nyék és nem először fordul
elő, hogy kocsiban kárt tesz
nek. Kérésünkre kihívták a
rendőröket, akik gyorsan
helyszíneltek és sietve távoz
tak. Időközben a már említett
cigányok lakta épületböl kilé
pő társaság vélhetően a bu
szunk oldalán lévő Endrődi

Cipész Szövetkezet feliratot
valamilyen módon elolvasva
az étterembe tartva azt kiál
tották felénk. hogy "meg
ölünk benneteket piszkos
endrődicigányok!" Az étte
remből üres poharakkal jöt
tek vissza. s a villanykaróhoz
csapva, a megcsonkított po
harat fegyverként használva
és fenyegetően lóbálva a fo
cistáink felé tartottak. Főnö
kük egy jó bőrben lévő

mintegy 130 kilós, pocakos
cigányember m~g az Inget ls
ledobta magárÓl, mondván
neki úgy is mindegy, hiszen
eddig tíz évet töltött bör
tönben. Rendrődökhíján vé
gül a Szegedi Dózsa vezetője

tudta csak lecsitítani a vér
szomjas cigányvezért és tár
sait. akik néhány perc múlva
visszahúzódtak otthonukba.
meséli a történteket Vass Ig
nác.

Úgy tűnt. hogy vége az iz
galmaknak. Ám a békésen tá
vozó cigányok közül a vezér
és a felesége rövidesen
visszatért a gyomaendrődi

ekhez egy 30 centiméteres
pengéjű késsel. A dühös ci
gány úgy nyilatkozott. hogy a
focistákat egyenként kí
vánJa lemészároln!. Nosza,
újra hívták a rendórséget, s
míg megérkezett az URH-s
kocsi, addig az étterem
ugyancsak cigány pincére né
mi rábeszélés után a vendég
lá tó egységbe vezette a
félmeztelenül dühöngő, kés
sel hadonászó cigányt az
asszonyával együtt.

Tragédia csupán azért
nem történt, mert focistáink

Április 18-án szombaton
délután 5 órakor kezdődött

Szegeden a Szegedi Dózsa
GyomaendrődNB ill-as foci
meccs. Labdarugóink való
színűleg ekkor még nem
sejthették, hogy a két félidő

után, a mérkőzés végén még
újabb izgalmakban lesz ré
szük. Az eseményekrőlVass
Ignác szakosztályvezetőszá
inolt be a Szóbeszédnek.

A szegedi mérkőzésre Ka
tona Imrevállalkozó autóbu
szával érkeztek a gyoma
endrődiek a Dózsa pályájá
hoz. A rendezóK a stadion fő

bejárata mellett lévő utcába
állítattáka buszt. A rendezők

közö!ték a gyomaendrődiek

kel, hogy a stadionba lépve a
fóöejáratotbezárják,seztkö
vetőenmár csak egy másik ut
cára nyíló kapun közleked
hetnek, ha akarnak.

De a meccs végéig sem ve
zető sem játékos, sem gyoma
endrődi szurkoló a stadiont
nem hagyta el. A meccs végén
az autóbuszunk vezetője ér
kezett először a járműhöz, s
ekkor látta, hogy a bal első és
bal hátsó kerekeit kiszúr
ták. A stadion bejárata mel
lett a Szegedi Dózsa által
üzemeltetett étteremből idő

közben a megroggyant autó
buszunkhoz közeli lakóházba
cigányok hada bóklászott be.

Divatos n61, férfi és
gyermekcipők, női
dIvattáskák széles

választékával várjuk
kedves vásár161nkat a

JURUl
CIPOBOLTBAN
Gyomán a Fd út 187.

szám alatt és Endrődön
a plactéren a volt

cukrászüzem
épületében - (67)

31-251-,ahol
vlszontelad6kat ls

kiszolgálunk. Budapesti
kirendeltség,

raktáráruház: VII. kerület
Nyár u. 116. Telefon:

1422-182.
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A nyeremények Anyertesek
A keresztrejlvény helyes megfejtését
m~os l7-élg kérjük beküldeni a
Sz6beszéd szerkesztőségénekcímé
re (5500Gyomaendr6d,Dob6u.20.)
A levelezőlapra kérjük frják rá: Ke
resztrejtvény. A helyes megfejtést
beküldők közOl három s7.erencsés
0lvas6t szerkeszt6s~nkés a Kör
pavilon Bt. vendégel meg. Kisorso-

Junk egy négyszeméiyes vAcsorát
1500 Forint értékben, mely a Körös
Étteremben Fogyaszthat6 el.A máso
dik nyertes 1000 Forint értékben ren
delhet négyszeméiyes hidegtálat a
kért időpontra a Körös Étteremt6l. A
harmadik helyes megFejt6nk 500 fo
rint értékii utalványt klip, melyet a
Körös Étteremben válthat be.

A Sz6beszéd márciusi számáblln kö
zöll keresztrejtvényhelyesmegFejté
se: "A siker titka AZ 6szlnteség. Ha
már ezt ls szinlelni tudod, befutot
!áll" (Murphy törvénye) A Matr6z
Kft. által Felajánlott ajándékokat az
alábbi szerencsés megFejtők nyerték:
I láda holland Amstel sömek örülhet
T6th Lajos (Gyomaendrőd,Lehel u.

17.) olvasónk. 6 üveg min6ségj bort
nyert Sza16k1 Aranka (Gyomaend
rőd,Vásártéri ltp. 28. BI I I. Tizenkét
üveg üdítőt vihet haza Papp Szilvia
(Gyomaendrőd,Kulich u. 26.)Anye
reményeket a Matr6z KFt. gyoma
endr6di telepén (pásztor u. 39. TeJ.:
3 I -802)vehetik át a nyertesek,akik
nek szerkesztőségünkgratulál.
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A vendéglátás mesterei

Szakgcso/(ésJefszofgáfó/(

versenyezte/(

A Békés Megyei Kereskedelmi és Vendéglátó
ipari Szakmunkásképző utolsó éves tanulóinak
vizsgamunkáit értékelte április 23-án délelőtt a
békéscsahai iskoláhan az ez alkalomra felkért
zsűri, melynek tagjai közt volt a Novetei Szálló
föszakácsa és Pási Ádám a békéscsabai Fiume
Szálló igazgatója is.

A szakácskategória elsö helyezettje a gyoma
endr6di Gyuricza Zsolt, a Körös Etterem sza
kács ta n u lója lett, a ki egy ötszemé Iyes
hidegtállal, szárnyas pástétom zöldség-gyümölcs
körettel vívt'! ki az elismerést. Ugyancsak díjaz
ták a Hídfö Etterem szakácstanulójának Fábián
Lajosnak a versenymunkáját, a töltött kecsegét
aszpikos ráksalátával.

A fe1szolgál~k közül Nótári Gyöngyi, - ugyan
csak a Körös Etterem tanulója - második helye
zést ért el, és a zsűri különdíjjal is értékelte az
asztalterítését.

A Gyomaendrődi Matróz ftall)agykereskedelmi
Kft. április 3án délelőtt a Körös Etteremben kósto
lóval egybekötött termékbemutatót rendezett üz
leti partnereinek. A rendezvénY!3n többek között a
Komáromi Sörgyár Rt., a Móri Allami gazdaság, a
Kecskemét Vin Rt., a Kecskeméti Szőlészeti és
Borászati Kutatóintézet, a Dél-Alföldi Pincegaz
daság, a Soltvadkerti Szőlőskert Szakszövetke
zet mutatta be azokat a termékeit, amelyeket a
Matróz Kft. forgalmaz.

A Matróz Kft. forgalmazza az elmúlt h,ónapok
óta Gyomaendrődönis kapható Borszéki Asvány
vizet. Az erdélyi gyógyvizet a világ harmadik leg
jobb ásványvizeként tartják számon, amely
hatásos például ivarszervi megbetegedések gyó
gyítására, a gyomorhurut és nyombélfekély ellen,

: valamint az érelmeszesedés meggátolására. A
borszéki vizet egyébként az ásványvizek király
nőjének tartják. Az árubemutatón több környék
beli és helyl;mli vendéglős mellett aGyomaendrőd
és Vidéke Afész vezetői is részt vettek. Fényké
pünk azt a pillanatot örökítette meg, amikor dr.
Kulcsár Laszlóné az áfész megbízott elnöke
koccintvalószínüleg necn Borszéki vízzel a poha
rában Ordögh Józseffel, a Matróz Kft. ügyveze
tő igazgatójával, vélhetően a jövőbeli sikeres
üzleti kapcsolatok reményében.

Tavaszi fáradtság

~
,

~ SZO-
ESZÉD

FOOQETLEN VÁROSI HAVILAP
. Feleló.. szerkesztő:
Hornok Ernő
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HE.

dön az önkormányzat
nak nincs pénze egy
tűzoltókocsira, így
Szarvasról jöttek a pi
ros járművek. A hívás
tól az érkezésükig 1
óra telt el, s ennyi idő

elegendő volt arra,
hogy Pfeiferék aszta
losműhelye, a padlá
son tárolt 10 köbmé
ternyi fenyőfaanyag

gal, az épületben lévő

40 mázsáhyi szénnel,
gépekkel, szerszámok
kal elégjen a valószí
nűleg elektromos zár
lat okozta tűzben.

LEÉGETT az
asztalo-smúhely

/

Eljen május l!
Kellemes tavaszi idő köszöntötte a május elsejei progra

IDok résztvevői t. Kinyitott a ligeti pavilon és a Halászkert kert
helysége, sőt a strand is. Míg futtbalistáink a magyar
labdarúgó orvos válogatott tagjaival rúgták a bőrt a sportpá
lyán. addig - mint az képünkön is látható - városunk polgár
mestere diskurál Medgyessy Péter, volt pénzügyminiszterrel
és miniszterelnök-helyettessel. Közöttük Gellai alpo~gármes
ter szegezi tekintetét az üveg kőbányai sörre...

Gyomaendrődön a
Damjanich utca 17.
szám alatt lakó Pfeifer
György május 14-én
éjszaka 11 óra tájban
vette észre, hogy az al
sóépület végéből lán
gok csapnak elő. Hi
ába riasztotta a szom
szédokat, hiába jöttek
segíteni még a kör
nyékbeli utcákból is,
az asztalosműhelyben

gyorsan terjedő tüzet
nem sikerült csillapíta
ni.

A tűzoltókat persze
azonnal riasztották, de
mivel Gyomaendrő-
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VÁLLALKOZÓK
FIGYELEMI

Dávid vegyen be
gyógyszert

nunk a visszakért ingat
lanokat. Az államosítás
során sem kérdezték
meg sem a szülőket sem
a ~dagógusokat, hogy
elvehetik-e az épülete
ket, iskolákat az egyhá
zaktól.

A téma végén a pol
gármester elmondta,
hogya törvényt végre
kell hajtani, s ez nem
szülőértekezletek, tan
testületi ülések témája.

HE.

Telefonnal ellátott iroda- és üzlethelyiségek
kiadók
Gyomaendr6dön a Kossuth u. 18.szám
alatt!
Érdekl6dni lehet: DY.·WA Kft. Jókai u. 17.
szám Telefon: (67) 31479, vagy a helyszi.
nen

Hunya Lajos azt
mondta, hogy egy meg
állíthatatlan folyamat
nak vagyunk a koro
natanúi: Vissza kell ad-

Az egyházi ingatlanok tulajdonjogának rendezése ügyében
mégnemszilletett megállapodás azönkormányzatés azEndrődi
Katolikus Plébánia között. Míg a Gyomaendrődi Református'
Lelkészi Hivatal négy ingatlant kíván a következő években hasz
nálatbavenni, addig az endrődikatolikus plébánia nyolc épület
re tart igényt.

Egyházi intézet céljára az V. kerület 76. szám alatti épületet
ezévjúniuselsejétől,sugyancsakettőlazidőponttólkérikvissza

a volt Szarvasvégi iskolát is. A Déryné MűvelődésiHázat 1993.
január elsejétől kívánják átvenni, a Hősök terén lévő polgári
iskolában 1993. őszétől egyházi osztályokat indítanak. Ugyan
csak jövő év július elsejétől tartanak igényt a Damjanich utcai
tornateremre. Egy éwel későbbkérik vissza a Blaha úti úgyne
vezett nagy lányiskolát oktatás céljára. A jelenlegi funkciókka1
1994. januárelsejétó1veszikátazöregszőlői ún. Kápolnásiisko
lát. A Fő út45. szám alatti Gyomavégi iskola pedig 1997. július
elsejétőlkerülne egyházi tulajdonba.

Ugyanakkor pénzbeli kártalanítás ellenében a katolikus egy
ház az öDkormányzat javára lemond a Mirhói és a Szent Imre
iskolákról, valamint a Munkás út 1. szám alatti újtelepi óvodá'
ról.

Minderről az önkormányzat júniusi ülésén tárgyalnak majd,
s dr. Frankó polgármester a május 12-i önkormányzati ülésen
már előre felhivta a jelenlévő MSZMP-s Dávid István figyel
mét, hogy az endrődi ingatlanokról történő júniusi tárgyalás
idejére vegyen be néhány Seduxent, ha részt akar venni az ülé-
sen... H.E.

flLggódO

pedagógusoR~/.

Sípos Tas Töhötöm a
testületi ülésen igyeke
zett megnyugtatni az
aggályoskodókat, hogy
senkire nem kény
szerítik rá, hogy egyhá
zi iskolában tanítson
vagy ilyen intézménybe
iras~a be gyermekét.
Attól sem kell tartani,
hogy egyházi felügye
let alá kerülnek a pe-

. dagógusok. Lehet,
hogy lesz egy-két
olyan osztály, ahol
igény szerint hittant is
tanítanak. De ha nem
lesz egy osztályra való
elegendő gyermek, ak
kor esetleg majd a kö
vetkező évben indí
tunk ilyen osztályt. Egy
öktatási intézményen
belül mint arra Béké
sen már példa is van
folyhat egyházi és álla
mi oktatás. Nem szű

nik meg a Kisréti utcai
iskolában semmilyen
most futó nevelési
program, az egyház
most csupán kísérletet
tesz egy egyházi osz
tály beindítására, re
mélve, hogy lesz
elegendő beiratkozó
gyermek - mondta Sí
pos Tas Töhötöm.

A vitában többen fel
szólaltak. Dr. Koyács
Béla szerint az egyházi
és világi iskolákra egya
ránt kötelező érvényű,

de még el nem fogadott
oktatási törvény ismere
tében könnyebben le
hetne e témáról be
szélgetni.

"Azzal a kéréssel fordu
lunk a Polgármester rhoz, és
a Testület valamennyi tagjá
hoz, hogy 1992. május l2-i
ülésen a Kisréti u. 27. szám
alatti iskola ügyében mielőtt

döntenének kérjük, hogy mér
legeljék az alább felsorolt
észrevétell1inket:

1. Az előterjesztés előtt
nem kérdezték meg az iskolá
ban dolgozó nevelőket, az ott
tanuló gyermekek szüleit,
hogy mi a véleménYük az át
adással kapcsolatosan.

2. Mi lesz a sorsa az itt
dolgozó nevelőknek, és az itt
tanuló gyermekeknek, ha nem
vállalják az egyházi ideoló
giával való azonosulást?

3. Figyelmen kfvül hagy
ták a szülők, nevelők érzelmi
kötődését az iskolához, mert
a régi épület többszöri átala
kftását, az új épület teljes
felép{tését, használhatóvá
tételét, szülői és nevelői hoz
zájárulással, társadalmi
összefogással valósftottuk
meg."

Afentileveleta voltVoro
silovÚti iskola 14 pedagógusa
írta alá, és dr. Frankó Károly
olvasta fel az önkormányzat
május 12-i ülésén, amikor is a
református egyházi ingat
lanok tulajdonjogáról rende
zéséről volt szó, melyről
törvény rendelkezik. Az ön
kormányzatnak és az egyház- .
nak 30 nap állt ren
delkezésére a megállapodás
ra, amely mint azt a polgár
mester hangsúlyozta, Sfpos
TasTöbötöm református lel
kész rugalmas és nagyvonalú
megoldási javaslatai miatt si
kerülhetett.

Az egyház jövő év augusz
tus elsejétól használatba kí
vánja venni a volt Vorosilov
úti (Kisréti utca) iskolát. A
Rákóczi úti zeneiskolára
2002. január elsejétől tart
igényt. A Hősök u. 40. szám
alatti lakások helyett 1995.
január elsejétól két másik la
kást kér, és 2000. augusztus
elsejétól a mellettelévőlakás
sal együtt igényt tart a volt
ipari iskola épületére is.
Ugyanakkor a református
egyház az önkormányzat ja
vára lemond a Kisréti úti
óvoda és a 2. sz. Általános Is
kola Hősök úti épületének tu
lajdonjogáról. E két épület
értéke mintegy 16 millió fo-
rint. .
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Tájékoztató a
reforlDátus
ingatlanok
vis'szaigényléséről

Világnézeti
semlegesség

A mintegy tízezernyi iskolából eddig négyezret köve
telvissza az egyház mondja Szőllősi Istvánné a Pedagó
gus Szakszervezet Főtitkára, aki ·hallott"már Qlyan nem
hivatalos "előírásokról",hogyaz elváltvagyateista tanár
nem taníthat egyházi iskolában. Ez ugyanolyan diszkri
mináció, mint mikor az előző rendszerben a vallásos ta
nárokat üldözték

Amikor a parlament meghozta döntését az egyházi
tulajdonok visszaadásáról, a hangsúlya tulajdonjogra
esett. De a hatályos törvények szerint az egyházi iskolák
is kötelesek a világnézeti semlegesség betartására, ahogy
anem egyházi iskolák is.A törvény előttmindenki egyen
lő. Nem lenne jó, ha megint kialakuina az egyenló'bbek
társasága. A világnézeti semlegességet az oktatási tör
vényben is meg kell majd erősíteni mondta a főtitkár.

Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala
értesíti alakosságot,
hogya kedvezményes
kamatozású lakásépítési
és vásárlási kölcsönök
(0-3.5 %-ig) megemelt
törlesztő rész1eteihez a
támogatási kéreimeket
1992. május 31-ig lehet
benyújtani a polgármes
teri hivatal szociális- és
egészségügyi csoportjá
hoz.

Figyelem!

ló pedagógusok, az erre ön
kéntvállalkozók tanítanának
S természetesen órarendbe
iktatott tárgyként szerepel
majd a hitoktatás is. Továbbá
az egyházi osztályba való be
iratásnál nem lesz kizáró ok a
gyermekvagya szülőmásval
lása sem, devállalnia kell a re
formátushittanra való járást,
ahol keresztyén erkölcsi ne
velést is kap a gyermek A je
lenlegi zeneiskolát csak az
ezredforduló utánra, s a volt
ipari iskolát pedig a jelentke
ző igényszerint kérjükvissza.
Már csak azért is, hogy ha az
elkövetkező években osztály
teremre lenne szüksége a vá
rosnak, akkor ott rendelke
zésre álljon az.

Kérjük lakosságunkat,
hogy ezirányú kérdéseikkel a
Polgármesteri vagy Refor
mátus Lelkészi Hivatalhoz
forduljanak bizalommal.

Sípos Tas Töhötöm
reflelkipásztor

nem lenne kellőszámú jelent
kező, akkor csak a következő

tanévben próbálnánk elindí
tani az egyházi osztályt és
csak folyamatosan kerülne
vissZa az egyház tulajdonába
az egész iskola. Báraz egyházi
tagozat vagy iskola müködé
séről vagy működtetéséről

mégnem születettmegállapo
dás - csakaz ingatlanok tulaj
donjogáról -, de arról már
nyilatkozhatok, hogy ott csak
az egyházi szellemet felválla -

mit is jelent a vallásos neve
lés, a hitoktatás, vagy, hogy
milyen munka folyik az egy
házi iskolában. Tudjuk, hogy
éppen ezért is idegenkedve
fogadják ezt sokan. De hitok
tatástvégezni amostanifelté
telek szerint nem tudunk az
iskolákban (utolsó vagy dél
utáni órákban tarthatjuk), s
elsősorban ezért is szándéko
zunk egyházi iskolát működ
tetni a jövőben városunkban.

Terveink a következők:

Amennyiben az 1993/94-es
tanévre jelentkezne legalább
20 gyermek, úgy egy osz
tállyal elindulnánk aKisréti
úti iskolában. Ott a többi osz
tályteremben a jelenleg is
odajáró gyermekek oktatása
zavartalanul folyhatna ,to
vább - mint eddig. Am
amennyiben a jövő évben

Törvényt alkotott a parla
ment arról, hogy az egykor ál
lamosított ingatlanokat a
jogos tulajdonosok vissza
kaphassák. A volt egyházi in
gatlanok visszaigénylésével
és az egyházi iskola beindítá
sával kapcsolatban kívánom
tájékoztatni városunk lakos
ságát az önkormányzattal
történt megállapodás után.
Szükségét érzem ennek annál
is inkább, mivel a Kisréti úti
iskola pedagógusai kétségbe
esett tiltakozásba kezdtek és
riadalmat keltettek a szülők

körében is, feltételezéseik
alapján anélkül, hogy igazga
tónőjüket, vagy az egyház il
letékesei t megkérdezték
volna az iskola jövőjéről.

A Gyomai Református
Egyház 6 ingatlanát kérte
vissza. (Több olyan ingatlana
volt ezeken kívül, amit elvet
tek és értük semmit nem fi
zettek, majd államosítottak.)
Erró1 a 6 ingatlanról kezdőd
tek és folytak tárgyalások a
polgármesteri hivatal vezető
ivel, melyeket a kölcsönös
megértés és jószándék jel
lemzett. Egyházunk elnöksé
gét és közösségét kezdettől

fogva az az elsődleges szán
dék vezette, hogy az iskolák
működését, se lehetetlenné
tenni, se megnehezíteni nem
szabad. Ezért is mondtunk le
a 2.sz. Általános Iskolaa köz
ponti épületéről és aKisréti
(voltVorosilov út) óvodáról is
végérvényesen. A megmaradt
4 ingatlanból kettő iskolai cé
lokat szolgált (a Kisréti úti is
kola ésa zeneiskola aRákóczi
úton), l volt iskola malakás (2
család lakja), egy pedig a volt
ipari iskola, amelyre több
mint 2 millió forintot kellene
költeni az önkormányzatnak,
hogy használható állapotban
adhassa vissza.

Tisztában van az egyház
vezetősége azzal, hogy a ma
gyermekeiket iskolában jára
tó szülóK - sőt az őket tanító
fiatalabb pedagógusok - nin
csenek .tisztában azzal, hogy
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Embervédő rendelet az
1992. május

állattartásrál

Shell!

Dr. Kovács Béla képvise
lő az önkormányzat május
12-i ülésén, nem kifejezetten
a választópolgárai vélemé
nyét tárta a testületelé akkor,
amikor az állattartásról szólö
rendelettervezet vitájában
azt javasolta, hogy húzzák ki
az 5.par~afusbólazt a mon
datot, hogy "az ebtenyésztő

köteles a közvetlen szom
szédok írásos hozzáJárulá
sát előzetesenbeszerezni."
Dr. Kovács iskolaigazgató,
mint az köztudott az ebte
nyésztőkhelyi szervezetének
elnöke, s természetesen ku
tyatenyésztőis, úgynyilatko
zott, hogy ő bizony nem akar
pitbni a szomszédjánál,
ahol esetleg nyugodtan röfög
het nyolcvan disznó is. A tes
tület egyetértett dr. Kovács
indítványával, s a kifogásolt
mondatot töröltéka rendelet
bó1.

Go

A képviselő-testület a kul
turált és az emberi együttélés
szabályait nem sértő állattar
tás kialakítása, valamint a
közegészségügyi, állategész
ségügyi és környezetvédelmi
előírásokérvényesüléseérde
kében rendeletetalkotott az
állattartásról.

Amájus 12-i önkormány
zatiülésennémivita támadta
2. paragrafus egyik mandatá
ról, mely szerint "a város
belteTÜletén a nagy számú
állattartás tilos." Dr. Kole
szár József képviselőszerint
Gyomaendrődönkétféle em':'
ber él: Az egyik, a keleti típu
sú, akinek két disznó is sok,
a másik a nyugati típusú, aki
nek húsz ls kevés. Az a véle
ményem, hogy lehet sok
állatot is európai módon tar
tani, de lehet kettőt is balkáni
módon nevelni mondta dr.
Koleszár, az állatorvos képvi
selő.

A képviselők közül többen
túlzottan szigorúnak ítél
ték a rendeletet, s például
Kruchió Lajos úgy vél te,
hogy a lakosság még húsz év
múlva sem lesz azon a szinten,
hogy európai módon tartsa a
jószágját.Igyhiábahozazön
kormányzat bármilyen szigo
rú szabályokat az állattar
tásról, lehetetlen lesz majd
betartatni. Ezt hangsúlyozta
egyébként Jenei Bálint is,
aki hozzátette még, hogy sze
rinte a rendelet nem szigorú,
hanem inkább lehetőségetad
a kulturált állattartásra.

Gellai József alpolgár
mester nagyon jónak ítélte a
rendeletet,smintmondta: Ez
egy állat-és embervédő ren
delet, melynek legfontosabb
és legszigorúbb pontja a 12.
paragrafus 3. bekezdése.
Eszerint "ahol az emberi
együttélés szabályait és az
állattartással összefüggő

egészségügyi, állategész
ségügyi, környezetvédel
mi, építésügyi előírásokat

nem tartják be, ott a jegyző
az állatok számát korlátoz
hatja, vagy az állattartást
megtilthatja."

A július elsejétőlhatályba
lépő rendelet tiltja az állat
tartást a város belterületén a
közintézmények, üzemi
konyhák, élelmiszeripari
üzemek, élelmiszer üzletek,
vendéglátóipari egységek te
rületén és ezek közvetlen
szomszédságában. Nem lehet

jószágot tartani többszintes
lakótelepeken, üdülőterüle

teken, a belterületi holtágak
partjától számított húsz mé
teren belül,valamint többvíz
part melletti zártkertben.

Az állattartási tilalom
nem vonatkozik a kutyára,
macSkára, kalitkában, akvá
riumban és terráriumban tar
tandó állatokra, baromfi
félékre, s ez utóbbiaknak a
száma a huszonötöt nem ha
ladhatjameg,amennyibenól
ban, vagy ketrecben tartják.
A város belterületén az állat
tartó köteles zárt trágyatáro
lót építeni.

Az 5. paragrafus rendelke
zik a kutyatartásróI. Eszerint
be nem kerített ingatlanon ti
los szabadon tartani kutyát.
A kutya tu1ajdonosa többek
között köteles a jegyzőnél

nyilvántartásba vetetni az
ebet, amennyiben az a három
hónapos kort elérte, de azt is
jelenteni kell, ha az eb elhu1
lott, vagy elveszett, esetleg új
tu1ajdonoshoz került.

Közterületen állatot legel
tetni csak az állattartó ingat
lana mentén szabad, úgy,
hogy a parkosított részen lévő

növényzetet, esetleg az épüle
teket ne károsítsa és szeny
nyezze. A rendeletben
foglaltak megszegői szabály~

sértést követnek el, és tízezer
forintig terjedő pénzbírság
gal is sújthatók.

H.E.

ylz afpo(gármester öná({ó
iiufítványa .

Krucaló Lajos képviselő a Shell-kutat üzemeltető Pecten
Kft. vezetőiveltárgyalt április 16-án. E tárgyalásról számolt be .
az önkormányzat ülésénKruchió Lajos, s többek között ismer
tette, hogy a Pecten 929 ezer forint veszteséggel zárta a tavalyi
esztendőt.Mivel az önkormányzat 340 ezer forintta!, 25 száza
1ékkal részes a kft.-ben, így a veszteség 25 százalékát jelentő
összeggel meg kell emelni a törzsbetétet. Az önkormányzatnak
tehát mintegy 232 ezer forintot kellene fizetnie. A kft. vezetői
bejelentették, hogy nem ragaszkodnak a készpénzben történő

fizetéshez, hanem hozzájárulnak ahhoz, hogy a benzinkút mel
lé tervezett vásárcsamokhoz szükséges területet abefizetendő
összeg értékében az önkormányzat apportként vigye be a kft.
be.

Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy neki.nem
barátai a Pecten Kft. vezetői, de a felépült Shell-kút minden
képpen a szívügye, hiszen ez volt az új önkormányzat első vál
lalkozása.

Nem szabad fölöslegesen dramatizálni a helyzetet, hiszen itt
nem IOmílliósveszteségről,hanemcsupán234ezerforintvesz

teségrőlvan szó. Ennyi pénzt példáu1 a Gyomaendrődi Híradó
kiadásán fél év alatt elveszítünk, s ezt úgy tünik senki sem kifo
gásolja. Mégiscsak van a városnak egy működő Shell-kútja
mondta a polgármester.

Még mielőtt avitát továbbfolytattákvolna a képviselők, dr.
Valach Béla és Csorba Csaba jegyző zárt ülés elrendelését
kérte. A vitát végül is elhalasztották.

A Szóbeszéd korábban már
több alkalommal hírt adott
arról, hogy az endrődiekbará
ti köre alapítványt hozott lét
re Kisréti Gyógyszállóért
néven, egy az Endrődhatárá
ban, a Templom-zug melletti
területen felépítendő 500
ágyas gyógyszálló megvalósí
tására.

Gellai József endrődi al
polgármester a képviselő-tes

tület május 12-i ülésén önálló
indítványként azt javasolta,
hogy a város a szálló építésé
hez vásárolja meg azt a
11509 négyzetméteres teru-

letet, amely az áfész tulajdo
nában van. Ennek ára 730
ezer forint. A tervezett szállo
dához egy másik, jelenleg a
Lenin Tsz birtokában lévő te
rületet is meg kellene szerez
ni, ám ez utóbbi rész a
kárpótIások után valószínűleg

önkormányzati tulajdonba
kerülhet majd. Hogy mikor
lesz ott 500 ágyas gyógyszálló
termálvízzel, arra még tippel
ni sem érdemes, de vélhetően
az említett alapítványnak is
van már pénze telekvásárlás
ra...
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állomásnevek megállapításá
nak és módosításának elveit.
Ezek szerint törekedni kell az
egyszerű, összetétel nélküli
nevek kialakítására, előny

benkell részesíteni a helyi jel
legzetességű neveket, meg
kell óvi, vagyvissza kell adni a
történelmileg kialakult vagy
eredeti neveket, kerülni kell a
jellegtelen, felesleges tagokat
tartalmazó, külön, vagy kötő

jellel írt nevek (alsó, felső,

Ma~ d
Még múlt év decemberé

ben Gellai József alpolgár
mester javasolta Gyoma
Vasútállomás nevének Gyo
maendrődre való változtatá
sát. A polgármesteri hivatal a
ja~aslatot továbbít9tta a
MAV-hoz. A Magyar Ailam
vasutak vezérigazgatóságától
április 29-én érkezett levél a
polgármesternek, melyben
Perger Imre osztályvezető

közli, hogy megvizsgálták

.y ma
Gyoma vasútállomás nevé
nek megváltoztatására vo
natkozó javaslatot. Egy
bizonyos rendelet szerint a
vasú tállomások nevének
megállapítása, illetve "meg
változtatása a tárcaköziFöld
rajzinév Bizottság hatás
körébe tartozik":

,A Földrajzinév Bizottság
útmutatásával és egyetér
tésével a MÁV vezér
igazgatója szabályozta az

áll
,

külső, stb) használatát, nem
alkalmazhatók a bizonytalan
helyesírású, más állomásnév
vel összekeverhető, nyelvhe
lyességi gondokat jelentő

nevek, nem kell átvenni a tele
pülések összevonása során ki
alakított új településneveket.
Az azonos közigazgatási te
rületen létesülő új vasútállo
más nevének kialakításánál
nem használható előtagként a
közigazgatási egység neve.

Az e16bbiek figyelembevé
telével nem látjuk indokolt
nak Gyoma állomás nevének
módosítását, mivel egyszerű,
mással nem keverhető, törté
nelmi jelentősége van, és vas
útvonal kezdőpontja.

Véleményünk szerint az
egyesített városnak nem sza
bad korábbi jel~egzetességeit

eltÜntetnie. Igy a Kner
Nyomda Gyomán, az ENCI
Cipőgyár és a csendrősortűz

Endrődön volt.
Tájékoztatjuk, hogy Bá

tonyterenyeváros esetében is
megmaradt a vasútállomás
Kisterenye és Nagybátony
néven, és több tucat olyan ál
lomásnévvan, amely nem kö
vette a közigazgatási válto
zásokat.

Tekintettel arra, hogya
névváltoztatás kérdésében a
Földrajzinév Bizottság dönt,
kérelmüket ezen levelünk
másolatával oda továbbítot
tuk...

r
" '1(özterüfet!iasznáfati

áíjat

Az illetékes köztársasági megbízott törvénysértőnek
ítélte a képviselőtestület ez év február 25-én hozott, az
önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének eme
léséról szóló rendeletét. Ennek oka: nem állapítható meg,
hogy milyen komfortfokozat, alapterület és díjtétel fi
gyelembevételével történt a lakbérek emelése. A lakbé
rek mértékét ugyanis az alapterületre és a
komfortfokozatra figyelemmel kell meghatározni. Az
idevonatkozó rendelet szerint" a havi lakbérmértéke - a
lakás településen belüli fekvése alapján - a képviselőtes

tület által meghatározott lakbérövezetnek megfelelően

50 százalékkal növelhető, illetve 25 százalékkal csök
kenthető.A növelés és a csökkentés mértékét a település
egy-egy összefüggő, azonos jellemzőjű területére lehet
meoállapítani. Az említett és kifogásolt rendeletben a
lakbérek mértékét nem ennek megfelelően állapította
meg az önkormányzat.

A képviselőtestület a jogszabálysértő rendeletet
visszavonta, s egyben utasították a szociális, valamint a
városüzemeltető bizottságot, hogy új rendelettervezetet
készítsen e tárgyban.

. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlo~t, !illakat
szekrény, üzleti védőtető, ernyőszer~ezet: 30 Ft/m /ho

Árus~tó és egyéb fülke: 100 Ft/m /hó (újság, könyvárusítás:
50 Ft/m /hó) .

Jármű állomáshelyei; taxiállomás: 1000 Ft/db/év
Az egyes létesítm~yekhez szükséges gépjármű várakozó

hely (garázs): 50 Ft/m /év
Teher és különleges gépjárművek, valamint vontatványaik

elhelyezése gépjárművenkéntés vontatványonként: 250
Ft/db/hó

Önálló hirdetóberendezés hirdetései felület: 100 Ft/m2/hó
Építési munkávaltapcsolatos állvány, építőanyag és törme-

lék tárolása: 20 Ft/m /hó 2
Idényjellegű árusítás (zöldség-gyü~ölcs):10 Ft/m /nap
Alkalmi és mozgóárusítás: 15 Ft/mi.nap
Film-,és !e~~vízi?s ~~lvétel: 40 Ft/~ (nap
YendeglatOlparl eloke!t: 50 Ft/rp /ho , " .. ..
Uzleti szá!lítá~, ra~oda3' alka1mav~1 hordok,ladák, gongyole-

gek elhelyezese, arukIrakas: 40 Ft/~ /nap
Kiállítás, alkalmi vásár: IS Ft/m /nap 2
Mutatványos tevékenysé&, c~rkusz: 5 Ft/m !.nap.. . .
Közterülethasználatri meg at nem adott kozterület IdeIgle-

nes hasznosítása: 2 Ft/m /hó 2
Állandó jellegű közterciletfoglalás (garázs): 50 Ft/m /év
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,
Uj alapszabály, új elnök a takaréknál

1992. május

A2 Endrőd és Vidéke Takarékszövetk.ezet április 29-től május 4-ig, 10 településen, 14 helyen lezajló részközgyűlésein

mintegy 1200 szövetkezeti tag vett részt. A részközgyűlések egyik fő témája az új alapszabály elfogadása volt, melynek
leglényegesebb része, hogy a: tagság közvetlenül is gyakorolhatja jogait. Eddig ugyanis a tagság küldötteket választott, s a
küldöttek képviselték - így vagy úgy - a tagság véleményét és érdekeit. A küldöttgyűlési rendszer megszüntetésével ily mó
don a tagság közvetlenül, demokratikus úton nyilváníthat véleményt a részközgyűléseken. S nemcsak véleményt mondhat,
hanem választhat is. .

Szatmári Gergely az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet új elnöke lapunknak elmondta, hogy míg a korábbi küldöttgyű
léseken csupán S-6 felszólaló mondott véleményt, addig a mostani részközgyűléseken több mint hatvanan kértek szót, s
'mindnyájan szívesen és felelősséggelnyilatkoztak. Több bíráló megjegyzés is volt, de ezekre a takarékszövetkezet vezetői

választ adtak, s a tagság elégedetten nyugtázta, hogy első kézből kapnak informádót.

- Az új alapszabály elfogadását a gyüléseken megjelent tagság 91,5%-a támogatta, s a szövetkezet múlt évi munká
járól szóló beszámolót is hasonló arányban fogadták el - mondja Szatmári Gergely. - A takarékszövetkezet a működési te
rületén élő emberek érdekeit szolgálja elsősorban. Különböző megyén kívüli vállalkozások finanszírozásából értünk el nagy
nyereséget, melynek egy részét az itteni embereknek juttatjuk vissza úgy például, hogy nem csökkentettünk betétkamatot
és a tagsági jegyünk is a legmagasabb k~athozamotbiztosítja. Takarékszövetkezetünk múlt évben mintegy 40 különböző

támogatási kérelemnek tett eleget például gyomaendrődi,békési, mezooerényi sportköröknek, egyesületeknek, több Békés
megyében működő alapítványnak, és a szövetkezet működésiterületénlévő iskolának. és önkormányzatnak nyújtott 1000
től 100 OOO Ft-ig terjedő összegben, mintegy 2 míilió Ft értékben támogatást szövetkezetünk. Az Endrőd és Vidéke Takarék
szövetkezet dolgozói biztonságos munkahelynek érzik a pénzintézetet, s ezt munkájukon keresztül ügyfeleink is tapasz
talhatják - mondta végw Szatmári Gergely elnök.

Az Endrődés Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának tagjai: Szatmári Gerge~v(Békés), Kulik Istvánné (Gyoma
endrőd), dr. Dávid Imre (Gyomaendrőd),Forster Gusztávné (Gyomaendrőd),Farkasinszki Sándor (Gyomaendrőd),Farkas
Sándor (Gyomaendrőd),Kulcsár Mihályné (Gyomaendrőd),Somogyi Sándorné (Köröstarcsa), Gyerajjános (Mezőberény),
Zoltán Gyuláné (Mezőberény), jenei Sándor (Békés), Bujdosó Vilmos (Békés), Kiss Lászlóné (Békéscsaba). A szövetkezet
elnöke: Szatmári Gergely (Békés).

A takarékszövetkezet felügyelő bizottságának tagjai: Ailer józsefné (Gyomaendrőd),Kovács Vince (Gyomaendrőd), Szász
András (Mezőberény),Nagy István (Békés), Bényei Gábor (Békés). A felügyelő bizottság elnöke: Ai/erjózsefné (Gy' :laencl~

rőd).

x

A kommunisták
Kolohnét javasolták

Az Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet április 29.
ésmájus4-eközötttíztelepü
lésen tartott részközgyűlése

ket, ahol például Gyoma
endrődön, Békéscsabán és
Köröstarcsán is megjelent a
helyi áfész környékén már
igencsak ismerős Tanai Fe
renc. Békéscsabán a takarék
szövetkezet ottani tagsága
felszólította Tanait, hogy tűn

jön el a teremből, mert hogy
nekik ő nem küldöttük. Kö
röstarcsán is hasonló helyzet
állt elő. Egy szövetkezeti tag
egyébként is csak egy helyen
szavazhat és élhet jogaival.

A szövetkezet Hídfő ven
déglőben tartott részközgyü
lésén Tanai Ferenc és Dávid
István vetette fel, hogy még
iscsak arculcsapása az endrő

di népnek, hogya saját
takarékszövetkezetüknekegy
békési ember lesz az elnöke.
Éppen ezért javasolták, hogy

lehetne az elnök például Ko
lahné J>,ulik Éva, aki jelen
leg a polgármesteri hivatal
ban főmunkatársként tény
kedik...

Megkérdeztük az érintet
tet vajon mit szól az effajta
megtispeltetéshez? Kolohné
Kulik Eva elmondta, hogy er
ről vele a részközgyülések
előtt senki sem váltott szót.
Végül is a neve nem került fel
a szavazólapra. S arra a kér
désre, hogy vállalna-e ilyen
jellegű megbizatást, így vála- •
szolt:

A takarékszövetkezet
pénzügyi dolgait nem isme
rem. Az alapszabályt ugyan
átnéztem, s tudom, hogy ez
egy komoly feladat lenne, hi
szen a 11 kirendeltséget irá
nyítani nem kis dolog.
Egyébként nem foglalkoztam
azzal a kérdéssel, hogymi len
ne akkor, ha engem elnöknek
választanának...

A grafikus bankár
Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet új elnöke a békési Szal
mári Gergely (49 éves) 22 esztendőn át dolgozott grafikusként és
kirakatrendezőként Szegeden és Békésen az ipannövészeti szakkö
zépiskola elvégzése után. Később a békési áfésznél személyzeti és
oktatási területen dolgozott, majd a Békés városi népi ellenőrzési

bizottság elnökeként szerezte azokat a tapasztalatokat - mint
mondja -, amelyeket mostani munkája során tud hasznosítani.
Négy éve a takarékszövetkezet igazgat6ságának a tagja. Annak idején
a békési kirendeltségen keresztill kérték fel igazgat6sági tagnak, de
akkor még nem is gondolhatta, hogy egyszer elnöke lesz a szövetke
zetnek.

Igazgatósági tagnak a több mint harminc év szövetkezeti munkában
eltöltött tapasztalataim miatt kértek fel. Ismerem a szövetkezés sajá
tosságait, gondjait - mondja Szatmári Gergely, aki az Economix new
vállalkozásfeJ1esztési és szervezési szaktanácsadó cég békés megyei
ügyvezetője. - Az itteni kapcsolatrendszeremet és infonnáci6s lehe
tóségeimet most a takarékszövetkezet érdekében tudom felhasználni
- nyilatkozza az új elnök., s mint mondja nem is vállalta volna az új
megbízatást, ha a takarékszövetkezet dolgoz6i nem biztosították vol
na őt támogatásukról: Érdekesnek tartja, hogy mindenfajta korteske
dés nélkül a tagság is rá szavazott.
Az új igazgatóság tagjainak véleményét, elképzeléseit meghallgatva
olyan új pénzUgyi és hitel konstrukciókat és koncepciókat akar kidol
gozni, amellyel az agrárszféra, valamint a kisipar és a vállalkozások
további támogatását segíthetik. Ugyanakkor fontosnak tartja a beté
tek kamanartósságának megőrzését és a különböző tagsági kedvez
mények fenntartását.
Megtudtuk még Szatmári Gergelytől, hogy vagy a mostani endrődi

központ mellett, vagy annak környékén új székházat szeretnének
építeni. A korábban megvásárolt és felújított gyomai szolgáltatóház
épületét eladták.

HE.
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Fél évszázad
a vendégek

között

Május elsején déle
lőtt II órakor volt
ötven éve, hogy

Gyebnár Jánost 14 éve
sen inasnak adta apja
EndrődönaKiszely-féle
központi vendéglőbe.

Pohármosással, sepre
getésseL anyagbeszer
zéssei kezdte, majd
idővel felszolgáló lett.
Inasként csak a borrava
lOOól kapott fizetséget, s
emlékszik még, hogy
"Homok Bálint bátyám
egyszer öt pengő borra
valót adott! Egy pár ci
pőt kifutott." Otven éve

Véradó
Június ll-én déle
16tt 8-tól 12 óráig
városi véradó
nap lesz a Katona
József Művel6dési
Központban.
A vöröskereszt
tisztelettel várja a
véradókat.

12 fillér volt egy kis
fröccs, 24 fillér egy fél
pálinka, l pengőért me
nüt adtak.

Aztán 1946. augusz
tus 20-án Endrődön

kocsmát nyitottak
Gyebnárék, s rögtön
ezer személyes rendez
vényre hívták össze a
népet a szomszédos
kultúrház udvarán. Ne-

vezetes nap volt az, hi
szen akkor adták át az
új Körös-hidat. Mi több,
az eseményen megje
lent Gerő Ernő is.

Én szolgáltam ki.
Azt mondta a kormá
nyőr, hogy csak tegyem
le elébe az étel t, s
mondjam azt: jó étvá
gyat! - emlékszik vissza
Gyebnár János.

A menü újházi tyúk
húsleves és birkapörkölt
volt. A rendezvény per
sze jól sikerült, olyany
nyira, hogy a végére
minden üvegpoharat el
lopott avendégsereg.
Persze nem csak Gerő

Ernő volt az egyetlen
híres ember, akit étellel,
itallal kiszolgált Gyeb
nár János. Dinnyés La
jos, aki egykori föld
művelésügyiminiszter,
Dobi István, Pál Lé
nárd, Keserű Jánosné,

Kállay Ferenc és még
sokan mások adták le a
rendelést János úrnak.

Aztán jött egy idő

szak, amikor nem a tál
cát, hanem a kubi
kustalicskát kellett fog
nia: 1948-tól 1954-ig
Recsken tolta a talics
kát. Mivel nem vólt tag
ja a kommunista párt
nak, így hát vendéglős

sem lehetett Gebnár Já
nos. A recski "kirándu
lás" után 34 évig az
áfész éttermeiben dol
gozott, s mindig udvari
as, előzékeny modo
tával, munkájával ma is
közismert és köztiszte
letben álló polgár Gyo
maendrődön. Még
most, 64 évesen is dol
gozik alkalmanként a
Hídfő étteremben, s
mint mondja: csak
egyet sajnál, hogy egy
re kevesebb a vendég.

lIE.
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A enin él...
A Lenin Termelőszövetkezetjanuár 7-én jelentett csődöt, s

a csődeljárás február 6-án kezdődöttmeg. A 110 milliós adós
ság ügyében április 22-én zajlott le a hitelezőkkel az elsőegyez
tető tárgyalás, amely azonban nem járt eredménnyel. A
második fordu1ó május 4-én volt, s ekkor már sikerült meg
egyezniük a feleknek. Ennek köszönhetőena tárgyaláson részt
vevőhitelezőkaszövetkezet ellen90 napigfelszámolási eljárást
nem indíthatnak, s ezzel együtt a tsz lehetőségetkap a törvény
által előírt átalaku1ásra új szövetkezetté, vagy más társasági
formává.

Dr. Galambos Imréné főkönyvelőa Szóbeszédet tájékoz
tatta, hogy a hitelezőkkel történt megegyezés sikeréhez hozzá
járult az is, hogy a hitelezők a szövetkezet vezetése által

. tervezett és a Duna Holding Szarvas Kft. szakembereivel elké
szített programot reálisnak ítélték és elfogadták.

Ennek lényege, hogy - sajnos - nem a termelés során képző

dött árbevételt, hanem a szövetkezet jelentősebb értékű ingat
lanainak értékesítéséből befolyó összeget ajánlottuk fel. Ez
valószínűlegfedezi a fent említett adósságot. Aprilis 29-én volt
avagyonnevesítő közgyülé.sünk, ahol a több mint 400 fős tag
ságnak szinte előszörkellett szembesülnie azzal, hogya továb
bélés érdekében a csődeljáráson a hitelezőkkel mindenképpen
meg kell egyezni, s ehhez a,szövetkezet jelentős ingatlanait kell
felajánlani értékesítésre. Atérzem, hogy az emberek javarésze
évtizedekig azon dolgozott, hogy gyarapítsa a szövetkezet va
gyonát' s e vagyon nagy részét most eladni kényszerül a tsz. De
meg kell tenni ezt azért, hogy remény maradhasson arra, hogy
a szövetkezetet ne számolják fel, s így valami megélhetést biz
tosíthassunl< a tagságnak a megmaradt javakból. Dolgozóink a
kialakult helyzetet fegyelmezetten vették tudomásul, ezzel is
segítve a megegyezést, amit a szövetkezet vezetése nevében ez
úton is megköszönök mondta dr. Galambos Imréné.

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

-'

ELADO!
A gyomaendrődi Lenin Tsz eladja:

Ikarus 256 tip. autóbuszát
A Bogárzói holtágban 63 hektár,
vízzel körülvett földterületet,
melyen termálkút is van.
A Gyomaendrőd, Telekparti 260
négyzetméter raktárépületet, 1
hektár földdel.
6 hektáros vízparti gyümölcsösét,
Az endrődi vásártéren levő 1 hektár
területü gépkocsi telephelyet,
Homokbányáját, 10 hektár
földterülette1,
A Peresi üzemegység állattartó
épületeit,
A kondorosi út melletti sertéstelepet,
A nagylaposi üzemegységben levő

szarvasmarhatelepét.
A Varjasi juhtelepet,
Központi irodáját (Gyomaendrőd,
Fő u. 21.)

Bővebb felvilágosítás ugyanitt.
Telefon: 67131-022 Telex: 83-461

L . ... ._... .. _... J

Véde em a hoZtá aknak
A város bel- és külterületi

holtágainak védelméró1 all<o
tott rendeletet az önkor
mányzat. A rendelet célja,

hogya város holtágainak,
mint természetes vizeknek
védelmet biztosítson. Esze
rint a harmadik paragrafus

;<imondja, hogy tilos a holt
ágak fertőzése és káros
szennyezése. A vizeket min
den olyan hatástól védeni

kell, amely fizikai, kémiai és
biológiai tulajdonságát, ter
mészetes minőségét és ön
tisztulási képességét há t
rányosanmegváltoztatja.Ép
pen ezért a belterületi holt
ágak partjaitól számított
húsz méteren belül, valamint
a Templom, Torzsás, Bónom,
Sirató, Kecsegés, Susány,
Dan, Harcsás, Fűzfás, Papp,
Baltás, Simai, Sóczó, Po
cos, Kecskés, Peres és a Bo
gárzó zugok mellett lévő

zártkertek területén nem en
gedélyezik az állattartást.

A holtágak partjától szá
mított hat méteres védősávot
apartmenti telkek tulajdono
sai, vagy használói kötelesek
szabadon hagyni. Ezt a védő

sávot bekeríteni, beépíteni ti
los.

Aki a rendeletben fog
laltakat megszegi, az sza
bálysértést követ el és tíze
zer forint ig terjedő pénz
bírsággal bÜDtethetikéshely
színi bírság is kiszabható.



rül ültetésre ... A Polányi utcától a Bartók
utcáig 20 db magas kőris, és 20 db kö
zönséges nyír kerül ültetésre."

A Szóbeszéd megkérdezte Szíjjártó
Pétert a Szarvasi Arborétum dfszfalsko
lájának vezetőjét, vajon hány méter ma
gasra nőnek meg a fentebb felsorolt fák.
Eszerint a magastörzsü mogyoró húsz év
alatt 6 méter magasra nő. Az oszlopos
berkenye tíz év alatt 7-8 méter magas
lesz. A gömbjuhar 40 év alatt 4-5 méteres,
a magas kőris rendkívül gyorsan nő és 25
méteres magasságot is elérhet. A közön
séges nyírfa pedig 15 méternél nem lesz
magasabb.

A TITÁSZ-tól megtudtuk, hogya Fő út
gyomai részén az út menti villanyvezeték
7 méter magasan húzódik. Hogy elcserél
ték-e a fákat az döntse el az olvasó.
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Itt az iparűzési

adó!
Az önkormányzat ez év

július elsejétó1 bevezeti a
helyi iparuzési adót, me
lyet azoknak a vállalkozók
nak kell megfizetniük, akik
a városban játékteremben,
pénznyerő automatákat
üzemeltetnek. Az adó mér
téke a megállapított adó
alap három ezreléke. Az
iparuzési adó bevallásának
határideje idén szeptem
ber 15-e, a következő évek
ben pedig az adóévet
követő esztendő február
28-a.

1Jédétté
nyi(vánítva

Cs. Szabó István Gyomá
ról elszármazott, békéscsabai
polgár azt kérte az önkor
mányzattól, hogy néhai G.
Nagy László, - aki a jelenlegi
szülőotthonépületében lakott
-, emlékét jegyzőkönyvben
örökítse meg a képviselő-tes

tület, s ezzel együtt az épület
udvar felöli homlokzatán lévő

táblá t , melynek szövege
"Építette G.Nagy László.
Tervezte Szántay Endre
1928." nyIlvánítsa védetté.
Mivel a G. Nagy házaspár
utód nélkül hunyt el, ezért
örököseik nincsenek, viszont
a kérelmező Cs.Szabó István
családja rokonságban állt
G.Nagy Lász}óékkal, érzi kö
telességének, hogy az említett
név megörökítéséró1 gondos
kodjon.

A város képviselő-testüle

'te támogatja Cs.Szabó IstváI.1
kérését, s az épület falán elhe
lyezett emléktáblát eredeti
helyén megőrzi.

fákat?aréIfék
1992. május

Azt beszélik a városban, hogya közel
múltban a Fő út mentén a gyomai részen,
a villanyvezetékek alá ültetett fákat ösz
szecserélték az endrődi oldalon az út má
sik oldalára ültetettekkel. A hfrek szerint
nincs szó szándékosságról, bár állftólag
ez sem zárható kl. Múlt év novemberében
aSzóbeszédben olvashatták a polgár
mesteri hivatal közleményét a Fő út fásf
tásáról. Ebből idézünk: "A Hősök úttól a
Bajcsy útig 90 db magastörzsű, vörös
levelű mogyoró kerül telepítésre. E fák
szép koronájú, utcai sorfákká fejlődnek,

amelyeket villanyvezeték alá is ültet
hetünk. A Bajcsy úttól a Pásztor útig 69
db oszlopos növekedésű berkenye lesz
telepítve...

Az endrődi településrészen a Plébániá
tól a Baross utcáig 106 db gömbjuhar ke-

Marad a
meg ízott
igazgató

A megadott április 15-i határidőigsenki sem
nyújtott be pályázatot a 2.sz. Altalános Iskola
igazgatói állására. A rendelet szerint ered
ménytelen pályázat esetén a megbízott igazga
tó legfeljebb újabb egy tanévig maradhat
posztján. Mint ismeretes a képviselő-testület

múlt év december 19-én Farkas Istvánnét bíz
ta meg az igazgatói teendők ellátásával. Az
eredménytelen pályázat miatt az önkormány
zat kulturális bizottsága továbbra is Farkas Ist
vánnét javasolta igazgatónak 1993. július
31-ig. Farkasné alapbére mellé havonta 3300
forint vezetői pótlék jár. A pályázati felhívást
megismétlik.

A Győzelem Tsz
zervízműhelye~ lakosság

szolgálatában!
Vállaljuk benzin- és dízelűzemű személy- és tehergépkocsik

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATÁT naponta 7-től 14 óráig.
Szolgáltatásaink közül ajánljuk még:

zárt technológiás műszaki vizsgáztatást személy- és tehergépkocsikra,
- gépkocsijavítást,

- motordiagnosztikát,
dízeladagoló és porlasztóbeállítást,

- gépjármű-villamossági javítást.
Győzelem Tsz gépműhelye. Telefon: 31-868

Ügyintéző:Molnár Endre

L • _
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A GyomaendrődiAlkotmány Mg.
Szövetfrezet felajánlja
ÉRTEKES1TESRE:

istálló udvarral a Nyilas ha
tárrészen
belterületi házas ingat
lanok
juhhodály udvarral (EI
ahaiom)
Ilonatelep üdülőterülettel
Torzásban és Danzugban
kiimért telkek
gépi}ocsi telephely
sertestelep
külterületi házas ingat
lanok (tanyák)

Érdeklődnia szövetkezet elnökénélle
het: Gyomaendrőd,Hősöku. 61.

Telefon: (67) 31-684 Telex: 83-476

A polgármester labdába rúgott
Felvételünka május elsején a 3-2-revégződőGYFC-Magyar

Labdarúgó Orvosválogatott mérkőzés elején készült, amikoris
dr. Frankó Károly végezte el a kezdőrúgást.

Ismerje meg az
IPARKER

Magyar-Osztrák
Kft. holtjainak
áruválasztékát.

=IPARKER=

500 Ft feletti vásárlás
nál SORSJEGYET
ADUNK.Húzásszeptem
ber 15. Főnyeremény:

l db birka + egyéb nye
remények - étel- italárúk.

I}oltjaink:
3lelmiszer bolt: Fő út

214.
Vegyes bolt: Bajcsy

Zs. u. 71.
Iparcikk bolt: Szabad

ság tér 5.
Jármű bolt:Jókai u. 26.

(Kertész Malom)
Kedvezőárak és vásár

lási feltételek.
Külön ajánlatunk:
korszeru telefonok és

telefaxok vásárlási lehe
tősége az iparcikk bolt
ban.

Ugyanitt: horgászfel
szerelések új választéka.

jellegű szidalmazással voltak
elfoglalva, hogy mennyiben
segítik a két település közele
dését egymáshoz - mondta a
meccs végén ':!oss Ignác.

Bajnoki mérkőzések:
Május 1.Dabas-GYFC2-2
Május 9. GYFC-Sziget-

szentmiklós 1-5
Május 16. Ceglédi Hon

véd-GYFC 3-2 (2-1)
Magyar Kupa:
Május 13. Körösladány

GYFCO-o

nös eseményt figyelő nézó'k
azonnal lefogták a tajtékzó
Babost, akinek ezt követően

. azonnal az arcába mart a
megsértett anya.

Babos József orrából meg
indult a vér, s a közben lefújt
mectsről távoz6k már csak
azt láthatták, nogy Babos úr
véres arcá t mossa a közeli
kútnál...

- Sajnálatos, ahogyan a né
zők viselkedtek a játékosok
kal illetve a sportvezetőkkel.

Ennek nem sok köze volt a
sporthoz. Egyébként pedig
Dávid elvtárssal azélen el kel
lene gondolkodni azoknak az
endrődi szurkolóknak, akik a
meccsalatt ésután csaka gyo
mai játékosok és sportveze
tők k. anyázásával, s más

Vállalkozók,
magánszemélyek figyelem!
A Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSz el

adásra kínálja az alábbi ingatianait:
Vágóhíd Gyomaendrőd, II. ker. (TOzép telep mellett)
Malom épület Gyomaendrőd, II. ker. 465.
Élelmiszer bolt Uyomaendr6d, Munkás u. l.

. Bérbe adja az alábbi egységeket:

Élelmiszer bolt Gyomaendrőd, Lenin u. 78.
Vegyesbolt Gyomaendród, V. ker. 289. (Nagylapos)
Vegyesbolt Gyomaendrőd, II. ker. 49.
Vegyesbolt Gyomaendrőd, II. ker. 296.
Fészek Qresszó GY.omaendrőd, Szabadságtér 6.
Apályazatokat frásban kérjük benYUJtani 1992.
május 30-ig a következ6 címre:
Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSz Gyomaend
rőd, Kossuth u. 33. sz.
Több pályázó esetén versenytárgyalást tartunk.
Az egységekről részletes felvüágosítást ad a (67)
31-874-es telefonszámon Dr. Kulcsár Lászlóné
mb. elnök.

Véres események az
Endrőd-Gyomamecc en

Május 6-án Magyar Kupa
mérkőzéstjátszott Endrődön
a GyomaendrődiBarátság SE
és a Gyomaendrődi FC. A 2
3-ra Végződőmérkőzésa má
sodik félidőben kirívóan
kemény, helyenként igencsak
durva volt. Ezt bizonyítja a
.három l l-es és a két kiállítás.
A játékvezető alacsony szín
vonalú ténykedésének kö
szönhetőena meccs csaknem
botrányba fulladt.

A GYFC-ben futballozó
Tóth Zsolt édesnyját kezdte
molesztálni Babos József, aki
azt kifogásolta, hogy Tóth
Zsolt endrődi lakos létére a
GYFCben focizik.

Szószótkövetett, majd Ba
bos József szurkoló adott egy
pofont is Tóthnénak. A külö-

Gyomaencl[őd, Hősök u. 52.
szám alatt 18 m -es üzlethelyiség ki
adó. Érdeklődniugyanott.

Fedeztetésre ajánlom CSEH vér
vonalú Gc:dsable Collie kanomat. .
Eredményei: 2xKit11n6 llL Bírálta:
GüntherRa1l (NSZK) Cím: Szombat
belyi Attila 5502 Gyomaendrőd,
Bemu.6.

Asztalos ml1helyUnket megnyi
tottuk. Vállaljuk épület és lakásfel
szerelési tárgyak, bolti berendezések
elkészítését. Pelle Andrásné Bánom
kertiu.16/1.

Másfél szobás, gázfűtéses lakás
eladó a Vásártéri lak6telepen. Érdek
lődni lebet a Vásártéri ltp. D/NI1.
alatti címen napközben.

Építkezésből kimaradt anyagok:
H38 falawbllokk, 10-es válaszfal
tégla,vályogtéglla, l 50-esszeg, Ter
rasan javít6vakolat, M8 anya,
csatomatartó vas, kátránypapír, fa
gyapot (heraklith), szintetikus hígító,
fenyőzöldxiladekor,vegyszeresmű
anyagkannák eladók. Érdeklődni le
het: Gyomaendrőd,Pásztor J. u.
23.sz. alatt - az ÁFOR-kúttal szem
ben este.

Hitel kérelemhez, ingatlan érté
kesítéshez hivatalos vagyonértékelés
olcsón, gyorsan~ Dombosné Telefon:
napközben: 56-38-111, este: 56
43-525

UNHZmarkol6 eladó.Érdeklőd
ni: Kardos Sándor, Gyóni u. 8.

22 kg-os gázpalack eladó. Gyo
maendrőd,Bajcsy Zs. u. 77. szám.

Összkomfortos, központi fűtéses,
családi ház eladó. Irányár:
1.250.000.-Ft (kézpénz) Gyoma
endród, Körgát u. 29/1. Érdeklődni:
Kocsik Györgyné Gyomaendr6d,
Bajcsy Zs. u. 108.

TS-250 MZ motorkerékpár le
jártmüszakival eladó. Gede, Október
6. ltp. Cll/4.

NEPTIJN merUlőszivattyú30 m.
l colos slaggal olcsón eladó. Gyoma
endr6d, Zrínyi M. u. 8/ l.sz. alatt

Eladó: 1,5 szobás összkomfortos
lakás extrákkal. Cím: Gyomaendr6d,
Vásártéri ltp. 32/a. 3. emelet 9. .

Gyomaendrőd, Sebes Gy..u. 32.
szám alatt közművesített 390 négy
szögöl építési telek, azonnal beköl
tözhetö melléképülettel sürg6sen
eladó. Érdeklődni lehet: Vörösmarty
u. 47. szám alatt egész nap. Telefon:
31-521.

Ingyenes apró

3 és fél szobás, gáz- központifű
téses lakás eladó, vagy kertes házra
cserélhető.Gyomaendrőd,Okt. 6.ltp.
8.lh.II.em.7.

Beépíthető telek eladó, Mátyás
kiráiyu.38.Érdeklődni:Dancsó,Ber
zsenyi u. 7.

Három szobás családi ház eladó
Gyomán a Bethlen (volt Asztalos) ut
ca 33. szám alatt. Érdeklődni: Gyo
ma, Sallai u. 30.

Öt és fél éves Fiat Ritmo 75 S és
Trabant 60 l (8 éves) eladó. Érdek
lődni: Fábián Lajos Gyomaendrőd,

Pósa u. ~0/1.
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A nyeremények .9l. nyertese/é
keresztrejtvény he- lapra kérjük ragasszák

es megfejtését június rá az itt található áfész- A Szóbeszéd áprilisi szá- maendrőd,Vásártéri ltp.N

5-ig kérjük beküldeni emblémát! mábanközölt keresztrejtvény V3.) kapja meg a kért id'

Szó-Beszéd szer- A helyes megfejtést helyes megfejtése: Majd, ha pontra a Körös étteremtőL .

esztöségének címére beküldök közül három veszel nekem mosogatógé- harmadik helyes megfejtő

5500 Gyomaendröd, szerencsés olvasónk a pet, akkor csészéből ihatsz Sóczó Gáborné (Gyomaen

ob6 u. 20.) A levelezö- GYQm~endrödés Vidé- kávét. A szerkesztőségünkés röd, Kálvin u. 83/1.) egy Ö

~/
ke AFESZ által felaján- a Körpavilon Bt. által felaján- száz forint értékő utalván

~~
lott 2000, 1000 és 500 lott négyszemélyes vacsorát nyert, melyet a Körös étt

Ft-os vásárlási utal- Csabai József (Gyomaend- remben vehet át és válthat b
(o ro ~ ványt nyerheti me~. A rőd,Kiss Bálint u. 14.) nyerte,. :)

S a Körös Étteremben fo- Szerkesztőségünk és

~......
helyes megfejtést es a
nyerteseknevét lapunk gyaszthat el.Az ezer fooot ér- Körpavilon Bt. gratulál

~
juniusi számában kö- tékű négyszemélyes hideg- nyerteseknek.

zöljük. tálat Pelyva Lajosné (Gyo-
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'" ..negy gumlJa
A gyomai sportpálya mellett, a tiltótábla el
lenére tilosban parkoló mintegy hetven autó
tulajdonosát büntették meg a rendórök a
polgármesterre hivatkozva Dr. Frankó Ká·
roly mindezt méltatlankodva vette tudomá
sul. Tény, hogy megkérte a rendőrörs

vezetójét; ha már tiltó táblák is vannak a
városban, akkor figyeljen oda a rendőr, vajon
betartják-e a szabályokat.
Azt hiszem ehhez jogom van, de nem gon

dolom, hogy engem ilyen módon kellene
,,népszert1sítenie" az intézkedó rendőrnek 
mondta a polgármester, akinek néhány nap
ja volt még egy afférja éppen képviselótársá
val, P~i Zsolttal

A polgármester ugyanis a közelmúltban be
hajtani tilos táblát helyeztetett a Petőfi utca
Bajcsy úti végéhez. így a ·Romantika vendég
látó egység felől nem lehet behajtani a pol
gármester utcájába. Azaz hogy lehet, mert a
tábla kihelyezését követő napokban még
többen bekanyarodtak, s így tett Pocsaji kép
viselő is, aki Ladájával végigsuhant az egyirá
nyú utcán...
Vesztére, mert éppen dr. Frankó karjai közé
szaladt. A város első embere helytelen csele
kedetére lúvta fel Pocsaji figyelmét, aki vi
szont kérdőre vonta a polgármestert, hogy
vajon mi a fenének kellett egyirányúsítani az

utcát. Talán csak nem dr. Frankót zavarja a
forgalom?!
Szó szót követett, s hogy nem került sor tett
legességre, azt talán az utcai nyilvánosságnak
is volt köszönhető. Mindenesetre dr. Frankó
figyelmeztette Pocsajit, hogy ha legközelebb
is behajt a tábla fel öl, akkor kiszúrja mind a
négy gumiját...
A polgármester az önkormányzati illésen tá
jékoztatta a jelenlevőket, hogy a Petófi utca
útteste nem túl jó minóségű, s ezért nem
bírja el a kétirányú forgaimat.

oke
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Méreg asinek
mellett!

AMAvbékéscsabai pályafenntartási
fónöksége értesíti a lakosságot, hogy
május 25-tó 27-ig Nagylapos, Gyo
ma állomásokon, valamint a Gyoma
Szeghalom vasútvonalon vegy·
szeres gyomirtást végez. A vegy
szerkombináció: Hungazin 440 FW,
Dikamin D, Agropon, Arsenál+Nonit.
A vegyszerek lábas és szárnyasáUa·
tokra, valamint méhekre veszélye•
sek, ezért a vasútvonalak mellett és a
felsorolt állomásokon a gyomirtást
követő 30 napon át a legeltetés éS a
fűbegyújtés veszélyes és tilos!
A legeltetési és flibegyűjtési tilalom
be nem tartása miatt keletkezett ká
rokért a MAVfelelősséget nemvállal.

Képes T.Boy

~ SZp
llESZ D

FÜGGETLEN VÁROSI HAVIlAP
Felelös szerkesztó:
HornokEmó

A budapesti Kárpátia Galéria kortárs festők festményeiből

rendezettkiállítást ésvásárt május l 6-án és 17-énaT.BoyClub
ban.

Szi{via
A Semmelweis utcában Lizák
István családi vállalkozásban
panziót épített, s a tervek szerint
a mini szálloda július I O-től fo
gadja a vendégeket. Az épület
ben öt kétszemélyes fürdő

szobás szoba találhatp, valamint
a földszinten egy bárrész, illetve
reggelizőhely.

A panzió tulajdonosa Lizák Ist
.ván lapunknak elmondta, hogy
már olasz, német és holland ven-
dégek is érdeklődtek az új szál
láshely felöl. A panziót lányuk
nevére kereszteIték. A Szilvia
Panzió lúven a nevéhez valóban
olyan szép és reprezentatív, mint
Lizák Szilvia.

apró!azIngyenes
A Szó- Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az

olvasóknakaz apróhirdetését. akik azt az alábbi szelvé
nyen küldik be megjelentetés céljából. A szelvényen a
megjelölt helyre kell beírni a kívánt szöveget. és a szel
vényt levelezőlapon vagy borítékban kell elküldeni a
következő címre: Szó- Beszéd Gyomaendrőd Dobó u. f

~ 20. k
Egy apróhirdetés szövege nem ·~artaImazhat tizenöt \~

(15) szónál többet!I
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Ufókulaló bázi, épül
Gyomaend,ődöft (l0.01d.1)

[·····--------------~~---·-------------l

:-----~--_t•••••I_--------...
: ENDRODI CI·PtSZ SZÖVETKEZET,
: Az EndrMi Cipész Szövetl,ezet a mas garázst 496 m2 alapterülettel,
I tulajdonát képezőalábbi ingat- szoros telekrésszel, fl műúttó120

: lanokat értékesítésre felajánlja: méterre. Irányár: 7.625.000,-Ft.
: l) Gyomacll<)rőd,Főút81/ I.szám 4)Gyomaendrőd,Főút 81/ I.szám
: alatti központi irodaház ép1iletét, alatti irodaházhoz és garázscsatla-
: szoros telekrésszel, 2864 m alap- kozó, de att61leválaszthat6 ~elek-

: területtel. Az irodaház összkom- részeket. Irányár: 600,-Ft/m .
: fortosnégyszinteslapostelős. 5./ Medgyesegyházi telephelyét
• Irányár: 61.250.000,-Ft. Medgyesegyháza, Kossuth tér 15.
: 2)Gyomaendrőd,Fő út 8 J/ I.szám szám alatt <.$I község főterén). A te-
: alatti 600 adagos kopyha és étte- lek 5357 m-,nu1helyek,ésirodrház
: rem ingatlant, 872 m össz alapte- hasznos alapterülete 3528 m . Az
: rüleuel, szoros telekrésszel. ingatlan összkomfortos. Irányár:
: Irányár: 16.375.000,-Fl. 73.750.000,-FI.
: 3)Gyomaendrőd.Fő út 81/1. szám Erdeklődni lehet:Dr. Litauszki Em-
: alattr autóbusz befogadására alkal- ma, telefon: (67) 31-155.L. . .. . ~

1. ÉVF. 5. SZÁM 1992. Június ÁRA: 17,50

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

Néhány nap
múlva

megjelenik
Gyomaendrőd

város és a
Körös-Vidék

SZÍNES
TÉRKÉPE!
Keressék az

árusoknál és a
S}-[ELL kútnál!

A Bethlen Gábor Mező
gazdasági Szakközépiskola
igazgatói posztjára pályáza
tot írtak ki. A megadott ha tá
ridőreBere József, a jelenlegi
megbízott igazgató és Gu
bucz József, az iskola tanára
nyújtotta be pályamunkáját.
Az iskola pedagógusai és dol
gozói inkább Gubuczot támo
gatják, Bere Józsefet viszont
a tanulók szeretik...

"(4. oldal)

II

R

D

Az olcsó birkahús nem
kortesfogás volt
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'[[agon felüli munkanélküli ég

.........................................•...•......................................••••
!lLgrárváffafRgzói tanfoGjam

Átképez a
P,omi eni

- Növénytermesztési és állattenyésztési
alapismeretek

- Mezőgazdasági vontatóvezetői jogosít
vány,

- Etelkészítés, felszolgálás nó1<nek
- Ház körüli karbantartás (asztalos, he-

gesztő,lakatos) férfiaknak
- Gépírás és levelezés mindenkinek
A tanfolyam végén a követelményeknek

végig megfeleló1< a képzettségi szintjüket ta
núsító OKLEVELET kapnak. Ez azonban
nem jelenti a végzettségük megváltoztatá
sát.

Elhelyezkedlictnek: önálló vállalkozó
kéul, vagy ilyt'~ ,(;vékenységet folY'il.lóknál
nyerh('tT,.·, ,mazá:>L

A tanfolyam helye: Bethlen Gábor Me
zőgazdaságiSzakközép-ésSzakmunkáskép

ző Iskola Gyomaendrőd,Hősök u. 40.
Telefon: 67/31-028 (Munkanapokon: 08-16
óráig)

HE

A részmunkaidős fog
lalkoztatás támogatását pe
dig azok a munkáltatók
kérhetik, akik átmeneti fog
lalkoztatási gondokkal küz
denek. Ebben az esetben a
kieső időre járó személyi
alapbér 50 százalékos megté
rítésérevan lehetőség.

a kisebb gazdasági társasá
goknak egyre nagyobb szük
sége lesz olyan képzett
munkatársakra, akik alapfo
kú könyvelési-, számítógépes
ismeretekkel is rendelkeznek.

- Természetesen hasznos
ha a dolgozó valamilyen ide
gen nyelven is tud legalább
alapfokon. Társaságunk
mindezen ismeretek meg
szerzésére szervez komplex
gépírói, adó- és számviteli,
számítástechnikai, valamint
nyelvtanfolyamokat, melyek
legalább 15 jelentkező esetén
kezdődnének meg. A tanfo
lyamokra elsősorban a jelen
leg állásnélküli ek jelent
kezhetnek a munkaügyi köz
pont teljeskörű támogatásá
val. A végzős "diákok" a
tanfolyam elvégzése után ok
levelet is kapnak - tájékoz
tatta lapunkat Tótka Sándor.

A Prominent Bt. a 60 órás
gépírói tanfolyam sikeres
vizsgája után az e képesítést
igazoló oklevelet ad. A 150
órás számítástechnikai tan
folyam résztvevői alapfokú
személyi számítógépkezelői

oklevelet vehetnek át. A 90
órás adó- és számviteli tan
folyamvégénházivizsga lesz.
A 300 órás német nyelv
tanfolyam pedig felkészítést
ad az alapfokú állami nyelv
vizsgára. A tanfolyamok
szeptemberben kezdődnek.

Tótka Sándor elmondta
még, hogy mindezek mellett a
vállalkozók és cégek igénye
szerint szerveznek a munka
nélküliek részére újabb át
képzéseket a megyei mun
kaügyi központ segítségével.

HE.

A gyomaendrődi PROM!
NENTBetéti társaság, amely
többek között nyelvoktatás
sal is foglalkozik, már ehhez a
tevékenységhez szerette vol
na megszerezni a munkanél
küliek oktatására a megyei
munkaügyi központ támoga
tását. Megkellett azonban
várniuk a soronkövetkező pá
1yázati felhívást. Tótka Sán
dortól a társaság vezetőjétől

megtudtuk, hogy mint gya
korló vállalkozó nap mint nap
tapasztalja, hogy milyen kép
zettségű munkaerőre lehet
szüksége a különböző vállal
kozásoknak és innen jött az
ötlet az átképzés megszerve
zésére.

Tótka Sándor véleménye
szerint a közeljövóben mind
az állami vállalatoknak, mind

lalkozóvá válását, például
átvállalja a vállalkozásukhoz
szükséges szaktanácsadás és·
képzés költségeit.

A gyomaendrődi körzet
ből most 32-en vesznek
részt átképzésen, valami
lyen tanfolyamon, s egy ki
helyezett nyelvi tanfolyam is
·rövidesen megkezdődik.

Gyomaendrődőn 1191,
Hunyán 41 munkanélkülit
tartanak nyilván, akiknek 60
százaléka férfi. Idén Gyoma
endrődön 3 cég küld el több
dolgozót, s a felmérés alapján
összesen 315-en kapják meg
munkakönyvüket.

A Békés megyei Munkaü
gyi Központ munkahelyte
remtli beruházások támo
gatásával próbálja ösztönöz
ni a munkanélküliek tartós
foglalkoztatását. Ezt a támo
gatást azok a· gazdálkodó
szervezetek vehetik igény
be, amelyek beruházást
hajtanak végre, és munka
nélküliek foglalkoztatását
vállalják. Számukra biztosí
tják a megszavazott összeg
kamatterheinek átvállalását.
A gyomaendrődi körzetben
jelenleg 13 vállalkozó beru
házását támogatják, s ebből

Gyomaendrőd városában ki
lenc található. Júniusban a
Közpon ti Foglalkozta tási
Alapból pályázat útján to
vábbi pénzeket lehete~
nyerni a v'állalkozóknak.

A foglalkoztatás-bővítő

támogatás soránamunkálta
tónak téiitik az alkalmazott
munkanélküli bérének és an
nak terheinek maximum 50
százalékát, maximum 1 évig.
Gyomaendrőd körzetében
jelenleg 10 gazdálkodó veszi
igénybeezta támogatást, s így
171 ember foglalkoztatását
sikerült elősegíteni.

A munkaügyi központ se
gíti a munkanélküliek vál-

Hölgyeim és Uraim! Fiatalok és Időseb

bek! Bármilyen érettségivel rendelkezők!
Akilglek van szakmájuk - de MUNKA

NÉLKULIEK. Akiknek nincs szakmájuk,
de szeretnék elhelyezkedési esélyüket nö
velni - jelentk~zzenek tanfolyamunkra!

AGRÁRVALLALKOZOKAT akarunk
képezni, amely képzés 1992. november 1
jén indul és 1993. július elején fejeződikbe.

Időtartama tehát alig több, mint 8 hónap,
azaz 32 + 3 hét. A ll. 23. és 35. héten szint
vqsgákészáróvizsgák.A tanfolyam KÖLT
SEGEITa Megye.~MunkaügyiHivatalviseli.
Az iskolaTANKONYVET biztosít.

A tanfolyamon megszerezhető ismere
tek:

-A vállalkozásalapismeretei. Benne:köz
gazdasági, vállalkozásjogi, könyvelési, piac
kutatási, adózási stb. tudnivalók.

- Egy idegen nyelv (német - alapfokú
nyelvvizsga)

A május végi adatok sze
rint Békés megyében 25537
munkanélkülit tartanak nyil
ván.A megye munkaképes la
kossága 207100 fő, s ez
alapján a munkanélküliségi
ráta 12,4 százalék, mely je
lentlisen meghaladja az or
sZÍgos átlagot. Ugyanakkor
a munkanélküli járadék átla
goshavi összege 8430forint, s
ez az országos átlag alatt van.

Továbbra is a szakmával
nem rendelkezőkközött
legmagasabb a munkanél
küliek aránya, s mivel ez a
jövóben is így marad, a me
gyei munkaügyi központ
szükségesnek tartja a munka
erő átképzését. A legnagyobb
leépítéseket az építőiparban

hajtották végre, s ebben az
ágazatban a munkanélkülisé
gi ráta már meghaladta a 28
százalékot. Az iparból és a
mezőgazdaságból a követke
ző hónapokban várhatóan
több százan kerülnek az utcá
ra. Ugyanakkor a nemzetgaz
daság többi ágazatából már
nem számítanak további lét
számcsökkenésre.

Az említett 25537 munka
nélküli közül 2057-en húszé
ven aluliak, 921-en pedig 55
éven felüli. A munkanélküli
ek többsége 36-55 éves, s az ő

számuk 12467.
A gyomaendrődi körzet

hátrányosnakminősíthető:

a munkanélküliek száma
2095; a munkanélküliségi rá
ta 15,45 százalék. Dévavá
nyán 715, Ecsegfalván 148,

I ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••.•..•.••••••••••••• ~
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az önkorl1lányzat
e.
Uzletel

Az Endrődi Cipész Szö
vetkezet csődeljárással

kapcsolatos Cgyeinek inté
zésével megbízott Neot
rend Betéti Társaság
képviselőjedr. Balázs Imre
ügyvéd üzletet ajánlott jú
nius 4-én az önkormány
zatnak. Mivel az ENeI 346
millió forintos adósságát
mielőbb rendezni kell,
ezért a kidolgozott terv sze
rint a szövetkezet készlete
it, és jelentősebb ingat
lanait értékesíteni szüksé
ges. Az ENCI legnagyobb
hitelezőjéneka budapesti
T&~ninpexkülkereskedel
mi cégnek már felajánlot
tákaszövetkezetszékházát
ebédlőstől és konyhástól,
ám a fővárosi cégnek in
kább az épület ára kellene.
A Neotrend éppen ezért az
önkormányzathoz fordult,
és felajánlotta a három
emeletes szövetkezeti iro
daházat nettó 70 millió
forintért. De hogya város
nak kedvezményt adjon, a
megvásárlás esetén fizetési
könnyítést is kilátásba he
lyezett. Eszerint ez év végé
Ig a vételár egyharmadát,
jövőév végéig a másik egy
harmadát, s az utolsó rész
letet pedig 1994. március
IS-ig lehetne kifizetni. Dr.
Balázs Imre ügyvéd szerint
az önkormányzat tudná
leginkább hasznosítani az

épületet, melynek alapte
rülete szintenként 430
négyzetméter.

A június 4-i önkormány
zati ülésen e témához több
képviselő is hozzászólt. Dr.
Kulcsár László például úgy
ítélte meg, hogy a város érde
kei nem támasztják alá az in
ga tlan megvásárlásá t, és
külön értékbecslést kellene
végeztetni. Dr. Balázs tájé
koztatta a képviselőket, hogy
1990. decemberében az épü
let új értékét 127 millióban
határozata meg egy könyv
szakértő.

Dr. Farkas Zoltán alpol
gármester szerint a város
nem tudna funkció t adni az
épületnek, így jelenleg nem
időszerű az ingatlan megvá
sárlása, és bár sajnálja a szö
vetkezetet az ajánlatot
elutasítja. Kruchió Lajos
fontosabbnak tartaná, ha a
város pénzét elmaradt fej
lesztésekre, szennyvízveze
ték, utak építésére fordí
tanák.

GelIai József alpolgár
mester más véleményen volt.
Mint mondta: ha kell az épü
let valamilyen célra, akár öt
ven százalékos t állam i
céltámogatást is lehetne sze
rezni. s ekkor 35 millióért is a
város tulajdonába kerillhetne
a 70 millió forintos épület.
Mivel ez egy üzleti ajánlat,
így nem árt kivesézni a témát.

A vételi szándékot támog
atom, mert jól jövedelmező
befektetést jelenthetne a vá
rosnak nyilatkozott az ülésen
Gellai.

Szerető Béla az üggyel
kapcsolatban elmondta, hogy
'először is funkciót kellene ke
resni "az épületnek, s ennek·
meghatározása után lehetne
azon gondolkodni, vajon ho
gyan és miként lehet előte

remteni a vételárat. Végül de
nem utolsó sorban minderről

ki kell kérni a választópolgá
rok véleményét is. Nem lenne
persze szerencsés, ha az épü
let esetleges megvásárlása
miatt eladósodna a város
mondta Szerető.

Nagy Istvánné a polgár
mesteri hivatal pénzügyi cso
portjának vezetője ugyan
akkor figyelmeztette a képvi
selőket, hogya 70 millió fo
rint nettó ár, melyhez még
hozzá kell számolni 25 száza
lék áfát.

Gellai József a vitában
úgy ítélte meg, hogy az aján
lat tárgyalásra alkalmatlan,
mert az illetékes önkormány
zati bizottság nem tárgyalt a
dologról: Ha a világon semmi
szükség nincs az épületre, ak
kor kár tárgyalnunk róla. Sze
rintem azonban mégiscsak ki
kell vesézni a témát, nem
mondhatunk nemet, nem
dobhatjuk el a lehetőséget,

hiszen nem tudhatjuk, hogy

gyöngyszemről vagy csupán
kavicsról van-e szó. Mivel az
én képzelőerőm is végez, nem
tudom, hogy oktatási, vag)
egészségügyi tevékenységen
kívül mire lehetne még hasz-

. nálni az épületet...
Dr. Frankó Károly pol

gármester szólt ezt követően,
s úgy vélte: nem vitás, hogy az
egészségügyi dolgozók hur
ráznának, ha megvennénk
ilyen célra az épületet, de ők

abból a szempontból kibicek,
hogy ez milyen súlyos meg
terhelést jelentene a város
kasszájának mondta a pol
gármester, aki ezután tájé
kozta tta a testületet, hogy
pénz kell az endrődi új piac
térre, az endrődi szennyvíz
csa torna bővítésére, a
szennyvíztisztító kapacitásá
nak bővÍtésére, az árkok befe
désére, a kerékpárút foly
tatására Endrődön, aKisréti
Gyógyszállóra... Mindezt
nem valósíthatjuk meg, ha
megvásároljuk a szövetkezet
székházát 70 millióért. Aztán
ott áll majd az épület, mint
egy emlékmű, mert még tíz
milliók kellenének az átalakí
tására.

Balázs Imre képviselő

szerint az endrődiekaz új jár
dáknak, kikövezett utaknak
jobban örülnének, és névsze
rinti szavazást kért. Dr~ Va
lach Béla soknak tartotta a
vételárat, de nem zárkózott el
az esetleges vásárlástól, s
csatlakozott véleményéhez
dr. Koleszár József is. Han
gya Lajosnéúgygondolta,ha
az épület új munkahelyek te
remtésére alkalmas, akkor
gondolkodni kell a megvásár
lásán, persze nem ilyen áron.

A képviselőtestület végül
úgy döntött, hogy a 70 millió
forintos nettó vételárat nem
tudják elfogadni, de nem zár
kóznakel a szövetkezet iroda
házának megvásárlásától, ha
lényegesen kedvezőbb ára
lesz. A képviselők közül asza
vazás során dr. Koleszár Jó
zsef és Szerető Béla
tartózkodott, nemmel szava
zott Dr. Farkas Zoltán, Bátori
Gyula és Martinák Csaba.

Az ENeI képviseletében
eljáró ügyvéd a vita végén el
mondta: ő sem gondolta, hogy
ma megállapodást köt az ön
kormányzattal. Ez csupán
egy ajánlat volt, amit még
most nem áll módjában meg
változtatni.

H.E.

Jó lenne valamire az épület, csak az a baj, h·ogy drága
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Az igazgatóvá asztás előtti

birkavágás nem kortesfogás volt

A Békés Megyei Tanács 1967-ben hozta létre Gyomán
a mezőgazdasági szakmunkásképzőt, melynek az azóta el
telt évtizedekalattS igazgatója volt: 1968-tóI1973-ig Vá
mos László, 1973-tól 1976-ig Szitó József, 1976-tól
1989. január l-jéig Urbán Vince, 1989-tőI1991-igHan
kó F. Mihály, az 1991-92-es tanévre pedig Bere József
kapott megbízást.

Ki lesz a hatodik?

A polgármesteri hivatal a közelmúltban pályázatot
. írt ki a Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzakközépisko

la igazgatói állására. A megadott határidőreBere Jó
zsef a jelenlegi megbízott igazgató és Gubucz József,
ugyancsak az iskola pedagógusa nyújtotta be pálya
munkáját, melyeket június 5-én a tantestület is véle
ményezett. A pedagógusok szavaztak és ennek
eredményeként Bere 10, Gubucz pedig IZ támogató
szavazatot kapott. Június 4-én dr. Frankó Károly pol
gármester az iskola mintegy 350 diákja közül 161
aláírásával Bere Józsefet támogató beadványt kapott.
Az iskola tanárainakegyrésze úgytudja, hogya gyere
kek Szilágyiné Katona Edit igazgatóhelyettes mint a
beadványértelmi szerzője javaslatára frtákaláa leve
let.

BERE JÓZSEFET 161
;

TANULO SZERETI! ..

H.E.

***
Az önkormányzati testü

let június 30-án dönt a pályá
zatokról akulturálisbizottság
javaslata alapján, melynek
lényege, hogy Gubucz Józse
fet bízzák meg 1 évre az igaz
gatóiteendó'kellátásával.Egy
másik javasiat szerint a testü
let nem nevezi ki egyik pályá
zót sem, s egy harmadikat
bíznak meg az iskola vezeté
sével.

tás egyfajta kortesfogás
volt az ön részéről.

.' Egy körlevelet küldtünk
minden iskolának, óvodának,
ahol lehetőséget adtunk a
húsvásáriásra.

Lehetett birkahús bő

ven, hiszen a polgármesteri
hivatalt is elárasztották
friss hússal.

Hát, mint intézménynek
oda is vittünk, de az orvosi
rendelő dolgozói is vásárol
hattak. Az iskolánk dolgozói
kilónként 120 forintért, má
sok pydig ISO-ért vehettek
húst. En ezt nem tartom kor
teskedésnek.

Mindenesetre nem csi
nált nagy üzletet az iskola,
ha a tavalyvásárolt 12 ezer
forintos birkát most 3 eze
rért adták el, húsként.

A juhállománnyal kap
csolatban fenntartásaim van
nak. Járt iskolánknál Kósa
Lajos, Gergácz Elemér mi
niszter úr titkára, aki a juhte
nyésztés szakembere.
Megnézte az állományt, és az
volt a véleménye, hogy csak
az egyik fajtát érdemes meg
tartani, a többit nem...

Milyen a viszonya az
ugyancsak az igazgatói
posztra pályázó Gubucz Jó
zseffel?

Különösebb gondom
nincs vele, és konfliktusunk
sem volt - mondta végül Bere
József.

bélésnek a jól kialakított tan
gazdaság i~ feltétele. A Bé
késcsabai Allami Gazdaság
tól évi 3 millió forintért bér
lünk egy telepet. Soka1ltuk a
pénzt, de mégis aTáírtuk a
szerződést, bízva abban, hogy
változik a helyzet, és előbb

utóbb hozzájutunk a telep
hez, akár ingyen is, melynek
értéke a körülötte lévő 50
hektáros földdel együtt mint
egy 40 millió forint...

Ajuhászati mintagazda
ságnál maradva érdeklő

dünk, hogy miért vágatott
le az iskolavezetés különö
sebb selejtezés nélkül júni
us elején a tangazdaság
240 birkájábó131-et?

Igaz, hogy ősz végén szok-

tak birkát vágni. Az iskolának
azonban a Lenin Tsz varjasi
telepével június 30-ig van
bérleti szerződése. Onnan te
hát bármelyik pillanatban el
kell vinnünk a juhállományt.
Ezért már korábban elhatá
roztuk, hogy az átköltözés
idejére lecsökkentjük az állo
mányt. Eredetileg 80-100
birkát vágtunk volna, s ehhez
képest igazán nem sok a 31.

Mondják, hogya birka
vágás utáni olcsó húsarusí-

pedagógusok egy része más
féle pedagógiai elv szerint
dolgozik. A lényeg azonban,
hogya nálunk tanuló gyere
kekkel sokat kell foglalkozni.

Tehát vannak olyan ta
nárok, akikcsak leadják az
órát, felveszik a fizetést és
hazamennek.

Ez így durva megfogalma
zás, mert az a tanár, aki keve
sebbet foglalkozik a tanu
lókkal, esetleg más területen,
például jól szolgálhatja az is-

kolát.
Ön szerint milyen jövő

je van a mezőgazdasági is
kolának? .

Nyilvánvalóan szakmai
váltásra van szükség. A ba
romfi tenyésztő szakmát
megszüntettük, helyette az
általános állattenyésztést in
dítjuk. A juhászképzés nagy
lehetőség a fennmaradásra.
Ezt egyedül végezzük az or
szágban, s jó kapcsolatunk
van a hódmezővásárhelyi fő

iskolával, melynek főigazga

tója az Országos Juhászegye
sület elnöke. Mivel a főiskola

aDebreceni Agrártudományi
Egyetemhez tartozik, szeret
nénk elérni, hogy a mi isko
lánk legyen az egyetem
mémöktanári szakának gya
korlóiskolája. Ma még azon
ban nehéz konkrét terveket
megfogalmazni az új oktatási
törvény hiányában. A továb-

Bere József megbízott
igazgatót erről is kérdez
tük az önkormányzat kul
turális bizottságának a
pályázatokkal kapcsolatos
ülése után.

Nem tudtam erről a tanu
lói kezdeményezésről, mert
ha ezt tudom, akkor nyilván
leállítom az egészet. Egyéb
ként pedig nem hiszen, hogy
Szilágyiné kezdeményezte
volna az aláírásgyűjtést.

Tehát a gyerekek ma
guktól gondoltak arra,
hogy önt támogatják és ezt
megerősítendőmég levelet
is kfrldtek a polgármester
nek.

Igen, úgy hiszem.
A rendelet szerint igaz

gatóválasztás esetén az is
kolai diákönkormányzat
közremiiködhet vélemé
nyezési joggal a benyújtott
pályázatokról, s nem pedig
a pályázó személyekről

mondva véleményt.•. Az
in~ézménybenazonban is
kolai diákönkormányzat
nincs.

Ez esetben - mint azt a pol
gármestertőlmegtudtam-azt
írták a gyerekek, hogy engem
jobban szeretnek, mint Gu
bucz Józsefet. Tehát nem azt
nyilvánították ki, hogy az én
pályázatom a jobb. De ha már
itt tartunk a szakszervezet ál
tal összehívott technikai dol
gozók sem ismerték a
pályázatot, amikor e témában
szavaztak. Gubucz Józsefre
szavaztak 19-en, 3-an tartóz
kodtak, én pedig nem kaptam
szavazatot. A szavazást azért
is fogadom fenntartással,
mert a szakszervezeti titkár
maga Gubucz József.

- Nem igazán lehet békés
a hangulat a tantestület
ben.

A pályázatok benyújtása
idején volt egyfajta felfoko
zott hangulat, de ez mára le
csillapodott. Tulajdon
képpen régen is megosztott
volta tantestületés ma isaz. A
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Kilencven ezret kaptak a
rendőrök

Csak a rablás
lett kevesebb

Bár Békés megye, s ezen
belül a Szarvasi Rendőrkapi
tányság területe sem tartozik
az ország bűnügyileg legfer
tőzöttebb részei közé, mégis
az elmúlt évben, a korábbi
esztendőkhözviszonyítva
Gyomaendrődvárosában és
környékén is nőtt a bűncse

lekmények száma. Fokozó
dott a létbizonytalanság, nőtt
az infláció, a munkanélküli
ség. Az országban megjelent a
szervezett bűnözés, terjed a
fegyveres bűncselekmények

száma. Többek közt erről is
beszámolt az önkormányzat
június ll-i ülésén Katona
Mihály rendőrszázados,a
gyomaendrődi őrs megbízott
parancsnoka.

Tavaly az ismertté vált
bűncselekményekszáma a
városban 318-ról 397-re
emelkedett. A személy elleni
bűncselekmények száma 13
ról 21-re, ezen belül a szándé
kos testi sértések 7-ről l3-ra
emelkedtek. Emberölés
ugyan 1991-ben nem történt,
viszont idén és 1990-ben is
egy-egy gyilkosság történt
avárosban.

Harmmincnyolcról negy
venháromra nőtt a közleke-

dési büncselekmények szá
ma. Tavalyelőtt31 ittas ve
zetőt, múlt évben pedig 34-et
állítottak meg a rendőrök. A
köztulajdon elleni bűncselek
mények száma is jelentősen,

79-ről 103-ra emelkedett.
Míg tavalyelőtt 3, addig ta
valy2rablás történt. A 148 is
mertté vált bűnelkövetők

közül 50volt büntetett előéle
tű, és a többségük, l19-en he
lyi lakosok voltak.

A beszámolóban a bűncse
lekményekemelkedését azál
lampolgári fegyelem lazu
lásával a mértéktelen gondok
fokozódásával élénkülő va
gyonszerző törekvésekkel, a
szülői felügyelet és nevelés
hiányosságaival, valamint az
üzemek gyenge őrzésbizton

ságával magyarázzák. Bár a
Szarvasi Rendőrkapitányság,
s így a gyomaendrődi rendő

rőrs felderítési eredmé-

nyességi mutatója a legjob
bak között van a nyomozás
eredményessége tavaly 69,5
százalékos volt az önkor
mányzati testület tagjaiközül
többen kérték számon a ren
dőrök felelősségét,hiszen
többet kellene hétvégi éjsza
kákon járőrözniük, s figye
lemmel kísérni a diszkókból
hazafelé tartó, gyaJsran ran
dalírozófiatalokat. Es, hogy a .
rendőrmindenkor a rend őre

ként tevékenykedjen, hiszen,
mint az Szerető Béla képvise
lő az ülésen megfogalmazta a
rendőr gatyában is ren
dőr...

Tavalya rendőrök a közte
rületi szolgálat során 1425

polgárt bfrságoltak meg a
helyszínen,· s beszed tek
összesen 186 ezer 200 forin
toLA város területén múlt év
ben 3 1 közúti közlekedési
baleset történt, ezen belül a
halálos balesetek száma 2-ről

6-ra, a súlyos sérüléses bal
esetek száma ll-ről 16-ra
emelkedett. A legtöbb közle
kedési balesetet a személy
gépkocsi vezetők okozták,
s őket követik a kerék
párosok. A város legbaleset
veszélyesebb útvpnala a
46-os számú főút, ahol
1991-ben 23 közúti közleke
dési baleset fordult elő.

A rendőrőrs beszámolója
megemlíti még, hogy az igaz
ga tásrendészeti csoport ta
va1-y 1972 személyi
igazolvány ügyet intézett,
151 jogosítvány cserét, 34
ideiglenes vezetői engedélyt,
262gépjárműátírást adott ki,
illetve végzett el.

Demeter László és Katona Mihály

./

Uj parancsnokot
neveznek ki

Az idegenforgalmi idény kezdetével mind a lakosság,
mind az önkormányzat igényli, hogy a városban erősöd

jön a közbiztonság, és a járőrszolgálat gyakrabban tegye
a dolgát. A rendőrőrs szerint a gyakoribb járőrszolgálat

nak anyagi akadálya van. A pénzügyi és ellenőrző bizott
ság május 27-én tárgyalt e témáról, s javasolta a
képviselő-testületnek, hogy június, július és augusztus
hónapokra a járőrszolgála t erősítése céljából a helyi ren
dőrőrs havi 30 ezer forint támogatásban részesüljön. A
június ll-i önkormányzati ülésen a képviselők megsza
vazták az anyagi támogatást. .

fiatal parancsnokot a gyoma
endrődi rendőrőrs élére.

A Szarvasi Rendőrkapi
tányságon egyébként május
20-án helyeztek üzembe egy
16 munkahelyes számítógép
rendszert, amely az ügyek fel
dolgozásában, az iratok
kezelésében és a nyilvántar
tásban segíti a rendőröket. A
beruházás 2 millió forintba
került, s ebből 500 ezerforin
tot adott támogatásként a
szarvasi önkormányzat, 500
ezret a kapitányság területén
működő gazdálkodó szerve
zetek, közt~ a gyomaendrő
di Fa- és Epítőipari Szö
vetkezet álltak. Egymillió fo
rintnyi számítógép progra
mot és berendezést pedig az
Országos Rendőrfőkapi

tányság biztosította.
H.E.

zóportyáknak köszönhetően

viszonylag alig-alig volt betö
rés. A közbiztonság érdeké
ben a gyomai őrsre 2 szarvasi
járőrthelyeztünk ki. A bűnü

gyi csoportot egy fővel meg
erősítettük. A közrendvé
delmi és a közlekedési terüle
tet kettéválasztottuk. Két
motoros járőrünk járja a
Szarvasi Rendőrkapitányság
területét. A megyei kapitány
ság segítségével már június
B-án közbiztonsági járőrö

zést tartottunk Gyomaend
rődön - tájékoztatta a
Szóbeszédet Demeter László
szarvasi rendőrkapitány.

Megtudtukmég, hogy a je
lenlegi őrsparancsnok Kato
na Mihály százados
megbízása június 30-ig szól.
Ezt követőennevezik ki az új,

betöréses lopások száma
igencsak megnőtt. Január
ban, februárban és március
ban az úgynevezett nyomo-

A közrend és a közbizton
ság Gyomaendrődön alapve
tően nem rosszabb, mint
másutt. Tény viszont, hogya
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vesZI meg
zujó Zoltá

a kazángyárat?
nem nyilatkozhat

A privatizációs folyamat során kft-vé
alakult Hőtechnikaiés Gépipari Vállalat
újabbjelentős lépés előtt áll. A privatizá
cióval megbízott Budapest Holding 
amely az Állami Vagyonügynökség meg-

bízásából most a tulajdonosi jogokat is
gyakorolja - a közeljövőben értékesíti a
kft-t, melynek ilymódon új tulajdonosa
lesz. A hírek szerint a munkavállalói
részvény-program keretében akár a gyár
dolgozói, illetve egy részük is tulajdo
nossá válhat. A céget ezenkívül egy-két
dolgozó is, de külföldi, esetleg belföldi
befektető is megvásárolhatja. A pályá
zati kiírás után aBudapestHolding bírál
ja el a vásárlási szándékot jelző

páiyázatokat.
A vállalat dolgozóinak június 25-ig

kell nyilatkozniuk a vásárlási szándék
ról, mert nem mindegy, hogya meghir
detett pályázatban a cégnek hány
százalékát hirdetik eladásra. Lapunk
megtudta, hogy a dolgozók körében sok
félreértés van a privatizációval kapcso
latban. Hogy a vállalat vezetése ezt tisz
tázta-e, nem tudjuk. Szujó.Zoltánt, a kft.
ügyvezetőjét hiába kérdeztük, nem kí
vánt nyilatkozni sem az átalakulási fo
lyamatról, sem a dolgozók hangulatáról,
sem pedig a személyével és különböző

gazdasági társaságokban való esetleges
érdekeltségeiről.

- A Budapest Holding, mint jelenlegi
tulajdonos megtiltott minden vállalati
adattal kapcsolatos hír közlését. Nekem

egy dolgom van, hogy a cég privatizáció
ját tisztességgel végigvigyem - mondta
Szujó Zoltán.

***
Egy ide kapcsolódó hír, hogy a békés

csabai Körös Kazángyártó- és Gépipari
Vállalat igazgatóját, dr. Moskovits Sán
dort a vállalati tanács június ll-én fel
mentette tisztségéből, munkaviszonyát
megszüntette és a munkavégzés alól
azonnali hatállyal felmentette. A vállala
ti tanács által június 3-án létrehozott bi
zottság megvizsgáIta dr. Moskovits
Sándorkülönbözőügyleteit, melynekso
rán kiderült, hogy l millió 600 ezer forint
kárt okozott az igazgató. A vállalat Cseh
szlovákiából vásárolt lemezeket, a Loys
Kft-n keresztül melyben dr. Moskovits is
társtulajdonos. A kft által behozott vas
anyagot tavaly egy salgótarjáni kft-n,
idén pedig egy betéti társaságon keresz
tülvásároltamega vállalat. Ezutóbbi tár
saságban a Loys Kft is tulajdonos. A
vállalat annak ellenére intézte így az üz
letet, hogya vasanyagot egyenes úton,
közvetítők nélkül is beszerezhette vol
na...

:-:.E.

Ez a tavaszi Budapesti
Nemzetközi Vásár az utolsó
tavaszi BNV. Már a mostani
95. sem olyan, mint a régi. A
május 20-án megnyílt beru
házási javak vására jellegét
tekin tve, immár a szakvásá
rok irányába tolódott el, iga
zodva ezzel az európai
vásárvárosok gyakorlatához,
amelyek szakosodással igye
keznek bemutatni az új érté
keket. A Hungexpo Rt. jövőre
Industria '93. néven rendezi
meg a tavaszi BUdapesti
Nemzetközi Vásárt, melynek
főpróbája e mostani rendez
vény. Megszünőben van a vá
sárok bazári jellege - mpndta
a Hungexpo igazgatója, dr.
Iványi László.

Panaszkodnak is az Ergo
nett Munkaruhagyár csinos
hölgyei, akik eddig a BNV-n
zenés divatbemutatóval szó
rakoztatták a közönséget.

Itt

Nincs többé rongyrázás,vége
a csinos ruhák felvonultatá
sának. Azt mondta a rendező

szerv, hogy ez a vásár nem
csimm-bumm cirkusz - pa
naszkodik egy formás manö
ken, aki mélázva ücsörög az
Ergonett-színpad szélén.
Munka hiányában megszem
léH hát a szemben lévő stan
don magukat kellető Szikra
névre hallgató gázkazánokat,
melyeket a gyomaendrődi

DY-WA Kft. gyárt és értéke
sít. Mint azt KulikIstván ügy
vezetőtől megtudtuk, idén
nyártól kezdik gyártani a ka
zánt,amely egy kipróbált sza
badalom alapján készüit. A
helybéli kazángyár a nyolc
vanas évek közepén több száz
darabot gyártott ebből a
konstrukcióból, de a sorozat
gyártástól a hagyományos
gázkazáncsalád keresettsége
miatt leállt. A szabadaImat a,

•

DY-WA Kft. vette meg, s
gyártják23 és 30 kW-os telje
sítményben. Egyik újdonsá
ga, hogy belső

huzatmegszakítóval szere!ik,
azaz nincs a kazán tetején az
a bizonyos "csőkalap". Ezért
például- mint az Nyugat-Eu
rópában már bevált gyakorIat
- konyhába is beszerelhető,

sőt méretei igazo dnak a
konyhabútorhoz, a tűzhely

hez. A kazán műszerei pedig
eredeti olasz gyártmányúak.

A BNV-n idén aDY-WA
Kft. mellett gyomaendrődről
csak a Hőtechnikai és Gép
ipari Vállalat állította ki ter
mékeit.
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A Viharsarok
Halászati Tsz
bérbe adja a
Gyomaendrőd

Kossuth út 27.
szám alatti

halboltját július

elsejétől.

Jelentkezni a
szövetkezet

központjában
lehet:

Gyomaendrőd,

Kossuth u. 27.

~r·'''·''<·~{;irt~t<=:''<<<·>''<~!
~{ -L\J ~~~
~~~

11 históriáK:}· I~
.:. A fennállásának 110. évfor- :;
::: dul6ját idén ünnepl6 Gyomai ~;,

i Kner Nyomda a közelgő könyv- :,:
~:: hétre három saját kiadásban ::'
j:: megjelenő Kner-könyvet muta- :;
:; toll be máj~s 2 ~ -én, délelőtt, a :;
':' Magyar Ujságlr6k Országos ,:,
::: Szövetségének székházában. i:
~:: Az Éjfél címú kötet 1917-ben ':'
::: jelent meg, és magyar ír6k ITÚSZ- :::

::: tikus novelláit Tartalmazza. A :::
!: Kísértethist6riák ugyancsak ~"

::: 19 l 7-ben került először az 01- :i:
':: vas6k elé, s a kötetben idegen ':~

:,: ír6k novellái találllat6k. :~
::: Az 1933-as Apró lurk6sá- :;;
:; gok címú könyv Kner Izidor hu- m
~:: moros feljegyzéseit tartal- ::'
:~: mazza. Ez a könyv most hason - ;:
::' más kiadás mellett minikötetben :i:
::: is megjelent. !~

m Mint az ErdősÁkos, a Gyo- :::
~ mai Kner Nyomda Kft. iigyve- ~;
~::zetőigazgat6jaelmondta,a IlO :;
o:: éves évfordul6 alkalmáb61 nem :::
~ ünnepi ülést tartanak, hanem a :,~

m gyomai hagyományokhoz híven :::
::: könyveket adnak ki. Szándé- ~:,

::: kukban áll több régi könyv ha- m
:,: sonmás megjelentetése, és i~

::: emellett új kötetek is szerepel- ~f:
:~: nek a nyomda tervei közt. Per- :::
), sze csak színvonalas könyvekről ;:
i lehet sz6, mert mint az iigyveze- !::
:t t6 a jelenlévőket tájékoztalIa, ::'
:; Gyoma megengedheti magá- f::
:; nak, hogy kiad6ként soha ne je- :t
~ lentethessenek meg fércmú- i
':: veket,lektúrt. ,t
::: A sajt6tájékoztat6ban Hai- l:
:; man György egyetemi tanár :::
::: mutatta be a három kötetet. ~:~

:
:.':. HE ill

:::

tárt pogány temetőmel
lett van. Ebből a temető
ből viszonylag s·ok
tárgyi melléklet került
elő,a legkésőbbi pénzle
letSzentLászl6 idejéből
val6, a XI. század utols6
negyedéből származik.

Nos, a megfejtésre
vár6 kérdések közül az
első:ha val6ban egy idő
ben létezett a pogány és
a keresztény- település,
akkor hogyan fértek
meg egymás mellett? A
második: a pogány falu
megszűnésével jart-e a
keresztény falu létesíté
se, és ha így van, akkor
ez minek a következmé
nye? Egy rendelkezés
nek, vagy az egyszerű

au tomatizmusnak?
Ezekre a kérdésekre
csak hosszú kutat6mun
ka után kapunk választ.
A falur61 még annyit tu
dunk, hogy többször
említik középkori okle
velekben, igaz, mindig
elpusztult állapotban.
Magát a lelőhelyet és a
templom helyét Békés
megye szarvasi régé
szeti, topo~ráfiai köte
tének készltése közben
fedezték fel, amit akko
ribanrögzítettekis. Volt
már itt ásatás 19l1-ben
a'mostarrit61 tíz méter
nyire, ahol Krecsmarik
Endre, szarvasi amatőr

. régész ásott ki sírokat.
Cikket is írt ~rről az Ar
cheo16giai Ertesítőben,
de a most feltárt kettős
templomokat akkor nem
taláItameg.

. BMZ

Szó- Beszéd

alat

egymás mellett két épít
mény alapjára akadtak a
kutat6k, ezek szintecen
timéterre egyformák
(egy mai szoba méretei
nek megfelelően 10 x 6
méteresek). Az alapok a
vertfal készítéséhez ha
sonl6 technikával ké
szültek, amire habarcs
kötéssel rakták a tégla
falakat. A korabeli falak
teljesen lerombol6dtak,
rájuk csak a tégladara
bok utalnak. A templo
mok mellett (és az egyik
templomalap alatt) sír
gödrök vannak, melyek
ben csontvázakon kívül
a régészek sajnálatára
egyetlen melleklet (tár
gyi lelet, például pénz)
sem került elő, amiből

pedig a sír korára lehet
ne következtetni. Az
egyértelműnek látszik,
hogy először az egyik
templom állt, és később

(az eddig ismert szoká
sokkal eIlentétesen) épí
tették mellé a másikat.
Az ut6bbi építésénél az
előző köré telepített sí
rokat sem kerülték ki,
ugyanis az alap készíté
se során az útban lévő

csontvázakat egyszerű

en ás6val elmetszették.
A másik érdekesség

az, hogy ez a hely (amit a
régi kéziratos térképe
ken Kápolnahalomként
jelöl tek, egy szokvá
nyos szegény magyar
falu, körülbelül 200
ily~n v.:an I?e~énkben)
az mnet mmdössze egy
kilométerre lévő, dr. Ju
hász Irén vezetésével
három évvel ezelőtt fel-

föl

Megt
1992. június

a

z ép' , napsütötte
idoben indultunk

az örménykút 14 nevet
viselő topográfiai lelő

helyre. Kondoros felöl
Gyomaendrőd közelé
ben a szánt6földek kö
zött lévő bekötőútonkét
kilométernyit aut6zva
hamar rátaláltunk a fa
sorral szegélyezett
(mint később megtudtuk
már az l 822-es térképe
~en is jelzett Endrőd és
Orménykúthatárát elvá
laszt6) dűlőútra. Ez ke
resztülvezet a már az
Árpád-korban elpusz
tult falu, Bercsényegy
házaegykori temploma
it és temetőjét feltár6
ásatáson. A leletmentés
hátteréről és a talált
anyag különlegességei
ről dr.SzatnláriIrnre,a
megyei régészeti osz
tályés az ásatásvezetője
tájékoztatott bennün
ket. Megtudtuk, hogya
feltár6 munkát a Békés
Megyei Múzeumi Igaz
gat6ság és az MTA Ré
gészeti Intézete által
közösen szervezett mik
rorégi6s kutatások soro
zatának keretén belül
végzik. A költségeket a
Magyar Tudományos
Akadémia fedezi.

A közel három hete
tart6 munkával sikerült
egy XII. századi (1100
és 1200 közötti), m(ig
közelítőleg 800 évesAr
pád-kori magyar falu
templomaitéstemetőjét
feltárni. A lelet egyik
különlegességét az adja,
hogy nem egy templom
ra, hanem közvetlenül
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Akinek nem
inge, nem vette,

·magara
Válasz a GYOMAKÖR

1992. március 23-án tartott
. fórumon elhangzottakra

A fórumon elhangzottakkal kapcsolatban felszólalva, meg
kértemJenei László urat, hogybocsássa rendelkezésemre a be
számolót, mert egy hónapon belül válaszolni kívánok az
előadásában,aképviselő-testületmunkájával kapcsolatban el
őadottakra.Igéretet kaptam, hogy csak későbbi időben tudja
megtenni, mert fontos elfoglaltságai miatt ez most lehetetlen.
Hiába vártam rá, a mai napig nem történt meg, így a Szóbeszéd
címűlapbanmegjelentcikkalapján tudom válaszomatmegten
niS, mert a fórumon elhangzottak ebben a lapban jelentekmeg,
válaszomat én is a lapban jelentetem meg.

E cikkben csupán az én véleményemet nyilvánítom, így le
hetséges, hogy nem minden képviselőtársamvéleményével

. egyezik.
JeneiLászlóÚTelőadásábankétdologhúzódottvégig:egyfe

Iól a képviselőtestület munkájával kapcsolatos erősen negatív
értékelés, valamint az, hogy endrődiképviseló'k erősen uralják
a mezőnyt. Kétségtelen, hogy az endrődi képviselőkaktívab
bak. egységesebbek, mint agyomaiak, rámenősebbek,de ez
mégsem jelenti azt, hogy a két városrészt érdeklődolgokban az
endrődi rész uralná a helyzetet, és 1lJUlyira és olyan nagyon,
mint ahogy az előadásbanelhangzott, hogy az endrődi résszel
kapcsolatos megvalósulások lényegesen nagyobbak volnának a
gyomai résznél. .

Tudottdolog, hogy a költségvetés összegének több, mint 3/4
része az oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, sport stb.
intézmények fenntartásával, működtetésévelkapcsolatos ki
adásokat tartalmazza, s az az összeg, melyGyomaendrődváros
fejlesztésérefordítható, lényegesenkisebb. Míga két település
részból a gyomain él tízezernehányszáz, az endrődinhatezer
nehányszáz, s az intézményeknagyobbik része a gyomai részre
esik, nyilván az ezekre fordítható összegek. adottságuknál fog
va, nagyobbak. Ezt mint tényt tudomásul kell vennünk.
. Ami csupán a fejlesztésekkel kapcsolatos kiadásokat illeti,

mint ahogyan felszólalásomban is említettem, kizártnak tar
tottam, hogy eltolódáslenne az endrődirész javára. Kigyűjtöt
tem az ezzel kapcsolatos adatokat 1991. évről.Az eredmény a
következő képet mutatja: a gyomai részen II millió 118 ezer
forint volt a fejlesztés összege, az endrődi részen pedig 7 millió
748 ezer forint. Ebból is látható, hogy a lakossági arányokat
tekintve szinte teljességében igazságosan oszlik meg a két
összeg, s nem úgy ahogyan az a fórumon elhangzott.

A fórumon elhangzott, hogy "néhányolyan képviselőis be
került a képviselőtestületbe, akiknek felkészültsége, politikai
színvonala, vitakultúrája elmarad attól, ·ami elvárható lenne."
Ez nemcsak a képviselőtestületre vonatkozhat, hanem az or
szággyűlésiképviseló'kre is. Ott is, majdnem egészében olyan
képviseló'k kerültek be, akiknek az országgyűlésimunka telje
sen új, ismeretlen volt. Nehezítette helyzetüket, hogy ntfm egy
politikai, gazdasági társadalmi folyamatot kellett továbbvinni,
hanem az előző lassú felszámolása mellett, teljesen új felépít
ményi rendszert kell kialakítaniuk. Szinte minden területen új
törvényeket, új szabályokat, rendeleteket kell megalkotni ah
ho~hogy az új rendszer elindulhasson az új úton.

Igy van ez aképviselőtestületnélis. Jenei Bálint képviselőn
kívül a többinek teljesen új volt eza területés - bizony -el kellett
telnie hosszabb-rövidebb időnekahhoz, míg a testületi munka
területén ki-ki jobban,vagy kevésbé jól eligazodni tudott, majd

kezdeményező,szervező,irányító tudott lenni. Hogy az endrő
di városrész képviselőiegységesebb csapatként lobbizva képvi
selik érdekeiket, részünkről nem vitatott. Hogy ez a
gyomaiaknál nincs így, sajnálatos, de az egyéniségek különbö
zőségébőladottan - sajnos - úgy látszik, hogy a ciklusvégéig így
is marad. Ennek ellenére, mint az előzőekbenközölt adatok is
alátámasztják, az egyensúly nem'billent fel.

Ami azokat a kiragadott megnyilvánulásokat illeti, am~ a
fórumon elhangzott, ami egy-két esetben nemcsak endrődi,de
gyomai képviselők részéról is megtörtént, nem lehet, illetve
nem szabad az általánosra következtetni és úgy beállítani,
minthaazmindennapos lenne, Nincs így. A testület az eltelt idő
alatt összekovácsolódott annyira, hogy egymás ellentét~véle
ményét is el tudják fogadni. Vonatkozik ez Gellai József alpol
gármester Júlzottan kiemeIt felszólalásaira, melyeket a
GYOMAKORnem tud elfogadni "stílusa,gondolkodásmódja,
döntéseket halogató taktikája miatt." így előadva,ez micsoda
félreértés. Szorgalmas felszólaló apró részletekig menően, de
ha a többség által nem elfogadott álláspontja, általában feláll,
elnézést kér, s kijelenti, hogy elfogadja a többsé,g álláspontját.
Ugyancsak tévedés, hogy a fórum szerint a 3.sz. Altalános Isko
la igazgatója előre tudottan Gellai József, vagy a felesége lesz.
Az áprilisban lejárt pályázatra senki sem adott be igényt, újabb
határidő június első fele. Eddig egy pályázat érkezett. Hogy ki
adta be, az titkos, tehát nem tudhattam meg. De ha a pályázó
Gellai József vagy felesége, és több pályázat nem érkezik be,
akkor az oktatási bizottság előterjesztésérea testület valame
lyikük kinevezéséhez járul hozzá. De erről előre így nyilatkoz-
ni, nem fedi az igazságot. ..
. Nehezményezi a GYOMAKOR, hogy nincs módjuk bele
szólni a döntéselőkészítő munkába, mivel sok a laikus a testü
letben és szeretne a Gyomakör is véleményt mondani. A
Gyomakörrészéről ritkán látunk vendéget a testületi üléseken.
Az ülések .nyilvánosak, a megjelentek is hozzászólhatnak bár
mely probléma megtárgyalásához, laikusan is, szakavatottan
is. Ezeken az üléseken sok építő hozzászólás is történik, ahol,

Szerető Béla képviselő és dr. Farkas Zoltán alpolgármester
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Kruchió Lajos képviselőtestületitag
(Képeink a június ll-i önkormányzati ülésen kéSzÜltek.)

ezidő alatt két-három eset fordult elő, hogy valaki vagy Gyo
mábanvagyEndrődbengondolkozott és fejtette ki véleményét.
Mindkét, vagy három esetben a polgármester azonnal közbe
szólt, hogy Gyomaendrődbengondolkozunk és elejét vette a
legkisebb ütközésnek is. Simán azonnal medrébe terelte a tár
gyalást. Ezt lehet úgy értékelni, hogy "a polgármester eseten
ként nem vállalja fel az ütközés kockázatát", mint ahogyan a
cikkben szerepel, de úgyis - és ez az igaz·, hogy megelőzi azt.
Az ülések levezetése ütközésmentes, nem olyan, mint sok eset
ben hall az ember róla, hogy a képviselők veszekednek, szemé
lyeskednek egymással szemben.

A polgármester "gyakran nem tájékozott egyes kérdések
ben," - ahogyan elhangzott. Magam 42 évi munkában töltött
idő alatt igen sokgyiílésen, értekezleten, megbeszélésen vettem
részt. Alig tapasztaltam olyat, hogy egy-egy vezető területével
kapcsolatban minden vonatkozásban a legtájékozottabb lett
volna. Minden olyan esetben, amikor nem volt eléggé tájéko
zott, vagy határozott egy-egy kérdésben, részlegvezetőitőlka
pott segítséget. Egy vezetőnek nem az a feladata, hogy
munkaterületének minden részéhez a legjobban értsen, hanem
egységének irányítása, a szervezés, az egység összefogása, a
teIi.iletére való megfelelő rálátás és előrelátás.

Igy van ez a polgármesteri hivatásnál is, így támaszkodik
polgármesterünk is az üléseken azokra a közvetlen munkatár
saira, akik mindvégig jelen vannak és segítik munkájában. Ez
természetes is. Ezért érthetetlen, hogyaGyomakör "kevesebb
véleményváltoztatást vár el a polgármestertől." Nagy baj vol
na, ha polgármesterünk nem annyiszor változtatna vélemé
nyén, mint ahányszor érzi, hogy a jobb meglátáshoz kell
álláspontját alakítania. Egy-egy kérdésben - sokaknak úgy tű

nik - hosszan engedi a vitát, egészen addig, míg van jelentkező

nemcsak a képviselők közül, hanem a lakosság körébőlmegje
lenteknekés a hivatal dolgozóinak is.Bármennyireunalmasnak
tűnik is, csak így lehet minden apró részletre vonatkozóan ren
deleteket, határozatokat alkotni. Ennek igazságát mutatja az
is, hogya fórum napjáig, tehát másfél év alatt a köztársasági
megbízott csupán egy esetben emelt kifogást.

Végül elhangzott, hogy "nem törekszik az egyesület a két
településrész közti ellentétek kiélezésére, ám az önállóság, a
szétválás gondolata időről időre újra felszínre kerül. Erre okot
ad néhány endrődiképviselőcinikus, öntelt véleménynyilvání
tása..." Lehet, hogy én nem jól látom, de az egészbeszámolóban
végig húZódik, finoman szólva a szétválás felszínen tartása. Az
önkormányzatot ért, szinte csak negatív megállapítások okai is
erre vezethetők.Egy igaz, ahogy dr. LizákAnna orvos felszóla 
lásából is kitűnik, a lakosság is egymás közt negatívan nyilvánul
meg az önkormányzattal szemben, de hogy eljöjjön az önkor
mányzati ülésekre, arra nem talál módot, de arra sem, mint az
e hónapban megkérdezett 20-30 ember a híradó szerkesztőjé

nek elmondani hajlandó volt panaszait, de ahhoz egyik sem
járult hozzá, hogy a HÍradóban megjelenhessék. Mint ahogyan
VassIgnácazügyvivőitestülettagjamondotta,hogy"nevárják
el a választópolgároktól, hogy egységesvárosban gondolkozza
nak, ... a baj az, hogy ha szétválásról kellene szavazni, akkor a
polgárok nagy része nem megy el szavazni."

Elhangzott részéről, hogy 'lassan nem lesz olyan önkor
mányzati bizottság, ahol gyomai az elnök". Válaszom: a hat bi
zottságból háromnak gyomai és háromnak endrődi az elnöke.
Nehezményezi,hogya településenkét-kétkönyvtár, kuItúrház,
polgármesteri hivatal (endrődi részen csak kirendeltség) van,
melyekből elegendő lenne csak egy, hiszen támogatás is egyre
érkezik. Nem hiszem, hogy Gyomaendrődesetében, ahol a vá
ros erősen kétközpontú és a két központ a két városrész távo
labb eső részén van, hosszú ideig meg lehetne oldani. Erre csak
nagyon hosszú időu tán adódhat alkalom, ha a két településrész
közti részen lehet majd kialakítani egy új városközpontot.

Ismételten hangsúlyozom, hogy a leírtakaz én véleményem,
de merem kijelenteni, hogy egyező képviselőtársaimvélemé
nyével is. Úgy érzem, hogy az újságcikk címében idézett kije
lentés sem fedi a valóságot, hogy "a farok csóválja a kutyát", s
az sem, hogyvalaki a képviselőtestületi tagok közül felvette azt
a bizonyos "inget".

Gellai József alpolgármester

Hunya Lajos és Knapcsek Béla képviselők

lehet módosítani az előterjesztéseken.De hol van a kívánatos
megjelenés. Alig-alig van választópolgár, aki megjelenik. Erő
sen negatív vélemény oly sokszor hangzik el a kormányra, az
országgyűlésreés az önkormányzat munkájával kapcsolatban.
Igaz, hogy nagyon sok olyan törvényt, rendeletet, szabályozást
hoznak, ami az állampolgároknak sok keserűségetokoz, de nem
biztos az, ha az ellenzékhozhatott volna össze kormánykoalíci
ót, jobb lett volna.

Igy kapunk mi is sok negatív bírálatot munkánkért; pedig
akik látják a tennivalók sokaságát megvalósulni, másként véle
kednek. Mert a rendszerváltással kapcsolatban helyileg is erő

sen megváltozott az önkormányzati munka, más a felépítményi
rendszere, ami miatt a régi tanácsi rendeletek helyett zömében
újat kell alkotni. Amíg a kormány politikájának nyomán nem
változik meg a pénzügyi, hitel- és kamatpolitika, új szabályozó
rendszerek életbeléptetése a különböző gazdasági területeken,
addig nem következhet be olyan fejlődés, melyeket nem csak
egyesek éreznek, hanem a társadalom minden tagja. így nem
tud az önkormányzat sem többetnyújtani a lakosságnak, mint
hogy elosztja azt a kis pénzt a különböző területekre és megal
kossa a működéshez szükséges rendeleteit, határozatait.

Hosszasan kifogásolta a Gyomakör, hogya pénzügyi- és el
lenőrző bizottságba a testület nem hozott be külső szakértőt.

Amikora bizottságelnöke bejelentette, hogyegy-egyszakszerű
ellenőrzés 30-40 ezer forintba kerül, a testület elvetette. A vá
rosfejlesztési bizottságba a testület nem szavazta meg külső

tagok bevonását, de nem azért, mint ahogyan elhangzott, hogy
a testület félt volna attól, hogy szakemberek kerültek volna a
bizottságba.

Az a csupán negatívumokból álló megállapítás, amit a Gyo
makör a képviselőtestület munkájával kapcsolatban felsora
kozta t, a polgármesteri munka nega tív értékelésével
kapcsolatban tetőződik.Megállapítja, hogy"aváros elsőembe
rének mozgásterét jelentősenkorlátozza az egységesnek tűnő

endrődi lobbi, aza,z a gyomai képviselők határozatlansága."
Mekkora tévedés! En kb. fél évvel később kerültem a testületbe,
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Ufókutató bázis épül
GY°Inaendrődön

Golyós hajtóműve van

a földönkívüliek

járművének

31-j1J.

kodnom is kell dolgokon, vi
szont az alapfelismerés az
megvan.

Kapott talán valami
üzenetet a földönkívüliek-
től? .

Az egész három évvel eze
lőtt kezdődött. Mint villa
mosmérnök az egész
ufológiában nem hittem, nem
is hihettem. Egyszer egyedül
voltam otthon, és telefonálni
akartam Budapestre. Alig
hogy felvettem a kagylót, ew .
gépszerűmélyhangmegszóh
tott, hogy"vedd le a köny
vet!" Letettem a telefont és
az első ámulaton túl, vala
hogy rö~tön tudtam, hogy A
Vénusz es a Mars ostora clmű
könyvrőlvan szó. De csak úgy
próbaként mégsem azt vet
tem le a polcról. Rögtön meg
szólalt a hang, hogy "nem
azt, a másikat!" Teljesen ki
voltam, hog)' ilyen nincs. Le-

. vettem hat a megfelelő

könyvet, s ekkor a hang rám
szólt: "nyisd ki!" Rögtön
tudtam, hogy a fedőlapot kell
kinyitnom, de mégsem ott,
hanem a közepénél ütöttem
fel a könyvet. A han~ azt
mondta: "nem ott!" Közben
csak az járt az eszemben,
ho~y lehetetlen dolo~ ez az
egesz. De végül i~ barhogy
akartam, nem lehetett nem
szót fogadni a hangnak. Ki
nyitottam a fedőlapot, ahol a
vulkánok képe volt. A hang
rámszólt, hogy "nézd!" Én
néztem és ezután fejtettem
meg a Mars üzenetét, vala
mint az összes többi rejtélyes
dolgot, amit a könyveimben is
leírtam.

Azahír járja, hogynagy
tervei vannak itt Gyoma
endrődön.

I&en, egy olyan dolgot sze
retnek itt csinálni, amit ha a
polgármester is támogat, ak
kor 1úressé tehetné a várost.

Talán csak nem ufóle
szállópályát akar építeni?

Nem pusztán ebben gon
dolkodom. Közeledik a világ
kiállítás éve. Építmények
tömegéró11enne szó...

H.E.

konkrétumokra alapozok.
Amineknem tudom a magya
rázatát, arra nem találok ki
valami mesét.

Rendben van, akkor
hagyjuk a sci-fit. Kérem

. mondja el, mi a lényege az
ufójármiivek hajtómiivé
nek.

Egy kör alakú kvarcüveg
csőben golyók futnak körbe, s
eközben a bennüklévőszilíci- .
umból elektronok válnak Ie,
és egy hatalmas elektronfel
hő, pulzáló elektronhullám
jön létre, ame~ újabb elekt
ronok leszakítasát idézi elő a
golyókon belül, és olyan je
lenséget hoz létre, amelyek a
szilícium átaIakulásához ve
zetnek az öngerjesztés elvén.
Ekkor jelennekmegazokabi
zonyos su~árzások, amelyek
kel az ufohajtóművek nagy
valószínűsé~gel dolgoznak.
Ennek a sugarzásnak egy ré
szét ismerjük, például a ke
mény röntgensugarakat és a
kozmikus sugárzás felé hajló
sugarakat. Mindez megvaló
sítható a technika mai szint
jén is, csak éppen nem tudjuk
megmagyarazni, hogya szer
kezet miért működik egyes
pontjain. Visszatérve a go
lyókra, ezeket az ufók cseré
lik, idővel kidobják a
járműből, s ekkor láthatjuk a
magasban a csavarmozgással
szétterjedő, lebegő, izzó go
lyókat...

Ha az ufó kibocsájtja a
használt golyóit, akkor va
lahol, valamikor ezeket
pótolnia is kell. Hogy tan
kol az ufó?

Valahogyésvalahol biztos
tankol. Ezt nem tudom.

Sokat gondolkodott
ezen a golyós megoldáson?

Ezt én egyszeruen tudom,
rájöttem. De néha gondol-

kellett ilyen
útszéli mó
don támad
niuk...

Tehát in
nen fúj a
szél. Ezek
szerint meg
bántották
valamivel,

Olyasmit
Írtak le, hogy

Földes Attila biztosan már
járt a Marson, és megmérte a
vulkánok közti távolságokat'
is. A gúnyolódások tömegét
kaptam. A sci-fi Írók gondo
latait persze ugyanúgy ki le
hetne gúnyolni, de ezt senki
sem teszi.

A sci-fi írók is kitalál
nak technikai iirbéli bra- .
vúrokat. Lehet, hogy
akarva akaratlanul ön is
ezt teszi, amikor az ufóhaj
tómiivek magyarázatába
kezd e földi gondolkodás
sal.

~~m Í~ v:an! Én intuÍ9iók
alapjan probalok magyaraza
tot találni, például az ufók
hajtóművére is. Minden em
beri alkotás ráérzés, ötlet
alapján jön létre. A sci-fi író
azonban nem Így van. Közte
és énköztem az a különbség,
hogy a fantasztikus irodalom
szerzője a kor technikájából
kiindulva következtet a jövő

re, s ezeket tört~netekbe

ágyazva meséli el. En pedig a
kor jelenségeire, a kor eszkö
zeivel magyarázatot keresek.
Ez óriási különbség.

Persze lehet, hogy az ön
ufóhajtómii magyarázata
is hamis elgondoláson ala
pul,

Akkor lennék sci-fi Író,
hogy ha történetekbe ágyaz
n~ az általam is megmagya
razhatatlan dolgokat. En a

PRO~\INENr

P öldesAttila ufókutató
villamosmérnök júni

us 17-én este 6 órától tartott
előadást a Katona József Mű

velődési Központban. A szol
noki ufószakértőnek rövid
idő alatt 3 könyve is megje
lent a rejtélyes földönkivüli
ek vilagáról: A Mars
üzenetének megfejtése űrfo

tók alapján, az Ufók építették
apiramisokat?, és az Ufóhaj
toművek? című kötetei ha
mar népszeruek lettek a téma
iránt erdeklődők körében.
Földes Attilával előadása

után beszélgettünk.
Előadásában is emlftet

te, hogy haragszik a fan
tasztikus irodalom
miivelőire.Mi baja van ve
lük?

Tulajdonképpen nem ha
ragszom rájuk, bár egyedül a
fantasztikus irodalom az,
amelyik a szó szoros értelmé
ben utszéli módon közelít az
ufójelenségekhez. Különbö
ző folyóiratokban jelennek
meg ilyen írások. Érthetetlen
számomra, hogy engem miért

I l lL-- _
AZ ÚT A PROMINENTHEZ VEZET...
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Ebédidőbena Dreherben

Svéd nővérek a
szülőotthonban

Itt az új adu!

ÁFÉSZ

I(i kélhet

Amájusbap megnyitottKossuth útibisztró a rÖKVI-os
nevet kapta. Onök pedig kedves vendégeink a műhold adá
sokról pedig változatos programokat és a hétvégi éjszakai
nyitvatartással új szórakozási lehetőségetkaptak.

És az igazi adu: a mindig FRISS, CSAPOLT SÖR!
Egy kor~.ó Borsodi világos 30,-Ft
Várjuk Onöket!

1skgfamúzeum
A Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzakközépiskola kéri,

hogy akik a régi, 1922-től195í-ig működő Gyomai Önálló
Gazdasági Népiskolába -Pajor (Briskin) Gyulavezetésévelmű
ködött - jártak, azok ha bármilyen iskolai dokumentum van a
birtokukban, juttassák el a szakközépiskolában létesítE:ndő is
kolamúzeumnak.Amennyiben afelajánló azeredeti dokumen
tumhoz (bizonyítvány, oklevél, fénykép, nyomtatvány,
tankönyv, füzet stb.) ragaszkodik, úgy azt lefénymásolva he
lyezzük el a múzeumunkban. Keressék Kovács Károly tanárt!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd,Hősöku. 40. Telefon: 67/31-028

Az állam az önkormányzatokat az illetékességi területükön
lévőmeghatározott lakossági kölcsöntartozások után, kölcsön
számlánként 5 ezer forint támogatásban részesíti. Gyomaend
rődön·1449 ilyen jellegű kölcsönt figyelembevéve erre az
esztendőre7 millió 245 ezer forintos támogatás jár.

A képviselőtestület rendeletet hozott a lakáscélú kölcsön
számlák után számított állami hozzájárulás elosztásáról. A tör
lesztőrészlet-támogatást,azok kérhetik, akiknek az
ö~?rmányzatilletékességi területén lakásépítéssel, vagy vá
s~.rl~?alkapcsolatos ?lyan b~ki kölcsön~artozásukvan, mely
kolcsonnek az eredetl, mdulo kamata O-tol 3,5 százalékig ter
jed, és a havi törlesztő részlete ez év január l-től jelentősen

megváltozott.
A támogatás mértéke a havi törlesztőrészlet 50 százaléka,

akkor ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme O-tól 4
ezer forintig terjed. 4-től 5 ezer forintos jövedelemnél a támo
gatás mértéke 45 százalék, 5-6 ezer forint között 40 százalék,
6-7 ezer forintnál30 százalék, 7-8 ezer forint esetében pedig a
havi törlesztő-részlet 25 százaléka lehet a támogatás mértéke.

Egyedül élők esetén, ha a havi nettó jövedelem Oés 6
ezer forint között van, akkor a támogatás mértéke a havi tör
lesztő-részlet60 százaléka. 6-7 ezer forintnál 55 százalék, 7-8
~zerforintesetében 50 százalék, 8-9 ezerforintnal40 százalék,
es 9-10 ezer forii1.tos havi nettó jövedelem esetében a támoga
tás mértéke a havi törlesztő-részlet 30 százaléka.

,J:.z idei évre kért támogatások benyújtásának határideje
maJus 31-e volt. A kérelmek elbírálását a képviselőtestület a
szociálisbizottságra ruházta át. Amegítélt támogatásókat ezév
január elsejétőlkell megállapítani.

H.E.

A nővérképzőt ahová 230
tanuló jár két szponzor, egy
biztosítótársaság és egy épí
tési cég is támogatja. Kruchió
Endre felesége Ilona elmond
ta, hogy Tímár Jánosnak a
Dreher Söröző tulajdonosá
nak nagyon sokat köszönhet
nek, hogy gyorsan és olcsón
biztosított étkezést a svéd fia
taloknak.

Történt egy kis baleset is,
az egyik fiú az első nap lecsú
szott a lépcsőn és megütötte a
gerincét. Mivel a fájdalom
csillapító nem használt, orvo
sért mentünk, és doktor Palya
azonnal a helyszínre sietett,
és mentőt hívott. A két men
tős nagyon vigyázott a sérült
fiúra, akit a békéscsabai kór
ház előtt már vártak. Azonnal
megröntgenezték és befek
tették, így ő a két napot kór
házi gyógykezeléssel töltötte.
Szeretnénk köszönetet mon
dani, dr. Tóth Zsolt ügyeletes
orvosnak is, - mondta Kru
chióllona.

Agyomaendrődilátogatás
végén hazafelé indultak a
svéd diákok, s útközben még
meglátogatták dr. Frankó
polgármestert, aki mint orvos
búcsúzott el a vendégektől az
orvosi ügyeleten.

A svédországi Skövde vá
rosából május 22-én 29
egészségügyi iskolás végzős

hallgató indult magyarorszá
gi tanulmányútra. Budapes
ten töltöttek 5 napot, meg
látogatták a főváros neveze
tességeit, és ellátogattak az
OrvostovábbképzőEgyetem
re, valamint az érsebészeti
klinikára. Az út utolsó állo
mása Gyomaendrődvolt,
ahová május 28-án délután
érkeztek, s másnap ellátogat
tak a gyomaendrődi öregek
napközi otthonába, majd a
szülőotthonba, ezt követően
pedig Dévaványán az állami
gondozottaknál jártak.

A magyarországi egész
ségügyi intézményekben
szerzett tapasztalataikról a
svéd fiatalok vizsgadolgoza
tot készítenek. (Ismerve a ma
gyar egészségügy helyzetét,
valószínűleg lesz miről írni
uk.)

Az utat egyébként a gyo
maiszárrnazású,Svédország
ban élő Kruchió Endre és
felesége szervezte, s a tanul
mányút a Skövde város egész
ségügyi iskolájának, vala
mint az ottani Vöröskereszt
segítségévelés támogatásával
jöhetett létre.

r
. 5631 Békél. bent Pál 10. 3.·MIS Telefon: M/LlI·388. raH: 66/L1I.1132.

VeieH: 83·!13LJ
\"'lt. I(e,eue él vá/á.olja teunékeinkel!

. Te.mékeink te.ménetel
anyagokat. gyümöIClpO.okal.

. méz:et. gyógyfüvek főz:etét.

YI.6,"po.t. p.opolin.t ta.talmaznak. Ajánljuk
önöknek lIéliéle (zű méz:e/llaláClalnkat.

gy6gycuko.káinkat él ee;)yéb édellégeinket
valamint különbözó méz:einket.

Telephelyünkön a váláflókat él a vinontelad6kal
il le'Mel6i á.on nolgáljuk ki. A piaci helyz:etnell
m~feleló á.on méz:felváláflállal il fo~lalko%unk.

(',goll él előzékeny kinolgálállal vá'Juk tin.telt
mctg.e-nde-Ióinkctll
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H.E.

hogy az ottani földtulajdonosok
kafkell még megegyezni. Mind
ezentúl mint hallottuk bízni és
hinni kell. Az alapítvány eddig
mindent társadalmi munkában
végzett. Most viszont eljött az
ideje annak, hogy tanul~

mán~ervetkészítsenek, s ezért
jövó év közepéig mintegy 1,5
millió forintot ken fizetni. Az
alapítványnak viszont, jelenleg
csupán alig 300 ezer forintjavan.
Ezért GeIlai Imre kérte, hogy
mindenki lehetősége szerint fI
zessen némi pénzt az alapítvány
ra.

A tervezett termálszáll6hoz a
Bogárzói gyógyvizet vezetik el,
de sz6ba jöhet még az úgyneve
zettnyolcas kút bőséges termálvi
ze is, viszont enneK: még nem
történt meg a vízösszetétel vizs
gálata. A szálloda jövedelmező
ségei számításaI után lehet
küfföldi befektetőknek ajánlani a
beruházást. Ekkor alakítják majd
meg a részvénytársaságot.

Gellai Imre szerint, ha 1994
ben elkezdődik a beruházás, ak
kor 1996. nyarán a világkiállítás
évébefl már fogadhatja az első
vendégeket a gyomaendrődi szál
loda.

A vitában többen hozzász61
tak, egyesek kételkedve, mások
ujjongva, s tulajdonképpen ennY,i
történt. A televízi6t is meghívták
a tájékoztat6ra, ám a tévéseknem
jöttek el. J61 tették, mert csak
nyolcvanegynehány tervezgető
embert tudtak volna filmszalagra
venni ...

••
Otszáz ágyas gyógyszálló Endrődön?

Mijus 29-én ülésezett a Kis- egészségmegőrző, mozgás, test
réti Gyógyszállóért Alapítvány kUltúra, fitness igények legszéle
Kuratóriuma, majd ezt követó- sebb kielégítését célozzuk
en este a Déryne Művelődési meg"
Házban tájékoztatták a lakossá- A 'szállodához 240 vendéget
got az Endrődhatárában, a Kis- kiszolgál6 étterem, valamint Kü
rét-zu~ban tervezett szálloda lönterem, söröző, eszpressz6 is
felépítesének terveiről.Mint ar- tartozna. A gy6gyászati szolgál
ról már a Szóbeszédben is olvas- tatásokközött baJne6terápia, sza
hattak az EndrődiekBaráti una, szolárium, tornaterem,
Köre tavaly alapítványt hozott elektroterápia, masszázs, iszap
létreaszáIlodafelépítésére.Elő- pako16, fitness-terem, szépség
ször Gellai József alpolgármes- farm is tartozna. Asportolni
ter tájékoztatta, a mintegy SO vágy6knak pedig ott lennének a
érdeklődőt arról, hogy az alapít- teniszpályáK, a műjégpálya és a
vány Gyomaendrőd-lakosainak golfpálya.
jobb munkaellátottsága és szo- Gellai Imre a gy6gyszál16 épí
ciális biztonsága érdekében kí- tését azzal indokolta, ho~y End
vánjafelépíttetniagyógyszállót. főd és körnr.éke gyógyvIzekben

Ezután Gellai Imre endrődi gazdag terület, s a másik nagy
származású idegenforgalomhoz kincs a tiszta, háborítatlan ter
értő szakember nyilatkozott a mészeti környezet, a Körös
négycsillagos-üdülő-sportszálI6 völgy. Hogy mit hozhat a
terveiről. A múlt évaugusztusá- városnakaleendőgy6gyszáll6?A
ban általa készített 27 oldalas tervek szerint 4 év múlva felépü
koncepci6b6l megtudtuk, hogy lő gy6gykomplexumot a helyr la
"az efőrejelzések arra utalnak, kosság is igénybe veheti, és a
hogy a következő évtizedben.az gy6gykezelesenitt lévő külföldi
idegenforgalom további növeke-ek a város, illetve a városrész adta
désevel számolhat az ország. A - leendő - szolgáltatásokat is ke
tapasztalat azt igazolja, hogy je- resni fogják. Hiszen hangver
lentős és széleseaő az érdeklődés senyre, színházba, múzeumba,
a termál-víz kincsre épülő, ha- vendéglőkbe akarnak majd elsé
gyományokkal rendelkező tálni.
gy6gytunzmus iránt. Ez pedig A 3 hektárnyi területet minden
ujabb igényeket támaszt SZÚ1VO- oldalr61 vizek veszik körül, és a
naJ.as nemzetközi igények kielé- csatornán át építendőhídon átjut-
gítésére alkalmas va,rögtönottagát.
fogad6kapacitások létesítésére. Gyalog 20 perc alatt az endrő
Az 500 ágyas szálloda tervezett di temploínhoz juthat el a szál16
helye Gyomaendrőd)K!srét- ven/dége. Az orvoso~is 20 perce~
zug. A szálloda létesttésevel a sétat javasolnak az l1yen jellegu
gyügy-üdülő-sport idegenforga- gy6~lni vágy6knak, monáta
Jomban is jelentkező gy6gyít6 Gell31 Imre, majd beszélt arr6l is,
~>:X*X««·»»,".««tW: ...x«v;:-:<)x«,;:-:·:-::·:-;;<·:·:..·:·:-:-:-:·:-:-:-:·:-:·:·:/...:.:-:-:.:.:.;.;.:<.:,.:.,.:.:.;.:.:.:.:-:-/:.:.:.:.:.:.»»;.:-:':':"'-.;0:.:.;.:-:.:-:.:.:.;.:.:.:-:.:-:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.;':';':':';':':-:«-"";..-x-:.;.:.:.:.:.:-:.;.:.;.:.:":';-:;;';·;·;·:·:·:-x·:-:-:·:-:·:-:·;.:-:·;·;·:·:·:·:·;.::...::·:·:·;·:-:·;·;·;·:.::·:·:·:·,.:·:·:·;·:-;·;-:·.....;·;·;..·x·»»:·;·;·:·;·:·;.::.:.:.:.:.:.:....:-,.;-:-:.;.:.:~:.:.:.:-:.:-:.:-::::

I~ kOtJNENf Bt. JÓ ÚTON JÁR, HA A Telefon: I
~- 5500 Gyomaendrőd, PROMINENTET VÁLASZTJAI 67-31 522 I .
,~ Kossuth u. -IS. ::;v x
~ ~I * úTÉpíTÉS fővállalkozásbana tervezéstől akivitelezésig. ',.t.:

- (Referenciamunka: Hunya, piactér)I · Csatorná;Rás; Útfe/~ontáskutáDni,aszf~/tozáMs' qt!avítás',~átyúzás. ~.:[.,!:.
~ • \ I e,erenClamun a: evavanya, Of/CZ utca}
m * Autóbejárót készítünk családi házakhoz is különböző technológiákkal, @

..~ például: melegaszfalt vagy itatásos hengerlés. ~
il * Szennyvízcsatorna tervezést is vállalunk. ~
.... :~

~ * Földuta/s karbantartását autógréderrel elvégezzük. *
I Érdeklődni Tótka Sándornál lehet a 67/31 522-es telefonon. ~
~»»"..«o:.:.:.Yh»»»'MX.»Y....-..»'.../.'(.:.:.:.v..;..:..:<V:..:W:.ó;.:.:..;..:.:.:.«o:.:.;.:.:.:.»~:.y.«V»"..:-:««.;~~»:~~V:.»:.:«.:~~:.:....:.)~:-:.~x.;~:w).-..::«~:«.»:.):.:.:.X.:.:.::(.:(VX.:.."'.:-:*:,.:.»:.:"'.;.,-..::.y ......:.;.:<.:y:-:.::.:",.~~;~
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.Meglopták a chillingmilliomo t
A vécétartály mögé
dugták a márkáját

Jó egy évvel 'ezelőtt Fekécs
Sándor, gyomaendrődi pol
gárt és családját leírhatatla
nul nagy öröm érte.
Telitalálatuk volt az Austria
Lottón, s több mint egymillió
sCJ:1illinget nyertek. Azóta
család házat' vett, s élik vilá-·
gukat. Hogy május 14-én is
milyen szerencséje volt Fe
kécs Sándornak, azt az alábbi
történet is bizonyítja.

Azon a bizonyoscsütörtöki
napon Fekécs Szarvason járt
abankban,aholakétnapmúl
va esedékes törökországi uta
zásához vett fel valutát.
Délután hazafelé igyekezvén
megállt Öregszőlőben a Gu
lyás Csárdánál, hogy mint

mondja az ismerősökkel be
széljen meg egyet, s mást.

Egy-két sör mellett elbe
széigettünk, majd bementem
Endrődre, s meglátogattam
egyik barátomat és nála vet
tem észre, hogyhiányzik ava
lutával teli pénztárcám a
kézitáskámból. A bukszában
1100 márka és 10 dollár volt.
Gyorsan taxit hívtam és
visszamentem a Gulyásba,
mert gyaníthatóan ott vehet
te ki valaki a pénztárcát a tás
kából meséli kalandosnak
ígérkező élményeit a schil
lingmilliomos, aki afelszolgá
ló segítségével azonnal
rendőrthívott, hiszen a kocs
mában akkor is csak azok a

vendégek tartózkodtak, akik
jó félórával azelőtt is ott tá
masztották apultot.

Jöttek is a rendőrök, intéz
kedtek, sőt a szarvasi kapi
tányságról még egy nyomozó
is érkezett. Rövid idő alatt
megtalál ták a női WC öblítő

tartályában Fekécs hiányzó
pénztárcáját - üresen. Akadt
egy gyanúsított hölgy, akit be
is vittek a gyomai rendőrőrs
re. A nyomozók végül megta
lálták az ellopott pénzt is,

ugyancsak a női WC-ben, a
már említett öblítő tartály
mögé dugva.

A fiatal rendőrök gyors és
hatékony, mi több eredmé
nyes intézkedése visszaadta a
bizalmama t a rendőrség

iránt. Köszönöm is a rendő

röknek, hogy segítettek és így
a tervezett időpontban eI
utazhattam Törökországba
fejezte be a szerencsésen vég
ződő történetét Fekécs Sán
dor.

Öng!Ji/l(qsság a
1(jsrabfó6an

Csapó a falnak
csapódott.. o

Az "akasztófát" kifűrészelték...

Júniüs 7-én reggel a
Hősök úti :- Kisrablónak
elkeresztelt.:. kocsma
pincérnője vette észre,
hogy az udvaron lévő

lengőteke karóján nem
a golyó, hanem egy
ember lóg.

A helyszínre érkező

rendőrök és az orvos
megállapította, hogy

- öngyilkosság történt, s

a halál előző nap éj
szaka 11 órakor á.llt be.
Márialaki Lajos még jú
nius 6-án este a kocs
mában múlatta az időt,

.majd az este 9 órás zá-
rás után távozott. Vél
hetően - alig két óra
múlva - a kerítésen át
mászva jutott be a
kocsma udvarára, s
vetett véget életének.

Június 6-ánéjjel2 óra 40 perckoregy Datsun típusú személy
gépkocsi száguldott volna végig - Mezőberény felől érkezve 
Gyomán a Bajcsy Zsilinszky úton. Az utca felénél azonban
megállásra kényszerültek. A személygépkocsi öt utasával
együtt áttért a túloldalra, onnan az árkon keresztül nekicsapó
dott az egyik ház sarkának, s megállt. Kiderült, hogy a volánnál
ülő Csapó Zoltán budapestilakos igencsak ittas volt, s így sem a
sebességet, sem a veszélyt nem érzékelte. Féknyomot ugyanis
nem találtak a rendőrök. Sérülés nem történt, a házfalban oko
zott kár 3000 forint.
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Az OlZllákoknál
málkipp Yan•••

Ez év június 2-S-ig a Kör
nyezetvédelmi Minisztérium
az ausztriai Burgenlandban
tapasztalatcserével egybekö-'
tött továbbképzést szervezeti
a hazai fürdővezetőkrészére.
A 36 résztvevő az első napon
Budapesten több tájékoz
tatót hallgathatott meg, köz
tük, dr. ÁÍ<:oshegyi György, a
minisztérium illetékese szá
molt be a gyógyidegenforga
lom fejlesztésének jelenlegi
helyzetéről. Elmondta, hogy
1975-ben azÁENSZ által fi
nanszírozott program kereté
ben felmérték a magyar
országi gyógyvízkincset. A
programba 118 település ke
rült, köztük a gyomai termál
kút is. Az akkori terv lényege
azvolt,hogy a hazaihévizekre
gyógyidegenforgalmi láncot
kell kiépíteni. Ebból nem lett
semmi, s így tavaly felül
vizsgálták a termálvízkészle
tet.

Eszerint az országot 12
tájegységre (Dunántúlon eb
ból 9 van) osztották, s kiemel
tek 12 települést, melyeknek
strandjait kiUföldi befekte
tó'knek ajánl a minisztérium
fejlesztésre, s ehhez állami
támogatás is jár. A mi körze
tünkból Szarvas térsége a ki
emelt település.

Mindezt Vass Ignáctól a
gyomaendrődi strandvezető
jétól tudtuk meg, aki szintén
részt vett a továbbképzésen.

- Az ausztriai tapasz
talatok szerint is csupán egy
gyógyfürdőt nem lehet elad
ni, hanem ehhez egy különle-

ges tájegységet, környezetet
is ajánlani kell, mint például
nálunk a Körös-völgy. Min4
emel~ett a hazai gyógyvíz
szolgáltatásokat egyenlőre

nehéz értékesíteni, hiszen
nem tisztázottak még a tulaj
donviszonyok. Egyébként
Nyugat Európában nincs
igényahatalmasgyógyszálló
ra, ::anem inkább a kisebb,
családiasjellegő,csendes, 30
40 vendéget kiszolgáló gyó
gyüdülőket favorizálják 
mondta Vass Ignác.

- Ausztriában az önkor
mányzatok tartjákfenn afür
dőket. Rendszerint 20-60
százalékban támogatják a
fürdők költségvetését. Emel
lett az energiaszolgáltatásban .
is kedvezményt kapnak a
strandok. Vízdíjat nem-kell
fizetni, és például a lakossági
áramdíjnak is csupán a 60
százalékátkell fizetniük. Bur
geniandban minden szállás
hely után fejenként és
naponta 14 schilling idegen
forgalmi adót kell fizetni, ám
az önkormányzatok ennek az
adónak a dupláját juttatják
vissza a strandnak. A Gróf
Batthyány Lajos által 1752
ben megvásárolt Bad Tatz
mannsdorf, vagy ahogy akkor
még nevezték Tarcsafürdő

egyedül nyereséges gyógy
fürdő Burgenlandban. Az
osztrák biztosítók lehetővé

teszik, hogy a beutalt beteg
itt, évente egyszer ingyen
gyógyíttassa magát.

HE.

...........•.............•• ~..•....•...••......•..••••..•
Színes és fekete-fehér

igazolványkép egy perc alatt!
Esküvői felvételek m{;teremben

és a természetben!

Uhlift Eluébet
Gyomaeftdl6d.

Deák u. 15.

Gyomaeftdl6d.
Attila u. I. Tel.:

51·547
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 ••••••••••••• •••~
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FILME

Anyertesek
A Szóbeszéd májusi számában közölt keresztrejtvény helyes
megfejtése: Használj rendes szavakat és mondj rendkívüli
dolgokat! A Gyomaendrdd és Vidéke áfész által felajánlott
vásárlási utalványokat az alábbi szerencsés megfejJdk nyer
ték: a kétezer forintos vásárlási utalványt Horváth Eva (Gyo
maendr6d Gyóni u. 33.) veheti át. Az ezer forintos utalványt
Nagy Lajos (Gyomaendrdd Fd út 218.), az ötszáz forint
értékű utalványt pedig Oláh Sándor (Gyomaendrdd Almos
u. 2/1.) nyerte. Az utalványokat az áfész központjában vehe
tik át. A nyerteseknek gratulálunk!

A nyeremények
A keresztrejtvény helyes megfejtését július l8-ig kérjük
beküldeni a Szóbeszéd szerkesztdségünk címére (5500 Gyo
maendrdd, DObó u. 20.) A levelezőlapra kérjük ragasszák
rá az itt található emblémát! .
A helyes megfejtést,bekillddk közül 3 szerencsés olvasónk a
békési MediSweet Elelmiszeripari, Kereskedelmi és Szol
gáltató Kft. által felajánlott ajándékokat viheti haza.
Kisorsolunk 1 zsák (SO kg) kristálycukrot, egy a MediSweet
termékeibdl készített 1200 forint értékű édesség-ajándék
kosarat és két kilogramm idei első osztályú akácmézet. A
nyertesek nevét lapunk következd, júliusi számában közöl
jük.
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apróhirdetések

Szerkesztőség:
5500 Gyomaendród, Dob6 út 20.
Kiad/a: KÖRPAY.JLON BT.
Fele ós kiadó: Timár András, a Körpavllon
Bt OgyvezetőJe
S2edes és nyomtatás: SZARVASPRINT 
P.Kft.
5540 Szarvas, Kossutll u. 18. Tel/Fax:
11-084.
~~~~ató:Homok Pétar

Vass Ignác

ség mellett a példátlan sérü
léssorozat (2 műtét és egy láb
törés) mellett még a katonai
bevonulások is SÚjtották a
klubot. A 30 bajnoki mérkő
zés során voltak gyengébb
mérkőzéseink, de többnyire
azért jól szórakozott a népes
szurkolótábor.

A fárasztó szezon végén
megköszönöm mindazoknak,
akik hozzásegítették a klubot
a bajnokság sikeres végigját
szásához, és a szurkolóknak a
kitartást és a buzdítást.Július
l3-ig szabadságon vannak a
játékosok. Ekkor kezdődik a
felkészülés a következő baj
noki évre, amely nagyon ne
héznek ígérkezik. Az. Alföld
csoport lesz a legnehezebb
csoport a hat ill-as között. A
kieső NB Il-es és a felkerült
újoncok nagyon jó játékerőt

képviselnek. Várhatóan lesz'
némi változás a GYFC játé
koskeretében is. Most folynak
a tárgyalások. Mindent elkö
vetünk annak érdekében,
hogya következő években is
sikeresen szerepeljenek csa
pataink a bajnoki mérkőzése
ken.

I

~
,

SZO-
ESZÉD

FÜGGETlEN VÁROSI HAVIlAP
Felelóe ezerkeeztó: .
HornokEmó

--

Az. önkormányzat idén és jövőre szennyvízcsatornát építtet
aBlaha utcán aHídfőétteremtőlagyógyszertárig, ésazEndrődi
utcán a gyógyszertártól az Apponyi utcáig. A munkálatok költ
sége 8,4 millió forint. A közműépítés költségeihez ingat
lanonként 35 ezer forinttal kell hozzájárulni. A csatorna
építésével egyidőbenmegépítika lakóházakhozabekötőcsator
nákat is. A közcsatornába csak akkor lehet az ingat
lantulajdonosoknak rákötni, ha a hozzájárulást ez év december
IS-ig egy összegben, vagy részletben befizették. Az első részlet
fizetést, valamint a szennyvízbekötés iránti kérelmet július 15
ig kell beküldeni a polgánnesteri hivatalhoz.

Az. érintett tulajdonosok egyébként a közműépítéshez két
éves lejárati kedvezményes kamatozású kölcsönt kérhetnek a
pénzintézettől. A beruházás elkészülte után a már említett 35
ezer forintos hozzájárulásból 15 százalék, azaz 5250 forint
visszaigényelhető. Akinek az idén nincs lehetősége ingatlanát
rácsatlakoztatni a szennyvízvezetékre, úgy azt később is megte
heti a szükséges engedélyek beszerzése után.

Szennyvízcsatorna
épül Endrődön

Amikor 1991-ben 22 év
után ismét MB ID-as csapata
lett városunknak az öröm
mellett nagy volt a bizonyta
lanság is. Anyagilag, erkölcsi
leg, szakmailag vajon
megfelel~e a csapat a mag~

sabb követelményeknek. Uj
átigazolásokra nem volt lehe
tőség a rendkívül szűkös

anyagiak miatt. A múlt év au
gusztus elsején megalakult
futball klub talpon tudott ma
radni. A vezetés alapvető cél
kitűzése az MB lll-ban való
biztos bennmaradás, s az 50
százalék körüli teljesítmény
nem volt irreális cél.

A csapat 27 ponttal a ll.
.helyen zárta az 1991-92-es
évi bajnokságot. Az. ifjúsági
csapat 6. helye igen dicsére
tes, ugyanakkor a serdülőcsa
pat bajnoki címe a keleti
csop9rtban nem várt szép si
ker. Osszegezve aGyomaend
rődi Futball Club szakmailag
sikeres bajnoki évet zárt.

Gondjaink azért voltak
bőven.A krónikus pénztelen-

elegendő ahhoz, hogy újságba kerül
jenek.

A képviselőnőlől persze érdek
lődtUnk,hogy mi van aSzóbeszédnek
szánt képpel, de 6 szűkszavúan csak
annyit mondott: "nem történt semmi".
Azért minden esetre lapzártáig vár
tuk a fotográfiát, ám hiába. De, hogy
olvasóinknak még se legyen hiányér
zete, közzétesszük Hornokné Né
meth Eszterről készült fotónkat,
amely a legutóbbi önkormányzati
ülésen késztilt.

Jó állapotban lévő, fehér nőiverseny
kerékpár sürgősen eladó. Irányár:
15000 Ft. Érdeklődni: Gyomaend
rőd Vidovszky u. 7.

Jó állapotban lévő MZ-125-ös mo
torkerékpár van eladó. Érdeklődni:
Lénárt László Gyomaendrőd, Béke
u.22. 17 óra után

Gyomaendrőd,Berzsenyi 6/1. szám
alatti lakás eladó. Érdeklődni: Gye.,
Gárdonyi u. 21.

Háromszobás, földszinti, összkom
fortos lakás eladó. Érdeklődni estén
ként: Gyomaendrőd Október 6. 7/1.

Fűzfás-zugi gyümölcsös eladó. Er
deklődni:Gye.Damjanich17.Pfeifer
György

Eladó:Gyomaendrőd, Áimos u. I 0/ l.
számú családi ház.

2 szoba összkomfortos családi ház
E<lad6 - Gyomaendrőd, Lehel u. 3/ l.
Erdeklődni: Vásártéri ltp. 22. B/I2.
Csere is érdekel.

Eladó 1740 négyzetméter belterületi
kert. Víz, villany van. Érdeklődni:
Hősök útja 88/1. (Gyebnár-kert)

Bánomkerti u. 18. szám alatti házel
adó. Érdeklődni lehet Bánomkerti u.
4. szám alatt minden nap.

Családi ház gázfűté~elkövesút mel
lett sok melléképillettel eladó, vagy
kisebbre cserélhető. Gyomaendrőd,

Szélmalom u. 22. Érdeklődni:Bótos
Lászlóné Magtárlaposi u. 12. Gye.
Polárisphoniméterrel területmérést
és anyagnorma számítást vállillok
(eJő- és árkalkuláció) Juhász Mihály
Gyoma, Somogyi Béla u. 6.

Ingyenes

Régi típusú ház eladó. Kp. és OTP át
vállalással tanyát is beszámítok. Ér
deklődni: Gyomaendrőd,Kürt u. r.
Csikós István

Eladó a Vásártéri ltp. 32. B/11.1akás,
gázfötéses, egyedi vízórás vagy csa
ládi házra cserélhető, értékkülönbe
zellel. Érdeklődni: Patóczki Pál
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
32.B/11.

Hornokné Németh Eszter helyi
képviselő és könyvtárvezető az ön
kormányzat kulturális bizottságának
május 27-i űIésén, a szünetben meg
kérte a jelenlévő képviselőtársait és
az oktatási intézmények résztvevő

vezetőit, hogy egy pillanatig marad
janak ülve, és hadd fényképezze le
őket, a Szóbeszéd számára, majd
Homokné Eszter iziben ka((ogtatni
kezdte masináját.

A hír szerkesztőségünkhöz is el
jutO(( és némileg értetlenül vettük tu
domásul, hogy új, kéretlen fotósa van
lapunknak. Ezúton közöljük az érin
tettekkel, hogy a Szóbeszéd ilyen jeJ
legó megbízatást nem adott - és a
közeljövőben sem ad - a könyvtá
ros-fotográfus számára, mert azért
még annyira szorult helyzetben nem
vagyunk,hogy amatőr ,,fotóriportert"
fog)alkoZlas- sunk.

Ugyanakkor tudjuk, hogy Hor
nokné Németh Eszter, mint a Honis
mereti Egyesület oszlopos tagja e
költséges hobbinak hódolva fényké
pektömkelegét kéSZÍti az utókor szá
mára, ám ezek min6sége messze nem

A,B,C,D,E jogosítvánnyal, autósze
relő szakmával munkát keresek' Ju
hász Gábor Gyomaendrőd,Október
61tp.B/8.

Bérelnék, később megvásárolnék
gyomai házat 6-700 ezer forint ér
tékben. Különálló érdekel, nem baj,
ha felújításra szorul. Érdeklődni:
Csemé Barics Éva 1025 Bp. Csévi u.
12.

Megkezdjük a hőszigetelő üveg
(hungaropan üveg) gyártását, a tükör
méretrevágását. Pelle Andrásné
Gyomaendrőd,Bánomkerti u. 16/1.

Eladó: 56 négyzetméter lakóterUlető
új faház. Érdeklődni: Fekete Sándor
Gyomaendrőd,Jókai u. 29/1.

Se /(fp,
se fiang!

2x2-es faház eladó. Érdeklődni:
Gyoma, Pásztor J. u. 26/1.

Polski-Fiat 126-os eladó, friss mű

szakival. Érdeklődni: Kovácsné,
Gyomaendrőd,Vásártéri ltp. 34/A 3.
emelet 10.

Fedeztetésre ajánlom csehvérvonalú
Gold-Sable CoJlie kanomat.Eredmé
nyei: kétszer kil11nőm. Bírálta: Günt
her Ral! (NSZK) Érdeklődni:
Szombathelyi Attila Gyomaendrőd,

Bemu.6.



A fojtogató főnök fellebbezett

Olend ő,ök a di/zkóban

Július 9-én a polgármester, a városháza igazgatási csoport
jának vezetöje két rendör társaságában ellátogatott a város
diszk6iba. AHalászkertben kikapcsolwtták a zenét, melynek
következtében a vendégek közül néhányan csúnya kifejezé
sekkel illették városunk vezetőjét,aki a múlt év végén hozott
csendrendeletnek kívánt volna érvényt szerezni. Hogy milyen
sikerrel arról lapunk 3. oldalán olvashatnak.

1. ÉVF. 5. SZÁM 1992. Június ÁRA: 17,50

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

Botrányos jelenetnek lehet
tek :!J'Zem ésfiiltanáijúnius 26
á,n pénleken délután a Fa- és
Epí/őipari Szövetkeze/ Lévai
úti bú/orüzemének dolgozói.
Láthat/ák, Iwgy az irodaépülel
előtt Nó/ári Józsefmíiveze/ő le-

teperi llZ üzem egyik dolgozó
ját, majd fojtogatni kezdi, né
hány pillanat múlva pedig II

dolgozó szemét próbálja meg
kinyomni...

(16. c:::al)

Gazdasági visszaélésekkel
gyanúsítják az igazgat'f

A kft-vé alakult Hőtechnikaiés Gépipari Vállalat dolgo
zóinak július 17-én kellett nyilatkozniuk, hogy kívánnak-e
tulajdont szerezni a munkavállal<íi részvény-program kere
tében. A munkásgyűlésen részt vett Deme Zoltán városunk
parlamenti képviselője is, aki tapasztalatairól számolt be a
Szó-Beszédnek

(2. oldal)

A kommunisták
bulizni akarnak az
endrődi ligetben

Földrengésre •
lS lehet számítani!

(10. oldal)

Az MSZMP au
gusztus 20-ra terve
zett országos talál.

, kozójára· mintegy
500 kommunista ér

kezik Endrődre. Thür
mer Gyula mond ün
nepi beszédet, majd

. szövetkezeti fórumon
tájékoztatják az egy
begyűlteket a mozga- .
lom lehetséges út
jairól. Az önkormány
za t nem örül az
MSZMP-s bulinak, s
ezért a testület elhatá
rolta magát az
MSZMP-s rendez
vénytől.

(ll. oldal)
--_._-_ .._--
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Lapunkban már beszámoltunk a Hőtechnikai

és Gépipari Vállalat privatizációjáról. A privatizá
cióval megbízott Budapest Holding - amely az
Állami Vagyoniigynökség megbízásából most a tu
lajdonosi jogokat is gyakorolja - a közeljövőben

értékesíti a kft.-vé alakult vállalatot, melynek ily
módon új tulajdonosa lesz. A parlament által el
fogadott munkavállalói részvény-program (MRP)
keretében a gyár dolgozói, illetve egy részük is
tulajdonossá válhat. A cég dolgozóinak július 17-

o én a munkásgyűlésen kell nyialtkozniuk vásárlási
szándékaikróJ. A gyűlésen részt vett Deine Zoltán
városunk parlamenti képviselőjeis, aki tapasz-

A munkavállalói részvény-programr. 'szavaztak a dolgozók talatairól számolt be a Szóbeszédnek.

azdas ~ i lsszaélésekkel
gy nús~tJák

Deme Zoltán a

Szujó Zoltánt
kazángyári gyűlésen

Deme Zoltün: "Az emberek nem igaz:ín értik a tönény rész
leteit..."

- Nem titok, hogy a vál
lalat egyik dolgozója Kun
Lászlóné "hívott meg a
gyűlésre. O az, aki a dol
gozói érdckvédelmet pró
b.ellja kézben tartani.
ürülök annak, hObl)' a mai
helyzetben ezt rel meri
vállalni, hiszen állásával is
jútszik. Örülök annak is,
hogy Kunné a helyén ma
radhatott és nem trivolí
tották el munkahelyérőL

A 167 do!gozöból l03-an
voltakjclcn, s ez mutatja d

privatizáció iránti érdek
lődést. A vállalat vezeté
sének az MRP-program
ról való tájékoztatását
egyoldalúnak ítéltem, s
hasonlóképpen véleke
dett az ülésen részt vevő

jogtanácsosom is. Ez ma
gyarán azt jelenti, hogy a
vállalat vezetése mintha
arról igyekezett volna
meggyőzni a dolgozókat,
hogy az MRP-program
rendkívüli veszélyeket
rejt magában, mind a dol
gozók, mind pedig a cég
szempontjából. Erről

azonban szó sincs, hiszen
a parlament által elfoga
dott törvényt még az el
lenzéki pártok is jónak
ítélték. Az MRP lényege
egyébként, hogy különbö
ző cégek állami vagyoná
ból a munkavállalók is
résztulajdonhoz juthassa-

nak. Tény, hogy él jelenlc
gi vezetőrétegnek nem ér
d.eke, hogy a dolgozók
nagy számban tulajdono
sok legyene . Inkább él ve
zetők szcretnének na
.í:,l)'obb tulajdont szerezni.

- Az ülésen ön is felszó
Jalt...

- JQen,a szavazás előtt

szót IZértünk, s míg a jogá
szam az MRP-program
ról, addig én az ügy poli-

tikai vetületeire világítot
tam rá. Arról beszéltem a
törvény kapcsán, hogy a
valódi rendszerváltás,
csak úgy mehct végbe,
hogy a dolgozók maguk
veszik kézhe sorsuk irá
nyítását. Az igazat meg
vallva kétségesnek láttam
a szavazás kimenete lét.
Láttam, hogy a dolgozók
nem igazán értik a törvény
részleteil. Minden esetre

a dolgozók egy részének
minden bizonnyal segítsé
get adtam, biztattam min
denkit, hogy nyugodtan
belevághatnak. Tapasz
talataim szerint egyéb
ként szinte minden pri
vatizálandó cégnél hason
ló helyzet alakul ki. A do 1
gozóknak nincs igazi
érdekképvisclctük, nincs
aki segítené őket a lehető

ségek ki8knádisáhan. Pe
dig tudniuk kcll, hogy a
sorsuk ezckhcn a pillana
tokban döl cl, hosszú tá
von. Ez egy vissza nem té
rő alkalom, nem szabad,
hogy kicsússzon a kezük
ből a tulajdonlás lchetősé

ge. A szavazáskor 83-an
voltakjelen, s közülük 57
cn az MRP-be való belé
pés ichetőségére szavaz
tak, titkosan, majd ~ fás
szervezöhízottságot hoz
tak létre.

Bizonyára tud arról,
hogy Szuj6 Zoltánt a vál
lalat iigyvezető igazgató
ját feljelentették a gaz
dasági rend()rségen is...

Igen, hizonyos gazda
sági visszaélések gyanújá
ról van szó. Ennek a
vizsgálatnak e~yébként

nagyon rövid idó alatt kell
lezajlania mondta végül
Deme Zoltán ország
gyűlési képvisclö.

I l.E.
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Csend őrök a diszkóban

rM-.--- ~-------------- ~

polgármesternek

ILE.

Dusek András

polgármesternek keII intéz
kednie és hogy miért teszi ki
dr. Frankó magát ilyen ve
szélyeknek arra így vála
szolt: Nekem kötelességem
érvényt szerezni a rendelet
nek. Ez nem egy népellenes
rendelet. A liget környékén
lakóknak és az ott pihen6 tu
ristáknak elemi joguk van a
pihenés hez. Ezért este 10
t6l a ligetben csendnek kell
lennie. Sajnos a zene azóta is
szól. Hiába szólok a rendő

röknek, azok ha a helyszínre
mennek is rám hivatkozva
intézkednek. Azt gondolom
egyébként, hogy semmi baj
nem történhet, ha egyszer
egyszer eIIátogatok eIlen6
rizni. Azóta viszont a
lányommal.közöIte Koncz
István lánya, hogy ha nem
hagyom abba az ellenőrizge

tést, akkor ránk gyújtatják a
házunkat...

Ez utóbbi mondatot dr.
Frankó az önkormányzat jú
lius 21-i ülésén mondta el
azzal kapcsolatban, hogy a
lakosság is igencsak elége
detlen a rendőrség munkájá
val. Hiába kapott az
önkormányzattól a nyári hó
napokra 30-30 ezer forint
benzinpénzt a rend6rség
nincs látszatja a munkájuk
nak. Egyre több a betörés,
romlik a közbiztonság.

9(öszönet
A közelmúltban vér

adást kérő felhívás jelent
meg a Napi Délkeletben.
Ezúton köszönöm meg, a
sikeres szívműtétem után,
azoknak az ismeretlenek
nek a segítségét, akik szá
momra az újságban
megjelent felhívás után
vért adtak!

mondtak

koztattuk, hogy tartjuk ma
gunkat a rendelethez, nem
diszkózunk, de zene szólni
fog, mert a vendégek igény
lik. Erre azt mondta nekünk,
hogy ez esetben a rendőrök
minden nap 10 ezer forintra
bírságolnak bennünket, s ha
ez sem használ, akkor majd
22 óráig korlátozzák a nyit
vatartást...

Dr. Frankó Károly pol
gármester azt mondja, hogy
a rendeletet szeretnék betar
tatni, hiszen éjszakánként
még a Vásártéri lakótelepen
is lehet hallani a ligeti disz
kók zenéjét. Hogy miért a

Csúnyát

a

SHELL motorolaj
akció a gyomaendrődi

Shell-kútnál!
Aki július 25-e és augusztus 23-a között

IMO Shell, vagy Super Plus egy literes
motorolajat vásárol, az sorsjegyet húzhat.
A nyerő sorsjegyek között 150, 250, 500
forint értékűeket találhat a szerencsés
vásárló. A nyertes a megfelelő értékű

sorsjegyért tankolhat a Shell-kútnál!

nem a szabadtéren. Mi távo
labbról is meghallgattuk va
jon hangos-e aHalászkert
zenéje. A kempingnél és a
Sóhajok hídjánál már alig
haIIatszik. Már annyira hal
kan szól, hogy lassan a ven
dégek is alig hallják. Mi
betartjltk a rendeletet, ná
lunk nincs fülsértő zene.
Koncz István tulajdonossal
ellátogattunk még később is
a polgármesterhez, s tájé-

SHELL MOTOROLAJ AKCIÓ A
SHELL-KÚTNÁL!

HANYER,INGYENTANKOLHATl I
l ~

Ha a múlt héten politikai jellegű közvélemény
kutatásokat végeztek volna a gyomaendrődi fiata
lok körében, akkor így látatlanban is nyugodtan
kijelenthetjük, hogy polgármesterünk népszerű

ségi indexe jelentősen zuhant. Mindezt a követke
ző történet is bizonyítja, s az ügy kapcsán persze
más jelentősebbdolog is szóba kerül, mint példá
ul az a tavaly év végén elfogadott csendesövezetről
szóló rendelet.

Dr. Frankó Károly pol
gármester, Gellainé Kiszely
Zsuzsa az igazgatási csoport
vezetője és két rendőr társa
ságában, július 9-én, este el
látogatott a város diszkóiba.
Céljuk persze nem a szóra
kozás, a tánc, a zene, a derű

élvezete volt, hanem az el
lenőrzés. A már említett
rendelet, amely a csendes
övezet létrehozásáról szól,
este 10 óra után tiltja a fül
sértő magnózást és a szabad
téri diszkó működtetését.

A zeneellenőrző brigád
este féltizenegykor érkezett
a strand mellett működő

Halászkertbe, és odabent az
étteremben keresték az üz
letvezet6t.

A polgármester kikap
csoltatta a zenét. A diszkós
előtte bemondta a mikro
fonba, elnézést kérve a tán
coló fiataloktól, vendégek
t61, hogy a polgármester ké
résére véget keII vetni a ze
nénele Ezt követően kisebb
tüntetésre került sor, a kem
pingező és nálunk szórako
zó vendégek tiltakoztak az
eljárás miatt. Néhány ven
dég fölháborodásában olyan
kifejezésekkel és jelzőkkel is
illette a város első emberét,
amelyekkel. nem lett volna
szabad. - Meséli a történte
ket Medvegy Tibor a Halász
kert vezetője.

Másnapra beidézett a vá
rosházára a polgármester és
a kezembe nyomta a csen
desövezet létrehozásáról
szóló tavalyi rendeletet,
amely a fülsértő magnózást
és a 22 óra utáni szabadtéri
diszkózás t tiltja. Elmond
tam neki, hogy mi nem disz
kózunk, csupán egy ven
déglő kerthelyiségében szól
a zene, amely még a vendé
gek számára sem fülsértő

hangerejű, és a hangfalak is
fedett helyen vannak, tehát
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BAnl(I(·ÁRMint arról az elmúlt he
tekben már a tömegkom
munikációs eszközök
beszámoltak az Állami
Bankfelügyelet június 24
től bankfelügyeleti biztos
közreműködését rendelte
el három magánkézben
l~vő pénzintézetnél, az
Altalános Vállalkozási
Banknál, az Ybl Banknál
és a Gyomaendrődi Vál
lalkozói Takarékszövet
kezetnél. A két bankkal
adósi és tulajdonosi kap
csolatban is álló Gyoma
endrődi Vállalkozói
Takarékszövetkezetnél a
bankfelügyeleti biztos a
számviteli rend javítását
kapta feladatul azzal
összefüggésben, hogy a
pénzintézet- még koráb
ban kezdeményezte bank-

ká történő átalakulásának
engedélyeztetését.

Alighogy az ezzel kap
csolatos hírek a rádióban,
a televízióban és a sajtó
ban megjelentek másnap
a gyomaendrődi polgárok
tömegével rohanták meg
az Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezetet. Min
denki a betett pénzét
féltette, mondván csődbe

ment a takszöv. Pedig ha
figyelmesen hallgatják és
olvassák a híreket kiderült
volna, hogy a két takarék
szövetkezet nem ugyanaz
a pénzintézet. A Gyoma
endrődi Vállalkozói Ta
karékszövetkezet szék-

helye ugyan Gyomaend
rőd, de a pénzintézet Bu
dapesten található és
lakossági betétgyűj téssel
nem foglalkozik.

A Gyomaendrődi Vál
lalkozói Takarékszövet
kezet tulajdonosi köre
más, mint az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetke
zeté. Míg a vállalkozói ta
karékszövetkezetet a
vállalkozók, addig a 10 ki
rendeltséggel működő

Endrőd és Vidéke Tab
rékszövetkezetet a 25 ez
res tagsága tartja fenn
mondja Szatmári Gergely
az Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet elnöke,

aki szerint a másik pénzin
tézettel kapcsolatos hírek
megtévesztették az embe
reket.

Szeretnék megnyug
tatni mindenkit, hogy
semmi ok az aggodalomra.
Az első félév adatai alap
ján az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet több
mint 20 millió forintos
nyereséget könyvelhetett
el és minden vállalt köte
lezettségét teljesítette és a
jövőben is teljesíteni fogja
tájékoztatta a Szóbeszé
det Szatmári Gergely, aki
elmondta még, hogy az
Endrőd és Vidéke Tab
rékszövetkezet új székhá
zat épít a közeljövőben

Endrődön, s ehhez a ter
veket már meg is rendel
ték.

H.E.

Tnmkó Barnabás
(Népszabadság, 1992. július 18.)

hiszen mindenkinek tarrozni kell valakihez. Vagy - bankról
lévén szó - tartozni kell valakinek.

Attól viszont nem kell tartani, hogy néhány, szórványosan
tömeges részcsőd kapcsán a kuncsaftoknak nz egészben
megrendül a bizalmuk. Különben is n gyomorbnjos
pesszimizmus helyett próbáljunk egy kicsit optimisták lenni!

A kom1ányzat első két éve alatt - a tavalyi esetet is
beszámítva - mindössze négy bnnk ment csődbe. A többi
/tnrminc még nem. És már csak két év van hátra.

Természetesen én könnyen beszélek, mert én nem a
csődbejwott bankokba helyeztem el abetéteimet. Mon d
hatnám persze, hogy azért, mert én már előre láttam
mindent - de ez nem lenne igaz. Ugyanúgy bíztam ezekben
a bankokbnn, mint a többi betétes. Megbízható, bár nem
igazán szakértő menedzserek, bíztató német kapcsolatok,
komolynak tűnő ígéretek - mi kellhet még az előlegezett

bizalomhoz?
Annak, hogy mégsem náluk helyeztem el II betéteimet,

igen prózai oka van. Nekem ugyanis már nincs pénzem.
Tudom, egyre többen jántnk hason cipőben, de lehet, hogy
ez lesz a további bankcsődök elkerülésének egyetlen ga
ranciája.

Mondom, megfogadtam, hogy nem írok a bnnkcsődökről.

A hét végére jó időt ígér a meteorológia, megint fokozott
közúti ellenőrzés lesz, és nekem még nincs izzókészletem.
A jövő héten lehet, hogy le tudok menni pár napra a
Balaronra döglött angoinákat kerülgetni, és egy kicsit ösz
szecsípetni magamat az önkormányzati bio5zúnyogokkal.

Ráadásul a szerkesztőm ma telefonált: nehogy a bank
csődről [rjak, mert már a vízcsapb61 is az ÁVB, az Ybl
Bank és Gyomaendrőd folyik.

De ki beszél itt Gyomaendrődről?

Gyomaendrőd

I
~

Pedig elhatároztam: törjön le a kezem, ha a bankcső

dökről fogok írni. Van az embereknek éppen elég baja:
ez a kánikula, a fokozott közúti ellenőrzés, meg aztán
talán mégsem vehetek vámmentesen Ford Transitot, és
akkor még itt van ez a három bank., amely megrengette
a világot.

Három bank, amely igazán közel áll a csődhöz.

A szenzációéhes sajtónak, tudom, jól jött az uborka
szezonban ez a téma, most hogy minden kisgazda kizárt
minden kisgazdát mindenhonnan, meg a feldarabolt kukás
filmrendezőt is sikerült összeraknunk az osztrákoknak.

Most ezen a három szerencsétlen bankon csámcsognak.
Persze én nem értek egyet azokkal, akik - az eset kapcsán
- rögtön megkongatták a vés:lJJ.arangot, és nem is jelentheti
az első, demokratikusan megválasztott, szabad bankrend-
szeriink teljes csődjét. -

Bármit is mondanak a törpe kisebbségben lévő, pórul
járt betéttulajdonosok, nemzetközi megítélésünk ezen a
ten'ileten is egyértelmü. A térség országai közül nálunk
van a legdemoJ...7atikusabb, és legstabilabb bankrendszer.
Másutt még szinte el sem jutottak a stntktúra kiépítéséig,
nemhogy a csődig!

Különben is, innen üzenem a károgóknak.' nem az egész
rendszer jutott csődbe, hanem csak egy része. Az is csak
azért, mert súlyos terheket örököltünk a rendszerváltás
előtti időkbőL

Szerintem különben sem ártana utána nézni ennek a
három banknak, amelyek valószínűleg csak átmentették
magukat a leszerepelt nómenklatzírából. Nem ártana annak
sem lttána nézni, hogy ez az Ybl Miklós nem volt-e
kommunista, a gyomaendrődi direktórium - 1919-es 
túlkapásairól nem is beszélve.

Én azt tartom csupán nyugtalanítónak, hogy a csődbe
jutott bankok ügyfelei - élve az időközi választások lehe
tőségével - tömegesen pártolnak át más pénzintézetekhez,



Zsíros Géza
Endrődön
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Hatmillió aranykorona...

Július 16-án, csütörtökön
falugyűlést tartottak a

Déryné Műve16dési Ház
ban. Az összejövetein a Kár
pótlási Hivatal és az FM
Hivatal munkatársai tájé
koztatták a szépszámú ér
deklődöt. Este 9 óra után
váratlanul megjelent dr. Zsí- I

ros Géza is, megyénk egyik
országgyűlési képviselője,

aki többek közt - kérdésekre
is válaszolva - a következő

ket mondta:
Külön köszönöm, hogy

észrevették, nem újságolva
sással töltöm az időt a parla
mentben. Sőt, a legutóbbi
ülésszak, legutolsó napján
még kőkemény politikai
harc folyt a koalíciós pártok
között. Egymásután négy
szer szólaltam fel, a folyosón
lobbiztam, míg végül is meg
született a kárpótlási igé
nyek bejelentésénél fontos,
augusztus IS-ei időpont...

1945-ben egy politikai párt
nak 260 parlamenti képvise
lőj e volt, ma negyven
egynéhány van. Ez tény, ők

Sm- Beszéd

képviselik a paraszti érdeke
ket. Ideje észrevennünk,
hogy vannak olyan politikai
erők is, akik egy új közép
osztályban gondolkodnak.
Nagykoalíciós partnerünk,
de az ellenzék legnagyobb
pártja sem gondolkodott
reprivatizációban. Mindket
tő új tulajdonosokat akar, s
nem azt mondták: amit elz
abráltak, azt vissza! Ezt az
állampolgárok úgy honorál-

. ták, hogy sokan szavaztak a
Kisgazdapártra. Közel 900
ezren adták be kárpótlási
igényüket. A paraszttársa
dalom Békésben hatmillió
aranykoronát igényelt visz
sza. Itt a teljeskörű repriva
tizációt képesek leszünk
megcsinálni, mert mindent
vissza! De még mind a mai
napig nem védtük le embe
rek, a hatmillió aranykoro
nánkat. Nem szerveztünk

r~-~~·------------~-_·_-~---------------------------------~

Hétmillió
forintos előleg

Az önkormányzat két céggel kötött szerző

dést a közelmúltban. A besenszegi terület
szennyvízelvezetési munkáina].< kivitelezésével
a gyomaendrődi Csák-Szögi Epítő és Szolgál
tató Gmk-t, a Blaha utcai szennyvízcsatorna
átemelő- és csator:I)aépítés kjvitelezésével pe
dig a békéscsabai Epinforg Epítőipari és Mű
szaki, Gazdasági, Szolgáltató Kft.t bízták meg.
Bár mindkét cégről tájékozódott a polgármes
teri hivatal, s az információk alapján a társasá~

gok gazdasági helyzete megbízható és stabil,
mégis a beruházások nagysága miatt, a mun
kák beindításához a gmk 3 millió forintot, a
kft. pedig 4 millió forintot kért az önkormány
zattól.

A polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja
úgy ítélte meg, hogy az előleg kifizetésének
nincs akadálya, s a kért, összesen hét millió
forintot, az idén a szennyvízhálózat fejleszté
sére befizetett lakossági hozzájá::dásából fe
dezik.

_________________________________________________________ J

5

olyan paraszti érdekképvise
letet, amelynek már Endrő

dön is lehetne 3-400 tagja,
fizetnék a tagsági díjat, mint
a szakszervezetekben. Ha
van a szakszervezeteknél bé
ralku, akkor legyen lehető

sége a parasztnak ser
tésár-alkura, gabonaár-al
kura.

Az FMK hivatal állami
gazgatási szervezet, tehát a
gyakorlati hatalom képvise
lője. Volt a parasztoknak
szövetsége valamikor? Igen
volt gazdakör, olvasókör ...
Az őszi ülésszakon majd el
fogadják, hogy a kisbirtoko
sok szövetségi épületeit
visszaadjuk a jogos tulajdo
nosaiknak. Szeptember-ok
tóber folyamán fogunk erről

dönteni. Kérem, hogy a jog
folylonosság ezekre az in
gatlanokra legyen meg,
ebből eredően a visszaadás
kötelező érvényű lesz. Ha
apáinknak volt annyi önere
je, tartása, nekünk is lesz,
bár tudom, hogy szegények
vagyunk...

Békés megyében majd
nem dobogós helyen va
gyunk a munkanélküli
ségben, míg Budapesten az
arány 3 százalék! A pesti
gyáraklevetkőzötttechniká
it vidékre küldték. Ezen nem
siránkozni kell, hanem
együtt tenni a dolgunkat. A
paraszt nyáron dolgozik, be
takarít. Ha ősszel meglesz a
tulajdon, annak jön a hasz
na, lesz több kockáztatniva
ló. Licitálásnál egy emberi is
eljárhat az önök nevében,
ezt ezért találtuk ki. Ha kell,
akkor az egész falu nevé
ben megbízhatnak egy ügy
védet, az mindent elintéz.
A mezőgazdasági termékek
állami támogatása két éve
jóval nagyobb volt, mint
ma. Ha a jövőben oko
san gazdálkodunk, előre jut
hatunk! - fejezte be Zsíros
Géza.

F. J.
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ü9yelel,ól

Tisztelettel várunk mindenki~!

Hunya Élelmiszer Kereskedés

Nyitvatartásunk: hétfőtőlpéntekig
430-2230-ig, szombaton 5-22-ig,

vasárnap 6-20-ig.

Szolgáltatásaink: rendezvényekhez díjtalan
ki- és visszaszállítás, vásárlóink részére ingyenes
hirdetési lehetőség az üzletben, 2000 forint ösz
szeget meghaladó vásárlás esetén díjtalan házhoz
szállítás. Rendelést telefonon is felveszünk.

H.E.

rostól a pénzt, hiszen a jövő

ben a kettő helyett csak egy
orvos ügyel - nyilatkozta la
punknak dr. Frankó Károly.

A június 30-i döntes
után több polgár és az or
vosok egy része is tiltako
zott az új ügyeleti rend
ellen, így a téma az önkor
mányzat július 21-i iilésén
újra napirendre került. A
képviselők visszavonták a
korábbi - új ügyeleti rend
re vonatkozó - döntésü
ket. Tették ezt azért is,
mert az új jogszabály sze
rint augusztus elsejétől

egy orvos maximum 24
órát ügyelbet, ily módon
augusztus tól a szombat
vasárnapi ügyelet négy or
vost érint majd.
Egyébként minden marad
a régiben.

.-
Uj igazgatóság
A Gyomaendrőd és. Vi

déke ÁFÉSZ küldöttgyü
lése június 19-én új
alapszabályt fogadott el a
szövetkezeti törvénynek
megfele16en. A küldöttek
egyetlen módosftó indft
ványt sem támogattak, így
az eredeti előterjesztést fo
gadták el. Agyülés elnök
ké választotta dl: Kulcsár
Lászlónél. Az igazgatóság
tagjai: dl: l<.ulcsár László
né, Babos László, Farka
sinszki SándOl; Gubucz
Béláné, Gyebnár Vince,
Homok Józsefné, Nagy
Pál, Kéki Zsigmondné,
Mikó Dénesné, Soczó La
josné és Vass Ignác.

A felügyelőbizottság

tagjai: Ladányi Gábor el
n.ök, Gyurik János, Oláh
Jánosné, ÖIo'ösné Dusek
Katalin és R. Nagy János.

tézete nem tartotta helyes
nek. Ezzel kapcsolatban dr.
Kiss Viktória megyei tiszti
főorvos azt javasolta, hogy
"a lakosság biztonságos
ügyeleti ellátása érdekében
az eddig jól bevált gyakorla
tot kövessék, mely szerint:
hétvégén 2 háziorvos látja el
a központi ügyeletet, és így
egyikük az ügyelet egész tar
tama alatt elérhető és az or
vosi rendelőben tudja
fogadni az arra rászorulta
kat, míg a másikuk az esetle
ges kiszáljásokat tudja
végezni. Mivel ez a gyakorla t
a korábbiakban jól bevált, és
a sürgősségi betegellá tást
biztosította, nem tartom cél
szerűnek, hogy - különösen
az átalakulóban lévő alapel
látásban óhatatlanul jelent
kező esetleges fennakadásra
is számítva - még ennek a jól
bevált gyakorlatnak a meg
változtatásával is terheljük,
vagy növeljük a problémá
kaL."

Dr. Frankó Károly pol
gármester, orvos nem volt
jelen azon a bizonyos jú
nius 30-i ülésen amikor is
erről döntöttek a képvise
lők.

Dr. Veréb, dr. Lizák és
dr. Darvas volt a hangadója
az ügyeleti rendszer ilyen
módon való átszervezésé
nek. Ezt sajnos elfogadta a
testület, akiknek tagjait egy
részről megértem, hiszen
nem akartak konfrontál6dni
az orvosokkal. Jellemző per
sze, hogy dr. Veréb a szava
zás után megjegyezte, hogy a
képvise16k jó hogy így dön
töttek, mert ha nem így sza
vaznak, ők akkor is az új
ügyeleti rend szerint dolgoz
tak volna. Sajnos ez egy
visszalépés a korábbi ügye
leti rendszerhez képest. Ed
dig, míg két orvos dol
gozott hétvégeken, a bete
gek mindig találtak a ren
de�őben egy orvost. Most
nem biztos, hogy azonnal
orvosoIni tudják a bajt, hi
szen ha az ügyeletes ép
pen Hunyán gyógyít, ak
kor akár egy Óra is eltelik
mire a következő helyszín
re odaér. A társadalombiz
tosítás pedig elveszi a vá-

orvos pedig 8-14 óráig, azaz
6 órában vegyen részt az
ügyeleti munkában. Erről a
képviselőtestületnek kellett
döntenie, azt figyelembevé
ve, hogy ez esetben hétvégén
előfordulhat, hogy sürgős

életveszélyes eset ellátására
egyes időszakokban nem ta
lálnak orvost a betegek. A
képviselőtestület - 12 igen, 1
nem szavazattal és 3 tartóz
kodással - úgy vélte, hogy az
orvosok egy része által kért
új ügyeleti szolgálati rendet
fogadja el anl}ak ellenére,
hogy ezt az Allami N6p
egészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Békés megyei In-

Újra megnyítottuk élelmiszer
üzletünket a régi boltunk mellett a

Kossuth úton, a volt Minimarket
helyén. Non-stop jelleggel,

presszókávéval, friss
cukrászsüteménnyel bővítve

választékunkat várjuk kedves
vásárlóinkat.

Az egészségügy átszerve
zése kapcsán a gyomaendr6
di orvosok úgy vélték
szükség van a központi -orvo
si ügyelet átszervezésére is.
Az ügyelet eddig hétköznap
este 5 órától, másnap reggel
8 óráig 1 orvossal, hétvége
ken pedig 2 orvossal, 48 órás
id6beosztással végzi a mun
kát. Az ügyeleti rendel6ben
tavaly 2886 betegjelent meg,
lakásokon és munkahelye
ken múlt évben 1628 lakost
láttak el.

A körzeti orvosok egy ré
sze azt kérte, hogy hétvégén
csak egy körzeti orvos ügye!
jen 24 órát és egy gyermek-
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T;cJószín(íleg még
y ~sak igen kevesen

hallottak él német
Schlehmeier cégről,

amely különböző fa- és
f~mbútorokat gyárt, il
letve forgalmaz. Néhá
nyan azonban múr
bizonyára találkoztak a
német cég exkluzív, és
persze igen drága, 24
karátos arannyal felü
letkezelt fémbútoraival
megyénk üzleteiben. A
Schlehmeier cég Gyo
maendrődönhozott lét
re vállalkozást Körös
Bútoripari Kft. néven,
mely 30 százalékban
német, 70 százalékban
pedig magyar tulajdo
nú.

A német fél elége
dett lehetett a bryoma-

Aszta/gyár a hat
,
r an

tmé e

Német Dezső: "Alig rél év ;Iatt felépült az üzem..."

AGyomaszolg létszámot
csökkent

A Gyomaszolg Kft. ügyvezető igazgéllója Nagy Pál
tájékoztatta az önkormányzatot. mint a gazdasági társa
ság alapítóját aGyomaszolg gazdálkodásának eredmé
nyeiről. A Hl. hiába számítolt az önkormányzat
beruházási, felújítási és egyéb megrendcléseirc. Az első

félév adatai alapján megállapítható, hogy az önkor
mányzat mintegy 20 millió forint összcgű pályázati mun
kákat hirdetett meg. s a bizottságok döntése alapján a
testület egyellen esetben sem tartotta méltónak a saját
tulajdonát működtető kft.-t arra, hogy azokat elnyerje.
A félév árbevételi tervének teljesítésc ennek megfele
lően mintegy 45 százalékos. Ily módon az idei évre ter
vezett 42,5 millió forintos árbevételi terv nem
teljesíthető.

E helyzet következményeként ez év méÍsodik felétő!

20-25 dolgozót küldenek CI a kft.-téSI. A felmondási idő

letöltése és a végkielégítés várhatóan 700 ezer forint
többletköltséggel jár...

melyeket Európa szin
ten minden országban
és a Távol-Keleten is
értékesítenek.

H.E.
(Fotó: Világosi M. Attila)

ügyvezetőjétől megtud
tuk, a modern, 2170
négyzetméteres euró
pai színvonalú csarnok
ban hat dolgozó szereli
össze a faasztalokat,

üzem 85 sz{lzalékban
német, 14 százalékban
pedig magyar tulajdonú
kft-ként működik Lig
no néven. A szomszé
dos Körös Bútoripari
Kft által készített bú
toralkatrészek felület
kezelésével és azok
összeszerelésével, vala
mint forgalmazásával
foglalkozik.

Mint azt Németh
Dezsőtől, a Ligno Kft.

endrődiek munkújával,
mert múlt év október
elején egy bútorössze
szerelő üzemcsarnok
építésébe kezdtelc A
precíz és gyors munká
nak köszönhetően

idén, március 25-én
már megtartottúk a
próbaüzemelést és teg
nap, júlillS 23-án meg
történt a csarnok
műszaki átadása is. A
bútorösszeszerelő
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kölcsönt

A félkész Tüzép -lakások ára 2 millió 800 ezer forint

~

Az Erted

Ez ,év márciusában jött
létre Erted Vagyunk néven
egy magánjogi alapítvány,
melynek célja, hogy egy 35
f6s fogyatékos gyerekeket
ellátó intézményt alapítson.
Az. alapítványt az indokolta,
hogy a városban nincsenek
gyógypedagógiai oktató, ne
velő iskolák, ezért sok fogya
tékos gyermek és fiatal
kénytelen családjától elsza
kítva más településeken él
ni. Az érintett szülők is
támoga t ják az alapítvány
kezdeményezését, amely
biztosítaná a teljes családi
élet lehetőségét, a komplex
gyógypedagógiai tanács
adást, valamint az oktatást.

Vagyunk

kapott
Az. alapítvány e16ször az

értelmi fogyatékos, mozgás
sérült gyerekek számára
akar létrehozni egy bentla
kásos, illetve napköziottho
nos jellegű intézményt, ahol
az oktatást és a gondozást,
valamint a rehabilitációs
prograrnokatvégeznék.~á

sodik lépcsőben teljes kör
ben megszerveznék a
rehabilitációs munkát, majd
idővel az időskorú fogyaté
kosok otthonát is kialakíta
nák.

E célok megvalósításá
hoz az évek óta üresen álló,
félkész úgynevezett tüzép
lakásokat kívánják megvásá
rolni. ~ivel az alapítvány

jelenleg nem rendelkezik a
szükséges összeggel, ezért a
polgármesteri hivatalhoz
fordultak segítségért. Az. in
gatlan ára 2 millió 800 ezer
forint, s az alapítvány 1 mil
liót tud előteremteni a vá-

sárláshoz. A képvisel6- tes
tület július 21-i üléséo úgy
döntött, hogy 1 millió 800
ezer forintot kölcsönöz az
Érted Vagyunk Alapítvány
nak. Az. összeget ez év végéig
kell visszafizetni.

A két József közül
G bucz •nyert

Térkép nem csak
horgászoknak!

Az elmúlt hetekben jelent meg Gyomaendrőd

színes várostérképe. Ami igazán különlegessé
teszi a térképek között, az az, hogy a várostérkép
hátoldalán ugyancsak színesben böngészhetik
a horgászok, természetbarátok és a turisták a
Körös-vidék vízi térképét. A vízitérkép, amely
a MOHOSZ alaptérképének felhasználásával
készült, az országban az első ilyen jellegű ki
advány. A térkép a gyomaendrődi Shell-kútnál,
valamint a városban több újságárusító helyen is
megtalálható.

A Bethlen Gábor Me
zőgazdasági Szakközép
és Szakmunkásképző Is
kola igazgatói állására pá_o
lyáza tot hirdetett az
önkormányzat. A meg
adott határidőre - mint ar
ról lapunk júniusi
számában már beszámol
tunk - Bere József, az isko
la megbízott igazgatója és
Gübucz József az intéz
mény pedagógusa nyújtot
ta be pályázatát. Az állás
betöltésének feltétele
ként a pályázati kiírás ta
nár- vagy mérnök-tanár

diplomát, tehát egyetemi
végzettséget jelölt meg.

Az önkormányzat kul
turális bizottsága június
17-én értékelte a pályáza
tokat és a nevelőtestület

véleményét szem előtt

tartva Gubucz József
megbízott igazgatóvá való
kinevezését támogatta 1
évre, 1993. július 31-ig. Az
indoklás szerint Gubucz
József pályázata, prog
ramja megfelelő, ám nem
rendelkezik egyetemi vég
zettséggel. A képviselő

testület a rendeletben

. ". . -:-...~~...

foglaltak szerint jövőre

megismétli a pályázati fel
hívást.

* * '"
Ugyancsak pályázatot

írtak ki a 3.sz. Általános
Iskola és Diákotthon igaz
gatói posztjára. Egyetlen
jelentkező Ladányi Gá·

borné pályázott, s mind a
kulturális bizottság, mind
pedig a képviselőtestület

Ladányiné kinevezését
támogatta. Az új igazgató
nő ez év augusztus elsejé
től 1997. j úlius 30-ig
vezetheti a 3.sz. Általános
Iskolát.
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Inkább a SZIKRA
gázkazántól legyen melege....

mert a Szikra olcsó üzemeltetésű, hiszen a
legkorszerűbb automatikák, és gázégő

felhasználásával készült.
Ez a készülék szolid megbízhatóságával úgy teljesíti

feladatát, hogy ön szinte nem is tud róla!
A SZIKRA gázkészülékek kétféle

teli~sítménynagyságban megt!ásárolhatók
a DY-WA Kft. központjában: 5500 Gyomaendrőd,
.' Kossuth u. 18. Telefon: 67/31-479

SZIKRA 23 GS ára: 27 900 Ft.
SZIKRA 30 GS ára: 29 900 Ft.

Képzelje el, hogy
ily'en gázszámlát kap
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röld,en,é"e lehet ,zámítani
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Nem omlik le
az emlékfal

- A gyomai lezárt temetőben a második világháború
ban elhurcolt zsidó származású gyomai polgárok em
lékműve igencsak rossz állapotban van, az emlékfalat
a leomlás veszélye fenyegeti. A polgármesteri hivatal
az emlékmű helyreállítására 151 ezer forintos áraján
latot kapott a helybéli Fa- és Építőipari Szövetkezet
től.

A képvise16testület 80 ezer forinttal támogatja a
mUIl:ká~, s javasolták, hogy a polgármester a költsége~

máSik o~ven százalékát a ZSidó egyház vezetőségétől

kérje.

A gyomaendrődi városi
polgári védelmi parancs
nokság június ll-én tájé
koztatta az önkormány
zatot a szervezet tevékeny
ségéről. A tájékoztatóból
kiderül, hogya Magyar
Köztársaság által 1989. ok
tóberében ratifikált és ki
hirdetett nemzetközi
egyezménye kimondja, a
polgári védelem humanitá
rius jellegét, és azt hatá
rozottan elkülöníti a fegy
veres erőktől. Így a Hon
védelmi Minisztériumtól a
Belügyminisztérium irányí
:ása alá került a polgári
véde~em, melynek feladata
az ipari, mezőgazdasági és
természeti katasztrófa elle
ni védekezésre való felké
szülés, illetve ezek követ
kezményeinek felszámolá
sában történő részvétel
stb.

A tájékoztatóból meg
tudtuk, l:logy Gyomaend
rőd térségében nincs ugyan

kifejezetten veszélyes
üzem, de a városon átha
ladó vasutakon és közuta
kon olykor veszélyes
anyagokat is szállítanak, és
nem kizárt a közlekedési
baleset, ezért a lakosság ál
landó veszélynek van kité
ve. Mindezeket alapulvéve
a polgári védelemnek nem
lehet más célkitűzése, mint
a lakosság veszteségének
megelőzése, illetve csök
kentése, valamint az élet
és anyagi javak védelme, a
mentés, a mentesítés, a fer
tőtlenítés, a szervezett ál
lami élet működési felté
teleinek elősegítése.

A parancsnokság terü
letének veszélyforrásai: ár
vízveszélyes terület Gyo
maendrőd, másodlagosan
Dévaványa. Az egész mű~

ködési területük földren
gésveszé!yes terület. Köz
lekedési katasztrófa ala
kulhat ki z. 443-as és a
46-os számú főközlekedési

úton, valamint a Budapest
Lökösháza nemzetközi
vasúti fővonalon. Ipari ka
tasztrófa alakulhat ki a ve
szélyes anyagokat felhasz
náló üzemekben, szövetke
zetekben, mezőgazdasági

szövetkezetekben. Mind-

emellett még egyéb elemi
csa pásokra, hó- és szélvi
harra, belvízre, mi több ho
mokviharra is lehet szá
mítani. Mindezekre felké
szült a polgári védelmi pa
rancsnokságunk - derült ki
a tájékoztatóból.

A tornacsarnok mindig használhatatlan...
Mint azt a városháza környékén
járók is tapasztalhatják a torna
csarnok tetejére felszereltek 9 szel
lőzőkéményt. Mindezt abból a 4,5
millió forintos összegből fedezték,
amelyet a tornacsarnok javítására
szántak. A következő lépésben lég
mentesen leszigetelik az álmeny
nyezetet, majd jövőre még 6-7
millió forintot kell költeni egy
olyan hatékony szellőzőberende

zésre, amely a csarnok levegőjét

hatékonyan cseréli. Az idén a vá
rosháza mintegy 1 millió forintért
elektromos eredményjelző táblát is
vásárol a csarnokba. Persze az igazi
eredmény az lenne, ha a torna
csarnok már működhetne, s erre
a remények szerint októberben ke
rülhet sor.
Ide tartozó· hír, hogy a Megyei
Munkaügyi Bíróság a fegyelmivel
elbocsájtott Batári Lajost vissza
helyezte . munkakörébe. Lapunk
ban is beszámoltunk arról, hogy az
önkormányzat úgy ítélte meg, hogy

Batári Lajos, a városfejlesztési iro
da munkatársa felelős a tornacsar
nok hibáiért. A Munkaügyi Bíróság
szerint Batári "tette" elévült, ám
a polgármester tájékoztatta lapun
kat, hogy ez nem jelenti azt, hogy
a városfejlesztési iroda volt dolgo
zója nem követett el hibákat az

Tornacsarnok avató hét évvel ezelőtt

építkezés idején. Batári Lajos
visszakerült a városházára, vissza
menőleg megkapta fizetését és a
tízszázalékos béremelést is.
A tornacsarnok és a gimnázium
rekonstrukciós munkáira egyéb
ként külön szakértőt Bárdy Zol
tán foglalkoztat a városháza.
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A ·kommun.i,lák
bulizni akarnak

az endrődi Ii,elben
Szerető Béla SZDSZ-es

képviselő is egyetértett a
polgármesterrel, és megje
gyezte: - Dávid úr elgondol
kodhatna, hogy vajon mikor
és mivel tesz jót a városnak...
, Csorba Csaba jegyző tá
Jékoztatta a testületet, hogy
a kommunista találkozó t
nem tilthatják meg, attól
csupán elhatárolhatja magát
az önkormányzat. Erre fel
áll t a helyi keresz
tény?emC?krata párt
képVIselŐJe és követelte,
hogy igen is tiltsa meg a tes
~ület a rendezvényt: Képzel
Jék el, hogy az endrődi

ligetben mindenféle higié
niai lehetőség nélkül 1500
ember szanaszét fog potyog
tatnL.

Az önkormányzat 12 je
lenlév6 tagja végül is 9 igen
nel elhatárolta magát az
augusztus 20-i endrődi

MSZMP-s rendezvényt61.
-oke-

szervez. Főzési lehetőséget

biztosítunk hozott alap
anyagból és eszközzel.
Sport-, szabadidős progra

.mok. Mindenkit szere-
tettel várunk.

A Nagycsaládosok Gyo
maendrődi Szervezete ér
tesíti tagjait, hogy
augusztus 8-án szombaton
délelőtt 10 órakor a Körös
parton, a szabadstrandnál
egész napos rendezvényt

A jelenlévő MSZMP-s
Dávid István is szót kért, és
érthetetlennek nevezte az
eddigi megnyila"tkozásokat,
s kifejtette, hogy a lakosság
rossz hangulatáért nem a je
lenlegi MSZMP felelős.

.o/ásár !ész} CSa{ nem I(grösparti!
A váro.sfejlesztési bizottság teljes egyetértésével a polgár

mester kozolte a Katona József Művel6désiHáz vezetésével
hogy nem járul hozzá a közelgő Körösparti Vásár megrende~
zéséhez.
~Köröspart természetvédelmi terület, és senki sem kíván

hatJa, hogy egy egynapos buIi~a~ tönk!etegyék a Körös egyik
legszebb. partszaka~zát. A Körosparn Vásáron igazi haszna
csa~ a kiskereskedőknek van. Ennél jóval nagyobb az a kár,
amIt ~z odalátogatók okoznak a természetben. Végre van
gazdája a s~~adstr,andnak, a terület bérlője gondozza a kör
ny~z~tet, r:YIrJa a füvet. Bármennyire is hagyománnyá vált a
~orö~partI Vásár, most ennek meg kell szakadnia. A múve
16désI központnak felajánlottam, hogy a szabadstrand helyett
augusztus 20-án a piactéren és a városháza előtt rendezzenek
vásárt, utcabálat. Itt kevesebb kárt lehet okozni indokolta
döntését a polgármester.

: ... .
: Nagycsaládosok a szabadstrandon :·····•··············I .....•...........................•.......•.•.....••.•...~J

amilyenre akar. Szerintem
nincs akadálya annak, hogy
bármilyen párt, szervezet
összegyűljön Gyomaendrő

Dön... mondta az MSZP-s
képviselő.

Mivel ezt követően_úgy

tűnt senki sem akar a témá
ról véleményt mondani dr.
Frankó kifakadt: Megkér
dezem Dávid urat, hogy mi
ért akarja kellemetlen
helyzetbe hozni ezt a várost!
Miért kell provokáini a la
kosságot?! Köztudott, hogy
rendszerváltás volt és az is
nyilvánvaló, hogy az
MSZMP-s Thürmer Gyulát·
nem igazán szeretik az em
berek. Nem hiányzik a vá
rosnak ez az MSZMP-s
hajcihő. Megmondom
őszintén, hogy én nem örü
lök a szélső baloldal End
rődre tervezett "bulijának",
bár tudom, hogy néhány
nyugdíjas úr ráér ilyesmit
szervezgetni. Nem hiszen,
hogy Endrődön ennyire bal
oldali érzelmű emberek él
nének. Egyébként pedig
hagyjanak már békén ben
nünket a régi urak mondta a
polgármester, majd Ha·
nyecz Margit helyi kisgazda
vezető szólt, miszerint
ross.zat tennénk Endrődnek,

ha Ilyen rendezvénnyel is
megzavarnánk a politikai
életet és az emberek nyugal
mát.

Igencsak kényelmetlen helyzetbe került vá
rosunk polgármestere és képviselőtestülete

a .. j~lius 21-i rendkívüli ülésen, ahol egy
kulonlegesnek számító augusztus 20-i prog
ramról kellett véleményt nyilvánítani. Tör
tént, h~gy július 17-én vendégeket fogadott
a polgarmester: Dávid István, Tanai Ferenc
és Baunkó Mihály az MSZMP helyi és megyei
vezetését képviselve tájékoztatta a polgár
mestert, hogy augusztus 20-án országos
kommunista találkozót szerveznének az end
rődi ligetben, illetve a 3.sz. Általános Iskola
udvarán. (Rossz idő esetén az ENeI szék
háza került szóba.)

Dr. Frankó Károly pol
~~r.mester ,az önkormányzat
Juhus 21-1 ülésén tájékoz
tatta a képvise16ket, hogy a
rendezvényre 20 autóbusz
nyi vendég, összesen mint
egy 1500 veterán
kommunista érkezik. Az
endrődi ligetben Thürmer
Gyula az MSZMP vezetője

mond ünnepi beszédet, me
lyet a szövetkezeti mozga
lommal kapcsolatos fórum
követ. A rendezvény vendé
gei között lennének a SZÖ
VOSZ, OKISZ, stb. vezetői
mitöbb az MSZP-s Hor~
Gyula, ex-külügyminiszter,
és az augusztus 20-i ''bulit''
az Agrárszövetség is támo
gatja. Amennyiben az ön
kormányzat nemet mond a
rendezvényre - bár ezt meg
tiltani nem lehet - akkor az
MSZMP Nagyszénáson ren
dezi meg az országos talál
kozót.

Dr. Far:{as Zoltán alpol
gá rmes ter ezt követően
mondott véleményt, s utalt
arra, hogy a városban a leg
nagyobb lé\számú párt a kis
gazdáké. Es hogy az első

számú nemzeti ünnepünkön
egy ilyen rendezvényt szer
vezni a lig~tben még környe
zetvédelmi szempontból is
negatív hatást válthat ki. Dr.
Farkas úgy gondolta, hogy
nemszükséges helyt adni en
nek a megmozdulásnak, s
végezetül megjegyezte, hogy
Nagyszénás remek, jó hely,
és kiváló fürdő is van ott...

pr. Frankó hiába nógatta
~ Jelenlévő 12 képviselőt,

Igencsak nem akart senki
sem szólni. Az MSZP-s dr.
Kovács Bélát kérte a polgár
mester, mondjon véleményt
ő is. Dr. Kovács Béla úgy
vélte, hogy a Magyar Köztár
saságban most demokrácia
van, és mi\;el az MSZMP
nem illegális, így a testület
nemleges válasz~ esetén úgy
tűnhet: Gyomaendrőd ~áro
sa .m~ bármily~n pártot disz
knmmálhat. Ugy gondolom
mindenki olyan rendezvény
re látogat augusztus 20-án
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Elköltözik a piac innen a Szabadság térről...

menj

A felszámolás alatt álló gyomaendródi Béke Tsz felaján
lotta az önkormányzatnak megvételre a Bónom-zugi 192
négyzetméteres vízparti faházát a hozzá tartozó 1818 négy
zetméter területű telekkel. A faház alkalmas lehet arra, hogy
a gyomaendródi iskolásoknak vízitáborokat szervezzenek az
oktatási intézmények, és csereüdültetésre is használhatnák
az iskolák. Az elképzelések szerint a faház megvásárlása
esetén annak üzemeltctésérőlrészben az iskolák saját költ
ségvetésükből, részben pedig a város költségvetéséból kelle
ne gondoskodni.

Az önkormányzat pénzügyi- és ellen6rz6 bizottsága a
megvásárlást javasolta, annál is inkább, mert a Béke Tsz 936
ezer 542 forinttal tartozik az önkormányza tnak, s így a vételár
egy része már megvan. Az önkormányzat a vadásztársaságok
kal megköti a területi bérleti szerz6déseket, s ennek összege
elóreláthatólag, mintegy 900 ezer forint lesz, s mivel ez az
összeg sem szerepel a költségvetésben, így a vételár hiányzó
része ebből a pénzból pótolható.

Az önkormányzat június 30-i ülésén úgy döntött, hogy
megvásárolja a Béke Tsz faházát, s egyben utasították a
polgármestert, hogy az ingatlanról értékbecslést szerezzen
be, s a vételárról tárgyaljon a szövetkezettel. .

Faház agyerekeknek

Mint az köztudott, egy-egy település városiasodását mi
sem jelzi jobban, mint az, hogy közlekedési lámpákkal zsú- .
folják tele a forgalmas, vagy annak vélt útkereszteződéseket.
Gyomaendrődön is rövidesen elhelyezik az első piros-sárga
zöld lámpát, mégpedig Endr6dön az orvosi ügyelet sarkánál.
Az úttestre zebrát is festenek. Az 500 ezer forintos jelzőlám

pa abból a szempontból is különleges lesz, hogy a rúdján
elérhető magasságba nyomógombot szerelnek, mely azt a
célt szolgálja, hogy ha ott néhány gyalogos összegyűlik, akkor
a gombot megnyomva a lámpa pirosra vált és megállítja a
járműforgaimat. .

A polgármesteri hivatal szerint a lámpa elhelyezését az is
indokolja, hogy a közelbe, a volt endrődi pártházba költözik
a kisegít6 iskola, melynek diákjai így minden bizonnyal biz
tonságosabban kelhetnek át az úttesten. Valószínűleg lesz
majd néhány játékos kedvű fiatal, aki a gomb rendszeres,
gyakori megnyomásával akár 10-15 percre is megakaszthatja
a 46-os számú fóút forgalmát, s hosszú kocsisor torlódik majd
össze az úttest mindkét oldalán...

-oke-

li Pecten Kft. mintegy 1 mil
lió forinttal kedvezőbb ár
ajánlatot adott.

A polgármester ezzel
kapcsolatban elmondta,
hogy ez nem jelenti azt, hogy
minden esetben az önkor
mányzat cége aGyomaszolg
Kft. kap majd megbízást.
EgyébJént pedig lehet olcsó
árajánlatot is adni úgy, hogy
a tervben nem szerepel min
den elvégzendő feladat... 
mondta a polgánnester.

Elköltözik a gyomai piac
Mostmár bizonyos, hogy

néhány hónap múlva a ter
vek szerint jövő májusra új
helyre költözik a gyomai pi
ac. Az önkormányzat a Győ

zelem Tsz volt gépműhe

lyének a területén építtet egy
6 ezer négyzetméteres piac
teret. A beruházásra pályá
zatot írt ki a városháza,
melyre öt cég jelentkezett. A
munkát a Gyomaszolg Kft~

nyerte annak ellenére, hogy
például az ugyancsak helybé-

Pénzt a kórháznak

...ide

Mezólúr Város Kórház
Rendelőintézetealapítványt
hozott létre a műszerezett

ség javítására, a meglévő

szellemi kapacitás jobb ki
használására, új eljárások
bevezetésére, valamint az
orvosok és az egészségügyi
dolgozók képzésére, tovább-

képzésére. A kórház igazga
tó főorvosa kérte városun
kat, hogy támogassa a
Mezótúr Város Kórház
Rendelóintézet Fejlesztésé
ért Alapítványt. Gyoma
endrőd város képviselőtes

tülete c célra 100 ezer forin
tot szavazott meg.
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Még időben ellopták a festményeket
Nem hiába nevezte a

korabeli kritika Corini
Margitot az éjszaka fes
tőjének. A gyomaend
rődi Katona József
Művelődési Ház klub
termében kiállított és
tárolt festményeit július
1Q-én péntekről szom
batra virradó éjszaka
lopták el ismeretlen
tettesek. Azóta a ren
dőrség is a sötétben ta
pogatózik. A tettesek
ugyanis távozásukkor
az összes helyiséget be
szórták a falon talált
poroltó készülékkel, s
így minden nyomot el
tüntettek maguk után.

A "műgyűjtők" csu
pán egy nagy méretű

(160x85 cm) képet
hagytak a falon, illetve
a művelődési központ
igazgatói irodájában lé
vő festmény is a helyén

maradt. Így is 17 fest
ményt loptak el.

Pénteken este 10
órakor zárták be az in
tézmény ajtajait és a ta
karítónő másnap,
szombaton reggel vette
észre, hogy az udvar
felöli bejárati ajtót be
törték. A tettesek ez
után kifeszítették az
irodaajtók, megkeres
ték a klubterem kul
csát, s így urasan ki
tárhatták a "képtár" aj
taját. Tehették mindezt
azért is, mert a művelő

dési házat és a festmé
nyeket semmiféle
biztonsági berendezés,
még ablakrács sem védi
az illetéktelen "műpár

tolóktól". A város tulaj
donában lévő 50 Corini
festményre egyébként
évekkel ezelőtt képen
ként 5 ezer forint esz-

mei értéken kötöttek
biztosítást.

Az ügy annál is in
kább bosszantó, mert a
művelődési központ
szomszédságában már
készül a majdan biz
tonsági felszereléssel is
ellátott képtár. Egy
éve alakult meg a Gyo
maendrőd Város Köz
gyűjteményeiért Ala
pítvány, melynek szám
lájára csak gyéren csor
dogál a pénz. Az eddig
elvégzett felújítás is
Szerető Béla önkor
mányzati képviselőnek

köszönhető, aki ingyen
végeztetett munkát a
leendő képtár épüle
tén.

A Corini képeken kí
vül itt lesz a helye Vi
dovszky Béla 14
festményének is, amely
közül B-at az Endrőd

és Vidéke Takarékszö
vetkezet gyomai fiókja
őriz, természetesen ri
asztóval felszerelt épü
letében. A 14, nagy
méretű Vidovszky fest
mény a városháza ta
nácstermében talál
ható. (Láng Miklós a
Vidovszky Emlékbi
zottság budapesti elnö
ke a napokban Gyo
maendrődön járt és tá
jékoztatta a város veze
tőit, hogy végren
deletében Gyomaend
rődnek adományoz
majd 7 Vidovszky fest
ményt.)

A 17 ellopott Corini
festmény értéke mint
egy 720 ezer forint. A
rendőrség országos kö
rözést adott ki a képek
visszaszerzésére.

-oke-

Ilaloll a· kúlban
Bacsik Sándor 40 éves,

nagylaposi rokkantny.ug
díjas (mindkét karja hi
ányzik) július 8-án azt
mondta élettárs ának,
hogy elutazik vonattal
Budapestre, de közölte,
hogy még aznap este ha
zajön. Nagylaposi házá
ban élettársa várta, aki ült
a sötét szobában, kávé
zott. Már az utolsó vonat
is elment, Sándor azon
ban késett...

Bacsik Sándor édes
anyja két házzal arrébb,
az utca másik oldalán la
kik. Akkor, 8-án este 10
órakor feküdt le, majd ar
ra ébredt, úgy éjjel fél 2
tájban, hogy fia élettársa
kiabál és veri az ajtót: 
Jöjjön azonnal, mert Sa
nyit két férfi és egy nő

most ereszti bele az udva-

ron lévő kútba! Szaladjon
a rendőrségre telefonálni!
- rimánkodott Sanyi élet
társa, meséli könnyezve
Bacsik Sándor édesanyja,
aki azonnal átment a tett
helyre. A· rossz kút kává
ján rajta voltak a deszkák
- (nehogy a tyúkok bele
essenek). Elhúzták, de az
éjszakai sötétben nem lát
tak semmit. Leengedték
hát a vödröt, s érezték,
hogy odalent megakad va
lamiben. A két asszony át
hívta a szomszédot, aki
lámpát is hozott magával,
és bevilágított a kútba.
Bacsik Sándor valóban ott
volt, holtan.

A rendőrség a helyszí
nelés utáni kihallgatások
kal megkezdte a nyo
mozást.

-oke-

COLOR SHOP
A régi helyen új választékkal
ismét megnyílt

Gyomán a
papírbolt, Color

Shop néven.

Papír, írószer,

Nyomtatványok,

Tapéták,

Könyv,

Játék,

Sooter's Foto.

Már most gondoljon a tanév
kezdetre!
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Gramme/ini! Viharsarok,
Forexeort és a Tímek

Tájék ztató a negyedik
ká'pótlá/i tÖlYény,öl

Azok a személyek, akik kárp6tlási jegyükért termöföl
det kívánnak szerezni, igénybejelentésüket most kell
hogy megtegyék a postahivatalokban kapható nyomtat
ványokon.

A kitöltött lapokat - akik Gyomaendr{)dön kívánnak
földhöz jutni - a Városháza Igazgatási Csoportjánál
(Szabadság tér 1.) és a Hivatal Kircndeltségén (Fő úl 2.)
adhatják Ic.

Határidő:

1. kárpótlás i törvényben érintettek: 1992. augusz
tus 15.
2. kárpótlási törvényben érintettek: 1992. augusz
tus S.
3. kárpótlási törvényben érintettek: 1992. augusz
tus 30.

A Viharsarok Halászati
Tsz egykori halfeldolgozó
üzemének kapuja mellett
most a Forexport Kft. fel
irat hirdeti a tulajdonos
váltást. A Forexport az
olasz Grammelini cég tu
lajdona 51 százalékban, a
többi a halászati szövetke
zeté. S még egy lényeges
különbség, hogy a hal he
lyett nyulat vágnak. A
nyúlvágó-hidat hogy a do
log azért ne legyen olyan
egyszerű a Timek Kft.
bédi.

A Timek KJt.-t a Nyí
regyháza, Debrecen,
Szolnok, Szeged, valamint
Békés megye térségében
működő nyúlfelvásárlók
alakították, s amikor az
üzlet az olasz cég és a szö
vetkezet között megköt
tetett, akkor a
tulaj donosok a Timek
Kft.-re bízták a nyúlvágó
híd üzemeltetését. N a
mármost - mi sem
bizonyítja jobban az üzleLi
élet bonyolult voltát -, az
olasz fél is részes a Timek
Kft.-ben. Mindezt a Ti-

mck ügyvezető igazgató
játóI tudtuk meg, aki el
mondta azt is, hogy ez
idáig az úgynevezett új
zélandi fehér nyúl volt a
"divat", viszont most újra
kezd kapós lenni a tarka
nyúl, ami egyébként is a
betegségekkel szemben
ellenáJlóbb fajta. Viszont
a fehér nyuszi bundája ka
pósabb és dr,ígább. A
nyúlbőrt egyébként külön
forgalmazónak, egy belga
cég magyarországi képvi
seletének adják el.

Az olasz fél hetente két
alkalommal szállítja el a 0
2 celsius fokra hűtött, le
vágott nyulat. Ez havonta
100-130 ezer kilogramm
nyulat jelent. A vágóhíd
54 dolgozójának tehát
mintegy 80 ezer nyulat
kell kiheleznie.

Az ügyvezető elmond
ta, hogy a nyúlpiac nem túl
nyugodt. A kilónkénti ár
70-80 forint között inga
dozik, s a tenyésztőnek

egy-két forintos különb
ség is sokat jelent. Sajnos
a felvásárlók között sem-

milyen egyezség nincsen.
Békés megyében egy du
nántúli vágóhíd is foglal
koztat felvásádókat, akik
csupán 10 százalékát ve
szik meg az itteni nyulak
nak, de azt azért kilónként
80 forintot adnak. Ugyan
akkor a gyomaendrődi vá
góhíd éveken át biztos
felvásárlóként 70 forintot

ad, viszont van olyan nyúl
tenyésztő, aki mégis he
csapottnak érzi magát. Az
ügyvezcL6 - aki nem az
ésszcrlí verseny ellen van
-, reméli, hogyanyúltartás
és felvásárlás körül is el
öbb-utóbh korrekt maga
tartás alakul ki.

H.E.

Telefon:
67-31 522

JÓ ÚTON JÁR, HA A
PROMINENTET VÁLASZTJA!

Bt.

.:.:.:.;.:,',:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.;';':'. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..;.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.;.:.:.:-:.;.:.:.:.:.:.;.:. :.:.:.:.:.:.;.:.:.:.;.:.:.:-:.;.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.;.:.:. ;.;.;.;.;.:-:.;.;.:.;.;.:.;.;.;.;.:.;.:-:.;.;.:.:.:.:.:.:.: ...,. ;.;.:.:.;.;.;.;.;.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-: .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.: .:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.; .....;.·t
~ bOtlJNENf

5500 Gyomaendrőd,

Kossuth u. 18.

i

l * úTÉpíTÉS fővállalkozásbana tervezéstől akivitelezésig.
(Referenciamunka: Hunya, piactér)

* Csatornázás, útfelbontás utáni aszfaltozás, útjavítás, kátyúzás.
(Referenciamunka: Dévaványa, Móricz utca)

* Autóbejárót készítünk családi házakhoz is különböző technológiákkal,
például: melegaszfalt vagy itatásos hengerlés.
* Szennyvízcsatorna tervezést is vállalunk.

l Érdeklődn; ;~~:~ak;::b:~~:::á~:~~r:d~;~~etéff;~~~· telefonon.
. . "....... . . .. .. .. . .. .. .. .. " " .. " " " " " . . . . . . . :.~.l

.':':':':':':':':"':-~':'>:':';':':'::~':.,"'.'.'.' '.·.·:·..:·:·.· ·...,.·.·.·.·.·.·.·.v.·.·. . ~ ,...... . ~.....•.......~ .
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Csak az árokparton ülve szabad sörözni?
AGyomaendrőd és Vidé

ke AFESZ május közepén
nyitotta meg a Kossuth úti,
felújított 6-os bisztrót Tök
6-os Söröző néven.

Néhány hete a söröző

előtti kerékpártároló helyé
re fehér székeket, aszta
lokat, napernyőket tettek az
üzemeltetők. Színesebb lett
az amúgy kopár és unal
mas utca és a vendégek kul-

turált körülmények között
hűsölhettek az utcai aszta
loknál.

Ám a polgármesteri hiva
tal illetékesei úgy döntöttek,
hogy nem engedélyezik a
Tök 6-os Söröző előtti mini
kerthelyiséget mert akadá
lyozzák a gyalogos forgal
mat. Az endrődi Melódia
Presszó előtt elhelyezett asz
talok és székek ellen nem

voll kifogása a helyi hata
lomnak, amely egyébként
nem győz hangot adni azon
igényének, hogy városunk
nak szépülnie kell, mert
mégis csak szégyenletes,
hogy a tőlünk nyugatabbra
lévő települések szebbek,
gondozottabbak, mint Gyo
maendrőd. Az is igaz, hogy
más, nagyobb forgalmú vá
rosokban a vendéglők előtt

elhelyezett ül6alkalmatos
ságok senkit sem zavarnak.
Gyomán viszont igen. Né
mi vigaszt jelenthet azon
ban, hogy a kocsmák és a
palackozott italboitok előtt

az árokparton ülve lehet sö
rözni. Végül is a városkép- .
hez (nálunk) ez is
hozzátartozik - útban Euró
pa felé.

:[:**

- "István-nap szépe '92"
Szépségverseny két kategóriában 14-18 év közöttiek és 18

éven felüli nők jelentkezhetnek előzetesen a Művelődési

Központban illetve a helyszínen 11.00 óráig!
-"Láb szépségverseny" fiúknak, férfiaknak 14 éves kort61,

jelentkezés a helyszínen 11.00 óráig!

A Művelődési Központ programajánlata
Augusztus 3-14. "Ki, mit gyűjt?" - kiállítás a lakosság

féltve őrzött anyagaiból. (bélyeg, képeslap, lepke, stb.) Meg
tekinthető: hétköznap 9-16 óráig.

Augusztus 14. 20.00 óra - A Református templomban a
japán HAMAOKA város kórusának koncertje. Kisér: a KO
TO zenekar

Augusztus 20.13.00. órától a Szabadság téren "István-napi
vigadalom" - gyermekműsor, paródia, divatbemutató, nép
táncműsor, este bál a PaviloI).ban az újra együtt játszó LE
ZER együttes kíséretével. Ugyességi játékok. Mindenkit
szeretettel várunk!

apró!azIngyenes

DÖGmElEG
/szepe1stván-nap

)92

Ingyenes apróhirdetések!
Kála és aszparágusz tövek

nagytételben és olcsón el
adók.

Érdeklődni: Varga József
Gyomaendrőd, Katona J. u
26.

***
4 szálas 2 tűs Japán Singer

tisztázó-varrógépemet el~d

nám. Irányár: 50.000 Ft Er
dekl6dni: Bogya Jószefné
Gyomaendrőd, Október
6.ltp. 8/10.

***
Jó álla potban lévő 350

köbcentiméteres Jawa Ce
zett eladó. Csere is érdekel.
Putnoki László Gyomaend
rőd, Gárdonyi u. 83.

***
Aerobic magnókazettát

keresek megvételre vagy át
másolásr:.a. Gyorga, Bocskai
u. 60/1. Arvainé Eva

Gyomaendrőd, Vásártéri
ltp. 14/2. szám alatti 2 és fél
szobás, gázfűtéses, földszinti
lakás kis kerttel eladó. Be
inschróth Ádámné Gyoma
endrőd, Vásártéri ltp. 14/2.

***
Kétszo bás, családi ház

sürgősen eladó. Érdeklődni:
Gyoma, Batthyányi u. 4. dél
után

***
Kulcsmásolást vállalok!

Kedd, csütörtök délután.
Endrőd Baross u. 25. (Erdei
gumiszere16vel szemben lé
v6 utca)

*:!l:*

Ház, lakás, nyaraló és
~Ietbiztosítás megkötése az
Allami Biztosító üzletköt6
jénél! Lapatinszki Sándor
Endrőd, Baross u. 25.

ASzó- Beszéd díjmentesenjelenteti meg a7.0knak az
olvasóknak az apróhirdetését, akik azt azalábhi sze!vé
nyen kiilciik be megjelentetés céljából. A szelvényen a
megjelölt helyre kell beírni a kívánt szöveget, és a szel
vényt levelezőlapon vagy borítékban kell elküldeni a
következő címre: Szó- Beszéd Gyomaendrőd Dobó u.I ~~57~iótIJ~~~g~,'!é"ZÖVege nem ,,,,,Im,,hat tizenö' III

.~:~..: ..:~..:~.:;..:;..:~.,~1.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fM

. !tl~.1::,».~.:.: Feladó neve: w."

F• •,:; Címe: -.. t~~~

tf A pr6hirdetés szövege' ~r~

I ••••~.:.......................................:.... •..•:.•••: r~,:;.:·.,:~·.:.[:..!..:l..:~i.:•.
~t~ ...,': ..
:~:~..~x:!·!:r::': ~:·:-:i

~~fui .. o' •••••••••••••••• o' o' o'o'.o' ••••••••••• o'o'o'....... ~••:~•••~:~••:i:~~:t:'".::::...::·.•:::..•

k~:~.:~:~..;:~.~.j , .:. . Aláírás: .
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.~ ti~
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;'t:mttg@nm@nms:mm@nm:nm@nmm;nmtKg1tmm?tn1}]mmJ]~l~~



16 Szd- Beszéd 1992. július

A fojtogató főnök fellebbezett

== IPARKER ==

lotl6ng a
bútolüzemben

Nótári művezető ki
akarta nyomni
Bábel szemét

hogy az nem a munkatársi
kapcsolatokat erősítette.

Minden alkalommal ígére
tet tett, hogy megváltozik, de
nem így történt. Idén egyszer
Bótos József kollégánknak
ment neki, most pedig Bábel
Sándor következett. Mind
két eset után feljegyzést ké
szítettem a szövetkezet el
nökének és kezdeményez
tem a fegyelmi felelősségre

vonást. Az els6 esetben a ve
zetőség úgy döntött, hogy
utolsó figyelmeztetésben ré
szesíti Nótárit, s most a má
sodik esete után a szövet
kezet vezetősége művezetői

munkaköréból alacsonyabb
beosztásba helyezte. Most
mintáz6 asztalosként, keve
sebb bérért dolgozik. Úgy
vélem igen humánusan dön
tött a vezetőség - mondta
Farkasinszki Sándor.

Nótári Józseft61 megtud
tuk, hogy a munkaügyi dön
tőbizottsághoz fellebbezést
nyújtott be, de az esetet nem
kívánta kommentálni...

H.E.

Bábel Sándor: "Alighogy kiléptem az ajtón Nótári rámug
rotL."

nek 'egyébként már nem ez
volt az első esete. Ez év má
jusában minden ok nélkül
felém hajított egy vasvillát, s
majdnem a mellettem lévő

17 éves fiatalembert találta
el... mesélte történetét Bá
bel Sándor, akinek ügyéről

az üzemvezető jegyzőköny

vet is felvett.
Bábel Sándor elmondta

még, hogy Nótárinak több
hasonló ügye volt máF az
üzemen belül és kívül. Alta
lában fojtogatások, de egyéb
tettlegességek is elMor
dultak. Farkasinszki Sándor
üzemvezető szerint Nótári
József ideges alkatú ember.

Több alkalommal voltak
már súrlódásai a szövetkezet
dolgozóival, főleg akkor,
amikor már néhány konya
kot megivott. Ennek ellené
re ezt a fajta idegességet
igyekezett úgy beállítani,
hogy a szövetkezet miatt ide
ges, és a szövetkezet sorsá
nak jobbrafordításán fára
dozik, s ezért beszélt úgy
gyakran az emberekkel,

menjek be vele az irodába.
Bementem, leültetett magá
val szembe. "üreg, nem vagy
te egy buta ember, de miért
avatkozol be olyanba, ami
hez nem értesz?" kérdezte
tőlem. Mondtam neki, hogy
Józsi, ez mással is előfordul.

"De te lejárattál egy fiatal
segéd előtt!" panaszkodott
tovább, majd lelkizett még
egy kicsit. Mikor végzett ak
kor azt mondta, mehetek.
Elindultam és alig értem ki
az ajtón át ai udvarra, a be
járati ajtó előtti lépcsőről a
hátamra ugrott. Hasraes
tem, majd mikor megfordul
tam rátérdelt az ágyékomra
és a nyakamat kezdte szo
rongatni. Azt kiabálta, hogy
"megfojtalak!" Ezt többen
is hallották. Alighogy a nya
kamat megszabadítottam a
kezétől, a bal keze mutató
és hüvelykujját a szemembe
nyomta, és azt ordította,
hogy "kinyomorrt a sze
med!" Szerencsére a kiabá
lásra kijött az épületból
Farkasinszki Sándor, az
üzemvezetőés ő vette le ró
lam Nótári művezetőt, aki-

Az Iparker Kft. akciója!
500 forint feletti vásárlás esetén sorsjegyet adnak az

alábbi üzleteink:

Élelmiszerbolt (Fő u. 214)
Iparcikk bolt (Szabadság tér 5.)
Vegyesbolt (Bajcsy u. 71)

A fónyeremény egy birka és még számtalan értékes
nyeremény!

A sorsjegyek húiása: 1992. szeptember 28.

A nyertes számokat a Szóbeszéd októberi számában
közöljük.

Botrányos jeleneteknek
lehettek szem- és fültanúi
június 26-án pénteken dél
qtán fél kettő tájban a Fa-és
Epítőipari Szövetkezet Lé
vai úti bútorüzemének dol
gozói. Láthatták, hogy az
irodaépület e16tt Nótári Jó
zsef művezető leteperi az
üzem egyik dolgozóját, majd
fojtogatni kezdi, néhány pil
lanat múlva pedig a dolgozó
szemét próbálja kinyomni...

Az eseményekről a szen
vedő fél Bábel Sándor se
gédmunkás számolt be.
Lapunknak elmondta; hogy
défután negyed kettőkor az
egyik fiatal segéddel üveget
vágott az udvaron, mikor
odament hozzájuk Nótári
József azzal, hogy majd ő

megmutatja miként kell
üveget vágni. Kivette hát a
segéd kezéből az üvegvágót
és végighúzta az üvegen.

Mondtam neki, hogy ko
cogtassa meg egy kicsit, ám ő

ezt nem tette. Erre le is tört
belőle egy darab. Selejtet
csinált. Ugye mondtam,
hogy el fog törni, szóltam rá,
erre ő azt mondta, hogy
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Utcán ne
számold a
pénzt, mert
elveszik
RENDŐRSÉGI HÍREK

Or~zá90'kerékpárút

Kép: A tervezett országos kerékpárúthálózat (a szaggatott
vonalak az 1996.ig megépítend{), tervezett utakat jelzik)

Július l2-én a Hősök

úton az Interminor Sörö
ző előtt két motoros egy
másba szaladt. Az egyik
motor utasa a baleset kö
vetkeztében csuklótörést
szenvedett.

A DY-WA Kft. üzleté
be július l4-ről IS-re vir
radó éjszaka betörtek és
mintegy 230 ezer forint
értékben vittek cl televí
ziókat, videomagnókat,
mikrohullámú sütőt, s más
műszaki cikkeket.

Július IS-én szerdán
feltehetően álkulcscsal
mentek be ismeretlenek a
Petőfi és a Lehel utca
egy-egy házába. Az egyik
helyről 121 ezer forintot,
a másik házból 50 ezer fo
rintot vittek el a feltehe
tően cigány tettesel<:.

Július 16-án csütörtö
kön telefonáltak a ren
dőrségre, hogy az OTP
előtt egy fiatalember ki-

abál segítségért. Az ügye
letes járőr a helyszínre si
etett. A fiatalember el
mondta, hogy az OTP
ben mintegy 40 ezer fo
rintot vett fel, s távo
záskor az OTP előtt az
utcán újra megszámolta
az összeget. De nem ért

,A végére, mert 3 fiatal
ember körbefogta, ki
kapták a kezéből a pénzt,
és a zsákmánnyal együtt
elfutottak. A rendőr kér
te a károsultat, hogy te
gyen feljelentést a
rendőrségen, de a fiatal
ember azóta sem jelent
kezett.

Újra napirenden van
nak a hétvégi ház-betöré
sek. Hetente 3-4 esetet
jelentenek a rendőrségen.

A betörők visznek min
dent, ami mozdítható:
horgászbotokat, kerék
párokat, kismotorokat,
televíziókat, ..

Magyarországon
1996-ig mintegy 2100
kilométer hosszúságú
kerékpárút-hálózatot
terveznek megépíteni.
Ez megteremtené a biz
tonságos, energiataka
rékos, környezetkímélő

közlekedés lehetősé

gét, és biztosítaná a sza·
badidő hasznos eltöl
tését. Gyorsabban fej
lődne a falusi turizmus
és a természetjárással
együtt a kerékpározás
az egészségfejlesztés
hez is hozzájárul, azaz
egészségesebb élet
módra nevel. Emellett
természetvédelmi terü
leteink, nemzeti parkja
ink levegője is védett
marad, s ezeket az ed-

digieknél is jobban
megismerheti az, aki
nek nincs autója, de van
kerékpárja. A kerék
páros turizmus könnye
dén összekapcsolható a
vízi turizmussal.

A tervezett kerék
párút más országok
már meglévő kerék
párútjaihoz, így például
a Passau-Hamburg, il·
letve a tervezett Alpok
Adria-Balaton kerék
párútvonalhoz is csatla
kozik.

Városunk abban a
szerencsés helyzetben
van, hogy mint az tér
képünkön is látható
Gyomaendrődön is át
halad a tervezett kerék
párút.

Hagyományos, verseny és
mounten bike

KERÉKPÁROK
és kerékpáralkatrészek nagy választéka,

valamint gázkészülékek,
alumíniumradiátorok (radal és panel

kivitelben) kaphatók a METÁL STOP
Vas-műszaki Boltban!

NÁLUNK MÉG OLCSÓBB!
Várja kedves vásárlóit a _METÁL STOP
Vas-műszaki Bolt Gyomaendr6dön a

Bajcsy út 44. szám alatt!
Telefon: 67/31-909
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Erőemelő

eredmények
I

. I

csúcsfelhúzásban 265
kilógrammot ért el.

Agárdi László 685 1<.i
lógrammos teljesítmé
nyével s ú lycsoport
j*ban a nyolcadik lett.
O guggolásban 250,
fekve nyomásban 185,
felhúzásban 250 kiJó
grammal tudott meg
küzdeni.

A fiúk következő

erőpróbájára ez év ő

szén, az országos fel
nött bajnokságon kerül
sor, és ígérik, hogy
éremrnel térnek haza.

M.L.

fel a dobogó legfelső

fokára.
Nézzük, mi is történt

az EB-n! A kontinens
22 országából 137 ver
senyző jött el Buda
pestre. A mezőny erős

ségére jellemző volt,
hogy a tavalyi világbaj
noki eredmények itt a
dobogó legalsó fokára
sem voltak elegendők.

Földi Attila súlycso
portjában 690 kiló
grammos új országos
felr.őtt csúccsal a 4. he
lyen végzett, a magya
rok közül ő bizonyult a
legeredményesebbnek.
Guggolásban 250, fek
ve nyomásban 17S - ez
új országos felnőn

most az orosházi szí
nekben indult - a 82,5
kilógrammosok között,
687,5 kilógrammos ösz
szetett eredménnyel, a
mely új felnőtt /!/ csúcs,
az első helyen végzett.
A 90 kilógrammosok
súlycsoportjában Csath
Imre 620- szal harma
dik és Agárdi László a
125 kilógrammosok kö
zött 702,5 kilógrammal
az első lett. Agárdi
László mindhárom fo
gásnemben és így ösz- .
szetettben is új jugior
csúcsot állított fel. O és
Földi Attila korcsoport
jukban immár második
alkalommal léphettek

/

N o, nem a svédor
szági Labdarugó Euró
pa-Bajnokságról, ha
nem a június i2. és 14.
között Budapesten le
bonyolított Erőemelő

Junior Európa-Bajnok
ságról lesz szó. De ha
ladjunk időrendben,

ugyanis az EB~t május
16-17-én szintén Buda
pesten az országos juni
or bajnokság előzte

meg.
Itt Földi Attila - aki

jelenleg a sorkatonai
szolgálatát tölti, így a
gyomaendrődi helyett,

Az
;.

Endr"d és Vidéke

Takarékszövetk zet
- közgazdaságtudományi egyetemi vagy

pénzügyi és számviteli főiskolai végzett
séggel,

- legalább 5 éves pénzintézetben szerzett
gyakorlattal rendelkező ügyvezető igaz
gatót keres.

Fizetés: megegyezés szerint.

A jelentkezéseket 1992. szeptember l-ig, szakmai önéletrajzzal, valamint a vég
zettséget igazoló bizonyítvány másolatával az alábbi eimre kérjük.

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd, Fő u. l/l.
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A nyertesek A Szóbeszéd június; ~z{Jmáh;lJl közölt kere~zl'
reJlvcny helyes megfejtése: hel gorog fJim elll}e

volt: Mllgllviselelböl elégtelen, A vágyak lagímája, Kaloná k egyenruha nel·
kül, Vasárnap soha, Akinek meg kell halnia, Athén önliigc. Elektra.
A békési MediSweet Élelmiszl'ripari, Kereskedelmi és Szolg,iltatcí Kf!. által
feiajánion ~j,indékokközül egy zsák (50 kg) kristálycukrot nyen Szeret6lsl·
vnnné (GyomaemJrŐd,Vásártéri ltp. 26 Il/5). egy il MedlSweel lermékelb61
készítell 1200 forint énékű édesség aj<~ndé~kosaralTakács Bálint (Gyoma
endr6tJ, Vásártéri ltp. 5/4) kapja, Horvnth Eva l (jyomaendr6tJ. Gyóni u. 33)
pedig kél kilogramm idei. első osztályú akácméaellesl. boiJogabb. A nyere
mbyd:et ~ MeJiSweel Kr!. jUltatja el a nyene~eknek. akiknek szcrkcszt(is('·
günk gra(u);íl.

Fém

Trélálkozik

srr

... KrOger

Bélai

Vissza: ti

nédzser

Szerb

diákváros

TIltószó
Cseh pénz

(csahOl)

Vlzesés

Homorú

Téell

Szin

Olasz

névelő

Pék

angolul

Bála egyik

felel

A nyeremények
A karikalúra poénjjt a l-es ~s a II·es sl.i.Ímú ~orokban laláljjk. A keresztrejt
vény helyes megfejlésél. il poént augusztus 19-ig kérjük beküldeni aSzóbe·
széd szerkesztőségénekcfméíC~: 5500 Gyomaendrőd.Dohö u. 20. A
levelezőlapra kérjük ragassz.lkrá az Ipnrker Kft. cmblémájllt. A helyes meg
fejtési beküld6k közül 3 szerencsés olvasónk il gyonwcndrőtJi Iparker Kfl. ;il
lal felajánlotl ajándékok lulajdonosa lehel. Kisorsolullk egy Cormor.m
teleszkópos, 3 méteres horgílszbotol, 2500 forint értékben, egy 1000 forini
értékű l\jándékkosanll, és egy 500 forinlOS vásárlási utalványt. 1\ nyertesck
nevél lapUl'.k~övelkezó. augusztusi szá· - IPARKER _
mában kozolJuk. _ _
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Nekiment a fának ~es meghalt
Sok a baleset és az ittas vezető

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

--

(5. oldal)

--
•zs

Samara
a

Leégett

nak éppúgy, mint a hajdúszo
boszlói orgazdájuk.

Dévaványán is sikerült egy
több f6s, változó összetételű

bandát elfogni, akik Gyomára
is át-át ruccantak néhány ví
kendházat feltörni. A banda
gazda N. T. dévaványai lakos
előzetes letartóztatásban van,
s eUene egyébként még min
díg folyamatban van egy bün
tetőeljárás lopás vétsége
miatt.

gépjárművezetőt állítottak
meg az intézkedőrendőrök.

Ugyancsak rendőrségi hír,
hogy két betör6banda is kéz
rekerül:. A gyomaendrődi J. J.
és B. L. alaposan gyanúsítha
tók többrendbeli nagyértékű

lopással. A két fiatalember
tört be a közelmúltban aDY
WA Kft. üzletébe, ahonnan
230 ezer forint értékben vittek
el különböző műszaki árukat.
Előzetes letartóztatásban vanc

~ ...
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zette gépkocsiját, s letért az
útról, majd egy fa állította
meg. 6 és utasa is súlyosan
megsérült.

Augusztus 23-án B. GY.
dévaványai lakos IFA teher
autójának pótkocsija az ENe!
előtt felborult. Sérülés nem
történt, de az alkoholszonda itt
is elszínez6dött.

A rendőrségen megtudtuk,
hogy rengeteg az ittas vezetés.
A nyári hónapokban 25 ittas

Augusztus lQ-én egy né
met állampolgár személygép- .
kocsijával elütötte A. V.-né
gyomaené.:'6di lakost, aki sú
lyos sérülést szenvedett

Augusztus 15-én a 83 éves
Varga Józsefné az úttesten át
alcarta tolni keréIcpárját körül-·
tekintés nélkül, és Tóth 'Lajos
budapesti lakos személygép
kocsival elgázolta. Az idős

asszony súlyos sérülést szen
vedett Ugyancsak ezen a na
pon a körösladányi úton a
feltehet6en ittas F. J. személy
gépkocsijával nagy sebesség
gel az útmenti csatornában
kötött ki. A gépkocsivezető

súlyos sérülést szenvedett
Másnap az ittasan vezető

O. F. gyomaendrődi lakos sze
mélygépkocsijával nekitola
tott B. L. helybéli lakos
Mercédesének. Személyi sé
rülés nem történt

A következő nap sem múlt
el baleset nélkül. Augusztus
l7-én délelőtt a Napkeleti
vendéglőelőtt a zebrán Dávid
István mewtúri lakos elütötte
Pintér Józsefet, akit nyílt láb
szártöréssel vittek kórházba.

Augusztus 21-én halálos
baleset történt. V. L. gyoma
endrődi lakos ittasan, bukósi
sak nélkül motorozott a
téglagyári úton, s egy fának
ütközött, s a baleset következ
tében meghalt

A körösladányi úton Sz. K.
körösladányi lakos augusztus
22-én feltehet6en ittasan ve-

HALÁLOS FŰRDŐ.ZÉS?
Eltűnt egyfiatalel11ber

Augusztus 30-án hajnali háromnegyed három
kor az esti szórakozás után a Hármas-Körös sza
badstrandjára ment fürödni barátnőjével Tímár
Zoltán, 28 éves fiatalember. Mivel úszni nem tu
dott, ezért a partmenti sekély vízben várta barát- .
nőjét, aki viszont beúszott a folyó közepéig. Mire
visszatért Tímár Zoltánt nem találta sehol. Egy
ideig kiabált, szólogatta a parton, de hiába. Au-

gusztus 31-én Tímár Zoltán hozzátartozói beje
lentést tettek a rendőrségen afiatalembereltüné-·
séről. A rendőrség szerint Tímár Zoltán feltéte
lezhetően a folyóba. fulladt. Mindenesetre kérik
mindazokat, akik az üggyel kapcsolatban bármi
lyen érdemi felvilágosítást tudnak adni, értesít
sék a rendőrséget. (Telefon: 31-633)

Ufó a Hősök útján
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Megalakult a földrendező bizottság

Hanyecz nem támogatta Hunyát

Szívenszúrják-e a
város pezsgő életét?

vasolta az önkormányzat
képviselőjéül.

Az önkormányzat au
gusztus 27-i ülésén többen
hozzászóltak. A meghívot
tak közül Hanyecz Margit
kisgazda elmondta, hogya
párt tagsága Hunya Lajos
képviselőtnem javasolja a
földrendező bizottságba,
mivel nem képviseli méltó
an a kisgazda érdekeket.

C::unya Lajos inkább a
tsz-ek érdekeit képviseli. Ő
már régen nem kisgazda.
Anélkül, hogy a pártot tájé
koztatta volna, gazdakört
hozott létre. A párt gyűlése
ire el sem jön, s a tagságat
sem tájékoztatja az önkor-

. mányzati kérdésekr61
mondta többek között Ha
nyecz Margit. Hunya Lajos
nem válaszolt az őt ért vá
dakra.

Kérjük és bízunk a magas vezetők jóindulatá
ban, hogy kérésünk nem volt hiábavaló. Ne
virágoskertet csináljon a város f6terén, az nagy
luxus a mai világban. Ezzel az intézkedéssel
végleg szívenszúrnák a település pezsg6 létét,
életét.

Tartsák meg a piacot itt, ahol könnyen el éri
a nép mint - eddig, egyéb hivatalos dolgaik
összekapcsolásával együtt."

Dr. Frankó Károly polgármester lapunknak
elmondta, hogy tulajdonképpen nem igazán érti
az aláírók tiltakozását, hiszen mégiscsak egy
áldatlan állapotot kívánnak megszüntetni az
zal, hogy jövő májustól a volt gépállomás terü
letére viszik a piacol. Itt 6 ezer négyzetméter
burkolt téren, kulturált módon asztalokról érté
kesíthetnek az árusok, lesz elegend6 parkoló.
Csak azért mert a mostani piac közelében ia
kóknak 800 méterrel odébb kell biciklizniük.
még nem lehet indok a tiltnkozásra. A város
f6tere és annak környéke nem igazán alkalmas
a piacok megtartására, ezt mindenki beláthatja.

Augusztus 27-i dátummal Kruchió Gábor és
Molnár József gyomaendrődi lakosok több
mint 700 aláírássalleveletjuttattnk el a polgár
mesteri hivatalba, melyben li/lakoznak a piac
tér megszüntetése ellen.

, 'Felháborodással vette tudomásul Gyoma
vevő és eladó közönsége piacának elvivését
egy, a meglév6nél százszor rosszabb helyre. A
nemzetközi piacot elvihetik, de az nem érdemel
13 milliót a lakosság 10 százaléka kedvéért.
Nincs központban, nincs út csak kett6, az egyik
lezárva a sorompó miatt, ami előtt a várakozó
autók a Katómalomtól a német templomig áll
nak. Ha mehetnek elvesznek minden forgal
mat, a másik út a benzinkutat látja el. Kinek az
agyában született ez a halvaszületett elképze
lés. Mire van a népnek szavazati joga, ha sor
sába nem szólhat bele?!

A helyzetet felismerve gyűjtöttünk aláírást,
ami a piac maradása mellett jóval meghaladja
az ezer f6t, holott nem vettük nyakunkba a
várost, csupán a családtagok egyike írhatott alá.

miatt

Némi vita után három új
név került a kiválasztottak
listájára: Seprenyi Lajos,
Szabó Imre és Béres József.
E három névb61 egyet lehe
tett volna választani, de Je
nei Bálint javaslatára
Hunyad S. Péter nevét ki
vették a jelöltek közül,
mondván, hogy már idős

ember, Budapesten él, s a
bizottságban csupán repre
zentatív részvételre nincs
szükség. A vidéken él6k
képviselőjéül viszont he
lyette Szabó Imrét válasz
tották be. A megmaradt két
jelölt közül pedig 10 támo
gató szavazattal Seprenyi
Lajos nyert. Ily módon te
hát az említett nevekkel ki
egészülve megkezdte
munkáj2t a II fős földren
dező bizottság.

piactér'" .UJTiltakozás az

sukat a földrendező bizott
ságba, közülük egy buda
pesti lakos: Hunyad S.
Péter. A többiek Hunya La
jos, DinyaMáté, Dávid Vil
mos, Elek Miklósné, Fülöp
Lajos, Oszlács Pál, Gácsi
Lajos, Bátori Gyula, Hajdu
József, Seprenyi Lajos, Hu
nya László; Szarka Elemér,
Hegedas Elek, Gyuricza
Zoltánné, Béres Józse!, Ké
ri István, Szmolnik Lajosné,
Oláh Imre és Újházi EmtJ.

A 20 jelentkezőközül ki
lencet választott ki az ön
kormányzat mezőgazda

sági bizottsága: Hwzya La
jos, Hunyad S. Péter, Szar
ka Elemér, Fülöp Lajos,
Vjh4zi EmtJ, Dávid Vilmos,
Szmolnik Lajosné, Kéri Ist
ván és Osz/ács Pál. A me
zőgazdasági bizottság
Bátori Gyula képviselőtja-

nem
e{adó

~é{áron

A kárpótlási jegy termő

föld-tulajdon megszerzésé
re történőfelhasználásának
egyes kérdéseir61 szóló tör
vény az önkormányzatok
nak előírja, hogy ez év
augusztus 31-ig kötelesek
földrendező bizottságot
alakítani. A bizottság tagjai
között van az önkormány
zat megbízottja és az igény
bejelentők közül a
képviselőtestület által meg
választott 6-10 személy: A
törvény azt is előírja, hogy
a bizottságban helyet kell
adni a vidéken lakók képvi
selőjének is. A bizottság
feladata, hogy összegyűjtia
bejelentéseket, felméri,
összesíti, egyezteti az igé- .
nyeket és javaslatot tesz a·
kárpótlási hivatalnak az ár
verésre kerülő földek kije
lölésére.

Az igénybejelent6k kö
zül 20-an kérték delegálá-

Lapunkban már olvashattnk
arról, hogy az endrődi szolgál
tatóház bérlői meg kivánják:
vásárolni az épületet. A pol
gármesteri hivatal a Békéscsa
bai IKV-val felértékel tette az
épületet, melynek értéke l
millió forint A bérlők ezzel
szemben azt ajánlották, hogy
a vételár összege csupán 500
ezer forint, s ezt egyösszegben
fizetnék ki, illetve lízing ese
tén 700 ezer forint vételárat
ajánlanak, melyet két év alatt
havi részletekben fizetnének
meg.

A város képvisel6testülete
azonban ragaszkodik az 1 mil
lió forintos értékhez, s így a
szolgáltatóház bérl6i által ja
vasolt összeget nem fogadták
el.
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Látkép a református templom tornyálJól. A 2. számú Általános iskola központi épülete
állami iskola !::.3rad.

A Hősök u. 40. szám
alatti lakások helyett
1995. január l-től két 90
négyzetméteres, komfor
tos lakás tulajdonba adá
sát kéri az egyház,
melyeket pedagógusszol
gálati lakásként kíván
használni_ A Fő u. 171.
szám alatti ingatlanokat
1997. augusztus l-től ve
szi használatba a refor
mátus egyház. A
tulajdonba adás időpontja
pedig 1999. augusztus 1.

A református egyház
ugyanakkor 10 millió fo
rint ellenében lemond a
volt Vorosilov, most Kis
réti úti óvodáról, vala
mint a 2. sz. általános
iskola központi, Hősök úti
épületéről. A 10 millió
forintot a város önkor
mányzatának kell kifizet
nie, s az erről kötött

Megállapodás a
református egyházzal

Tornaterem

A Gyomai Református
Egyház ingatlanvissza
igénylési kérelméről már
többször tárgyalt a város
képviselőtestülete, és a
kulturális valamint pénz
ügyi-és ellenőrző bizott
ság. Most végre megszü
letett a megállapodás.
Eszerint a református

Tornatermet épít a
617. sz. Ipari Szak
munkásképző és Ci
pőipari Szakközép
iskola. Ehhez állami
céltámogatást pá
Iyáztak meg, s így a
szükséges önkor
mányzati hozzájáru
lás összege 9,5 millió
forint. A beruházás
mintegy 16 millió fo-

egyház 1993. augusztus
l-től használati jogot kér
a volt Vorosilov úti isko
laépületre, s a tulajdon
baadás tervezett időpon

tja pedig 1996. augusztus
l. Az épületet az egyház
továbbra is iskolai okta
tás céljaira kívánja hasz
nálni.

épül
rintba kerül. Az ön
kormányzat augusz
tus 11-í ülésén
támogatta a tornate
rar,l építését, amely
nek munkálatai
jövőre kezdődnek

meg, s a tervek sze
rint 1994. szeptem
berére fejeződnek

be.

A Rákóczi úti zeneisko
la épületét 2001. január
l-től veszi tulajdonba az
egyház, s itt ugyancsak
iskolai oktatást kíván vé
geZnI.

/

Ujra jár
az

iskolabusz
Az idei, 1992-93-as ta

névben is jár az iskola
busz. Tímár Lajos
kisiparos továbbra is vál
lalja az iskolabusz üze
meltetését, . s ezt a város
képviselőtestülete is tá
mogatja. Az 1992-93-as
tanévben a városnak 588
ezer 800 forintjába kerül
az iskolabusz üzemelteté
se.

garanciavállalás szerint
az önkormányzat 1994.
augusztus l-ig 5 millió
forintot, a következő év
augusztus l-ig pedig
ugyancsak 5 millió forin
tot fizet a Gyomai Refor
mátus Egyháznak.
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A kommu.nista Dávid ,.
lefasisztázta az önkormányzatot

Politikai fórum
Gyomaendrődön

Az augusztus ll-i önkormányzati ülés utolsó szünetében
megjelent a városházán Dávid István, az MSZMP helyi szer
vezetének vezetője, s első útja a toalettre vezetett, ahol ösz
sze találkozott Szeretd Béla önkormányzati képviselővel.

Miközben dolgukat végezték Dávid megszólította Szeretőt, s
többek közt feltette a kérdést: Nemfélsz, hogy egyszer lever
jük afejedet?! Az MSZMP-s Dávid ezt annak kapcsán kér
dezte, hogy mint az tudva levő a gyomaendrődi

önkormányzat sem támogatta az MSZMP augusztus husza
dikára az endrődi Népligetbe tervezett nagygyűlését.

Szerető Béla csupán annyit válaszolt, hogy ő bizony nem
fél. Az illemhelyen történt nem túl illendő Dávid-féle meg
nyilatkozás riMd idd múlva az ö'nkormányzati ülisenfolytató
dot!.

Az előzményekhez tarto
zik, hogy a gyomaendrődi ön
kormányzat után a
nagyszénásiak is elhatárolták
magukat a kommunisták au
gusztus 20-i népünnepélyétől,
s így az MSZMP kénytelen
volta Szolnok megyei Jászbe
rényben ünnepelni. Mindez
némileg felzaklatta az
MSZMP Békés Megyei Koor
dinációs Bizottságát, s au
gusztus 3-án nyílt levelet
intéztek városunk polgármes
terének, dr. Frankó Károly
nak. Ebből idézünk:

, 'Bizonyára jól emlékszik
július 16-i tárgyalásunkra.
ahol az augusztus 20-ra terve
zett Munkáspárti rendez
vénnyel kapcsolatban - helyi
és megyei képviselőinknek is
- támogatóan nyilatkozott. Ha
Ön ez alkalommal úgy beszélt
volna. mint kés6bb a képvise
lőtestületi ülésen. valószínű

már akkor megváltoztattuk
volna a tervünket.

A képviselőtestület ülésén
történtek megdöbbenéssel ér
tek bennünket. Ön független
képviselőjelöltként került a
testületbe, ezért bizalomma!
fordultunk Önhöz. Csodálko
zunk vagdalkozó kifakadásán
és minősítéseket tartalmazó
megnyilatkozásán. Visszauta
sítjuk a "szélső baloldal" és
egyéb jelzőit. TiJtakozunk a
képviselőtestületdiszkrim ina
tív állásfoglalása ellen. A
Munkáspárt (MSZMP) tör
vényesen bejegyzett. alkot
mánytisztelő párt. Ezért vele
szemben ilyen eljárás inkor
rekt, ellentétes az állandóan
hangoztatott igazi demokrácia
elveivel és szabályaival.

Tisztelettel tudatjuk Önnel.
hogy a Munkáspárti rendez
vényre augusztus 20-án sem
Gyomaendrődön. sem Nagy
szénáson nem kerül sor. Erről

már július 22-én döntött Me
gyei Koordinációs Bizottsá
gunk, s a rendezést Szolnok
megyénekadta át, Jászberény
ben lesz a Munkáspárti ren-

dezvény. Így h;ít megnyugod
hat Polgármester Úr!. .. "

Az MSZMP nyílt leveléről

dr. Frankó Károlynak a követ
kező volt a véleménye: .. Ajú
lius 16-ai megbeszélésünkön
t;ímogatlam. hogy a július 21
ei területi ülésen beszélünk: a
rendezvényről. Mikor is Bau
kó Mihily Idjelentette. hogy
"amennyiben a testület nem
tetszését fejezné ki, akkor nem
fognak megsértődni, s Nagy
szénáson rendezik meg az or
szágos találkozójukat. .. A
testületi ülésen történt kifaka
dásom oka az volt. hogy már
másodszor akarták Thürmer
Gyulát városunkba hozni va
lamely ürüggyel (pl.: az End
rődi Csendőrsortűz - mely egy
Kisgazdapárti választási gyű

lésen dördült el.
Valóban független képvise

lő vagyok, de senki nem tilt
hatja meg nekem. hogy
érzelmi oldalról közelítsek a
régi rendszer egykori uraihoz,
akik most éppen a demokráci
ára hivatkozva szereltek volna
"Szent Istvánról megemlé
kezni" az endrődi ligetben.
Ami a képviselótestü!etet ille
ti, a testületnek szíve-joga úgy
dönteni, hogy nem tartja sze
rencsésnek töhb ok miatt is.
hogy augusztus 20-án kihasz
nálva az ország jelenlegi rossz
helyzetét egy feltehetőleg kor
mányzatellenes ünnepi beszé
det celebráljan3k.'·

Azon a bizonyos augusztus
l: -i ülésen Dávid István szót
kért, és a maga részéről visz-

szautasította a polg:Ífmester
azon véleményét és korábbi
kijelentését, miszerint a várost
kellemetlen helyzetbe hozná
az MSZMP az augusztus 20-i
nagygyűlés megrendezésével.
- Beszélhetünk mi iti demok
ráciáról. de semmi másról
nincs szó, mint egyéni bosszú
vágyról, illetve - ki merem je
lenteni -. hogy az elíJzö július
21-i önkormányzati ülésen
gyönyör, szép fasiszra órát
rendezett a polgórmester, és
az önkormányzat - mondta
Dávid István. majd emlékez
tette a polgármester! arra,
hogy a nagygyűlés kapcs:ín
történt első beszélgetésük 31
kalmával dr. Frankó úgy nyi
latkozott. hogy az
önkormányzat elé az MSZMP
kérését semlegesen terjeszti
majd be. Emellett hangsúlyoz
ta. hogy a város lakossága is
igényelte volna az ünnepség

1992. szeptember 3-án
Gyomaendr6dön a Hősök u.
52. szám alatti épületben poli
tikai fórumra várjuk az érdek
lődőket.

Meghívott vendégeink kö
zött lesznek országgyűlési

képviselők, Politikai Foglyok
Szövetsége képviseletében
Lévai István.

idejére tervezett szövetkezeti
napot. Mi több az MSZMP
Központi Bizottsága és a ma
ga nevében visszautasít min
den vádaskodást: - nem
kivánok senkit bántani, és vért
sem akarunk áldozni, hiszen
majd ildoz az igazság, a törté
nelem, amlkor bebizonyoso
dik, hogy a munkáspárt csak a
munkások, a parasztok és a
munkás-paraszt értelmiség ér
dekeit kívánja szolgálni...

A képviselőtestület tagjai
közül többen mélységesenfel
hóborírúnak találták Dávid
István azon kijelentését, mi
szerint fasiszta döntést hozott
a testület akkor. amikor elha
tárolta magát a kommunista
rendezvénytőI. SzerelíJ Béla
képviselr'} felszólította Dávid
lsrvánt, hogy fontolja meg mi
kor. mit és hol mond. majd
megkérte Dávidot, hogy vonja
vissza kijelentését.

Az MSZMP-s Dávid István
ezt követően az MSZMP ne
vében megkövette az önkor
mányzatot, viszont
magánemberként mint mond
la ·ezt.nem tette.

Dr. Frankó Károly lapunk
nak elmondta, hogy nem érti
az MSZMP hisztérikus han
gulatkeltését, ugyanakkor ki
fejtette, hogy a városnak nem
érdeke. hogy ilyen rendezvé
nyekr611egyen híres...

H.E.

Jogi képviselet: dr. Bányász
Vince. Pártok és szervezetek
képviselői.

A fórum tárgya: gal':dasági
kérdések és a privatizációval
kapcsolatos kérd~sek, vala
mint a kárpótlással kapcsola
tos tájékoztatás. jogi
tanácsadás, és tijékoztatás a
napi politikai eseményekr61.

Krucsó László Politikai
Foglyok Szövetsége
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út egyik igen leromlott szaka
szának felújítását javasolta. A
fenti munkákhoz nettó 1,5
millió forint szükséges.

li

ra I

,
Utépítés

Tűzoltók aLignonál

Sam

A városfejlesztó bizottság
ielén a Jók..1i utca, a Rákóczi
Ulca, a Hősök útján. a Kossuth
és a Fő út közölt iszakaszának,
valamint a Kecsegési bekötó-

új lada Samara, az
ólba 60 vágnivaló
csirke és a malacok
is igencsak megpör-
kölődtek. Szalaiék
lapunkon keresztül
is köszönetet mon
danak minden
szomszédnak, és
mindazoknak a se
gítségéért, akik ol
tották a tüzet, és'
mentették aki ment_ l.-...- ----.:_--=-_-"---=......:....!...-_~...c.::.....:::::..::u:.~_ _'"

" Két tűzoltókocsi jJlt meg augusztus 26-án reggel a Ligno
heto. német-magyar bútoripari kft. közelmúltban á~dott gyomaend

rődi üzeme előll. Nem kell megijedni, nem túz ülött ki az
asztalgyártással foglaLl.;:ozó modem üzemben. Csupán annyi tör
tént, hogya túzoltók is tanultik a gyárat, magyarán mit, és
hogyan kell tenniük túz esetén. Remélhetőleg nem lesz szükség
a munkájukra...

Leégett a
""""""""""",""",, =~__=»l=""""''''''''===_=='''='=,=;=;;~=""=.,''''''''''''''''''''='''''''''''''''===_ =""""'==~

A gyomaendrődi

Szalai Istvánék au
gusztus 20-án reg
gel éppen a
Körös-parta készü
lődtek, amikor fél 10
tájban azt vették
észre, hogy az alsó
épületből feketén
gomolyog a füst. Ki
szaladtak, s ekkor
már lángolt a garázs
és a szenes deszka
fala. Azonnal el
kezdték az oltást a
kerticsapból, s pilla
natok alatt tele lett
az udvar a segrrő

kész szomszédok
kai is. A Bartók Béla
úti ház szomszédos
az ENCI-vel, ahol
éppen szállítás volt.
Jöttek onnan is se
gíteni a tűzoltósla

gokkai, s ha ők

nincsenek, akkor ta
lán a nagy új ház is
leég.

A tűzoltók alig fél
óra alatt értek a
helyszínre, s ők fe
jezték be az oltást.
De minden hiába.
"Csontig" égett egy



6 Szó- Beszéd 1992. augusztus

Könnyű ház
~!:"«:",::,-:~:v.""'X>:i:m::::<<<*-..~::w~:::x:?'.:s:.~:::,~:::::*:X::=:~~-:<<?,~:::Y:::~·;;;;&;;:~Si»"~~~~;-.i&W~

I Fiatalok· figyelem! I
~~lG~=.z>=~,:x,am,='w»,~.""""="","",,,J

:f' ;9.'O.R~i:.~~~"$::::'::::::::;"~~~i:.i:.<-:::::-:~':::::'::::::::::~::::~~.....«=:'~"'%::'<:

I~. . IAzn19992Y_93e_anstan- t an /(ö nyv I
~ kolai tanulókat 50 szá- l

I
évben a város a gy0- zalékos tankönyvtérí- 1
maendrődi általános tési támogatásban ré- iii
iskolai tanulókat 100 szesíti. i

~ százalékos, a középis- i
k~~:=X(@::-~*;:»~~:::::::.:~<:~::;:::::~::::::;:::::x:"..~::::::;x.~:::::::::::::::»::::''''Z"O;:::::::::0::::::::'-::::::i:.:::::::::::x::~.;::>:::::::t

városközpontban

Pénz a
vállalkozásoknak

a

végzett kereskedelmi és szol
gáltatói tevékenységük alap
ján mindenképpen segíteni
kell. Néhányan azonban felve
tették, hogy a támogatás ese
tén több vállalkozó is hasonló
kérelemmel fordul m?jd az
önkormányzathoz. Eppen
ezért a képviselók megálla
podtak abban, hogy egyfajta
vállalkozás-támogatási alapot
hoznak létre, s egyben meg
szavaztak a Rostélyos Gmk
részére 300 ezer forint kamat
mentes kölcsönt, melynek
visszafizetési határideje jövő

év augusztus elseje. Ezt az .
összeget használják fel jövőre
más t6kehiánnyal küszköd6
vállalkozások támogatására.

telkek

leendő

Olcsó

A gyomaendrődi Rostélyos
Húsbolt dolgozói az önkor
mányzattói 100 ezer forint tá
mogatást és 300 ezer forint
kamatmentes kölcsönt kértek.
Ezt azza] indokolták, hogy a
Kolmann telepi húsboltot., va
lamint a Győzelem tsz vágá
hídját, mint bérlemény t
üzemeltetik. A mezőgazdasá

gi üzemek közismert helyzete
miatt mindkét egységet érté
kesítik, s ezeket a Rostélyos
Húsbolt dolgozói szeretnék
megvásárolni, ám ehhez ele
gend6 t6kével nem rendelkez
nek.

A képviselőtestület au
gusztus 27-i ülésén többen
egyetértettek azzal, hogy a
húsbolt dolgozóit az eddig

Kedvez6bb fizetési feItételekkel olcsó építési telkekhez jut
hatnaf a fiatalok. Elkészült ugyanis a két településrész között
lévő Ujkert sor részletes rendezési terve. A telkek mérete 14x40
méter, tehát egy építési telek nagysága 560 'négyzetméter. Az
elw lakáshoz jutó fiatalok vásárlási szándéka esetén egy telek
ára 170 ezer forint. Az önkormányzat ebből 100 ezer forintot
vissza nem téótendő támogatásként nyújt., a vevőnek csupán 20
ezer forintot kell készpénzben befizetnie, míg a fennmaradó 50
ezer forintot 10 év alatt havi, kamatmentes részletekben kell
megfizetni.

A nem első lakáshoz jutó vevók esetében a telek ára ugyan
csak 170 ezer forint. Ebből 100 ezer forintot készpénzben kell
fizetnie a vev6nek, s 70 ezer forintot pedig 10 év alatt kell 
kamatmentesen - letörleszteni.

Az építési költségeket
az is csökkenti, hogy egy
70 négyzetméteres épü
let elemeit egy tehergép
kocsi képes a helyszínre
szállítani, és az összesze
relést néhány ember 1
hét alatt elvégzi. A szer
kezetkész épület négy
zetméterenkénti ára
24-25 ezer forintba ke
rül. A magyarországi ér-
deklődés mellett
Horvátország is igényt
tartana mintegy ezer
ilyen jellegű lakóépület
re.
Gyomaendrődön Kru

csó László udvarán már
felépült egy ilyen lakóé
pület, s megtudtuk még,
hogy az OTP-nek szán
dékában áll e lakás építé
séhez nyújtott támo
gatási rendszer kidolgo
zása.

Krucsó Lászlótól az
Újrakezdési Szövetség
gyomaendrődi alapítójá
tól és képviselőjétől

megtudtuk, hogy egy
magyar származású an
gol üzletemberrel Gorka
Pál segítségével új,
gyors, és olcsó megol
dást kínál a lakás
építőknek. Az új
könnyűszerkezeteslakó
ház megfelel az építésze
ti hatóságok minőségi

követelményeinek is. A
könnyűszerkezet lénye
ge, hogy két 8 millimé
teres betonlap közé 10
centiméteres poliuretán
habot töltenek, majd a
160x90x12 centiméteres
falelemek az alumínium
tartószerkezetekhez il
leszthetók és rögzíthe
ták.
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Inkább a SZIKRA
gázkazántól legyen melege...

mert a Szikra olcsó üzemeltetésű, hiszen a
legkorszerűbb automatikák, és gázégő

felhasználásával készült.
Ez a készülék szolid megbízhatóságával úgy teljesíti

feladatát, hogy ön szinte nem is tud róla!
. A SZIKRA gázkészülékek kétféle
teJj(}sítménynagyságban megt!ásárolhatók

a DY-WA Kft. központjában: 5500 Gyomaendrőd,
Kossuth u. 18. Telefon: 67/31-479

SZIKRA 23 GS ára: 27 900 Ft.
k.()ZIKRA 30 GS ára: 29 900 Ft.

Képzelje el, hogy
ily'en gázszámlát kap
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~ IROt-iJNEN/
KEIlliSKEDELMI ts SZOLGÁLTAT6 a következő TANFOLYAMOK

DETÉTI TÁRSASÁG

5500 GYOMAENDRÖD KOSSUTH U.18.
TEL/FAX: (67) 31-479

beindítását tervezi ez év szeptemberétől.

INGYENES ÁTKÉPZÉSI TANFOLYAM MUNKANÉLKÜLIEK
RÉSZÉRE.

o
o

A PROMINENT BT komplex
adó és számvitelí-,számítás

technikai-, gépírói- és
német nyelv

ÁTKÉPZÉSITANFOLYAMOT
szervez az érettségizettek, de

jelenleg elhelyezkedni nem
rr===~~~~~~~~~~.::~;;;;;;;;;;;;;;;;;;--lltUdÓ munkanélküliek részére 

Érdeklődni a fenti cÚDen (személyesen vagy
telefonon: T6tka Sándornál) vagy a Munka- a Békés Megyei Munkaügyi
ügyi Központ helyi kirendeltségén. Központtal

közös szervezésben.

Alapfokú operátori vizsgára felkészítő

sZÁMíTÁSTECHNIKAI TANFOLYAMOT
szervez a PROFISOFT és PROMINENT BT.

minden érdeklődő számára.

KEZDOK ÉS HALADÓK RÉSZÉRE

Tanárok: Boecker Margit NÉMET
&

Salanki Julian ANGOL anyanyelvi tanár

Bizonyára gondolt már arra, hogy NYELVET KELLENE TANLLNI.
Most itt a remek alkaloml

ANGOL ÉS NÉMET
NYELvrANFOLYAMOT SZERVEZÜNKI

EVERYBODY IS WELCOMEALLE WILLKOMMEN

A tanfolyamokkal kapcsolatban érdeklődni lehet a fenti címen vagy tel~fonon.
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Ingyenes apróhirdetések

Előadások· a
Bibliáról

1. szeptember 24_ (csütör
tök) 18.30. Jézus születésének
története

2. október 8. (csütörtök)
18.30. A pusztai megkísértés

3. október 22. (csütörtök)
18.30. Jézus tanítása az ú.üá
születésr6l

4. november 5. (csütörtök)
18.30. A hegyi beszéd

5. november 19. (csütör
tök) 18.30. A tékozló fiú pél
dázata

6. december 3. (csütörtök)
18.30. Jézus gyógyításai és
csodái

7. december 17. (csütörtök)
18.30. Júdás - kényszer, vagy
választás?

El6adó: Hegedús Attila, a
Bibliaiskolák Közössége
munkatársa

olyan érdekl6d6t, - diákot és
feln6ttet egyaránt - aki szeret
ne megismerkedni általános
szinten a Biblia legszebb taní
tásaival.

Az el6adásokat az adott té
mákhoz kapcsolódó képz6
művészeti diaképek egészítik
ki.

:~TJPY-WA KFT.
I W 5500 GYOMAENDRŐD

A DY-WA Kft. értesíti a tisztelt
lakosságot, hogy 1992.

szeptember elsejétől folytatja a
híradástechnikai eszközök és

berendezések (televíziók, rádiók,
magnók, videók) javítását a

DY-WA"Kft.
SZERVIZMUHELYE a

Gyomaendrőd, Kossuth u. )8.
szám alatt (a volt Körösi AG.

székháza)
Hibabejelentés: hétköznap

10-14.30-ig.

A gyomaendr6di Katona
József Művel6dési Központ
ban 1992. szeptemberét61 is
meretterjeszt6 sorozatot
indítunk a Bibliáról.·

A kéthetenként sorrakerül6
el6adásokon hét téma kereté
ben Jézus életével ismerked
hetnek meg az érdekI6d6k.
Szeretettel várunk minden

\,,.,.. ,
~ ~_._._. __ ..._._-----------_._-----------_._----_._._---~I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

A Katona József Művelődési

Központban a női fodrászat mel
letti üzletrész kiadó. Érdekl6dni:
a mlÍvelődési központban lehet

Törzskönyvezett ír szetter kis
kutyák olcsón eladók. Gyoma
endrőd, Mátyás u. 4.

Kimaradt bútorszövet, kékes
szürke plüss, kb. 10 méter
hosszú, 1,4ű centiméter széles el
adó. Érdeklődni: T6th László 31
749 napközben

I colos, 2 lépcsős szivattyú
380 voltos villanymotorral szerel
ve elad6. Érdeklődni: Gyoma,
Mirh6háti u. 25. Tel.: 67-31-980

Kulcsmásolást vállalok, kedd,
csütörtjik délután. Endrőd, Baross
u. 25. Gumijavítóval szembeni út

Spanyol nyelvtanítást vállalok
Érdeklődni: Gyomaendrőd, So
mogyi B. u. 6/1.

A "Csipet" kínálata: Euro
2000, gőzvasaló, Rap-Tou, Vör
ner-szeletelő, játékok,
lézerképek, kerti bútorok. ruhane
múk... Fürst S. u. 5.

Textima háromszálas ipari in
terlock varrógép eladó, 220 V-tal
is használható. Érdeklődni: 67
31-955

deklődni: 67-31452

Túrkevén a Setét M. ltp. 2.sz.
alatti l szoba gázftéses 2. emeleti
öröklakás sürgősen eladó. Érdek
lődni: Túrkeve Setét M. út 2. 2/2A.

Gazdálkodásra alkalmas épü
let árom alul elad6. Öregsz61ő,
Szarvasi u. 22. szám alatt. Erdek
lődni: Gyomaendr6d, Micsurin u.
30.

Cirokszakállt veszek. Hozott
anyagból seprúkötést vállalok.
Kovács Sándor Gyomaendrőd,

Kisréti u. 28.

VW. bogár 1300, karambolo
zott kocsiból felújított komplett
motor eladó 15 ezer forintért Ér-

Méhkaptárok és Skoda lOO-as
személygépkocsi eladó. Érdek
lődni: Kertész Sándorné Gyoma
endrőd, Sallai u. 5.

2 szoba összkomfortos családi
ház eladó. Gyomaendrőd, Lehel
u. 3/1. Érdeklődni: Vásártéri ltp.
22/B. 2. ajtó Lakótelepi csere is
érdekel.

Kalocsai csemege és erős pap
rika van előadó 350 f!/kg. Érdek
lődni: Oláh Sándor
Gyomaendr6d, Álmos u. 2/1.

Házi gyártmányú büfékocsi
köjálengedéllyel eladó. 35 ezer
forint vagy 5 darab 100 kg sertést
beszámítok! Érd.: Endrőd, Kárász
u.2.

Felújításra szoruló 3 szobás
családi ház eladó Gyoma, Bethlen
u. 33. alatt Érdeklődni: Gyoma,
Sallai u. 30.

Endrőd, Öregsz61ő llLkerület
100. szám alatti tanya eladó. Ér
deklődni lehet Kun Mihály Gyo
maendrőd, Mirhóháti u. 12/1.

Megkezdtük a hőszigetelő

üveg gyártását, sík, ornament és
drótüveg is kapható. Asztalos
munkát is vállalunk. Érd.: Pelléné
Gyoma, Bánomkerti u. 16/1.

Tenyésszemlézett németju
hász tenyészszukaeladó. őrzésvé
delemre kiképzett. Ugyanitt

. háromhónapos kölyök is. Érd.:
Endrőd, Deák u. 30.
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Az ember mindig tanul valami újat. Tudják Önök példá
ul, hogy mi az a Tamana! Nos, ez egy bácskai, középkori
falucska neve. Viszont a Tamana nevü helységnév, illetve
földrajzi név megtalálható a világ másik 22. országában, így
például Japán, Kolumbia, Trinidad, sőt Oceánia is dicse
kedhet ezzel a nén·el. Mindemellett a Tamana nevet kapta~
egy türténehni segédtudomány, amely egyfajta alaksze:-ke-

~ ... ,
zeti vizsgálat, azaz földrajzi névszerkezetek, müvészeti
dísz-jelrendszerek, zenei szerkezetekösszehasonlító vizsgá
lata. Amerikában élő magyar professzorok összeálIították
az úgynevezett Tamana Gyüjteményt, amelyben 12 ezer
olyan Kárpát-medencebeli földrajzi nevet találunk, mely
nek azonos szerkezeti párjai ugyanúgy ott vannak a világ
más-más táján, tájain is.

TAMANA

MJ'iTA+l<ert és Két+EQ 30 km-re egyn-ástól S1:oJ..nok
térségében I
MÁrt+51:al.ka és URJII+<:satorna S1:atmárban l
MISz+Bánya (L-52:atll'árl, Ung+OOI (L-ee.1sö 51:01-

nak)
1'lISZ+ú:Íka (L-Abaúj), Kar+INGÖ (T-S)

NACSAPEREG (D-P)

N!\E4-Kor falu és KáliQlGA Telep a Tis1:aháton!
pnCSi\+'l'üttös és Kili+!Wl Falu zal.ában!
PA!.OrA (L-S)

~, U.LINKA oál.unlt ~
PAN1XJU (C;), (M)' záat,iában is Patak; csrnrrA
PilTAI (CS), (T-He) nálWllt " zá<rbiában is D:ub-
PATMI (T-K) ErdO; ~AG nálUf'Jc 1.3 ~
PATAKI (L-Bo) sz.iriában is 5e1ység; ISZKAI
RAOONYA (V-Ve) nálWllt~ peruban ,is DaWI
S~OLA (I:>-P)
ORI+SÁP( l) Maj=.Katárarban Tokcd falu mellett l

- MÁTAPö- zárnbia (L; 14.34-24.46)

- MÁ~- peru (V; 14.53-74.121
- MISZÖRI Irán (V; 33.52-53.30)

_ MISiINGÖ etyi6pia (D; 8.28-37.02)
_ NACSA-PERJ:Xi- AU51:tráJ.li>. (NACSA: L; Z7.ll-1Sl.lS

(PE:Rfl:>: D; 26.31-153.05)
- ~- zárnb.i.a (V; 17.13-26.04)
- PACS~* peru (L; 12.04-76.18)
- PALOTA- zárnbia (L; 13.23-23.50; 16.25-23.20)
- PANDUtA* zámbia (V; 13.11-30.06

IL; 15.12-27.59)
- PATAI* peru (V; 9.15-76.05)
- pnTÁRI- Kauká1:U3 (L; 41.33-44.20)
- PATAKI Öj-Guinea (T; 4.24-145.12)
- RAGONYA* OIas1:hon (L; 46.11-12.59l
- S~LA* Öj-Guinea (V; 4.12-144.53)
- SÁPŰRI* peru (V; 4.24-76.45l

Hogy mást ne mondjunk a Ba
laton egy falu neve aFülöp-szige
teken, a Bakon és Karin
go-szigetek szomszédságában. A
mi "Balaton tavunk a Bakon és a
Karinga nevek mind meg lelhetők

Somogy megyében. Hogya ked
ves olvasó jobban megértse miról
is van szó, még egy példát mon
dunk: Sarkad Békés megyei vá
ros, de ugyanezen a néven
találhatunk egy falut Új-Guineá
ban, Daru tartományban, ott is a
Szaru körzetben. Kánszara, illet
ve Kánszaru a magyar Sarkad te
lepülés egyik része...

De ne vágjunk a dolgok elejé
be. Hogy milyen kicsi a világ, azt
mi sem bizonyítja jobban, hogya
Tamana segédtudomány egyik
atyjával éppen itt, Gyomaendró
dön találkoztunk. Dr. Paposi
Jobb Andor (58 éves) az amerikai
Pennsylvania-i Clarion Egyetem
professzorával, dr. Szerb György
né jóvoltából találkozhattunk. Az
Amerikából érkezett úr névjegy
kártyája tudatja, hogy múvé
szettörténettel, cselgánccsal,
jógával, és hipnózissal foglalko
zik a professzor. Mi több négy
szeres amerikai cselgáncsbajnok
volt 65 kilogrammban. EzenlúveI
az Amerikában megjelenő

Szittyakfut cÍInú folyóirat mun
katársa is. Dr. Paposi-Jobb Andor
Budapesten a Magyarok Világ
kongresszusán vett részt, majdezt
követóen jött Gyomaendródre, s
adott interjút a Szóbeszédnek.

Hogyan és mikor került Ame
rikába?

A Szabolcs megyei Paposon
születtem 1934-ben. Hetedik gye
rek voltam a családban, s Buda
pesten nevelkedtem. 1956-ban a
Budapesti Ipannúvészeti Fóisko
la harmadéves diákjaként körö
zést adtak ki ellenem, mivel részt
vettem az utcai harcokban. Igy
mint sok-sok magyar én is elin
dultam a világba. Rövid ausztriai
tartózkodás után decemberben
már New-Yorkban tanultam az
angol nyelvet. EI6bb a Bard Col
legeban, majd a Kenti Egyetemen
folytallam tanulmányaimat.
Szemtanúja voltam a hírhedt ken
ti diáklázadásnak, am ikor 1970
ben háromszáz kommunista diák
három egyetemi épületet felgyúj
tott és a rendőrség néhány diákot
lel6tt. Egyébként doktori disszer
tációmhoz a poszthipnotikus
módszerek a szovjet realizmus
ban címmel választottam témát.
Érdekes módon a tanszékek ezt a

témát nem tárnogatták, mondván
ez egy széls6séges nézet, amely
nem a békés együttélést támogat
ja. Ennek ellenére 1970-ben még-
is sikerrel diplomáztam. .

Ön politizáló alka!. ..
Mi mindig is hittünk Trianon

igazságtalanságában és ennek or
voslásán dolgozunk. Szeretnénk
visszaállítani az ősmagyar törté
nelmi igazságokat, s hogy ez a
határok visszaállítását jelenti-e,
az csak a magyarokon múlik. De
én itt nem erőszakról, hanem az
igazságos meggyőzésról beszé
lek. A magyarság ugyanis nem
kisebbség a Kárpát-medencében.
A húszmilliónyi mJgyarság nem
lehet kisebbség. A világranglistán
a magyarság a huszonharmadik
helyen áll a népesség tekinteté
ben. Az olimpián viszont ugyan
ezt alapul véve az első helyen
végeztünk. Tudni kell azt is . s ezt
tudományosan lehet bizonyítani
-, hogy a magyarság több ezer éve
él a Kárpátokban. Mindenféle ir
redentizmus és sovinizmus elke
rülésével igenis nekünk is jogunk
van a tudományos, történelmi
igazsághoz. Bizonyíthatóan sán
tikál a finnugorizmus elmélete.
Bizonyíték erre a magyar nyelv
csodálatosan egyedül álló voltJ
IS.

Gondolom a Tamana segédtu
domány is !?hhez szalgáltat biza
nyítékokal.

Dr. Vámos Tóth Bátor HawJ
iban él6 professzor barátom há
rom évet töltött Afrikában. Azt
tapasztJlta, hogy az ottJni néger
diákjai közül többnek magyar ne
ve volt. Sót a környéken talált
olyan helységneveket, dombokJt.
folyókat. falvakat. amelyeknek

elnevezései magyarul is értelmez
hetők. A kés6bbi kutatások alap
ján kiderült, hogy a föld 140
országában több ezer olyan név
van, amely Kárpát-azonos, vagyis
megtalálható a Kárpátok vidékén.
A Tamana név Újvidékról szár
mazik, de ugyanez a név el6fordul
a világ 12 másik országában is.

Mi következik mindebbéJZ?
Azt, hogy a jégkorszak előtli

egyetemes ősi kultúra kipusztult,
de a Kárpát-medencében az élet
tovább folytatódhatott. A jég
ugyanis elkerülte a Kárpátok
hegykoszorújál. Az elsó Tamana
alaptörvény szerint a Kárpát-me
dence a Föld legnagyobb emberi
letelepedésre alkalmas, tökéletes
hegykoszorúval védett medencé
je, ahol a helységnevek nem az
ezerévesnek számítolt honfogla
lástólléteznek, hanem ősidőkóta.
Ezért is helytelen ázsiai őshazát

kutatni. Mi mJgyarok tehát a Ta
mana ősmúveltség hordozói va
gyunk, és így egyetlen szom
szédunknál sem vagyunk alább
valók. S erre nemcsak a megegye
ző Kárpát-azonos nevek, hanem
az öthangú zenei sor, a megegye
ző rovásírások is bizonyítékok.
Hamis kép finnugorizmusról,
vándorló magyarokról, betolako
dó nomádokról beszélni. bennün
ket nem a germán és a szláv
hatások tettek európai emberré.

M il válaszai aI aggályosk(l
dórnak. akik szerint például a
földrajzi nevek tekinlelében van
nak még véletlenek?

Akkor az Jggályoskodóktól
megkérdezem, mil jelent a vélet
len? Szerintem ez nem más, mint
a véleménynélküliség, azJZ nem
tudni valaminek a magyarázJtát.

Mi nem a dicső múltat keressük,
hanem a tudományos igazságot. S
nem csupán szóelemzésról beszé·
lünk, hanem földrajzi névszerke
zetek világegyetemes kapcsola
tairól. A magyarság történetének
bemutatásában a nyeivészetlett a
döntő, meghatározó alaptudo
mány. Igy lettünk mi finnugor
nép, noha a régészeti leletek, az
írásos források, a népmúvészeti,
népzenei adatösszefüggések
mindezt nem támogatják.

Milyen módszerekkel dolgoz
nak?

Számítógép segítségével több
mint négymillió földrajzi nevet
vizsgál unk folyamatosan, térké
peket, névtárakat, katonai adato
kat tanulmányozunk. Megjele
nésre vár az Ababerétól Zsinotáig
címú könyvünk, amely egyfajta
Tamana világlajsrrom, melyben
4500 Tamana névszerkezetet
adunk közre a Föld 142 országá
ból.

Ön szerinl mi a jelenibsége a
Tamana Segédtudománynak?

Az eredeztető és fajgyúlöl6
elméletekkel, mint például a dá
kó·románnal szemben a Tamana
Segédtudomány elvitathatJtlan
alapossággal félreteszi az elsősé

get és a fels6bbrendúsé~et sugJI
mazó álclméleteket. Ervelései
úgy a magyarságot, mini az egye
temes emberiséget tiszteletben
tartják és békességre, megértésre
buzdítJnak. A Tamana ősmúvelt

ség hordozói vagyunk. és ez a fel
ismerés aIT;} kötelez bennünket,
hogy mi mJgyarok élen járjunk
abban, hogya viszonybelátó érte
lem erejével feltárjuk a tényvalós
igazságot a szomszédainkbl, a
világ népeivel összefogva a bé
kés, Jlkotó megújhodás letétemé
nyesei lehessünk - mondta végül
dr. Paposi Jobb Andor egyetemi
tanár.

Homok Ern6
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mesteri hivatal jelöli
ki. A háromszori lárva
irtás és a három
komplex földi, vala
mint légiirtás összkölt
sége 600 ezer forint.
Ezt az ajánlatot a vá
ros elfogadta, s így jö
vőre is ebből a
szempontból nyugod~

tabbak lesznek az éj
szakák.

ba 16tt. (0-1) A 41. percben
Janis 16 méterr61 óriási gólt
16tt a miskei kapus hálójá
ba. (O-2) A 68. percben 
miután Patakit reklamálá
sért kiállították - Pécsi 6
méterr61 ki16tte a bal alsó
sarkot. (l-2)

Jók: Szakács, Demjén,
Janis, Tóth, Durucskó ill.
Tóth, Paletta, Csög és Pesti.

Ifjúsági eredmény: Mis
ke - GYFC O-4

Augusztus 29. Gyoma
endrtJd FC - Szegedi VSE
O-l (O-l) .

Gyomaendr6d: 500néz6.
Játékvezet6: Berger

Steff a4. percben megsé
rült, s ezzel a GYFC elvesz
tette az irányítóját. Még
ugyanebben a percben SüIí
kilépett a lesre játszó
G YFC véd6k között és Sza
kácsot, a kapust kicselezve
a hálóba l6tt (O-l)

A nagy melegben leját
szott mérk6zésen jó játék
vezetés mellett az
enerváltan és gyengén ját
szó hazai csapatot megér
demelten gy6zte le a
Szeged.

Ifjúsági eredmény:
GYFC - SZVSE 3-2.

Vass Ignác

Egy döntetlen,
egy győzelem,

~

egy vereseg

Szúnyogtalanítás
A békési Rovért Kft.

idei szúnyogirtásával
az önkormányzat is
elégedett lehetett, hi
szen a jövő évi irtásra
szintén a Rovért Kft.
kapott megbízást. Az
ajánlat szerint az ir
tandó terület nagysá
ga 400 hektár. Az
i rt a n d ó t e r ü Ie t e t
egyébként a polgár-

Megkezd6dött az NB
III -as 1992-93-as bajnoki
idény. Az eddigi mérk6zé
sek eredményei:

Augusztus 15. Gyoma
endrtJdi FC - Kecskeméti
SC l-l (}-O)

Gyomaendr6d: 800néz6.
Játékvezet6: Kormányos.

Az ötödik percben So
m-ogyi baloldalról remekül
16tte be a labdát és a befutó
Janis 12 méterről ajobb fel
s6 sarokba fejelt. (l-O) A
85. percben Pataki fölös
legesen szabálytalankodott
a 16-os oldalvonalánál. A
be16tt szabadrúgást a befu
tó Bende az ötösről a hálóba
l6tte. (l-l)

A magas színvonalú mér
k6zésen, kitún6 játékveze
tés mellett szerzett l pontot
a hazai csapat. Jók: Gonda,
Mazán, Somogyi, Demjén.
Janis, ill. Barna, Márton,
Bende.

Ifjúsági ered'mény:
GYFC-KSC O-6

Augusztus 23. Miske 
GyomaendrtJdi FC I-2 (0
2)

Miske: 600 néz6 Játékve
zet6: Bakos

A 18. percben Tóth kilé
pett a miskei véd6k között
és 14 méterről ajobb sarok-

Október 17.13.30. (szom
bat)

Gyomaendr6d - Tisza
kécske

Október 25. 13.30. (vasár
nap)

Kiskundorozsma - Gyo
maendr6d

Október 31. 13.00 (szom
bat)

Gyomaendr6d - Hódme
z6vásárhely

November 08. 13.00 (va
sárnap)

Nagyszénás - Gyomaend
r6d

November 14. 13.00
(szombat)

GyomaendJ6d - Ceglédi
H.

November 22. 13.00 (va
sárnap)

Gyula - Gyomaendr6d

Az 1992-93. évi bajnok
ság 6szi fordulójának továb
bi mérk6zései:

Szeptember 05. 16.30
(szombat)

Gyomaendr6d - Szegedi
Dózsa

Szeptember 13. 16.30 (va
sárnap)

Dabas - Gyomaendr6d
Szeptember 19. 16.00.

(szombat)
Gyomaendr6d - Makó
Szeptember 26. 16.00

(szombat)
Mez6kovácsháza - Gyb

maendr6d
Október 03. 14.00 (szom

bat)
Gyomaendr6d - Orosháza
Október ll. 14.00 (vasár

nap)
Kecskeméti TE - Gyoma

endr6d
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A nyeremények

A nyer/esek

Ehavi keresztrejtvényünk megfejtése egy magyar
közmondás, melyet szeptember 18-ig kérünk bekül
deni a Szóbeszéd szerkesztőségének címére: 5500
Gyomaendrőd,Dobó u. 20. A levelezó1apra kérjük ra
gasszák rá a Color Shop papírbolt hirdetésében talál
ható ceruzaemberkét. A helyes megfejtést beküldök
között kisorsoljuk a Color Shop papírbolt által fel
ajánlott 1500 forintos. 1000 forintos. és 500 forintos
vásárlási utalványokar. melyeket a nyertesek a gyomai
Color Shop-ban válthatnak be. A nyertesek nevét la
punk következő, szeptemberi számában közöljük.

értékű ajándékkosarát °

Brusznyiczki Judit (Szar
vas, Rózsa u. 16.) kapja, és
egy 500 forintos vásárlási
utalványnak pedig Aranyos
Katalin (Gyomaendrőd,

Móricz u. 9.) örülhet. A
nyereményeket az Iparker
Kft. juttatja el a nyertesek
nek, akiknek szerkeszt6sé
günk gratulál.

A Szóbeszéd júliusi szá
mában közölt keresztrejt
vény megfejtése: Csak a
takarításban van fantá
zia.

A gyomaendrődi Iparker
Kft. által felajánlott ajándé
kok közül a Cormoran típu
sú 3 méteres horgászbotot
Vaszkó Viktor (Gyomaend
rőd, Szabó D. u. 1.) nyerte,
az Iparker Kft. 1000 forint

COLORSHOP
A régi helyen új választékkal
ismét megnyílt

Gyomán a
papírbolt, Color

Shop néven.

Papír, Írószer,

Nyomtatványok,

Tapéták,

Könyv,

Játék,

Sooter's Foto.

Már most gondoljon a tanév
kezdetre!
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Ufó a Hősök útján

- E/húzott a házak.fe/ett -

Hunya Élelmiszer Kereskedés

velem lakó másik lányomnak,
hogy jöjjön gyorsan, J}ézze
meg mi van az égen. Am 6
még a fejét is betakarta a pap
lannal, nem mert kijönni. A
fehéren fénylővalami elhaladt
a házunk felett, s ezután már
nem láttam, viszo:-:t a zúgást
még jóideig hallottam. Már
visszafeküdtem az ágyba,
arnikoregyszercsak er6s robaj
hallatszott, s ezután megszúnt
a tompa zúgás és a kutya is
elhallgatott. Meséli a törté
netet Baloghné, aki másnap
éjjel is felébredt a tompa zú
gásra, de érdekes módon a puli
csöndben maradt.

H.E.

Tisztelettel várunk mindenkit!

Nyitvatartásunk: hétf6t61 péntekig
430-2230-ig, szombaton 5-22-ig,

vasárnap 6-20-ig.

~
~

II
Szolgáltatásaink: rendezvényekhez díjtalan :1:::.

ki- és visszaszállítás, vásárlóink részére ingyenes
hirdetési lehetŐség az üzletben, 2000 forint ösz-

{~

szeget meghaladó vásárlás esetén díjtalan házhoz
szállítás. Rendelést telefonon is felveszünk.

1~"<:''-<X=»(.x>=«'«'''''<»:~''(==<>z=_-..x'

~ Újra megnyitottuk élelmiszer
i ~letünket a régi boltunk mellett a
i. Kossuth úton, a volt Minimarket
~ helyén. Non-stop jelleggel,
~ presszókávéval, friss
~ cukrászsüteménnyel b6vítve
~ választékunkat várjuk kedves
] vásárlóinkat.
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tompa zúgást hallottam oda
kintr6l. Bezártam az ajtót, be
mentem a szobába és
kinyitottam az ablakot. Kinéz
tem, és láttam, hogy úgy dél
kelet felöl a liget irányából
egy rugby-labda alakú, körül
belül l méteres nagyságú fe
hér fényű valami közeledik
felénk, úgy toronymagasan.
Többször is megállt néhány
pillanatra, ekkor a zúgást nem
hallottam, viszont a fehér fé
nye nem aludt ki. Szóltam a

Izgalmas, megmagyaráz
hatatlannak tűn6 események
nek volt szem-és fültanúja a

. gyomaend.r6di Balogh János
né augusztus 25-én, kedden
hajnali 4 óra tájban. A furcsa
események azzal kezd6dtek,
hogy fél 4 tájban a Hősök úti
házukban Baloghné arra' éb
redt, hogyalakótelepen élő

lánya hangját hallja: "Anya!
Anya!" .

. Ahogya lányom szólított
felébredtem, s úgy gondoltam,
talán álmodtam. Mint még az
nap délel6tt kiderült a lányom
is felébredt ugyanebben az
id6pontban, s kiment a lakás
erkélyére - mesél az előzmé

nyekr6l Baloghné, aki ezt kö
vet6en visszafeküdt az
ágyába. Ám alig 30 perc múl
va hajnali 4 órakor ismét ki
ment a szeméb61 az álom.
Arra riadt fel, hogy az öt ku
tyája közül az egyik, a kis puli

. rettenetesen ugat.
Kinéztem a bejárati ajtón,

s láttam, hogy a puli ugat ve
szettül, a másik négy kutya vi
szont nyugodtan fekszik.
Felnyitottam a villanyt az ud
varon, de kimenni nem mer
tem. Ebben a pillanatban
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labanc
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Interjú ~ílágyí

Istvánnal
(7. oldal)

1. ÉVF. 7. SZÁM 1992. SZEPTEMBER ÁRA: 17,50 Ft

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

Kommunista kocsma
Egyjó min/Jségl1KunBéla képére akár

két korsó sört is ad az endrlJdi Napkeleti
vendégléJ bérltJje. Viszont aki egy bekere
tezett Rákosi képet visz a Napkeletibe. az
tfz korsó sört is legurfthat. ha otthagyja.
A Napkeletit a TETLEYS Betéti Társaság
blrli az ÁFÉSZ-tól. A vendéglátóipari
egységet - terveik szerint kommunista re
lihiákkal dfszftik fel. Ennek els6 jelei
már láthatók is a pulton és a pult felfJtt.
Kérik mindazokat, akik szeretn~nekmeg_o
szabadulni a kommunista világot idéz/J
"kegytárgyaiktól' '. hogy hozzák el ci
kocsmába ezeket.

Várnak többek között Biszku Béla.
Brezsnyev. Kádár, Ceaucescu, Sztálin.
Rákosi, Hruscsov, FideI Castro és más
"értékes" képeket,festményeket. szobro
kat.

A most még Gold SöröztJ nevet vise16
vendégltJnek új nevet szeretnének adni a
bér/tJk , s kérik az olvasók javaslatát. A
teljes feldfszftés után jöv/J év április 4-én
lesz a megnyitója a kommunista kocsmá
nak. Az elfogadott név ajánlója egy hordó
Gold Fassl sört kap. A névjavaslatokat a
köve/keztJ cfmre küldjék: TETLEYS Bt.
GyomaendrtJd, Fő út 54.
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Kinevezték az új rendőrparancsnokot

A míiveJödési központ dolgozói

Október lQ-én vidám szüreti felvonulás t szervez a Lovas
Klub és a művelódési központ.

A hintóban, lovaskocsiban, lóháton vidám zenészek, tán
cosok, no meg a kisbíró járják a települést. A forgalmas
csomópontokon táncbemutató, borkóstciló várja az érdekl6
dőket.

Útvonal: 9 órától: Gyoma buszpályaudvar - Fóút - Berényi
út keresztez6dése - Vásártéri ltp. - játszótér - Shell kút 
Besenyszegi Kiskocsma - ENq-vel szemben - Napkeleti
Vendégló - Nagy ABC - Hídfó Etterem " Déryné Művelódési

Ház - Öregsz61ó - buszmegálló - Pannika poharazó - Hunya
István üzlete - Makk 7-es - Ifjúsági ltp. - Magtárlapos

Este 19.30-tól Endr6dön a Déryné Művelódési Házban
Batyus Szüreti Bál.

A zenét a mezőtúri Krajcs-Máté duó szolgáltatja. Büfé,
tánc, tombola.

Asztalfoglalás és jegyelővétel az intézményben. Várjuk
Önöket!

szüreti

H.E.

dását a bűnözőkkel szem
ben. Úgy gondolom azon
ban, hogy a jelenlegi mun
katársaimból a rejtett
tartalékokat kihazva sokkal
hatékonyabban is lehet dol
gozni. A nem eléggé haté~

kony rendőri munka egyik
oka, hogy kevés segítséget
kapunk az állampolgárok
tól, akiknek érezniük kelle
ne, hogy a rend6rök értük
vannak és dolgoznak.

Milyen fizetése van egy
IJrsparancsnoknak?

A 18 ezer 800 forint be
osztási illetményhez jár
még a rendfokozati pénz, s
ezzel együtt a bruttó fizeté
sem 25 ezer forint körül van
- mondta T6th Mihály, aki
feleségével és két kislányá
val együtt még Dévavá
nyán lakik, de rövidesen
Gyomaendr6dreköltöznek,
s jöv6re családi házat sze
retnének építeni a város
ban.

agitáció hatására - mint a
rendórök javarésze - én is
párttag lettem.

S most melyik párttal
szimpatizál?

Talán életkoromból ad6
dóan inkább a Fidesszel,
annak ellenére, hogy egyik
pártnak és szervezetnek
sem vagyok a tagja.

Milyennek ítéli meg
GyomaendrlJd és a környék
közbiztonsági helyzetét?

Mint mindenütt itt is nő

a bűncselekmények szánn,
s hogy meddig tart ez a ten
dencia nem tudom. Ennek
oka a munkanélküliség, s a
létbizonytalanság, vala
mint az állampolgári fegye
lem lazulása.

Milyen lehetlJségeket lát
a banözés visszaszorításá
ra?

Elsősorban a rendőrök

létszámánakgyarapításával
és a technikai eszközeink
fejlesztésével próbáljuk be
hozni a rendőrség Icm ara-

bál

sem elégítette ki, elvégezte
az egyéves alapfokú tiszt
helyettesi képzót, majd
újabb egy év zászlósképzó .
iskola következett. Beadta
áthelyezési kéreImét, s így
került 1984. augusztusában
a SzarvasiRendórkapitány
sághoz, s nevezték ki Déva
ványára körzeti megbí
zottnak, és 4 év után lett
kmb. csoportvezetó.

Ez év elején jött Gyoma
endródre, s szeptember I
ig, parancsnokká történó
kinevezéséig ó volt a meg
bízott közbiztonsági cso
portvezetó. Múlt év
szeptemberében kezdte el
levelezón a rendőrtiszti fó
iskola bűnügyi szakál.

Mit gondol minek kö
szönheti a kinevezését?

Val6színúleg annak,
hogy a Szarvasi Rendórka
pitányság vezetője elége
dett volt a munkámrnal.
Másrészt talán annak is,
hogy megüresedett a pa
rancsnoki beosztás.

Politikai képzést kapott
e korábban?

Ha arra céloz, hogy tagja
voltam-e valamelyik párt
nak, akkor igennel kell vá
laszolnom. Másfél évig,
1988. közepét611990-ig az
MSZMP tagja voltam. Az

Batyus

Szeptember elsején kine
vezték a gyomaendródi
rendór6rs parancsnokának
T6thMihály (35 éves) törz
szászl6st Az új, fiatal ren
dórparancsnok Endródön
született, s az általános is
kola után Orosházán általá
nos gépipari szakközép
iskolában érettségizett
1975-ben, majd Szegeden
kétéves szaktechnikumban
gépkarbántart6- és javító
szaktechnikusi oklevelet
szerzett. Ezután 1979. de
cemberéig a Budapesti Kó
olajipari Gépgyár Algyói
Kirendeltségén dolgozott,
majd l hónap múlva behív
ták katonának, s Lököshá
zán volt útlevélkezeló.

Mint mondja ekkor gon
dolt elóször arra, hogy a
barna katonai egyenruhát
szürkére cseréli. A katona- .
ságnál szervezett toborzás·
során 5-6 társával együtt je
lentkezett Budapestre, a
gépkocsiz6 órszolgálati pa
rancsnokságra . Hathetes
rendóri tanfolyam követke
zett, ezután egyenruhát és
fegyvert kapott, s közel egy
évig dolgozottjárórtársként
Budapesten.

Túl sok tapasztalatotnem
sikerült szereznie a fóváro
si rendórökt61, s a munka
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földárverésen?

vehetKi

Az 1991. évi 25-dik tör
vény kimondja: 21. paragrafus
1. bek. Az árverésen az őt

megilletőkárpótlási jegyekkel
az a kárpótlásra jogosult vehet
részt: akinek az elvett tenn6
földje a szövetkezet tulajdoná
ban vagy használatában van,
aki a termőföldet árverező

szövetkezetnek 1991. január
l-jén és az árverés időpontjá

ban is tagja, akinek 1991. júni
us 1ién abban a községben,
városban volt az állandó lakó
helye, ahol az árverezőszövet
kezet termMöldterülete van.

Az árverezőnek igazolnia
kell, hogy megfelel a törvény
ben előírt (fenti) feltételeknek.
Aki nem felel meg a feltételek
nek, az nem vehet részt az ár
verésen, és ezt a tényt az
árverés vezetője az árverési
jegyzőkönyvben rögzíti. Az
árverésr61 kizárt személy az
árverés lezárását követő 3 na
pon belül árverési kifogást
nyújthat be az Országos Kár
rendezési és Kárpótlási Hiva
talhoz, melyet ott 8 napon
belül kötelesek elbírálni.

Az árverésrejelentkező fel
tétlenül vigye magával a kö
vetkezőket: akárpótlási
határozatot, a személyi igazol
ványát, amennyiben megbí
zásból jár el, a meghatalma
zását közokirattal vagy teljes
bizonyító erejű magánok,.
irattal igazolnia kell, ha erede"
tileg kárpótlási jegyet,
mezőgazdasági vállalkozást
támogató utalványt veU át, ak
k~r az azok átvételekor kapott
bizonylatot és a felhasználni
kívánt értékpapírokat, illetve
az azokról szóló központi leté
ti igazolásokat (magyarul: le
gyen nála a fizetőeszköz, a
kárpótlási határozat önmagá
ban kevés!), ha igényét föld-

Drága
Ez év februárjától júliusig,

tehát hat hónap alatt több mint
háromszáz ezer forintos vesz
teséget hozott a város költség
vetésének az önkormányzat
lapja, a Gyomaendrődi Hír
adó. Ennek ellenére a kuiturá-

részt

vásárlásra nyújtotta be, akkor
a kárpótlási jegyeiről szóló
központilag kiállított letéti
igazolást, a korábbi árverés
során keletkezett, felhasznál
ható kárpótlási jegy letéti iga
zolás maradvány értékről

szóló átadás-átvételi bizonyla
tot (nyilván, ha maradvány ke
letkezett az előző árverésen
felhasznált fizet6eszközeib6l,
akkor azt még elvásároIhatja),
szövetkezet esetén tagsági, ál
lami gazdaság esetén alkalma
zotti jogviszonyának iga
zolását, hogy 1991. január 1
jén és az árverés idején is fenn
állt a jogviszonya, állandó
lakcímének igazolását (ha tör
ténetesen a személyi ioazol-, o
vanyban nem szerepelne).

Az árverésen csak a jogo
sult vagy annak megbízottja (a
megbízást teljes bizonyító ere
jű okirattal kell igazolni és a
megbízásnak kifejezetten az
árverésre keH vonatkoznia)
vehet részt. Felvásárolt kár
pótlási jegyekkel tehát nem le
het licitálni! Aki a jogo
sultságát nem tudja igazolni,
azt az árverésb6l ki kell zárni.

Földárverések időpontjai

Gyomaendrődön:

Szeptember 29-én. 9 órakor
a polgármesteri hivatalban a
Győzelem Tsz által kijelölt
termőföldterületre,

szeptember 30-án, 9 órakor
az Alkotmány Tsz központjá
ban az Alkotmány Tsz által
kijelölt termőföldterületre,

szepu.'mber 30-án 9 órakor
a polgármesteri hivatalban a
Lenin Tsz által kijelölt földte
rületre,

október 6-án a Kőrösi Álla
mi Gazdaság által kijelölt ter
móföldterületre tűzött ki
árverést a Békés Megyei Kár
rendezési Hivatal. .

Híradó
lis bizottság elégedett az újság
tartalm:íval. A polgármester
től megludtuk, hogy ajöv6ben
a Kncr Nyomda szinte ingyen
nyomj:l majd a lapot. s így ta
lán kevesebb lesz a rMizetés.
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!" Lenin Ts,z vaIjasi áIlatte- latban úgy nyilatkoztak, hogy
nyesztő teJeper61 szeptember az ügy nem reménytelen, de
l6-á~ - egy nap alatt - lábon várni kell a kormánynak az
megerkezett a körülbelül 10 ilyen jelleoű ingatlanátadá-
kilóméterr~ lévő új telepre a sokkal kapc~olatos döntésére -
B.ethlen ~ab?r mezőgazdasá- tájékoztatta lapunkat Gubucz
gl szakközépIskola több mint József, aki elmondta azt is
200,bir~Ja. ~ Jeen~ő tangaz~ hogy a volt MAVAD telepr~
~g teruletere, a devavánYaI egy év alatt az iskola a partner-
ut melletti, volt MAVAD te- gazdaságok szakképzési hoz-
~epre I~btörés nélkül jutott el a zájárulásából és a különböző

juhnyáj. ..páJyázatokból nyert összegek-
. Gubu~z J6zsef az Iskola b6l eddig mintegy 4 millió fo-
Igazgatója a Szóbeszédnek'el- rintot költött. Sertésistállót,
mondta, hogy a Lenin Tsz-szel juhhodfi1yokat, baromfiólakat
kötött bérleti szerződés·lejárt, alakítottak ki a fácántenyésztő

s emiatt az iskola 100 sertését ólakból, kutat fúrtak. Most
is a már ~m~tett új helyre kel- építenek úgynevezett szociális
lett szálhtam. blokkot, valamint tan-és ipari

. A Lenin Tsz vezet'ésének műhelyeket alakítanak ki
mmdenesetre köszönettel tar- mintegy 3 millióforintosberu-
tozunk, hiszen az iskolával kö- házással.
tött bérleti szerződés már Sokat köszönhet iskolánk
júni~s 3?~á~.lejárt,s~ új tel.ep e munkák kapcsán Bogdán Fe-
el6keszlteselg, azaz több mmt rene, Polányi J6zsef és Jakab
?hónapig ingyen maradhattak J6zsefkollégák:nak. Az új tan-
jószá~aink a vaIjasi telepen - gazdnságunknak egyrészt ok-
mondj~ Gubucz József. tatási célokat kell szolgálnia,

Az Iskola a MAVAD tele- másrészt szeretnénk itt ősi ma-
pet már,egy éve bérli a Békés- gyar állatfajtákat tartani. Har-
csabai. Allami Gazgaságtól. A madrészt pedig annyit kell
telep jelenleg az Allami Va- majd termelni, hogya telep sa-
gyonügynökség tulajdonában ját magát eltartsa, tehát ne ke-
van. - Iskolánk vezetése szep- rüljön pénzbe - mondta
tember 16-án az állami gazdn- Gubucz József, aki elárulta
ság vállalati biztosával még, hogy jövő év tavaszára
Blaskovics féterre/ együtt fel- egy mezőgazdaságiés ipari ki-
kereste az Allami Vagyonügy- állítást szerveznek az öthektá-
nökség és a Földművelő- ros új tangazdaság területén,
dés~gyi Minisztérium illeték- ahol mezőgazdasági gépeket,
eselt a~z?1 a kéréssel, hogya új technológiákat, valamint
12,8 mI1M forintra értékelt te- vállalkozásokat segítő ötlete-
lepet vonják: ki az állami gaz- ket mutatnának be. Ezúton ké-
daság által eladandó ingat- rik a megye minden me-
lanok köréból, s adják át isko- zőgazdnSági és élelmiszeripari
lánknak, mez6gazctn.sági szak- üzemét, hogy jelentkezzenek a
oktatás céljára. Az AVU és az kiállításra.
FM illetékesei ezzel kapcso- H.E.

Ki mit tud?
Felhívás az 1993. évi Ki mit tud? vetéIkedőre

A versenyre jelentkezhet minden olyan magyar állampolgár
ságú, vagy külföldön élő magyar fiatal, aki 1992. december 31-ig
betöitötte 14. és nem töltötte be 26. életévét. Jelentkezhetnek:
szólisták, duók, triók, csoportok, együttesek. Jelentkezni lehet: a
Katona József MűvelődésiKözpontban Gyomaendrőd,Kossuth
u. 9. Telefon: 86-777.

Jelentkezési határidő: 1992. december 1. Városi fordulók:
1993. január 2-február 21. Megyei döntő: március 19-április 18.
Országos válogató: május 10. és 30. között. A televízió nyilvá
nossága előll körülbelül 120 produkció versenyezhet 1993. júli
usától.

Kategóriák: l. vokális zene (ének), 2. hangszeres zene, 3.
vcrs-, próza-, mesemondás, szónoki beszéd 4. néptánc, 5.
klasszikus és modem színpadi tánc, 6. színpadi játék, 7. egyéb.
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kenyérgyárban
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Elérte a privatizáció a Körösi
Sütő- és Édesipar; Vállalatot is.
A portásfülke falán két új tábla
jelzi, hogy új cég költözött a ke
nyérgyár egyik részébe. A
Fundy-Wafer Kft. megvásároI
ta a vállalat édesipari üzemét, s

1992. szeptember

ugyanennek a cégnek a termé
keit a Fundy-Nett Kft. forgal
mazza, és nyitott diszkont
raktárt a vállalat területén. A
privatizációról Farkosinszki
Györgyöt, a vállalat igazgatóját
kérdeztük.

Egy liter 130 forint

cefre
helye

A
; .
UJ

Gyomaendr6d pálinkaked
velő polgárai közül sokan
évek Óta a hunyai szeszf6zdé
be vitték a cefrét. A kondorosi
út mellett, a hunyai elágazás
után lévő Gyomaendrőd és
Vidéke Áfész pálinkaf6zdéjé
nek épületét azonban az el
múlt hónapokban benőtte a
gaz, s az elhanyagolt épít
ményt ma a galambok lakják.
A kövesút túloldalán a régi
szeszfőzdével szemben vi
szönt már üzemel Szekera
György új intézménye, ahol
szeptember 22-én a próbafő

zés is megtörtént.
Szekera úr már mestere a

munkának, hiszen 6 éve fog
lalkozik pálinkaf6zéssel, s 4
évet a gyomaendrődi áfésznál
dolgozott, I évet pedig, a múlt
szezonban az örménykúti tsz
nél. Szekera György úgy tud
ja, hogy a gyomaendrődi áfész
szeszfőzdéjénekvisszavonták

a műszaki engedélyét, s a szö
vetkezetnek nincs pénze a fel
újításra.

Pálinkát pedig főzni ke:~, s
ezért Szekera György társai
val megalakította az SZVSZ
Betéti Társaságot, s új épületet
emeltek a kukoricatábla szé
lén. Új, valamint használt
anyagokból a f6zdei berende
zést is beépítették. F6z6üstjük
350 literes, s emelJett egy 400
és egy 105 literes finomító üst
várja a belevaló anyagot.

Megtudtuk még, hogya f6
zés ára literenként 130 forint,
s hogy a környékbeli emberek
általában 50-51 fokos pálinkát
kérnek. Ugyanúgy mint régen,
most is minden főzet6nek

hoznia kell magával túzifát. S
ha valaki most jelentkezik a
cefréjével, akkor Szekera úr
december közepére tudja vál
lalni a főzést.

-oke-

A vállalat kenyér- és péksüteményen kívül több mint húsz éven át
édesipari termékeket is gyártott. Az utóbbi években azonban ezek a
teasütemények, ostyakészítrnények igencsak megdrágultak, s emiatt is
egyre nehezebben sikerült értékesíteni. A másik ok, hogy jelentősen

romlott az életszínvonal, mi több az utóbbi években nagy mennyiségú,
jó minőségúédes ipari termék jött be nyugatról.lgaz ezek drágábbak,
de az üzletek dugig vannak e termékekkel, hiszen jóval fejlettebb
értékesítési hálózattal dolgoznak, mint mi. Mindez oda vezetett, hogy
évről évre kevesebb mennyiséget tudtunk eladni annak ellenére, hogy
időről időre több milliós árengedményt adtunk·a nagy- és kiskereske
delmi vállalatoknak. Tavaly már az összes édesipari tevékenységünk
jelentős veszteséget hozott - mondja Farkasinszki György.

A vállalat édes ipari üzemét több külföldi üzletember is felkereste, de
üzletet egyikkel sem sikerült kötni. A gyomaendrődi vállalatot idén
kereste meg a budapesti székhelyú Fundy Kft., amely különbözőédes
ségek gyártásával foglalkozik. A cég b6víteni kívánta termékskáláját
ostyafélékkel és ropival is.

Több sütőipari vállalathoz látogattak el, de mindkét említett termék
gyártására alkalmas gépeket, szakembereket, azaz megfelelőkörülmé
nyeket csak nálunk találtak. Eladtuk a gépek egy részét, s létrehoztuk a
Fundy-Wafer Kft.-t, melyben a vállalat is, igaz kis részben, de tulajdo
nos. Emellett az épület használatáért bérleti díjat fizet a kft. a vállalatnak
- tájékoztatja lapunkat az igazgató, aki ezzel kapcsolatban elmondta
még, hogya Fundy-Wafer Kft. állományába húsz dolgozó került át, s
ezzel egyidejűleg augusztus végén 32 dolgozónak mondtak fel az
édesipari üzemben és a központi irodában. Ezen kívül 8 dolgozó saját
elhatározásából távozott a vállalattól, s így néhány nap alatt hatvan
emberrel csökkent a vállalati dolgozók létszáma.

Az új kft. szeptember elsején kezdte meg munkáját, s egyenlőre a
vállalat régi termékeit gyártják. Később azonban olyan Fundy-terméke
ket készítenek majd, amelyhez elsősorban természetes anyagokat hasz
nálnak, s száműzik a mesterséges színezéket. A kft. egymúszakos
termeléssel kezdett dolgozni, .de úgy túnik szükség lesz a második
műszakra is. Mint azt Botos Lajosnétól a kft. ügyvezetó igazgatójától
megtudluk rövidesen két culaászt, és két segédmunkást vesznek még
fel. A Fundy-Nett diszkontraktárban pedig a viszonteladók válogathat
nak az összes Fundy-termék közül, s készpénzért vásárolhatnak is.

. A privatizáció kapcsán egyébként a Körösi Sütó-és Édesipari Válla
latlegtöbb sütóüzemébőlaz Allami Vagyonügynökség döntése alapján
a közeljövőben kft.-ket kell alakítani, s ezeket értékesíti majd a vagyo
nügynökség. A gyomai gyár és a szarvasi üzem avagyonügynökség
határozata alapján külön gazdasági társasággá alakul.

Érdekességként megjegyzem, hogy a tavalyi r~ZYénytársasággá
alakulás eredménytelen kísérletének, valamint az idei privatizációs
feladatok végrehajtásának összes költségébo1 csak a szakértő cégeknek
5 millió forintot kellett kifIzetnünk. Ez is benne van a kenyér árában 
mondta végül Farkasinszki György. A közeljövőben várhatóan állami
gazgatási felügyelet alá vonják a vállalatot a privatizációs folyamat
kapcsán.

H.E.

J-fáromszor 800 ezer
Az egyházi ingatlanok tulajdonjogának rendezésér61 sikelÜlt

megállapodnia az önkormányzatnak az Evangélikus Egyházzal.
Az Evangélikus Egyház a Sallai u. 2. szám alatti ingatlan értékét
kéri az önkonnányzattól, s ezt az igényét a múvelódési minisz
térium is jóváhagyta. Az egyház 2 millió 400 ezer forint ellené
ben mond le az ingatlan tulajdonjogának megszerzésér61, s ezt
az összeget Gyomaendrőd önkormányzata 800 ezer forintos
részletekben 1994-ben, 1995-ben és az azt követő esztendóben
fizeti ki az egyháznak.
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Bekóbe/ezfék Hunyóf
- A fejállomás már tavaly nyáron mükődött -

Drágul a
szemétszállítás

~d~~'1
lházban lesz teleFon l
~::-:-X«««<-:««<"":«"';'»:-:--.«o."«..:««-''«-:«'X«-:':-:-»».''~--=~::::::*:::::: ::;: [;;. ~

A hunyai polgánnesteri
hivatal még 1990. decem
berében és a következ6 év
januárjában felméréseket
végzett a lakosság körében,
hogy vállalnának-e anyagi
áldozatot a településen be-

A Gyomaszolg. Kft. kér
te az önkormányzatot, hogy
a szemétszállítási díjakat
tartalmazó, ez év május 12
én elfogadott köztisztasági
rendeletet módosíts"a. A
rendelet ugyanis a konténe
res szemétszállítás díját
500 forintban határozta
meg ürítésenként. A kft.
szerint a fenti díj nem fede
zi a felmerült költségeket,
ezért a város belterületén
900 forintot, Gyomaendr6d
külterületén pedig 1400 fo
rintot tartanának elfogad
ható díjnak. Ezt méltá
nyolta az önkormányzat, s a
dfjak a következ6képpen
alakulnak: havi 60 forintba
kerül a lakosság részére a

indítandó kábeltévéért. A
360 belteIiileti lakás fele tá
mogatólag nyilatkozott. A
kedvez6 visszhangnak kö
szön..1-}et6en már múlt év jú
liusában működött a
polgármesteri hivatal udva-

kukás szemétszállítás, a kö
zületek részére pedig üríté
senként 75 forintba. A
lakótelepeken havi 200 fo
rint a szemétszállítás díja, a
konténeres szállítás pedig a
már említett módon válto
zott. Az új díjszabást szep
tember elsejét61 érvénye
sítik.

rán felállított parabolaan
tenna, azaz az úgynevezett
fej állomás. Egy ideiglenes
kábelt is áthúztak a közeli
Búzavirág Vendégl6be,
ahol már nézhették is a hu
nyaiak a két magyar prog-

Kondoroson, Kardo
son, Örménykúton és Hu
nyán a közeljöv6ben
lehet6ség nyílik a tele
fonhálózat öner6s fejlesz
tésére. Hunyán jelenleg
100 telefonvonal műkö

dik, s több mint százan

ram mellett 6 égi csatorna
műsorát. A fejállomás 706
ezer forintba keIiilt.

A kábeltévére vágyó pol
gároknak lakásonként II
ezer forintot kellett befizet
niük a polgánnesteri hiva
talhoz. Ezután kezd6dött
meg a békéscsabai Elektro
nika GM tervei szerint a ká
belhálózat kiépítése. A
törzskábel és az er6sít6k
üzembe helyezésére egy
szarvasi gmk-nak adtak
megbízást A törzskábelen
kívüli hálózatot pedig öne
r6vel csinálták meg az utca
lakói - tudtuk meg Szmola
Illés polgármestert61, aki
maga is több igényl6 házá
nak padlásán szerelte a ká
belt

Az ily módon bekábele
zett lakásokban 1991. de
cembere óta nézhetik a
műholdas adásokat, s ezért
havi 100 forint karbantartá
si díjat kell fizetniük.

A polgármester elmond
ta, hogy kés6bbi terveik kö
zött szerepel egy helyi
képújság beindítása,
mellyel gyorsabbá válik az
állampolgárok tájékoz
tatása.

várnak telefonra. Kondo
roson 500, Kardoson öt
ven, Örménykúton
szintén ötven, Hunyán
pedig 200 igényl6 kaphat
telefont, állomásonként
45 ezer forintért. A köz
múfejlesztési beruházá
sok támogatásának
köszönhet6en ez csupán
38-39 ezer forintba kerül
ne. A polgármesteri hiva
talban elmondták, hogy
amennyiben nem gyűlik

össze 200 igényl6, úgy a
fennmaradó vonalak díját
az önkormányzatnak kell
vállalnia, s szükség ese
tén ezt meg is teszik.
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Nem mondom, hogy nem
voltak rossz döntéseim, de
nem túl sok. Amikor 1988-ban
hazajöttem, úgy érzem, hogy
rosszul döntöttem, de nem
bántam meg. Sokat tanultam
ill, sok kapcsolatot szereztem,
több kiadóval baráti kapcsola
tokra tettem szert, amit remél
het6Jeg kamatoztatni tudok a
kés6bbiekben. Mindenesetre
6 hónapig még kapom a fize
tést, de közben szeretnék
munkát találni, ám hogy hol,
és mit fogok csinálni, még
ne;;: :udom - mondta Szász
Imre, aki drukkol a Kner
Nyomdának, az új vezetésnek,
és a dolgozóknak, hogy újabb
sikerekkel öregbítsék a nyom
da hírnevét.

Nyomdában

. ~

19azgato a

Negyedszázados
együttes

December 12-én a 25 éves Körösmenti Szövetkezeti Tánc
együttes jubileumi rendezvényének terve.

17.30. Az együttes tevékenységét reprezentáló kiállítás
megnyitója a művel6dési központban.

18.00. Műsor a régi és a jelenlegi táncosok közreműködé-

sével .
20.00. Vacsorával egybekötött bál a Körös Étteremben.
Kérünk. benneteket is, hogy értesítsétek minderr61 a régie

ket és az érdekl6d6ket.

együtt akivel akarnak. A tulaj
donosok ugyanakkor elismer
ték, hogyanyomdának
bőségesen van munkája, és
augusztus végére az üzem
nyeresége elérte a 12,6 millió
forintot.

Megtudtuk Szász Imrét61,
hogyatulajdonosoknak új ter
veik és koncepciójuk van a
nyomdával kapcsolatban, S
ehhez új vezet6t kerestek.

Október elsején érkezik az
új igazgató Papp Lajos, s én
október 7-ig dolgozom mel
lette - mondja a leköszönő

ügyvezet6 igazgató, akit61
megkérdeztük megbánta-e,
hogy a Lakatos ügy idején el
fogadva az ajánlatot visszajött
Szarvasról a gyomai nyomdá
ba.

~

Uj
Kner

Szász Imre megy,
Papp Lajos jön...

nikumot. Két és
fél év megsza
kítással össze
sen 29 évet
töltötl a Kner
ben. Két és fél
évig dolgozott
Szarvasi Petőfi

Nyomdában, s
az emlékezetes
Lakatos Gyula

- volt Kner Nyomda igazgató
- elleni sztrájk után hívták ha-
za Szarvasról Gyomára. A pri
vatizációnak köszönhet6en
múlt év december 31-vel ma
gánszemélyek vásárolták meg
a gyomai nyomdát, s most úgy
döntöttek, hogy új igazgatót
neveznek ki Szász Imre he
lyett. Mindezt egy hónappa]
ezel6tt közölték Szász Imré
vel, aki lapunknak elmondta, r---------------------
hogyatulajdonosoknak elemi
joga, hogy azzal dolgozzanak

Október elsejét6l új
igazgatója lesz a

Gyomai Kner Nyomda Kfl
nek. A tulajdonosok ugyanis
Szász Imre helyére a Debrece
ni Alföldi Nyomda kereske
delmi igazgatóját Papp Lajost
nevezték ki.

Szász Imre az érettségi után
1963. augusztus 9-én kezdett
dolgozni a gyomai nyomdá
ban. Gépmesterként tevé
kenykedett, majd 1974-ben
elvégezte a nyomdaipari tech-

r;S;;~~''':x-~»»>",x*'''.''':;:i'',8*'=~,,,''"'~,""''=''''=~W"'''~~,l2:;~''''*"$;'=<r-='i"«'i:~~'X,~"'~;:;:;:;:,:""'''''1

II FELHívÁs t
I Az 1975-ben született sorkiHelesfiúk ~
:~ részére személy-, és tehergépkocsi tI vezető ta1~?I:r;~~,;;g fJ:.FENZIV I
~ I
i~ A tanfolyam díja: 3020 Ft. m:

~~ Jelentkezni: Gyomaendrőd,Mirhóháti f.i
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rrűz a papírrakiár6an
Szeptember 21-én este

fél nyolc tájban vették észre
a Kner Nyomda dolgozói,
hogy túz van az udvar végé
ben lév6 papírhulladék rak
tár épületében. A vállalati
tűzoltóság azonnal meg
kezdte az oltást, S mire a
tűzoltóság megérkezett,
már csak izzott a nagy

mennyiségűhulladékpapír.
Szerencsére sikeJiilt tehát
megfékezni a tüzet, s így
nem történt nagyobb baj.
Az épület másik helyiségé
ben ugyanis a tűzveszélyes

anyagraktárban több má
zsányi festékanyagot tárol
nak. A tüzet valószínűleg

elektromos zárlat okozta.
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A gyomai labanc őrmester

Elnapolt tárgyalás

Bizonyára nincs olyan tévénéz6, aki ne
emlékezne a Tenkes ka:Jitánya labanc 6rmes
terére, a Bors tévéfilmsorozat zsokéjára Si
pos úrra, s a népszerű Keménykalap és
krumpliorr gyermekfilmsorozat plakátra
gasztójára, az utca hírmondójára Lópici Gás
párra. Szilágyi István színészr61 van szó, aki
1937. december 7-én született Gyomán. Szi
lágyi Istvá.l1.l1al szeptember 19-én beszélget
tünk, a Pavilonban, ahol 40 éves
osztálytalálkozójukat ü.I1.I1epelték volt iskola
társaival.

Apám lakatosnak tanult, de volt kocsmá
ros, s6t alkusz, azaz kupec is Junker Artúmál.
Édesanyám Sotus Teréz, dév~ványai szüle
tésű. Els6 osztályos tanítóm Erdei Juliska
volt, negyedikbe az Arany János utcába jár
tam, Somogyi Mihály kántortanítóhoz. Hete
dikben az árvaházban, nyolcadikban pedig a
Jókai úti iskolában tanultam. Nem vettek fel
sehová, ::':szen kulák volt a nagyapám. Igaz
az osztályzataim is leginkább közepesek vol
tak. Matekb61 mindig hármasra végeztem,
kivéve a nyolcadik osztályt, amikor új tanár
n6t kaptunk. Szántó Lajosnét, Cica nénit. Ta
lán neki köszönhet6, hogy algebrából ötös
voltam. Bátorkodtam a tanítóképz6be jelent
kezni, de sem oda, sem pedig a gimnáziumba
nem vettek fel. Igy hát 1952-ben ipari tanu
lónak mentem Budapestre, s miután elvégez
tem, 2 és fél hónapot dolgoztam
karosszérialakatosként az l. számú autójaví
tónál. Aztán hazajöttem Gyomára, és másfél
évig Hoffer-traktoros voltam a gépállomá
son.

S hogy lesz egy karosszérialakatos trakto
rosból színész?

Tizenkét évesen láttam el6ször színjáté
kot. A Ludas Matyit adták el6 t6lem néhány
évvel id6sebb iskolások. Megtudtam, hogy
valaki egész életében csak ezt csinálja, ját
szik. Ekkor döntöttem el, hogy nekem is er
refelé vezet az utam. Még ipari tanulóként
többször is jelentkeztem a színiiskolába, de
sikertelenül. 1957-ben aztán másodjára sike
rült bejutnom a színművészeti f6iskolára,
ahol Pártos Géza osztályf6nökömre és pódi-

umművész tanáromra Básti Lajosra emlék
szem tisztelettel. Kiváló emberek, jó pedagó
gusok voltak, akik engedtek belmünket saját
képünkre alakulni, kibonta.kozni. Az iskola
után 1961-ben az egri Gárdonyi Géza Szín
háznál j átszottam, ahol Horváth Jcn6rendez6
sok-sok fiatal színészt gyűjtöttmaga köré ...

Néhány év múlva azonban elindult világ
gá...

Csak Franciaországba mentem. 1966-ban
ugyanis feloldották az úgynevezett státusz
kötelezettséget, tehát lehetett a színész szaba
dúszó, s én ezt örömmel fogadtam. Elmentem
hát Franciaországba, s Párizsban töltöttem
másfél évet. Nyelvet tanul tam, kerítést festet
tem, állványt építettem, majd a Gaumount
filmvállalathoz vettek fel portásnak. Kisid6
múlva aztán a filmlaboratóriumba kerüJtem.
Már már azon a küszöbön voltam, ahol kezd
tek lefelé me.l1.l1i a gyökereim. Nem akartam
kint maradni, így 1967. szilveszterén hazajöt
tem. Maradtam szabadúszó színész, s jött sok
színházi és filmszerep.

Azért nem mondhatnám. hogy igaz~n be
jutotl és sikeres színész lelt ...

De még lehetek! Rajz János például elmúlt
50 éves, amikor az egyik rendez6nek meg
akadt rajta a szeme. Nekem karakteres arcom
és madoram van. Egyrészt borzasztó színes
palettát kínál, másrészt korlátoz is. Most f6
leg filmezek, de számomra inkább a színházi
szereplés a teljes értékű. Színházi színésznek
nevel6dtem, s a filmben kevés id6 jut a fel
készülésre.

A jia is szín.ész lesz?
Vagy pedig szobrászművész. Most 22

éves, de tulajdonképpen még nem tudja mit
csináljon. 1968-ban vettem feleségül Hume
nyánszky Jolán szobrászművészt.Közben el
váltunk, de most újra együtt vagyunk. A
gyerek óriási kapocs.

Ritkán látjuk Gyomán.
Keveset jártam eddig haza. Két unokatest

vérem él itt Gyomán, s mostmár egyre sűrűb

ben látogatok Gyomára. Lehet, hogy a korral
jár?!

H.E.

Még 1990 május 16-án át
szervezés címén a H6techni
kai és Gépipari Vállalat
igazgatója, Szujó Zoltán fel
mondott Földesi Ferenc mű

vezetőnek. Földesi
bírósághoz fordult, de az ügy
végére még mindig nem került
pont.

- Közölték velem, hogy
megszűntétik a munkakörö
met. ugyanakkor egy hét múl-

va új embert helyezett Szujó a
posztomra. Előszöra munk:ís
tanácshoz fordultam segítsé
gért, de az igazgató a
munkástan:ícs elnökének,
Szabó Jánosnak is felmondott
ugy:lnczen a címen. Szabót 13
hón:lp után a bíróság döntése
al:lpj:ín visszavették a céghez
- mondja Földesi Ferenc, aki
nek kéreimét a munkaügyi
döntőbizottság és a megyei

munkaügyi bíróság is elutasí
tolla. A törvényességi óvást a
legfels6bb bíróság ezév január
S-én jóváhagyta, s így szep
tember 3-án a munkaügyi bí
róság újabb tárgyalást tűzött

ki.
- Itt azonban sem Szujó Zol

tán igazgató, sem az ügyvédje
nem jelent meg ann:lk ellené
re, hogy a tárgyalás napján a
bíróság fol yosój:ín tartózko-

dott az igazgató. Emiatt a bí
rósági tárgyalást elnapolták
október 8-ra, s a bíróság levél
ben felhívta az igazgató fi
gyeImét, hogya felmondás óta
eltelt időszak..ra eső béremet
számolja ki és küldje meg a
bíróságnak - mondta Földesi
Ferenc.

Szujó Zoltán igazgatót hiá
ba kerestük, megtudtuk, egy
szanatóriumban van.
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Hárman lesznek oko abbak
- Önkormányzati tanulmányút Franciaországba -

9{[Jtt a segé{yet összege
Az önkormányzat jelenleg a 70 év alatti rászoruló polgároknak
havonta 5500 forint, a hetven év feletlieknek pedig 5860 forint
rendszeres szociális segélyt folyósít. A szeptember elsejétől ese
dékes nyugdíjemelések indokolttá tették az önkormányzat által
folyósított rendszeres szociális segély összegének emelését.

Az önkormányzat úgy döntött, hogy ez év szeptember elsejé
t61 visszamen6leg havi 300 forinttal emeli e segélyek összegét.
Ez idén körülbelül 150 ezer forint többletköltséget jelent, mely
nek fedezetéül a költségvetésben már biztosított 7 millió 200 ezer
forintos segélykeret szolgál.

H.E.

A dolognak azonban itt
még nem volt vége. Tisztázni
kellett még, hogy miből is fi
zetik ki a háromszor 38 ezer
500 forintos útiköltséget. A
parázs vitában senkinek sem
jutott eszébe, hogya harma
diknak választott önkormány
zati szakembernek Dr. Ko
leszárnak zsebMI összedob
ják az útiköltséget. A helyzetet
Hangya Lajosné. a szociális
bizottság elnöke oldotta meg.
azzal, hogy a jegyző útját bér
megtakarításból fedezzék, Dr.
Koleszár útját a polgármesteri
alapból finanszírozzák, míg a
polgármester útiköltségét 
Hangyáné felajánlása alapján
- egészségügyi és szociális
pénzekMI fizetik. Aprobléma
tehát megoldódott, s így októ
berben a polgármester, ajegy
ző és Dr. Koleszár tájéko
zódhat Franciaországban. A
költőpénzt viszont saját ma
guknak kell állniuk.

Katona József Müve)ődésiKözpont

Meghívó
November 28-án, a 20 éves Rumba Társastánc Klub

jubileumi rendezvényének terve:
Délután a táncverseny és táncbemutató a Bethlen Gábor

. mezőgazdasági szakközépiskola nagytermében.
Este 19.30-tól a klub életét bemutató kiállítás megnyitója

a művelődési központban, majd ugyanitt 20.00 órától műso
ros bál a régi és új tagoknak, szimpatizánsoknak. Közremű

ködik Szabó Tibor és tánczenekara.
Kérünk benneteket. hogy értesítsétek erről a volt tánco

sokat, valamint a kiállításhoz hozzatok dokumentumokat.
tárgyi emlékeket!

vazással egyetértettek abban,
hogya franciaországi út szak
mailag ind.okolt. Ezután arról
döntöttek, hogy hányan tájé
kozódjanak kül földön. Egy
képviselő szavazott igennel
arra, h.ogy egy személy utaz
zon. Oten helyeselték, hogy
ketten menjenek, hatan pedig
arra szavaztak, hogy hárman.
De mivel egyik megoldási ja
vaslat sem kapta meg a min6
sített többséget, így a képvi
selők némileg tehetetlenül ül
tek. Gellai József alpolgár
mester oldotta meg a prob
lémát: kijelentette, hogy ez
csupán egy próbaszavazás
volt.

Ezt elfogadva a képviselők

mostmár csak két lehetőség

közül választhattak: ketten
vagy hárman utazzanak. A
polgármester szavazatával
nyolcan támogatták a három
szakember kiküldését. A sza
vazási procedúra némileg el
húzódott, s a polgármester 
mint meg is jegyezte - már
kezdte szégyellIli magát.

takaritásból fedezhető, a har
madik szakemberünk útipén
zét azonban nem sikerultelő

teremteni. Az önkormányzati
ülésen először arról bonyolód
tak vitába a képviselők, hogy
végül hányan is utazzanak
Franciaországba. Bátori Gyu
la szerint elég ha egy ember
tanulmányozza a francia vi
szonyokat, mert - mint mondta
- a testület munkáját azon is
mérik, hogy a közpénzekkel
miként gazdálkodik.

Gellai József alpolgármes
ter, mint ajogi bizottság veze
tője indokoltnak tartotta a
szakmai utat.

Szeret6 Béla, a pénzügyi
bizottság elnöke szerint az
úton a polgármester képvisel
hetné a testületet, ő jártas az
egészségügyben, a szociális
kérdésekben. A jegyző pedig
igazán önkormányzati szak
ember, s ezt az utat végül is
önkormányzati szakemberek
nek szervezték.

Balázs Imre képviselősze
rint, ha egy ember utazik el,
akkor is ugyanolyan kritikát
kap az önkormányzat a lakos
ságtól, mint ha hárman men
nének kül földre.

Jenei Bálint nem túl fele
lősségteljes gondolkodásra
vallónak ítélte Balázs Imre ki
jelentését, s a pénzügyi bizott
ság javaslatát támogatta.

A polgármester közben
igyekezett meggyőzni a vitázó
képviselőket, hogy nem kell
önmarcangoló lelkiismeret
furdalástól senkinek, azért
hogy két vagy három ember
utazik: Egyébként pedig régen
a tsz vezetők sem kérdezték
meg a tagságot, hogy el UtaZ
hatnak-e külföldre, mégis be
járták a fél világot Japántól
Amerikáig.

Több mint egy órás vita
után a képviselők először sza-

Bár az önkormányzati
képviselő testület szeptem
ber 22-i ülésén sok fontos té
ma volt napirenden, ennek
ellenére másfél órás, olykor
személyeskedő vitát váltott
ki egy kevésbé lényegesnek
tünő előterjesztés, amely az
"önkormányzati szakem
berek franciaországi tanul
mányútja"_címet viselte. A
Kisvárosi Onkormányzatok
.országos Érdekszövetségé
nek elnöke hétnapos francia
országi tanulmányútra
hívott meg 3 gyomaendrődi

önkormányzati szakembert.
Lehet, hogy többen is utaz
hattak volna, viszont a meg
hív61evél mellékleteként
csupán három csekket kül
dött, melyen a fejenkénti 38
ezer 500 forintos részvételj
díjat lehet befizetni.

Az utazás témája: az ön
kormányzat és más szervek
együttműködése az egész
ségügy és a szolgáltatások te
rületén. A tanulmányúttal
kapcsolatban az önkormány
zatjogi bizottsága szeptember
]Q-én úgy döntött. hogy Dr.
Frankó Károly polgármester,
Dr. Farkas Zoltán alpolgár
mester, a kulturális bizottság
elnöke, valamint Dr. Koleszár
József képvisel6, a mez6gaz
dasági bizottság elnöke utaz
zon Franciaországba. A
pénzügyi és ellentJrztJ bizott
ság is ülésezett. s a tanul
mányúttal kapcsolatos e16
teIjesztést szintén megvitatta.
A pénzügyi bizottság szerint
Dr. Frankó Károly polgár
mester és mint a hivatali mun
kát irányító személy Csorba
Csaba jegyz6 kell, hogy részt
vegyen az utazáson.

A dolog azonban ott vett
kényes fordulatot, hogya vá
ros költségvetésében nincsen
e célra félretett pénz. Egy fő'

utazási költsége a polgármes
teri alapból fizethető, még egy
személy útiköltsége bérmeg-
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TSZPANASZ
Kilátástala!! helyze,tben

a mezogazdasag

l _

A gyomaendrődi DY-WA Kft. a
közeljövőben új üzletet nyit

Gyomaendrődön,a Kossuth u. 18. szám.
alatt, ahol különbözőháztartási,

híradástechnikai, gáztechnikai és egyéb
műszaki cikkek széles választékával

várja leendő vásárlóit.

A nyitásig játékra hívjuk
az olvasókat!

Töltsék ki az alábbi szelvényt. A helyes
tippeket beküldőkközül kisorsolunk

egy SZIKRA-23 típusú gázkazánt,
amely a DY-WA Kft. új tennéke.

S még egy nyerési
lehetősé/.!!

Adjon nevet a DY-WA Klt. új üzletének!
A legötletesebb, általunk is elfogadott

névadó színes televíziót kap ajándékba!
A szelvények beküldési határideje:

1992. október 9.
(A játékban a DY-WA Kft. dolgozói és

hozzátartozói nem vehetnek részt.)
A helyes tippelést beküldőkközül

kisorsolt nyertes és a legötletesebb
névadó nevét, valamint a helyes

válaszokat a Szóbeszéd következő

számában közöljük, illetve a
nyerteseket levélben értesítjük. A

nyereményeket üzletünk nyitásának
napján vehetik át.

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

1. Mikor nyit aDY-WA Kft. új, gyomaend
rődi üzlete?

a., 1992. október 12.
b., 1992. október 17.
C., 1992. október 26.

2. Az alább felsorolt márkák közül, melyek
vásárolhatók mega DYcWA Kft. új üzleté
ben?

a., Szikra b., Samsung
c., Siemens d., Krupp
e., Philips f., Audioton

3. Mit gondol, ön szeriiit hány olvasó vesz
. részt ebben ajátékban?

a., 100-300
b., 300-1000
c., 500-1000
d., ezer fölött

A DY-WA Kft. új üzletének Ön által java-
solt neve:

Gyomaendrőd öt mezőgazdasági üzemének vezetői levelet jut
tattak cl Dr. Frankó Károly polgármesterhez. A négyoldalas írás a
város mezőgazdasági termelésének válságáról ad tájékoztatást. A
levél fontosabb részeit közöljük:

A választások alkalmával politikailag próbálták lehetetlenné
tenni a mezőgazdasági struktúrát, ma folyik a gazdasági ellehetet
lenítés. Ezt támasztja alá az országos felmérés is, mely szerint
1990-91. közötti időszakban a mezőgazdaság által felhasznált ipari
anyagok árai 424,3 százalékkal, míg a mezőgazdasági termékek árai
csak 65,7 százalékkal nőttek.

Ezen belül 1990-91. évben bejövőárak 191,3 százalékkal nőttek,
a kimenő árak 0,0 százalékkal, tehát változatlanul maradtak. Orszá
gosan a mezőgazdasági szövetkezeteknél az elvonás 1991-ben 28,5
milliárd forint, támogatás 1991-ben 7,8 milliárd forint. Az egyenleg:
20,7 milliárd forint elvonás.

Az elvonás mellett a keleti piac összeomlása, feldolgozó üzemek
tönkremenése, fizetési késedelme, avagy nem fizetése az átvett
termékekért, tovább súlyosbította a helyzetet. A restrikciós pénz
ügyi politika üzemeink számára 1992-ben termelési hitelt már nem
biztosított még 44 százalékos kamatláb mellett sem. Mindezek
együttes hatásaként a gazdaságok csődbe jutottak.

A jelenlegi helyzet szerint az Alkotmány Tsz-ben, a Győzelem

Tsz-ben, a Lenin Tsz-ben 20 százalékos, a Kőrösi Állami Gazda
ságban 40 százalékos esélyt taksálnak a csődeljárási megállapodás
ban foglaltak teljesítésére.

A csapadékviszonyok döntően befolyásolták az idei terméskilá
tásainkat. Elmúlt években lehullott csapadék: 1988. 461,1 mm,
1989.581,0 mm, 1990.454,4 mm, 1991. 610,4 mm, 1992. IX.Ol.
150-210 mm.

Az ezévi csapadékeloszlás a június hóban lehullott 80-120 mm
kivételével csak apró eső esett, amelynek a hasznosulása kevésbé
volt hatásos. A növénytermesztés bevétele várhatóan az elmúlt 3 év
átlagának 50-55 százaléka lesz, beszámítva az 1991. évi kedvező

terméseredményt. A bevételkiesés és hitelhiány alapvetőgazdálko
dási gondokat okoznak. Igy többek között ~ őszi növények betaka
rítási finanszírozását egyedü) a Kőrösi Allami Gazdaság tudja
megoldani, a !..ermelőszövetkezetekben nincs lehetőség, a helyzet
reménytelen. Oszi vetések lehetőségei Alkotmány Tsz 1250 hektár
(60 százaléka az előző éveknek), Béke Tsz, Lenin Tsz O hektár,
Győzelem Tsz 1000 hektár (60 százaléka a_korábbinak), Kőrösi ÁG
1350 hektár (70 százaléka a korábbinak). Oszi szántások,.talajmun
ka elvégzése a szövetkezetekben kilátástalan, a Kőrösi AG-ban ha
a kintlévőpénzeket sikerült behajtani, akkor van esély az elvégzésre.
A kárpótlásra kijelölt igényelt területeket a Kárpótlási Hivatal elfo
gadta, további múvelésérm az üzemek pénzhiány miatt nem tudnak
gondoskodni.

Röviden a foglalkoztatásról, a dolgozói létszám alakulásáról: Az
Alkotmány Tsz-nek ez év elején 200 dolgozója volt, szeptember
elsején a létszám l20-ra csökkent, s év végére 100 embemek tudnak
munkát adni. A Béke Tsz 190 dolgozójából szeptember elején
márcsak 70-en maradtak, év végére a létszám IS-re csökken. Janu
árban 320 embert foglalkoztatott a Győzelem Tsz, szeptemberben
márcsak 210-et, s év végére ISO-re apad a létszám. A Lenin Tsz-ben
év elején 170-en voltak, szeptemberben márcsak 60-an,. s év végére
még 30-cal csökken a dolgozók száma. A Kőrösi AG 220 fős

létszáma szeptemberre 180-r~. csökkent, s december végére még
20-szal kevesebben lesznek. Osszegezve: ez év januárjában az öt
gazdaságban 1100-an dolgoztak, s december 31-re csupán 455-en
kapnak fizetést.

Az átalakulással kapcsolatos teendőket a szövetkezetek végre
hajtották az érvényes rendeletek, törvények alapján, ll!illak ellenére,
hogy a törvények nincsenek összhangban. A Kőrösi AG 7 egységre
decentralizálódott, ebben az évben privatizálásra kerül, valamint
értékesítésre. A gazdaság dolgozói szeretnének résztvenni, vásárol
ni, azonban nem kapnak hitelt.

A termelőszövetkezetekben tényleges átalakulás nem történhe
telt meg, mivel a pénzintézetek, hitelezők nemjárulnak hozzá addig.
amíg a csődmegállapodás nem teljesül. Ilyen körülmények között
az átalakulás reménytelenné vált.

Végezetü! az agrárszakemberek inaktív magatartása, a helyzet
kilátástalan volta miatt, tovább ronthatja a jelen helyzetet.
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Fel akarták gyújtani aHalászkertet
Néhány héttel ezelőtt egyik

este hat úriember kinézetű,

testes, mi több: tagbaszakadt,
ismeretlen· férfiú lépett be a
gyomaendr6di Halászkert
vendégl6be. Vacsoráztak, et
tek süllőt, harcsát, ittak
whiskyt, tokajit és francia ko
nyakot, meg sört, majd id6vel
kérték a számlát. A pincér osz
tott, szorzott, s az asztaltársa
ság elé helyezte a számlát,
melynek alján jó ötezer forint
nyi összeg volt, kétszer alá-

r--------------------------~
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húzva. A jóllakott urak azon
ban visszacsúsztatták a szám
lát a pincérhez, mondván, e
papírost adja át inkább a Ha
lászkert új tulajdonosának.
Hozzátették azt a fenyeget6en
hangzó kijelentést is hogy 6 
mármint a tulaj - majd tudja,
kik vagyunk, és mit kell csi
nálni.

Nem volt mit tenni, hiszen
az hat úr kívánsága inkább pa
rancsnak tűnt, mintsem kedé
lyes viccnek. Az ezt követő

napokban derült ki, hogy az
idegenek valamiféle tartozást
jöttek volna behajtnni a ven
déglő tulajdonosától. Bár már
úgy látszott, hogya .hívatlan
vendégek nem koptatják töb
bet az étterem székeit, míg
nem rá egy hétre, éppen záróra
el6tt újra megjelent a brigád,
igaz, most eggyel kevesebben
érkeztek. Szépen felöltözve,
egyik-másik haja hátul lófa
rokba fogva, a csuklók és nya
kak némi arannyal feldíszítve.

Minden a forgatókönyv sze
rint zajlott. Volt evés, ivás, ám
a számlát - szokás szerint 
nem óhajtották kifizetni.

A fmálé azonban még egy
meglepő fordulattal szolgált.
Az asztalok mellől feltápász
kodván el6bb a tulajdonos lá
nyát keresték, hogy 6t vigyék
el a pénz helyett zálogba, majd
mivel a keresett személy nem
tartózkodott a helyszínen,
ezért nagy szatyrokba márkás
italokat és cigarettákat pakol
tak a maffiózók. A pincérek
jobb híján csak tehetetlenül
szemlélték az akciót, melynek
sDrán százezer forin tnyi,
könnyen szerzett áruval tá
voztak a fiúk. A felmálházott
kis csapat egyik tagja távozás
kor még az ajtóból visszafor
dulva megjegyezte: a tartozást
a főnöknek augusztus 31-ig
kell egyenlítenie, ellenkező

esetben a Halászkert faépülete
talán a lángok martalékává is
válhat...

A vendégl6 főnöke persze
nem hagyta annyiban a dol
got: a rend6rségnek is bemu
tatta azt a csekkel, amely azt
bizonyítja, hogy a most er6
szakkal követelt összeget már
hónapokkal ezelőtt ldftzette.
Ily módon tehát a rend6rség is
akcióba lépett. Augusztus
utolsó napján megszállták a
Halászkert környékét a civil
be öltözött rend6rök, s6t a Kö
rös Kommandó tagjai is a
közelben várták a fejleménye
ket. Fejlemény azonban nem
történt, a pénzbehajtó brigád
tűntet61eg távol maradt.

Mint azt a szarvasi rend6r
kapítányságon megtudtuk,
időközbena zavarosban halá
szó banda néhány tagja egy
verekedés kapcsán rend6r
kézre került. Lángba borult ét
teremről ily módon 
szerencsére - hírt adni nem tu
dunk.

-oke-

A cserbenhagyó gázoló
je~entkezett

Sajnos az idei nyár sem
múlt el vízi baleset nélkül. Au
gusztus 30-án T.Z. gyoma
endrődi lakos a Hármas
Körös gyomai részen lévő

szabadstrandon a vízben lelte

halálát. Egy halálos közleke
dési baleset történ-szeptember
hónapban Ecsegfalva terüle
tén, ahol G.T. kisújszállási la
kos a megengedett sebességet
jelentősen túllépve vezette
BMW típusú személygépko
csiját, az úttestrőllesodródott,

majd felborulI. A gépkocsi
egyik utasa O.A. a gépkocsi
ból kiesett és a helyszínen
meghalt. A személygépkocsi
vezet6je súlyos sérülést szen
vedett.

Szeptember 12-én az éjsza
kai órákban az Október 6. la
kótelep előtt egy Dacia
személygépkocsi ütközött egy
pótutast is szállító segédmo
torkerékpárossal, majd a sze
mélygépkocsi a kötelező

segítségnyújtást elmulasztva,
a helyszínr6l elhajtott. Más
nap miután feltehetően újra át
gondolta cselekményét,
önként jelentkezett a rendőr

ségen.
Az említetteken kívül több

kisebb könnyű sérüléssel, il
Ietve koccanással járó baleset
történt. Az előidéző okok kö
zött szerepel az elsőbbségijog
meg nem adása, kanyarodási

szabályok megszegése és nem
utolsósorban az ittas vezetés.
Szeptember hónapban a köz
lekedés ellen6rzése során
mintegy 10 alkalommal színe
ződött el a szonda, ami kísebb
nagyobb alkoholos befolyá
soltságot jelzett.

Több garázdaság szabály
sértésben, illetve vétségében
kellett intézkedni a rendőrök

nek. Sok büntet6eljárás üidult
ismeretlen elkövet6 ellen be
töréses lopás miatt. Hogy az
elkövetdk nem voltak váloga- .
tósak, azt mutatja az is, hogya
Halászkert vendéglőt6l kezd
ve az iskolaí könyvtár, gázcse
retelep, illetve zeneiskolán
keresztül, a víkendházak is
" áldozatul estek". Néhány el
követőt sikerült bűncselek

mény elkövetése közben
tettenérni, ami részben a la
kosságtól kapott segítségnek,
illetve a szolgálatot teljesít6
rendőrök éberségének kö
szönhető. Továbbra is várjuk
a lakosságtól az említett segí
tőkészséget, ugyanis jobb
eredményt csak közösen tu
dunk elérni.
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A Gyomaendrődi Futball
Club az ez évi városi költség
vetésb61 nem kapta ineg az ál
tala szükségesnek ítélt
támogatnst. A pénzük fogy
tán, a korábbi szponzorok,- a
gyomaendrődi szövetkezetek
javarésze csődben van - nem
tudják tnmogatni a klubot.
Ezért a klub vezetése kérte az
önkormányzato~ hogy pénz
ügyi támogatással segítsék a
futbalit. A pénzügyi és ellen
őrző bizottság 300 ezer forin
tos támogatást javasolt, úgy,
hogy az idei költségvetést ez
zel kapcsolatban módosítsák.
Nem várt vitnt hozott ez a té
ma a testület szeptember 22-i
ülésén.

Bátori Gyula szerint nem
kellene 300 ezer forintokkal
dobálózni amikor tsz-ek men
nek csődbe,és emberek százai
kerülnek utcára. Balázs Imre
képviselő javasolta, hogy in
dítsanak vizsgálatot a kl ubnál,
vajon miért fogyott el a pén
zük. A vitnba bekapcsolódott
Nagy Istvánné a polgánnesteri
hivatal pénzügyi csoportjának
vezetője,aki elmondta., hogya
klub az év elején reálisan ítélte

meg helyzetét, amikor 2,7 mil
lió forintos támogatnst kért az
önkormányzattól. Ezzel
szemben a testület 1,8 milliót
s~vazott meg.

Hunya Lajos szerint min
denki fe}östehénnek nézi az
önkormányzatot. Valach Béla
az ügy tárgyalásának elnapo
lását kérte addig, amíg a fut
ball klub gazdasági
vezetőjével nem tisztázzák a
pénzügyeket. Nagy Istvánné
újra szót kért, és tnjékoztatta a
testületet, hogy az önkor
mányzat csak az adott támo
gatás erejéig ellenőrizhet. Az
adóhivatal viszont múlt évben
nézte át a klub pénzügyeit, s
hibát nem tar.'ilt.

Dr. Frankó Károly szerint
az NB-lII-as focicsapat a vá
ros egyik tartozéka, melynek
az önkormányzat az egyik, s
egyben legfőbb szponzora, hi
szen focistáink minden
meccsen a várost képviselik.
A hazai meccsekre hét-nyolc
száz ember látogat, s azzal,
hogy nem adunk támogatást a
klubnak lehetetlenné tesszük a
működésüket. A sport támo
gatása pedig önkormányzati

feladat. Inkább a b[rót szidják
a szurkolók, mint az önkor
mányzatot. S miből fizetnék a
300 ezer forintos támogatást?
A polgármester tájékoztatta a
testületet, hogy folyamotosan
jönnek be pénzek, például te
lekeladásból vagy a privatizá
ciós bevételekből.

Gellai József alpolgármes
ter furcsállta, hogy a pénzügyi
bizottság indoklás nélkül ja
vasolja a klubnak a 300 ezer
forintos támogatást. - A klub
megkapta már a támogatást, s
ezt mind elköltötték. Most
csak úgy odaadni 300 ezer fo
rintot a focinak nem lehet, kü
lönösen akkor nem, amikor
például az iskolai szakképzés
re még milliós kölcsönöket
kell felvenni ... - mondta Gel
lai, akivel némileg egyetértett
Valach Béla is, aki szerint a
gazdálkodási hibákat nem
szabad minden ellenőrzés nél
kül korrigálni.

Jenei Bálint úgy nyilatko
zott, hogy a klub részéről 6
személy szerint feltételezi a
tisztességes gazdálkodást. 
Most., hogy II sport elvesztette
szponzori hátterét, a helyzetet

az önkormányzatnak kell áthi
dnJnia Nem szerencsés dolog
az a fajta megközelítési mód
ahogy Gellai alpolgánnester
véleményt nyilvánított..

A klubnak arra pénzre van
szüksége, amit eredetileg is
kértek. Gellai Józseft61 pedig
nem tudom elfogadni ezt az
infantilis megközelítési mó
dot, ezt afajtafutballutálatot.
Az önkormányzatnak igen is
tnmogatni kell a sportot, le
gyen az úszás, atlétika vagy
futball - mondta SzeretőBéla.

Gellai József viszont azt
mondta, hogy mégiscsak sze
retnétudni, hogy a klub mire
költi azt a pénz~ amit az ön
kormányzat ad...

A polgármester ekkor azt
mondta, hogy ha valaki nem
érzi, hogy mekkora bajt okoz
hat, ha nem lesz Gyomaend
rődnekNB III-as focicsapata a
támogatás híján, akkor az nem
érett arra, hogy képviselő le
gyen... - Ha azt akarják olvas
ni az újságokban, hogy az
önkormányzat évközben meg
szüntette a csapatnt, akkor le
gyen így, de ezt együgyű

döntésnek tartanám - mondta
Dr. Frankó Károly.

Az önkormányzat végül
több mint egy órás vita után
150 ezer forintot szavazott
meg a Gyomaendrődi Futball
Klubnak.

H.E.

,.~ 7RO~NENJ Bt. JÓ ÚTON JÁR, HA A Telefon: l

I~ 5500 Gyomaendröd, PROMINENTET VÁLASZTJA! 67-31 522 I
Kossuth u. 18. ~

* ~I * úTÉpíTÉS fővállalkozásban a tervezéstől a kivitelezésig. ~
~ (Referenciamunka: Hunya, piactér) ~
I * Csatornázás, útfelbontás utáni aszfaltozás, útjavítás, kátyúzás. ~
I (Referenciamunka: Dévaványa, Móricz utca) ~

~ * Autóbejárót készítünk családi házakhoz is különböző technológiákkal, ~

~ például: melegaszfalt vagy itatásos hengerlés. I
~ * Szennyvízcsatorna tervezést is vállalunk. r
~ "

~ Földutak karbantartását autógréderrel elvégezzük. ~

~ Érdeklődni Tótka Sándornál lehet a 67/31 522-es telefonon. i
l ~~
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A Szóbeszéd augusztusi számában közölt keresztrejtvény
helyes megfejtése: Ki szépen viseli magát, ha rút is, szépnek
tartják.

A Gyomaendrődi Color Shop papírbolt által felajánlott 1500
forintos visárlási ut~ványt Szilágyi Andrásné (Gyomaendrőd.

Lévai u. 10.) nyerte. 1000 forintos utalványt kap Földesi Mihály
(Gyomaendrőd,Okt. 6. ltp. l.C/B.) olva~ónk. míg a harmadik
díjat az 500 fonntos utalványt Maryelka Agnes (Gyomaendrőd.

III. ker. 209.) nyerte. Az utalványokat a Color Shop-ban vállhat
ják be a nyertesek. akiknek szerkesztőségünk is gratulál.

Szeptemberi keresztrejtvényünk megfejtését októ
ber 20-ig kérjük beküldeni a Szóbeszéd szerkesztősé

gének címére: 5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 18. A
levelezólaprakérjük ragasszák rá a Stop Shop divat
áru üzlet hirdetésében található RITT emblémát. A
helyes megfejtést beküldők között a Stop Shop divat
áru üzlet 1500, 1000 és 500 forintos vásárlási utalvá
nyát sorsoljuk ki, melyeket a nyertesek a Stop
Shop-ban válthatnak be. A nyertesek nevét lapunk
következőszámában közöljük.

nyertesekA
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lék esz az emléktábla

A Politikai Foglyok Orszá
gos Szövetsége helyi szerve
zetének képviselője az
önkormányzathoz fordult,
hogy a város területén találha
tó, az elmúlt 45 év során
készített emléktáblákat miha
marabb távolítsák. el a köz
épületek falairól. Az ön
kormányzat szeptember 22-én
tartott ülésén úgy döntött,
hogy leszerel ik az endrődi

volt tanácsháza épületén lévő

1919-es direktóriumi emlék
táblát, a Blaha út 8. szám alatti
épület sarkán lévő KMP em
léktáblát, a Déryné Művelő

dési Ház épületének falát
díszítő táb át, amely a Magyar
Kommunista Párt helyi szer
vezetének megalakulására
emlékezik, valamint a város
háza falán lévő direktóriumi
emléktáblát. Emellett eltávo
lítják a Fő út és, Petőfi utca
sarkán az 1. sz. Altalános Is-

kola melletti 1919-es emlék
mű oszlopáról az 1919-es fel
iratot.

Az önkormányzat ugyan
akkor szükségesnek tartja a lee
szerelt táblák épség ét
megőrizni, valamint ezeket
megfelelő körülmények kö
zött tárolni. Ezzel kapcsolat
ban a város jegyzője

elmondta, hogy az eJtüntetett
táblákat nem kell majd néhány
év múlva visszahelyezni a fa
lakra, viszont a tervel~ szerint
a Kossuth úti új képtár udva
rán tervezett emlékparkba el
lehetne helyezni ezeket.

Az önkormányzat nem ér
tett viszont egyet az endrődi

kirendeltség falán lévő 1935
ös csendőrsortűz mártírjait
megörökítőemléktábla lesze
relésévei, s ugyanez volt a vé
lemény az ugyanitt található
tábláról, melynek szövege:
,,Polányi Máté 1901-1940. A

földmunkások élharcosa, köz
ségünk szüJöJe emlékéíe állí
tottuk ezt a táblát 1957-ben.
Az osztályharcot áll~ nem
küzdött hiába.' , Ugyancsak a
helyén marad a városháza fa
lán lév6 1919-es márványlap,
melyen "Az 1919-ben a köz-

ségből Msi halált halt vörös
katonák emlékére Gyoma
község dolgozó népe. 1959.
március 21."

t!:JJ
H.E.

o/ásár és /(já{{ítás
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Turul Cipő a cipőhéten

sokan megcsodálták. mint azt
a budapesti forgalmazóiktól
megtudtuk, a csillogó bútorai
kat elsősorban a budai hegyek
lakói, a tehetősebbek vásárol
ji.1<.

A vásáron taLálkoztunk
még a Hótechnikai és Gépipa-

ri Vállalat kazánjaival és Hu
nya István Turul cipőivel.

A Turul cipó és a Corvo
Bianco Kft. endrődi gyártású
cipóit a Budapest Sportcsar
nokban, szeptember közepén
rendezett V. Cipóhét kiállítá
son is láthatták az érdeklődók.

Corvo Bianco cipők a sportcsarnokbeli kiállításon
Az idei 6szi Budapesti

Nemzetközi Vásáron legna
gyobb területen a bútoripar ál
lította ki termékeit. A
Gyomaendrődi ~örös Bútori
pari Kft. 200 m mutatta be
bútorait. A négy éve alakult
cég eddig minden évben el-

hozta termékeit a vásárba. A
német partnerük által gyártott
fekete nikkellel és 24 karátos
arannyal kezelt franciaágyai
kat, fém asztalaikat és kiegé
szítő kisbútoraikat, valamint a
Gyomaendródön gyártott
márványlapos faasztalaikat

'ESiRó
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Szerk.esztöség:

~T2J GkORapA~~~~~B~ó út 20.
FeJe{6s kiadó: Tlmár András, a Körpavilon
Bt. ügyvezetöje
Szedes és nyomtatás: SZARVASPRINT •
P. Kft.
5540 Szarvas, Kossuth u. 18. TeUFax:
11-084.
Ogyvezetö igazgat"ó: Hornok Péter
ISSN: 1215-8623



#'

UJA
(ifz október l3-i önkormányzati

/1ji.lés végén Pocsaji Zsoit fide
;zes képviseW bejelentette, hogy a
"iatal Demokraták Szövetségének he
ji szervezete állampolgári kezdemé
lyezésre aláírás- gyajtést szervez a
cét településrész, Gyoma és EndrtJd
,zétválásának ügyében. A meg/deltJ
,zámú összegyajtött aláírások egy ké
,tJbb megrendezésre kerüW helyi nép
,zavazásnak képeznék az alapját.
Sgyben- fe lhívta képviseltJtársai fi
?yelmét, hogya jövtJ évi városi költ
,égvetés tárgyalásakor külön-külön
íllapítsák meg a két településrészfej
esztési pénzeit.

LESZ

1990.július I-jén már volt egy helyi
népszavazás ebben a témában. A nép
szavazásra bocsátott kérdés: ,,Akar
ja-e, hogy GyomaendrtJd
szétváljon?' , Az érvényes szavazatok
közül a szétválásra Gyomán 562-en.
EndrtJdön 253-an szavaztak. Az

YOMA-
l l lm~al Q e l l m;Q mlnmcmCICOCoC :::e c

L
együttmaradásra Gyomán IOIO-en,
EndrtJdon 1950-en voksoltak. A nép
szavazás egyébként érvénytelen volt,
mert a választópolgároknak keve
sebb, mintfele szavazott...

(3. oldal)

'Per pert követ a' kazángyárban !

Tisztelettel várjuk kedves vásárl~inkat

Gyomán,a Fürst Sándor utcai FERFI
DIVATARU üzletünkben, hétfőtől

péntekig 9-12 óráig, illetve 13-18 óráig,
szombaton 8-12 óráig!

(4. oldal)

Néha kommunistázni
is kell

IPolitizál a polgármester I

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

1. ÉVF. 8. SZÁM 1992. OKTÓBER ÁRA: 17,50 Ft

A gyomaendrOdiDY-WA Kft. NOVEMBER
2-án délelOtt 10 órakor NYITJA MEG

Gyomán a Kossuth u. 18. szám alatt az új
M(JSZAKI ÜZLETÉT, melyre minden

érdek/OdOt és leendO vásárlót szeretettel vár!
A nyitás hetében - november 2-7-ig -1000

forint értékfeletti vásárlás esetén sorsjegyet
. adunk, mellyel vevOnk

visszanyerheti a vásárolt áru
értékét. A szerencsés nyertes
nevét a Szó-B~széd következO ~

számában közöljük, illetve ~

vásárlónkat levélben értesítjük.. '
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_.......... :~ .... x .< ... >, ;.,. .'" .;,. ;. x.'; .... ;". ;>; ,..: .:. :-. x,·; ..... ;.; -: v ;- h" -:- :• .:-: -:: ,;. ' •. :.; ,.; .:. ;., "" ,.: '" ». :-; ~; .;,. ;'.;" ,.; v:'. x ..~ .;- ;., ;, .; ~ :-



2 Szó- Beszéd 1992. október

Pásztor Béla mondott ünnepi beszédet október 22-én a
müvelődési központban.

gyarok De
mokratikus
Szövetségén

ek titkára, va- A nagyenyedi vendégek. A kép bal szélén az enyedi polgármester.

lamint 3 ön- ~~========:==============;kormányzati
képviselő.Ugyancsak a Beth
len Napok vendége volt a Na
gyenyed melletti falu,
Magyarlapád 12 tagú küldött
sége a polgármester vezetésé
vel, akik október 24-én
délután kulturmúsort adtak
Endrődön.Október 23-án este
pedig a nagyenyedi kollégium
kántorképzősei is közremú
ködtek a gyomai református
templomban rendezett ünnepi
musorban. Az ezt követő va
csorán dr. Frankó Károly pol
gjrmester pohárköszön
tőjében a városunk nevében
őszinte szeretelIel köszöntötte
a nagyenyedieket, s elmondta.
hogy Gyomaendrőd szeretne
testvérvárosa lenni Nagye
nyednek. Az erdélyi város
polgármestere Vasile Chrisan
baráti látogatásra hívta meg a
gyomaendrődi önkormjnyza
tot.

Októberi
••unnep

erdélyiekkel
Nagyenyed

Gyomaendrőd

testvérvárosa lesz?
Az 1956. októberére emlé

kez6 ünnepi rendezvények
október 22-én délután Gyo
mán az országzászló felvoná
sával, majd a szabadságharc
emlékművének koszorúzásá
val kezdődtek városunkban.
Ezt követően a Katona Józse[
Művel6dési Központban ün
nepi beszédet mondott Pász
tor Béla, az 1956-os Gyomai
Nemzeti Bizotlmány tagja.
Másnap október 23-án az end
r6di katolikus templomban
misével folytatódott az ünnepi
rendezvények sorozata. A mi
se után az endr6di országzász
lónál adtak műsort a 3.sz.
Általános Iskola diákjai, majd
a város elöljárói helyezték el
koszorúikal.

Ezen a hétvégén a Bethlen
Gábor Mez6gazdasági Sm
közép-és Szakmunkásképző

Iskola megrendezte a már ha
gyományos Bethlen Napokat.
Ez alkalomból október 23-án
hajnalban Gyomaendrődreér
kezett a Nagyenyedi Bethlen
Kollégium 25 diákja, akiket
elkísért a nagyenyedi polgár
mester, a helyi Romániai Ma-

FOLYAMATOS AKCIÓ
A CSIPET-BEN!

Minden 400 forint feletti vásárláskor
kap egy kupont! Tíz összegyŰjtött kártya
felmutatása után 400 forint értékben IN
GYEN vásárolhat! Egész napos nyitvatar
tás! Etetőszékek, babakocsik,
gyermekhordozók is kaphatók, valamint
UJ sorsjegyek.
A GOLDEN YACCA iránt érdeklődők hoz
zám fordulhatnak! Gyoma, Fürst S. u.
CS/PET

Október 23-án koszorú7.ás az endrődi országzászlónál
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A Fidesz aláírásokat gyűjt
~ .". ~

Ujabb nepszavazaslesz
Gyoma-Endrödröl
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H.E.

fejl6dnek, s készülnek a 96-os
EXPO-ra. Nálunk pedig éve
kig azon folyik majd a jogi
vita, hogy hány kilométer út
épült itt vagy ott, ki kinek,
mennyivel tartozik. Rajtunk
nevet majd az egész ország,
hogy akis, piti ügyeinkkel va
gyunk elfoglalva, hiszen való
jában igazi Gyoma, Endrőd

ellentét nincsen. Tehát aki
most itt a városi rangot meg
kockáztatja a szétválással, az
szélhámos. Akad itt egy cso
port - akik közül többet meg is
tudnék nevezni - akiknek nem
tettszik, hogy különösebb za
var nélkül végzi munkáját az
önkormányzat. Ezek között
akad néhány kommunista ve
zető, aki kimaradt a hatalom
ból. Aztán van több id6s néni
és bácsi, aki valamiféle nosz
taIgiából szeretné, ha csak
Gyoma, ha csak Endr6d lenne.
Tehát én az egészet mestersé
gesen felfújt dolognak tartom.
Felel6sségem tudatában állí
tom, hogy az elválás gondola
tával foglalkozni, err61
beszélni lehet, de hihetetlen
kárt fog okozni ez az ügy a
város minden lakosának - nyi
latkozta lapunknak Dr. Frankó
Károly polgármester.

Jenei László, a Gyomakör ügyviv6je: - A Gyomakör
nek sem az alapszabályában, sem pedig a célkitűzései

között nem szerepel a két településrész szétválasztása.
Ugyanakkor az ügyviv6 testület nem lehet érzéketlen a
tagság és az állampolgárok észrevételei iránt. Az utóbbi
félévben egyre markánsabban jelentkeznek olyan igé
nyek, amelyek Gyoma és Endrőd szétválását kívánatos
nak tartják. Az emberek úgy érzik, hogy a gyomai
városrész fejl6dése lelassult az endr6di részhez képest.
Emellett a jelenlegi képvisel6testületbcn nem látják biz
tosítottnak a gyomai érdekek képviseletét, így a kiutat a
szétválásban látják. A Gyomakör tagsága err6i a kérdés
r61 rövidesen tárgyalni fog, és a közeljöv6ben nyilvánít
véleményt.

Zsolt találta ki. Sajnálom,
hogy egy sokak számára szim
patikus párt felvállal egy
olyan ügyet, amely nem biz
tos, hogy a dolga lenne. Pocsa
ji valószínüleg csak eszköz
valaki, valakik kezében. Tud
niillik, ha ő valóban jártas a
képvisel6testületi munkában,
a város dolgaiban, akkor fel
sem vállalta volna. A legutób
bi 18 testületi ülésb6l nyolc
alkalommal nem vett részt, a
többi tíz ülésre is csakjelent6s
késéssel érkezett, s hamarabb
is távozott. A bizottsági ülé
sekre alig jár el. Ö az a képvi
sel6, aki legkevésbé foglal
kozik a város ügyeivel. Pocsa
ji azzal sincs tisztában, hogy
milyen hihetetlen erkölcsi kárt
okoz a városnak. A szétválás
nak egyébként matematikai
esélyét sem látom, de ha még
is, akkor az semmit sem fog
megoldani. Attól még meg
marad az 1500 munkanélküli,
s egyéb gondjaink sem tűnnek

el. Ha a potenciális vállalko
zók, befektetők meg tudják,
hogy például 1994-től egy
esetleges szétválás miatt meg
változnak a tulajdonviszo
nyok a városban, akkor addig
várni fognak. Közben a me1
lettünk lévő városok tovább

(jyomaf(jjr
Az ügyvivővéleménye

..·~··•..
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- Tizenöt taja, s ennek több
szöröse a szimpatizáns, akik
között egyre több az id6sebb
korosztályból való. Aki
egyébként a 15 tagot kevesli,
az vegye figyelembe, hogy
például a kormányzópárt
MDF-nek talán még ennyi
tagja sincs Gyomaendr6dön, a
szimpatizánsokról nem is be
szélve. A bejelentésemet kö
vetően egyes képvisel6
társaim b6szen támadtak:, s ez
engem a pártállami idők elv
társainak megnyílvánulására
emlékeztet. A demokráciához
hozzátartozik, hogy az embe
reknek egyes kérdésekben
más-más véleményük van,
amit akkor is illik tiszteletben
tartani, ~a az egyesebek nem
is tetszik - mondta Pocsaji
Zsolt, akitől megtu~,JX még,
hogy a Fidesz ebbe;, az évben
összegyűjti a szükséges alá
írásokat Gyoma és Endrőd

szétválásának ügyében.
Dr. Frankó Károly polgár

mestert - mint mondja - nem
lepte meg különösebben Po
csaji Zsolt bejelentése, mert
hisz Gyoma és Endrőd szétvá
lisa újból és újból felszínre
kerül.

- De hogy miért is kellene
szétválni, azt senki sem tudja
Olyan magyarázatokat szok
tak: adni, hogy azért mert az
endr6diek olyanok. Vagy
akad egy-két képviselő, aki
nem szimpatikus a másiknak.
Az egyik azért mert nagyon
következetesen mondja a ma
ga igazát, és veri az asztalt, a
másik pedig lehet hogy nem
annyira szimpatikus megjele
nésű. Lehet, hogy én scm va
gyok id6nként mindenkinek
szimpatikus, de ezért azt mon
dani egy gyomainak, hogy
Endrőd vájjon le, szerintem
erkölcstelen ólog. Ez ugyan
is nem jelenti azt, hogy egész
Endrőd népe olyan, mint pél
dául Gellai alpolgármester,
vagy Valach Béla képviselők.

Ök védik a maguk igazát, s
időnként nekem sem tettszik,
ahogy szólnak_ Ugy vélem,
hogy az egészet nem Pocsaji

Az október 13-i önkor
mányzati ülés végén Pocsaji
Zsolt fideszes képvisel6 beje
lentette, hogy a FiataI Demok
raták Szövetségének helyi
szervezete állampolgári kez
deményezésre aláfrásgyajtést
szervez a két településrész,
Gyoma és Endr!.Jd szétválásá
nak ügyében. Az összegyűjtött

aláírások egy kés6bb megren
dezend6 helyi népszavazás
nak képezik az alapját.
Egyben felhívta képvisel6tár
sai figyelmét, hogy a jövő évi
városi költségvetés tárgyalá
sakor helyesebb lenne a két
településrész költségvetését
külön megállapítani.

A képviselők közül többen
indulatosan nyilvánítottak vé
leményt, egymást túlkiabálva
kezd/ék szidalmazni a fideszes
képviselőt, akinek így módjá
ban sem állt el6lerjesztését
Mvebben kifejteni. Az ügy
ben a Szóbeszéd megkérdezte
Pocsaji Zsoltot, és Dr. Frankó
Károly polgármester is el
mondta véleményét.

- A gyomai polgárok egy
része már többször megkeres
te a Fidesz helyi szervezetét
azzal a kéréssel, hogya két
településrész viszonyáról új
bóli népszavazással kellene
dönteni. Kérésüket azzal indo
koltták, hogy nincsenek meg
elégedve a költségvetési,
fejlesztési pénzek igazságos
elosztásával, illetve felhasz
nálásával - nyilatkozta la
punknak Pocsaji Zsolt.

- Hány polgár kereste meg
a Fideszt, ille/ve önt ezzel a
panasszal?

- Többen kifejezték elége
detlenségüket, de a közeljöv6
ben összegyújtend6 aláírások
valószínilleg igazolni fogják a
panasz jogosságát. Megjegy
zem, a Fidesznek nem áll
szándékában a két település
rész szétválasztása, de a de
mokrácia jegyében köteles
ségünknek érezzük az állam
polgári kezdeményezés fel
vállalását.

- Hány tagja van a Fidesz
helyi szervezetének?
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"A magam módján már elkezdtem a politizálást..."

tot kell végezni ük. Vannak
időnként hibák. de ez lenné
szetes. Külön kell szólnom a
jegyzőről, akihen megbízom.
s kapcsolatunk felhőtJen. Ko
moly, képzett, rugalmas, fiatal
munkacrónek tartom, akit- azt
hiszem - a képvisel6testület
tagjai is éIfogadlak - mondta
végül a polgármester.

H.E.

ve jogi személy szer
vezeti egységének is
adományozható. Ed
dig 10 ezer forint
pénzjutalom járt, no
vember elsejétől az
emlékplakettel együtt
15 ezer forint illeti
meg a jutalmazottat.

••

Otezer forinttal
több jár

jólesik számomra, hogy arra
gondoltak, én ezt el tudom ne
kik intézni. Dehjt ebhe nekem
semmi hcleszólásom sincs. A
lakosság tehát néha túlértékeli
a Iehetőségcimcl.

- Apolgármesteri hivatal
ótszerve::ése wáll milyen a vi
szonya a hivatali dolgo::6k
kal?

- Velük iltalában meg va
gyok elégedve. Sok új felada-

"Nt:m bántam mt:g, hogy polgármt:slt:r It:ttt:m... "

Gyomaendrőd vá
ros képviselőtestülete

a díszpolgári cím, va
lamint a Gyomaendrő

dért kitüntető emlék
p:akett adományozá
sárói szóló rendeletet
módosította. Ezentúl a
kitüntető emlékplakett
jogi személynek, illet-

kább az ellenzéki pártok kép
viselői, illetve a függetlenek.
Tehát ez egy ellenzéki testület
lenne, ha politizálnának a kép
viselők, de ezt nem igazán te
szik. Ez nem nagy baj, viszont
a választások közeledtével a
következő két évben minden
képpen politizálásra lesz
szükség. Ezt a magam módján
már én is elkezdtem. Tudom
már. hogy alkalomadUín nem
lehet kikerülni azt a szót, hogy
valaki kommunista. Nem
azért. mert meg akarok bélye
gezni valakit. dc ha mi is rend
szervállásról beszélünk, akkor
időnként azt is meg kell mon
dani egyeseknek, hogy jobb
ha most hallgatnak, hiszen ko
rábban már csinált egyet. s
mi-;t, s azt akkor rosszul vé
gezték. Túlzotlan liberálisok
vagyunk egymáshoz. túlzot
tan elnéz6ek és udvariasak. Ez
persze valahol jó, de időnként

johb, ha az asztalra csapunk.
Mondok erre egy példáI. Ami
kor a legutóhbi testületi ülésen
a Fidesz képviselője eldadog
ta a pártja nevében, hogy nép
szavazást akarnak kezdemé
nyezni a két településrész
szétválasztása ügyében. akkor
nem is ezen döbhentem meg.
Azon már inkább, hogya volt
tanácselnök - aki 9 évig töltöt
le be ezt a posztot, és 5 évig a
település első számú pártveze
tője volt. aki minden követ
megmozgatott, hogy Gyoma
és Endrőd egyesülve város le
gyen - nem vert az asztalra
ebben a pillanatban. Ehelyett
egy langyos mosollyal tudo
másul vette a Fidesz kezdemé
nyezését. Ez engem mint
polgármesteri irritál, és na
gyon nehezen viselem el.

- A polgá/mesteri fogadc5c5
rók.on sokan felkeresik ..

- sok olyan kéréssel. pa
nasszal keresnek meg az em
herek. ami lulajdonképflen
nem is az én aszi.alom. Volt
hogy három fialalell1 hernek az
OTP nem adott kölcsön!. s CI
s(5 dolguk voll, hogy hoz;t.:ím
jöjjenek reklarn:ílni. Persze

•
IS

Néha
kommunistázni

kell
Ez év 6szén félidejéhez ér

kezett az önkonnányzati tes
tület és a polgármester. Az
elmúlt két év munkájáról. az
eddigi tapasztalatokról kér
deztük dr. Frankó Károly pol
gármesterI.

- Nem hárllam meg, hogy
polgármester lettem. Szá
momra ez valahol egy nagy
ugrás, nagy lehetőség voll.
Ugy hiszen, azért olyan
rosszul nem végeztem a mun
kámal. Bár az igazi talán az
lenne, ha ezt a lakosság is je
!czné számomra. A testület 
úgy érzem - hallgat rám, s fi
gyelemhe veszi a véleménye
met. Nagyon heterogén a
testület. sokat kel! egyensú
lyozni a képviselők közÖLt. an
nak érdekében, hogy a
testületi ülések békessé\!hen
follyanak. Két év után annyira
már ismerek mindenkit, hogy
tudom kinek mi a gyengéje, s
hogyan kell a képvisel6ket
irányítani.

- Milyen a kapcsolata a
Gyomaendr6dön maköd6 pár
tokkal?

- Az elmúlt két év eddigi
tapaszwlata, hogy azok a pár
tok, amelyek kezdetben osto
rozlak bennünket és szemé
lyemet, mára ellúntek. Ezt in
kább fájlalom, hiszen szere
pük a közéletben fontos lenne.
Azt tapasztalom egyébként.
hogy a gyomaendrődi képvi
selőtestület inkább ellenzéki
beállítottságú. Nem azok a
képviselők a hangadók, akik a
kormánypártok színeihen
végzik a dolgukat, hanem in-
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Szujó igazgató szűkszavú. ..

Déli Autópálya Rt.
Dr. Frankó az igazgatótanács tagja

Földesi Ferenc muvezet6
nek még 1990. május 16-án
átszervezés címén felmon
dott a gyomaendrődi Hő

technikai és Gépipari
Vállalat igazgatója, Szujó
Zoltán.

- Közölték velem, hogy
megszüntetik a munkakörö
met, ugyanakkor egy hét
múlva az igazgató új embert
helyezett a posztomra 
mondja Földesi Ferenc, aki
először a munkástanácshoz
fordult segítségért, de az
igazgató a munkástanács el
nökének, Szabó Jánosnak is
felmondott, ugyanezen a cí
men. Szabót 13 hónap után a
bíróság döntése alapján
visszavették a céghez.

Földesi is bírósághoz for
dult, de kéreImét a munkaü
gyi döntőbizottság és a
megyei munkaügyi bíróság
is elutasítottaa. A törvényes
ségi óvást ez év január 5-én
hagyta jóvá a Legfels6bb Bí
róság, s így szeptember 3-án
a munkaügyi bíróság újabb
tárgyalást tűzött ki, ahol
azonban sem az igazgató,
sem az ügyvédje nem jelent
meg, így a tárgyalást elna
polták. Az ügy végére októ
ber 8-án került pont. A
megyei munkaügyi bíróság
Földesi Ferencet 26 hónap
után visszahelyezte korábbi
mwlkakörébe.

Földesi Ferenc másnap je
lentkezett az időközben kft.
vé alakult cégnél, de munkát
nem tudtak neki adni. Az
igazgató tájékoztatta, hogy
amíg a bírósági végzést írás
ban meg nem kapja, addig
nincs munka Földesi számá
ra.

A Hőtechnikai és Gépipari
Váll alat, ;;:etve kft. már a
második ilyen jellegű ~un

kaügyi perét veszti el. Erte
süléseink szerint egy
harmadik per is várható.
Igaz, ez nem mwlkaügyi, ha-

nem polgári per lesz. Szujó
igazgató ugyanis a Hőtechni
kai és Gépipari Kft.legutób
bi gyúlésén bejelentette,
hogy pert indít a cég egyik
dolgozója Kun Lászlóné, a
munkavállalói rész
vénYPfogram szervez6bi
zottságának egyik tagja
ellen. Megkérdeztük az érin
LeLLekel, igaz-e a hír.

- Ige,n, jól értesült a Szóbe
széd. En ugyanis még ez év
június közepén a cég fel
ügyel6bizotLságánál felje
lentettem Szujó Zoltánt a kft.
privatizációjátjelent6sen be
folyásoló - általam törvény
sértőnek ítélt - lépései,
cselekedetei miatt. Mivel
írásos választ nem kaptam a
feljelentésemre, ezért július
16-án a Békés Megyei F6
ügyészségen a fenti tárgyban
bejelentést tettem, de nem
csak Szujó ellen, hanem a 
véleményem szerint tör
vénysértőmódon intézkedő

Budapest Holding ellen is.
Ez a cég intézi a kft. privati
zációját, s6t a cégünk fel
ügyel6bizottságának elnöke
a BudapesL Holding privati
zációs igazgatója Kuti Béla.
A felügyel6bizoLtság elnöke
most, október IS-én a kft.
gyú1ésén közölte, hogya bi
zottság alaptalannak ítélte a
feljelentésemet. Ezt követ6
cn jelentette be Szujó Zoltán
igazgató, hogy polgári per
útján fizetteti meg velem a
feljelentésem nyomán kelet
kez6 költségeket. Amennyi
ben a vizsgálat lezárul, és
nem engem igazol, úgy a
költségeket természetesen
megfizetem. A kIt.-nél törté
n6 privatizációs folyamat
egyébként tipikus esete an
nak, hogyan gazdagodhaL
nak meg egyesek, miként
nem tud tulajdonhoz jutni a
munkahelyét félt6 dolgozó,
aki hatékony érdekvédelem
híján csak tehetetlen szemJé-

!6je az eseményeknek. A
vizsgálat után minden doku
mentumot a nyilvánosság elé
kívánok tárni, rávilágítva ez
zel arra az országos problé
mára, amely az állami cégek
privatizációja sorfu;. időr61

id6re felszínre kerül -tájé
koztatta lapunkat Kun Lász
lóné.

Szujó Zoltánt, a Hőtechni
kai és Gépipari KFt. igazga
tóját telefonon otthonában
kerestük, ám őmég a kérdést
sem volt hajlandó meghall
gatni. Vezet6höz méltatIan
hangnemben, t6mondatban
kétszer is közölte, hogy hová
menjünk, s lecsapta a kagy
lót...

***
Az ügyben október 21-én

újabb fejlemény történt.
Ezen a napon Szujó Zoltán
felmondta Kun Lászlóné
munkaviszonyát, azzal az in-

A Déli Autópálya Kft.
október 20-21-én a Gálos
falvi Festetics kastélyban
tartotta közgyűlését, ahol a
mintegy 200 érintett telepü
lés önkonnányzatának kép
visel6i is megjelentek. A
közgyűlés egyik feladata
volt az átalakulás, s novem
ber l-t61 a :([1. rész
vénytársasággá alakul.
Megválasztották a rész
vénytársaság 5 tagú igazga
tótanácsát. Ennek elnöke
dr. László András, a rész
vénytársaság vezér
igazgatója ·leLL, tagjai pedig
dr. Nagy Ervin, Nagy Bé/a,
valamint a Zala megyei ön
konnányzat elnöke dr. Pá/
fi Dénes és a Dunán inneni

dokkal, hogy Kunné felje
lentését alaptalannak ítélte a
vizsgálatot végző felügyelő

bizottság. Az indoklásban
továbbá az áll, hogy Kun
Lászlóné a kft.-nél olyan
helyzetet teremtett, amely
akadályozza a cég rendes
múködését, rontja a dolgo
zók egymáshoz való viszo
nyát és aláássa a
partnergazdálkodókkal a jó
kapcsolatot, amely a kft.
nyereségének csökkenésé
hez vezet, továbbá hátráltatja
a teljes privatizáció létrejöt
tét.

A kit. igazgatója emellett
l millió 600 ezer forint kár
térítésre kötelezte az elbo
csájtott dolgozót, aki - az
igazgató szerint - feljelenté
sévei ennyi kárt okozott a
H6technikai és Gépipari
Kft.-nek.

H.E.

rész képviseletében váro
sunk polgármestere dr.
Frankó Károly.

- Azt hiszem, hogy ez a
városunknak is nagy elis
meréstjelent. Nagy lehet6
ségeket látok abban, hogya
megépítend6 autópálya
Gyomaendr6dt61 mintegy
20 kilométerre húzódik
majd. Lehet6ség lesz ipar
telepítésére, bővül a keres
kedelem és a szolgáltató
ipar. Befektet6k jönnek
erre a vidékre. Ezzel kap
csolatban lehetőségemnyí
lik a város képviseletére is
- nyilatkozta lapunknak dr.
Frankó KárolyaDéli Autó
pálya Rt. igazgatótanácsá
nak tagja.
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Papp Debrecenben nem
lehetett igazgató ...

A Szóbeszéd szeptemberi szá
mában már hút adtunk arról, hogy
október l-tól új igazgatója van a
Gyomai Kner Nyomda Kft.-nek.
A cég tulajdonosai Szász Imre he
lyére a Debreceni Alföldi Nyom
da volt kereskedelmi vezér
igazgatójátPapp Lajost (43 éves)
nevezték ki. Az új igazgatóval ké
szítet~nk interjút.

- On keresett új munkahelyet,
vagy ajánlatot kapott?

- Ez utóbbiról van szó. Egyéb
ként 26 évet dolgoztam a Debre
ceni Alföldi Nyomdában. Az
elmúlt időszakbanolyan változá
sok mentek végbe a nyomdában,
amelyek nem tették lehetóvé szá
momra, hogy ott igazgató legyek.
Szerettem volna az elsőszámú be
osztásban is kipróbálni magam.
Tavaly decemberben kerestek
meg a Gyomai Kner Nyomda új
tulajdonosai, hogy jöjjek át Gyo
mára. Ez év nyarán kaptam tólük
ajánlatot másodj ára, s ekkor igent
mondtam.

- Említette, hogy nem lehetett
igazgató Debrecenben. Nem fo
gadták el a pályázatát?

- Három évvel ezelőttaz Alfól
di Nyomda igazgatója nyugdíjba
vonult. A meg üresedett széket
meg lehetett pályázni. Én az utób
bi tíz évben azért végeztem el kü
lönböző iskolákat, hogy ne csak
szakmai, hanem közgazdasági tu
dással is rendelkezzek. Pályáz
tam, mint a nyomda kereskedelmi
vezérigazgatója a múszaki igaz
gatóval együtt. Két alkalommal is
patthelyzet alakult ki amiatt, hogy
egyikünk sem kapta meg az ele
gendő szavazatot. Harmadjára
már egyikünk sem pályázott. Vé
gül a termelési igazgatót válasz
totta meg a vállalati tanács. Ó két
évig volt vezérigazgató. Már te
vékenysége első hónapjaiban azt
tapasztaltam, hogy az Alföld
Nyomda dolgai nem abban az
irányban haladnak, mint ahogyan
én azt elképzeltem. Nem követ-

Az Endr{jdi Cipész Szövetkezet
a tulajdonát képezIJ alábbi in
gatlanokat értékesítésre fel
ajánlja:
1.1 GyomaendrlJd, F(j út 8111.
szám alaJti központi irodaház
épületé}, szoros telekrésszel,
2864 m alapterülettel. Az iro
daház összkomfortos négyszin
tes lapostetIJs.
Irányár: 61.250.000,-Ft.
2.1 GyomaendrlJd, FIJ út 8111.
szám alatti 600 adagos konyha
és étterem ingatlant, 872 m2

össz alapterüleuel, szoros te
lekrésszel.
Irányár: 16375.000,-Ft.
3.1 GyomaendrlJd, FIJ út 8111.
szám alatti autóbusz befogadá-

keztek be azok a változások, ame
lyeket a nyomda jövője szem
pontjából fontosnak és
szükségesnek ítéltem. Ezért úgy
láttam, hogy a munkám szélma
lomharccá kezd válni. Ekkor gon
doltam arra, hogy inkább
elmegyek más munkahelyre, oda
ahol a saját elképzeléseirnet tu
dom megvalósítani. Közben a ve
zérigazgatót a minisztérium
leváltotta, s most miniszteri biztos
irányítja a vállalatot Számomra
ez azt is bizonyítja, hogya koráb
bi elképzeléseimnek, terveirnnek
volt némi igazságtartalma. A ki
nevezett miniszteri biztos nem
szakmabeli, egy fiatal közgaz
dász, akivel szemben már türel
metlenebb voltam, mert úgy
éreztem, hogy a vállalat helyzete
sokkal célratöróbb változásokat
igényel. Ekkor kerestek meg má
sodszor Gyomáról. A távozási
szándékomat megbeszéltem a mi
niszteri biztossal, s úgy jöttem el
Debrecenb61, hogy már meg volt
az utódom.

- Járt már a gyomai nyomdá
ban korábban is?

- Nem, még a városban sem
jártam soha. A Knercsalád nyom
dászatban betöltött szerepét
viszont természetesen jól ismer
tem. Idénjú1iusbanjártam először

itt.
- Mit tapasztalt leendIJ munka

helyén?
- Vegyes érzelmeket keltett

bennem a nyomda. Kissé megle
pett az elhanyagolt üzem. Persze
nem elsősorban az épületekre
gondolok, mert azok olyanok
amilyenek. Nem tudom viszont
elfogadni a környezet gondozat
lanságát, amely az elhanyagolt
ság érzetét keltette bennem. Ha
egy ember környezete rendezet
len, akkor a munkája is elóbb
utóbb azzá válik. ..

- Önjött, az elMje Szász Imre
pedig ment. Milyen a kapcsula
tuk?

sára alkalmas garázst 496 m2

alapterülettel, szoros telek
résszel, amaúttól 20 méterre.
Irányár: 7.625.000,-Ft.
4.1 GyomaendrlJd, F(j út 8111.
szám alatti irodaházhoz és ga
rázscsatlakozó de attól levá
lasztható telekrészeket.
Irányár: 600,-Ftlm2

.

5.1 Medgyesegyházi telephelyét
Medgyesegyháza, Kossuth tér
15. szám alatt (a köz~ég fIJte
rén). A telek 5357 m , mahe
lyek , és irodahá~ hasznos
alapterülete 3528 m . Az ingat
lan összkomfortos.
Irányár: 73.750.000,-Ft.
ÉrdekllJdni lehel: Dr. Lilauszki
Emma, telefon: (67) 31-155.

Bár korábban már kétszer ta
lálkoztunk, de nem ismertük egy
mást. Úgy érzem, hogy vele
ugyanaz játszódott le, mint ve
lem. Igazából az ember a saját
munkahelyén - ahol több mint 20
évet eltöltött - próféta nem lehet
Gondolom ő sem tudta igazán
megvalósítani azt amit akart.
Hogy ennek mi volt az oka azt
nem tudom, de nem is feladatom
ezt vizsgálni. Normális kapcsolat
van közöttünk, a helyzetet mind
ketten tudomásul vettük.

- Milyen feladatokat kapott a
tulajdonosok1ól?

- A nyomdát illet6en komoly
jövőt vázoltak. Szeretnének fej
leszteni a könyvnyomtatás minő

ségének javítása érdekében és
visszatérve a régi Kner hagyomá
nyokhoz, a nyomtatványgyártás
is előtérbe kerül. Hogy milyen
nyomtatványok készítésére lesz
alkalmas a nyomda az a fejleszté
sektól függ, s a tulajdonosok eh
hez keresik a pénzeszközöket.
Vissza szeretnénk térni - s ezzel
én is egyetértek - ahhoz a hagyo
mányhoz, hogy a mostani köve
telményeknek megfelelő

nyomtatványok szép tipográfiai
arculatot kapjanak.

- A dolgozók bérének emelése
is idIJszeravé vált...

- Meglepő volt számomra,
hogy mennyivel mostohább kö
rülmények között élnek itt az em
berek, mint például Debrecenben.
Megdöbbentett az a tény, hogya
nyomdán kívül alig van olyan ha
sonló nagyságrendűvállalkozás,
amely stabilan múködne. Október

l-tól - a tulajdonosok döntése
alapján - 20 százalékos béreme
lést hajtottunk végre. Tudom,
hogy ez a 20 százalék az infláció
mértékénél kevesebb, de a lehető

ségek most ezt tették lehetóvé.
Ahhoz, hogy nagyobb bérfejlesz
tés legyen, a nyomdának sokkal
több nyereséget kell produkálnia.
Ehhez viszont fejlesztésekre, be
ruházásra is szükség van.

- Anyagilag jobban járt-e,
hogy új munkahelyet választott.

- Igen...
- Alkalmazottként dolgozik,

vagy tulajdonosa is a nyomdá
nak?

- Jelenleg csak alkalmazott va
gyok, de a szerződésem lehetóvé
teszi, hogy az évek során tulaj
donrészhez jussak, s ezzel a lehe
tőséggel mindenféleképpen élni
szeretnék. Az a véleményem,
hogy egy vezető igazábói azzal
tudja elfogadtatni magát, hogy
nemcsak alkalmazottja egy cég
nek, hanem tulajdonával is koc
kázatot vállal...

- VélhetlJen hosszabb távon
számíthatnak önre a tulajdono
sok, hiszen házat vett Gyomán, és
a családjával együtt ide kölJözik.

- Ez a külső szemlélő számára
is azt bizonyítja, hogy a munkát
komolyan veszem. November I
tól Gyomára költözünk, s a gyer
mekeim is itt járnak majd
iskolába. Egyébként a szerződé

sem öt évre szól. Szeretném jól
végezni munkámat, és nem aka
rok csak öt évig itt dolgozni.

H.E.
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Vörös István: "Gyorsítani kell a kárpótlási törvény
végrehajtását..."

r---------- --,
I FIGYELEM! I
I Gyomán az Áfész FOTO-OPTIKA szaküzletében I
I 1992. november 2-téJl I

* arany és ezüst ékszerek árusítása,

I * törtaranyból ékszerkészítés kiválasztottfazon I
I alapján, I
I * ékszerek javítása rövid határidtJvel. I
I Kedves leendtJ vásárlónk gondoljon a karácsonyra!

Áfész - Délrubin Kft. IL Gyo:a:d.rőd J

Sárossy László államtitkárt
várták október 16-án, pénte
ken Gyomaendr6dre a megyei
gazdakörök vezet6i, de a
Földművel6désügyiMiniszté
riumból helyette Vörös István
f60sztáJyvezet6 érkezett a vá
rosházán megrendezett me
gyei gazdaköri gyűlésre.

Megjelent mégNagy J6zsefaz

Országos Gazdakör Szövetsé
gének elnöke és Varga Zoltán
titkár is.

Nagy József elnök elmond
ta, hogy ma Magyarországon
már kétszáz gazdakör műkö
dik. A gazdaköri mozgalom
egyébként 1989-ben éledt új
já, akkor az MDF segítségé
vel. Az elmúlt év közepén

pedig megalakuJt az Országos
Szövetség, amely nem csak
segíti a körök létrejöttét és te
vékenységüket, hanem érdek
védelmi képviseletet is ellát.
A politikától ugyan nem men
tesek, de a pártoktól igen.

- Hiszen - mint Nagy József
mondta - a szarvasmarhának
mindegy, hogy kisgazda vagy
MDF-es ad neki enni. Az el
nök bírálta a Falutévé múso
rát, amely szerinte gyatra,
rossz id6pontban sugározzák,
és f6város-centrikussága mi
att a vidéknek kevés lehet6sé
ge van a bemutatkozásra.

Vörös István, a minisztéri
um f60sztáJyvezet6je hangsú
lyozta, hogya magyar
mez6gazdaság nagy feszültsé
gekkel éli meg az átallikulást,
s az idei súlyos aszály sem
segített. A minisztérium jöv6
re lényegesebben kedvezőbb

feltételeket kíván teremteni
annak érdekében, hogy az át
alakult gazdaságok, új szövet
kezések, magángazdálkodók
helyzete stabilizálódjon.

- Alapvet6en fontos egy
olyan védelmi rendszer létre
hozása, amely már minden
nyugati államban működik,

segítve ezzel a mezőgazdasá

got. Az agrárpiaci rendtartás
törvényének elfogadása után a
védelmi rendszer kiterjed az
6szi búzára, a tehéntejre és a
sertéshúsra. Ez a véd6garan
cia igyekszik kivédeni a piaci

Tanya eladó vagy kiadó 6
hold földdel. Villany, fúrou
kút, betonjárc4i van. Városhoz
800 méterre. Erdeklődni: Ma
l!ovics János, Gyomaendrőd,

Ujkertsor 17.
***

Eladó 4 három és fél tonnás
billenős pótkocsi és egytenge
lyes állatszállításra is alkal
mas pótkocsi. Lajta típusú
eke, gyŰfŰshenger. Sertés és
lJlarhaféleséget beszámítok.
Erdekl6dni:, Mahovics, Gyo
maendr6d, Ujkertsor 17.

***
Kétszobás, gázfűtéses la

kást bérelnék bútor nélkül, l
évre. Egyösszegben előre fi
zetek. Ajánlatokat a szerkesz
t6ség címére kérünk.

árhatásokat, s egyben garan
tált felvásárlást is jelent. E cél
ra egyébként a költségvetés
jövőre 9 milliárt forintot szán
- tájékoztatta a jelenlév6ket
VÖTÖS István.

Elmondta még, hogy jöv6re
3 milliárd forintnyi kamattá
mogatás áll rendelkezésre egy
célhiteUel együtt, különböző

mez6gazdasági eszközök
megvásárlásához. Mindemel
lett elkészült a törvényjavaslat
a mezőgazdasági fejlesztési
alap létrehozásáról. Ennek lé
nyege, hogy segítsék új mez6
gazdasági struktúrák kiala
kítását, új berendezések, me
zőgazdasági eszközök vásár
lását. Erre a minisztérium által
kezelt 4 millió forintos fejlesz
tési alap áll majd rendelkezés
re, melyből kamatmentes
támogatás igényel- het6.

- A l<árpótlási törvény vég-
rehajtását mindenáron gyorsí

. tani akarjuk, hogy a földre
:várók minél hamarabb hozzá
'juthassanak tulajdonukhoz.
Ez év végére megszűnnek a
kolhoz-típusú szövetkezetek,
s a magántulajdonon alapuló
új szövetkezetek jönnek létre,
új távlatokaat nyitva ezzel a
magyar mez6gazdaság szá
mára - mondta végül aminisz
térium főosztályvezet6je a
Gazdakörök megyei gYűlé

sén.
H.E.

Fotó: Uhrin Erzsébet

***
Új NEVADA étkezőgami

túra, szekrénysor, asztal, hat
székkel,eladó. Irányár: 45 ezer
forint. Erd.:Kerelciné, Gyoma
Gárdonyi u. 21.

***
Méhek eladók! Harminc

család méh kaptárral elaqó,
l 8-keretes nagy bocanádi. Er
dekl6dni a helyszínen: Mikó
Illés, Nagylapos.

***
Éva Neoton rajongók fi

gyelem!
Levelező klub alakult Gyű

maendr6dön. Várjuk levelei
teket, válaszborítékot
küldjetek! Köszönjük. Cí
münk: Anna és Györe Gyo
maendrőd, Hársfa u. 8/1.
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Négyföldárverésen tizennégyen licitáltak

; ;

FELHIVAS

i I
I A I
I I

I ÉpíTÖlPARI SZÖVETKEZET j
I 5500 Gyomaendrőd Ipartelep út 3. j
I I
I kínálja szolgáltatásait! I
.1 Építőipari kivitelezés, - Egyéb építőipari termékek ér- I
I - Asztalos, lakatos egyedi gyár- tékesítése, I
f tás, - Gépkölcsönzés Iparkettacsi-
I - Üvegezés, szoló, betonkeverő, döngölőbékal, I
I - Kevertbeton helyszínre szállí- - Allványkölcsönzés, I

tással, - Zsaluanyag kölcsönzése,
I - Télen igény szerint melegbe- - Anyagok házhozszállítása és I
I ton, szállítóeszközök bérbeadása, I

- Bányakavics, tégla, homok, - Betonbontáshoz kompresszor III
I cement, mész, betonacél Iszerel- kölcsönzése, il

Le isi értékesítés, ,- Hideg-melegvizes kocsim0:J
sas.

Sl5llllIRI~~~~~~~~~~NSlllSlllll~~~_~~"

Gyomaendr6d területén
222196 aranykoronára ad
tak be kárpót1ási igényt,
ami körülbelül tízezer hck
támyi földet jelent. A kor
mány idén úgy intézkedett,
hogy aki a földet művelni

akaljaannak agusztus l5-ig
be kellett adnia egy igényl6
lapot. Gyomaendr6dön
473-an nyújtottak be
igényt, 68937 aranykoro
nára, ami 3 ezerhektár föld
nek felel meg. Békés
megyében egyébként 65
ezer kárpót1ási igényt tarta
nak nyilván, s ebból csupán
16 ezer ember akar foglal
kozni a visszakapott föld
del.

A már említett 473
igényl6b6l 286-an kíván
nak saját maguk gazdál
kodni. Kilencvenegyen
szándékoznak a földet bér
beadni, 46-an új szövetke
zetbe fognak belépni, 50-en
pedig a visszakapott földjü
ket egyéb módon kívánják
hasznosítani. Gyomaend
r6dön eddig három terme
16szövetkezetben és a
K6rösi Állami Gazdaság
ban volt földárverés.

Bátori Gyula önkor
mányzati képvisel6 a helyi
földrendez6 bizottság elnö
ke a Szóbeszédnek elmond
ta, hogy a négy gazdaság
árverésén 14-en licitáltak
összesen 241,8 hektár föld
re, azaz 5571 aranykorona
értékre. Mindenki a lehet
séges alsó értéken, 500 fo
rintért vett meg egy
aranykoronát

- Lehet6ség nyílt volna 3
ezer hektár azonnal birtok
ba adására, ha a kárpótlásra
jogosultak kárpótlási jegy
gyel, vagy a kárpótlási hi
vataltól megfelel6 határo
zattal rendelkeztek volna
arra vonatkozólag, hogy
hány aranykoronára jogo
sulták. Most csupán 14-en
rendelkeztek ilyen papírral,
így most azt sem lehet tud
ni, hogya kárpóUásrajogo
sultak mikor juthatnak a
földhöz. Emiatt némileg
rossz a közhangulat
mondja Bátori Gyula.

Endr6dön a gazdakör két
alkalOInm al szcrvezett gyű
lést. Mindkét esetben l 00
nál több olyan érdekl6d6
jelent meg, akik a földjüket

szeretnék birtokba venni.
Endr6ddel ellentétben - ér
dekes módon - Gyomán
lanyha a föld utáni igény 
tudtuk meg a földrendez6
bizottság elnökét61, aki azt
is elmondta, hogy az endr6
di Béke tsz felszámoló biz
tosa összesen 60 ezer
aranykorona kárpótlási föl
dalapot ajánlott fel a bizott
ságnak. Itt még nem volt
földárverés. A Körösi Álla
mi Gazdaság is lemondott a
kárp6tlásra kijelölt földek
hasznosításáról, s ugyan ezt
közölte a Gy6zelem és a
Lenin Tsz vezetése is.
Egyedül az Alkotmány Tsz
biztosítja e területek meg
művelését.Az 6szi búzave
tés szempontjából van

Gyomaendr6d város Föld
rendez6 Bizottsága felhívás
sal fordul alakossághoz.

A településen a szövetkeze
tek a kijelölt kárpótlási terüle
tekb61 nagyobb terület
művelési jogáról mondtak le.

ennek jelent6sége, s emiatt
adtuk ki amellékelt felhí
vástis. Mintegy 100 hektár
nyi igénybevételre van
kilátás. Bátori Gyulajó pél
daként említette a Körösi
Állami Gazdaságot, ahol
17-en igényeltek földet 6szi
vetésre, és hasonló kezde
ményezések már Endr6dön
is vannak.

- A jöv6ben a földrende
z6 bizottságok jelentik be a
kárp6tlási hivatalnál, hogy
mely földek kerüljenek ár
verésre. Pontos egyezteté
sekre van szükség, hogy a
kárp6Uási folyamatos sem
mi ne hátráltathassa 
mondta végül Bátori Gyula.

H.E.

E területet a Földrendez6 Bi
zottság 1992. 6szén búzavetés
céljából egy éves ideiglenes
haszná1atra a búzát vetni szán
dékozók rendelkezésére bo
csájtja.

Jelentkezhetnek:
l. A kárpótlási igényt be

nyújtottak, akik majd kárpót
lási határozattal, illetve
kárpótlási jeggyel fognak ren
delkezni. E személyek a föld
használatot térítésmentesen
vehetik igénybe.

2. Mindazok a magánsze
mélyek illetve gazdálkodó
szervezetek, akik ugyan kár
pótlási jogosultsággal nem
rendelkeznek, de búzát kíván
nak vetni. Ezen érdekeltek egy
kés6bb központilag meghatá
rozott, igen méltányos ha
szonbérleti díjért vehetik
igénybe a term6földet.

Jelentkezni lehet a Gyoma
endrődi Földrendez6 Bizott
ságnál, Szabadság tér l. szám
alatt, munkanapokon 8-16
óráig.

.Bátori Gyula a Földrende
zIJ Bizottság elnöke

A felhívást az FM. Hivatal
részér61 támogatja Szabó Im
re a Békés megyei FM. Hiva
tal vezetIJje



1992. október Szó- Beszéd 9

Bt. megnyitotta
....

lrOfiI~tA

az új műszaki szaküzlet
Gyomaendrődön a Fő út 181/1 szám

alatt.

TELEVÍZÍO, VIDEO, MUSIC CENTER,
MIKROHULLÁMU SÜT6K,
HANGFALAK, AUDIO- ÉS

VIDEOKAZETTÁK

Ajánlatunkb' I:
TXT színes televízió, 51 cm. :29 900 Ft
SzíneS televízió, 51 cm. :24 700 Ft-tól

Videólejátszók:15 500 Ft-tól
Videómagnók:25500 Ft-tól

Jö.üön el, nézze meg választékunkat!

Nyítva tartás:
hétfOtOI péntekig: 9-12 óráig,

illetve 13-18 oráig,
szombaton 9-I2-ig.

Kérem küldjék el a
Profisoft Bt. részletes
árlistáját:

NÉV: ..

Cím: .

MEGNYílT

SZÁMUTÁSTECHNIKAJSZAKÜZLETÉT
GyomaendrtJdön a FtJ u.173-179. szám alatt

(Az OTP mellett)
* mM XT, AT 286,386, - INTELLIGENS
* STAR nyomtatók, KÖNYVELŐ-PROGRA
* Különböző irodagépek, MGK széles választéka.

fénymásolók, telefaxok, tele- - Vállalkozók, társaságok
fonok, figyelem! Teljeskörű

* Számítástechnikai tarto- KONYVVITELT vállal cé-
zékok, festékszalagok, lepo- günk!

. rellók, - ADÓTANÁCSADÁS,
* Szakkönyvek, - Szaktanácsadás, számí-

tástechnikai tanfolyamok.
Békés megyében a LEGOLCSÓBB ÁRAKKAL várjuk

kedves vásárMinkai!
Az alábbi szelvényen kérje részletes árlistánlud.

Címünk: Profisoft Bt. 5500 Gyomaendrőd, Fó\!. 173-179.

b U

~

Uj plébános
Gyomán

Október ll-én volt a gyomai katolikus templom új plébáno
sának: a beiktatása H orválh János (62 éves) Végegyházáról jött
Gyomára. Tizenhét évvel ezel6ttegy évet töltöttEndr6dön, mint
káplán.

Olyan plébánosunk volt Endr6dön, aki nem volt túl szívélyes
az emberekhez, ezért kissé nehéz volt a sorsom, de ennek elle
nére megszerettem Endr6döt. Mikor 1 év után áthelyeztek Vé
gegyházára, Endr6dt61 nem tudtam elszakadni. Apoltam is
személyes, j6 kapcsolatairnat. Mindig az volt a vágyam, hogy
valamiképp visszakeTÜljek ide. Gyomán többször is volt válto
zás, új plébánosokjöttek. Nem figyeltem eléggé, s mindig lekés
tem. Egy kicsit éberebben 6rködtem az ügy felett. A
püspökatyával j6 lelki barátság köt össze, s megkérdeztem tőle,

hogy mikor várható Gyomán személyi változás. Mondta, hogy
nemsokára, s megígérte, ha valami közbe nem jön, és ha válla
lom, akkor nemsokára gyomai pap lehetek. Július elején jött a
;-;;vatalos papír, hogy szeptember l-t61 áthelyeznek Gyomára.
Az örömt61 Gyomáig tudtam volna futni. Még a nyáron el is
jöttem háztúznéz6be, s ahogy megláttam bele is szerettem a
gyomai templomba. Azel6döm szegény,jó Vilmos atya külföld
re, Kárpátaljára ment lelkipásztori munkára. Egyre jobban érzem
itt magam, és nagyon jó a kapcsolatom a polgármesteri hivatal
lal, a polgármester úrral és a jegyz6 úrral is.

Kérdezték a templombajárók, hogy miért volt nekem ünne
pélyes beiktatásom. Mire való ez, mert hogy a két el6dömnél
nem volt ilyen.~ hosszabb távon akar maradni - ha kívánja 
.van beiktatása. En tartósan szeretnék itt maradni - mondja Hor
váth János, aki Vas megyei születésű. Egy tiszta katolikus falu
ban,Rábahídvégen született

En gyermekkoromban önként, meggyőz6désbőlvoltam ka
tolikus. Olyannyira, hogy szüleim mindig megszóltak, hogy nem
kell annyira buzgó hívőnek lenni. Nem kényszerített senki, s azt
tartom ma is, hogy ha valaki akar templomba jámi, akkor járjon,
ha nem akar akkor nem szabad erőltetni. Az erőszakosság nem
vezetj6ra. SajnáJom viszont a fiatalokat, mert látom, hogy nem
tudják mivel csapják agyon szabadidejüket. Persze tisztelet a
kivételnek. De sok fiatal csak csavarog, meg kiszedik itt nekem
a parókia kerítéséből a téglákat. Akkor éjszaka hallottam, hogy
valami dübben az utcán. Majd szívbénulást kaptam. Kinéztem
az ablakon, és aztán úgy döntöttem, hogy jobb ha bentmaradok.
Valahová tartozniuk kellene a fiataloknak, ahol a kulturált ma
gatartást tanulhatják. A jó szülőnekpedig legyen gondja a gye
rekére, ne engedjék el Jézus nevében - mondja Horváth János,
aki 80 éves édesanyjával költözött Gyomára
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ügyvezető igazgató
a

takarékszövetkezetnél
Az elnök me/left a szakmaifőnök

Áfész átszervezések
Bérbeadnak,

eladnak,
kiadnak

Október elsejét61 az End
rőd és Vidéke Takarékszö
vetkezet ügyvezető

igazgatójává nevezték ki
Farkasínszki Sándort (30
éves). A fiatal endrődi szü
letésű ügyvezető a tanár
képző főiskolán matema
tika-kémia szakon végzett,
majd két évet tanított Sze
geden, s ezután családjával
hazaköltözött Egyik iskola
sem alkalmazta, így kény
szefÚségb61 5 hónapot pin
cérként dolgozott a Hídfő

étteremben. Múlt év febru
ár elsejét61 cz év elejéig a
takarékszövctkczctnél pró
baidős üzlctági osztályve
zet6ként dolgozott, ezt
követően osztályvezetővé

nevezték ki.
Ez év tavaszán a közgyű

lés igazgatósági tagnak vá
lasztotta. Az igazgatóság
pályázatot írt ki az ügyve
zető igazgatói és a f6köny
velői állásra. Az előbbi

beosztást megpályázta, s a
szeptemberi igazgatósági
ülésen elfogadták jelentke
zését, így október I-t61
ügyvezető igazgatóként
dolgozik Farkasinszki Sán-

dor, aki a munka mellett a
közgazdaságtudományi
egyetem harmadéves hall
gatója.

- A takarékszövetkezet
elnöke a pénzintézet szö
vetkezetpolitikai jellegű

képviseletét végzi, vala
mint az elnök, az igazgató
ság elnöke is, ő felelős az
igazgatósági ülések el6ké
szítéséért és lebonyolításá
ért. Szatmári Gergely, tehát
a takarékszövetkezet nem
üzleti jel)egű kapcsolatait
ápolja. En viszont, mint
ügyvezető igazgató vala
mennyi szakmai és üzleti
kérdésben a szövetkezet
irányítój a vagyok - tájékoz
tat Farkasinszki Sándor.

- Üzletpolitikánkban lé
nyeges változás nem várha
tó. Az igazgatóság elvárja 
s ebben partner is akarok
lenni -, hogy pénzintézet
hez méltóan pontos, és nap
rakész döntések, végre
hajtások történjenek. A la
kossági kapcsolatot üzleti
alapon kívánjuk fenntarta
ni. Abetétek eselén bár
mely más takarékszövet
kezetnél legalább 5 száza

lékkal maga
sabb kamatot
adunk. Aki a
szövetkezetnél
tag, és részje
gye ·van, annak
a nyereség biz
tosítja a ki
emelt oszta
lékot. A koráb
ban megszo
kott gyors,
rugalmas hitel
nyújtást vi
szont nem tud
juk tartani, hi
szen sokkal
több a hitel
igény, mint
amennyit szö
vetkezetünk. ki
tud szolgálni 
mondta végül
az ügyvezető

igazgató.
-oke·

Az első félévi gazdálkodás eredményét vizsgálva kiderült,
hogy a fogyasztási és értékesítő szövetkezetek fele veszteséges.
Az eredményeiről számot adó 228 áfész közü1126 veszteséges,
a deficit pedig meghaladja a 950 millió forintot Jelenleg 10 áfész
ellen folyik csőd-, négynél pedig felszámolási eljárás. A képen
javítvalamit, hogy 102 szövetkezet összesen félmilliárd forintos
nyereséget könyvelhetett el. A kü1s6 tényez6k, a hatalmas keleti
piacok összeomlása, a hazai fogyasztás visszaesése mellett van
mit söpörni az áfészek portáján is. A szövetkezetek többsége
képtelen volt lépést váltani, későn, vagy egyáltalán nem reagált
a piac megváltozására, ragaszkodott a régi beváltnak hitt gazdál
kodási szerkezethez, módszerekhez.

Az áfészekben dolgozók bruttó átlagbére' az első félévben
13500 forint volt, így nehéz színvonalasabb munkára ösztönöz
ni. De nemcsak a kétkezi munkások között csökken a jó szak:
emberek száma, kevés van a menedzser szemléletű, képzett
gazdasági és kereskedelmi vezet6kb61 is.
, Vajon milyen adatokkal szolgált a GyomaendrtJd és Vidéke

Afész? - kérdeztük dr. Kulcsár Lászlónét a szövetkezet elnökét.
- Sajnos tavaly mi is veszteségesen gazdálkodtunk. Amegye

áfészei egyébként országos viszonylatban a legutolsó helyen
állnak a forgalmat és a gazdálkodást tekintve. Jelent6sen meg
csappant a vásárl6er6, s e helyzetet inkább a küls6 körülmények
idézték elő.

- S milyen eredménnyel zárja ezt az évet a szövetkezet?
- Ezt még nem tudom megmondani. Mindenesetre az év elején

jóváhagyott program szerint igyekszünk működni. A tevékeny
ségek leépítése nem megy azonban egyik napról a másikra, és a
felesleges eszközök értékesítése is lassan halad. Több üzletünket
próbáljuk kiadni, bérbeadni, de nemigen van komoly jelentkező.

Egy-két kisebb ingatlanon kívül mást nem sikerült értékesíte
nünk. A nyomdánkra több érdek16dő is van, de még folynak a
tárgyalások. Ha sikerül eladni, akkor megoldódnának a pénzügyi
gondjaink. A szövetkezet tevékenységét karcsúsítva meg tud
nánk alapozni ajövőnket és az alapellátásban versenyre tudnánk
kelni a legális konkurenciával.

- Több üzletet megszüntettek, átszerveztek, A lak6telepi volt
ruházati üzlet is üresen áll...

- Az átszervezéseket tavasszal a részközgyűléseken a tagság
elfogadta. Az iparcikk és a ruházati forgalom jelent6sen csök
kent. Veszteséges volt az autós bolt is. Évekkel ezelőttmég havi
4 millió forintot is forgalmazott, s az elmúlt hónapokban már alig
400 ezerre csökkent a forgalom. Ezeket a veszteséges üzleteket
tovább fenntartani nem lehetett Vannak elképzeléseink a lakó
telepi volt ruházati üzlet hasznosítására. A jöv6re elkészül6 új
piactér közelsége miatt valószínűleg ABC-vé alakítjuk az üzle
tet. A mostani lakótelepi boltot pedig megszüntetjük, s a helyi
séggel kiMvítve az Üvegházat egy az igényeket jobban kielégít6
vendégl6t alakítanánk ki.

- Az Áfész vezetése felajánlotta a vendéglátó egységek dolgo
zóinak, hogy bérbevehetik munkahelyüket.

- A dolgozók kérték, hogy els6 menetben saját maguk pályáz
hassanak az üzletekre. A bérleti díj összegére ajánlatokat kér
tünk a dolgozóktól.

- Panaszkodnak viszont a dolgoz6k, hogy viszont igazán pon
tos ajánlatot nem tudnak adni, mert nem ismerik pontosan a
vendéglátó egységek rezsiköltségeit.

- A vendéglátó helyek vezet6i már évek óta kapnak informá
ciót az üzletek költségeir61, sőt a vendéglátósók általában ren
delkeznek olyan ismeretekkel, hogy fel tudják mérni a
költségeket. Biztosabb vállalkozó az. aki ügyesen tud kalkulálni
- mondta végül dr. Kulcsár Lászlóné.
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búsuljon, tárcsázzon !
Nehéz időket élünk, S ezt mindnyájan így vagy úgy, dc meg

szenvedjük. A munkanélküliség, a bizonytalanság először csak
idegessé teszi e1szenvedójét, aki ösztönösen is keresni kezdi a
feszülL,>égcsökkentés formáit. Jó. ha ilyenkor akad egy megértő

családtag, munkatárs vagy barál. akivel meg tudja beszélni
gondjait. Legtöbbször azonban nélkü/öznünk kell az együllérz6
segítőt. s a felhalmozott feszüllség betegséghez vezet. Ezek az
úgynevezett pszichoszomatikus nyavalyák, amelyeknek gyak
ran hiába kezeli az orvos a tüneteit, mert a valódi ok állandóan
gondoskodik a kór fenn Larl:í s,:Ífól. Nem véletlen, hogy egyre több
ember kap szívinfarktus!. gyomorfekélyt vagy magas lesz a
vérnyomása.

Ritkán jut eszünkbe zaklatott állapotunkban. hogy ilyenkor
meg lehetne keresni a szakembert. aki hozzáértésével időben

meg tudná előzni a baj eluralkcxJ:h:íl. Nálunk még nem alakull
ki az a szoká'>. hogy rendelkezzünk saját pszichológussal. jogLa
nácsossal vagy pénzügyi szakemberrel, pedig a kor éget6cn
követeli ezt tőlünk.

Sokan most azt gondolj:ík. hogyelszegényedő társada
lmunkban lassan már kenyérre scm futja, nemhogy pszicholó
gusra. Nos, ha szerény körülmények közölt is, de Békés
megyében mindenkinek lehetőségevan ingyen a telefonos lelki
segélyszolgálat igénybe vételére.

- Kik várják a hívásokat a telefon másik végén? - kérdeztem
Szabóné Dr. Kállai Klárátó!, a lelkisegélyszolgálat ve:et6jétM

- Erre a feladatra speciálisan kiképzett szakemberek. Minden
este hét órától reggel hétig a felnőttek, délután 16.30-18.30-ig a
tinik hívásait várjuk. Nem kell a telefonban bemutatkozni, és
attól sem kell félni, hogy kifaggatjuk hívóinka!. Mindenki annyit
mond el a problémájából, amennyit 6 szükségesnek gondol. Mi
igyekszünk a beszélgetésünkkel ahban segíteni a hozzánk fordu
lónak. hogy megtalálja a saját legjobb megoldását.

- Miért van ehhez egy másik emberrel való heszélgetésre
s:ükség?

- Mert úgynevezett krízishelyzetben az ember nem tud magán
segíteni. ugyanis nem képes alkalmazni a saját jól bevált prob-

lémamegoldó technibil. Ilyenkor egy másik emberrel való be
szélgetés adhat egy jó néz6pontot, ami elvezethet a megoldás
hoz.

- Úgy tudom, hogy önöket nemcsak telefonon hívhatják a lelki
seg[tséget kér6k, hanem levelet is [rhatnak. Hogyan lehet itt
biztos[tani a névtelenséget?

A postával történt egy megegyezésünk. Ennek értelmében
elég, ha valaki csak a lakóhelyét nevezi meg és egy jeligével írja
alá a levelét. Mi a választ postán maradóra adjuk fel, és az érte
jelentkezőnek a posta jelige megadása után kiadja a leveIet.

Nem érdemes tehát halmoznunk idegtépő feszültségeinket.
Csak egy telefon, vagy levél. s máris találkozunk egy hozzáértő

segít6vel. aki előtt nem kell szégyenkeznünk, hiszen védi sze
mélyiségünket névtelenségünk. A leveleket a következő címre
küldhetik: 560 I Békéscsaba, Pf. 233. A lelkisegélyszolgálat
telefonszáma: 328-800. Ne feledjék, az egész megye területéről

ingyen hívható!
Lenthár Márta

r-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~l

I Kedves Ügyfelünkl I
I Ezúton hívjuk fei figye imét, bogy közeledik a i
I TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP. Ebben az évben is ~
i ünnepi műszakot tartunk, az alábbi nyitvatartási időkkel: I
I október 29. csütörtök: 7.30-17.00, október 30. péntek: I
I 7.30-17.00, október 31. szombat: 7.30-12.00. I
I Minden betét után az összegtőlfüggőenajándékot adunk. Kamatozó I
I betétkönyveink kamat hozama az országos átlag felett van. Figyelmükbe I
I ajánljuk saját kibocsátású értékpapírjainkat, melyekre rövid elfekvésű idő ~

után is igen kedvező kamatot fizetünk.
I Kérjükjegyezze meg e három nap dátumát! I
I .. I
I Szeretettel várja minden Kedves Ugyfelét az Endrőd és Vidéke I

L~~r~~ö:e~e~t~~9~Ó~á:.a~:i~:~I~~j~
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Az elmúlt hetek sem teltek
el bűncselekmények és közle
kedési balesetek nélkül. A
gázcseretelepen két alkalom
mal követtek cl betöréses lo
pást, és aHalászkert
vendéglőt ismét hivatlan ven
dégek látogat ták meg, s vittek
el összesen mintegy 30 ezer
forint értékű cigarettát. Elgon
dolkodtató, hogy egyes ven
déglátóipari egységek vezetői

semmi olyan vagyonvédelmi
intézkedést nem foganatosíta
nak, amivel legalább megne
hezítenék a betörök: dolgát.

Az elmúlt hetek alatt három
öngyilkosság is történt. Októ
ber S-én Gy.L. a lakásán a
WC-ben a vízcs6re akasztotta
fel magát, ugyanezen a napon
Ecsegfalván SZ.G.-né a kam
rában tett hurkot a nyakára.
Október 7-én pedig a Hánnas
Körös hullámterében találták
meg a szeptember 17-én eltűnt

gyomaendrődi SZ.E. holttes
tét, 6 is felakasztotta magát.

Több koccanásos baleset
történt a városban, ezek közül
egy súlyos sérüléssel végző

dött. A közlekedés ellenőrzése

során hét polgár ellen tettek
feljelentést ittas jánnúvezetés
miatt a rend6rök.

Október 5-én a délutáni
órákban egy nagyszénási gép
kocsivezető bejelentést tett a
rend6r6rs ügyeletén, hogy a
kondorosi úton egy gyanús
külsejű ember ballag a város
felé. A rendórök a bejelentő

által megjelölt helyen igazol
tatták L.J. dorogi lakost, akir61
kiderült, hogya szegedi bör
tönből eltávozási engedélyt
kapott. A feltehet6enjó maga
viseletéért kapott jut2Jomsza
badság viszont már néhány
napja lejárt, ezért a rend6rök
el6állították. Az intézkedés
során megállapították, hogya
szabadságát önkényesen meg
hosszabbító LJ. Nagyszéná
son emberölést követett el a
szabadsága alatt.

Hiába rácsozták be...
Mint arról annak idején lapunk is beszámolt, múlt év

tavaszán ismeretlen tettesek betörtek a városházára. A
törvénytelen behatolást mege!6zend6, az önkormányzat
úgy döntött, hogy hatékony védelmet kell biztosítani a
városháza épületében. Szó volt akkoriban riasztóberende
zés felszerelésér6l, ám ezt túl drágának találták. Egy ol
csóbb, de biztonságosabbnak tún6 megoldást
választottak. A városháza folyosóról nyíló aj tajaira és
ablakaira - több mint 120 ezer forintos költséggel - vasrá
csokat szereltettek...

Nos az elmúlt hetek eseményei azt bizonyították, hogy
az egész annyit ért, mint falábúnak a talpmasszázs. Októ
ber 9-én ugyanis betörtek a városházára. Az udvar fel61 a
pincelejárat ajtaját benyomták, s bejutva a folyosóra a
pénzügyi csoport rácsos ajtajáról leverték a lakatot. A
pénztárba bejutva az egyik asztalból több mint tízezer
forintot vittek el. A helyszínt a jól végzett munka után
beszórták fúszerkeverékkel, hogy (szag)nyoma se marad
jon a látogatásnak.

Október l6-án az endr6di kirendeltség következett. A
volt tanácsháza épületében a Vöröskereszt irodájából két
ezer forinttal távoztak a betör6k:, s a tett helyszínét itt
borssal szórták fel.

Október 21-ére virradó éjszaka újra a városháza épülete
következett. A tettes, vagy tettesek hasonló módszerrel
jutottak be a pénztárba mint néhány nappal, ám az asztal
fiókjában pénzt nem találtak. Próbálkoztak a páncélszek
rénnyel is de eredménytelenül. Némi rendetlenséget hagy
va maguk után, távoztak a helysZínr61...

Bűnmegelőzésí alapí/vány
Szarvas város önkormányzata Bűnmegel6zési és Önvédelmi

Alapítványt hozott létre, melynek célja: Szarvas városban és
vonzáskörzetében, így Gyomaendr6dön is a személyi és közös
ségi tulajdon védelmének fokozása, a hatékonyság és színvonal
növelése, valamint a meglévő technikai eszközök folyamatos
korszerűsítése és pótlása. Olyan technikai eszközöket kívánunk
beszerezni és üzemeltetni, amelyek segítik a felderítést és bizo
nyítást.

Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki Imagán. ille,ve jogi személyi
csatlakozhat bármilyen jellegű vagyonnaL illetve készpénzzel.
Az alapítványi vagyon felhasználásáról jelenleg 6 tagú kurató
rium dönt, mely szükség esetén gyomaendrődi tagokkal is bő

víthető. A Gyomaendródr61 történt befizetések minden esetben
Gyomaendrőd területén lesznek felhasználva, javítva a gyoma
endrődi rendőr6rs műszaki, technikai fejlesztését, illetve anyagi
ellátottságát.

Befizetéseket az aJábbi címre kérjük: BÚNMEGELÓZÉSI
ÉS ÖNVÉDELMI ALAPITVÁNY, AGROBANK RT. területi
fiók Szarvas MNB 900-21-018 B6vebb felvilágosítást a gyoma
endrődi rendőrőrs parancsnoka tud adni. Telefon: 86-633

GOlDEN
YACCA®

ISMERJ Ön a Yucca gyógyító csodáját?
A Yucca-növény különleges kristályai az emberi szerve

zetben valóban csodára képesek. Gyomaendrddön - az USA
és Európa szá.!1Ws országa után - most jelent meg eldször.
Ismerje meg On is a természet gy6gy[t6 erejét! Kérje tájé
koztatónkat: Dr. Timár Gyöngyi Gyomaendrdd, Kisréti u.
13. Telefon: 67-86-293

~ ~
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~: Szennyvízszállítás, udvari WC-k W.

.<" gépi tisztítása 2 napon belül
ill RENDKÍVÜLI ill
t] KEDVEZMÉNNYEL a lakosság ill
~ ij""'. részére NOVEMBER l-től30-ig. ?ti

Aki a megjelölt idIJpont között

rendeli meg a szállítást, akkor

szennyvízszállításért 650

Ft/forduló, WC tisztítás 1700

forint.(Szívási távolság: O-30

méterig) Megrendelés felvétel

Gyomaendrődterületén 4 helyen:

Bartók Béla u. 9., Fő út 119.

(büfé), Bak trafik (Szabadság tér),

vagy 86-564-es telefonon,

8-16 óráig.
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Anyertesek
A Szóbeszéd szeptemberi számában közölt keresztrejtvény

helyes megfejtése: "Aki tévedését bevallja, azt bizonyítja,
hogy ma okosabb, mint tegnap volt." A Stop Shop Divatáru
üzlet által felajánlolll500 forintos vásárlási utalványt Szatmári
Józsefné (Gyomaendrőd, Ady Endre u. 2), az 1000 forintos
vásárlási utalványt J uhász Tamás (Gyomaendrőd,Somogyi Béla
u. 6.) az 500 forintos utalványt pedig Kovács Antalné (Csárda
szállás, Kossuth u. 19.) nyerte. Az utalványoka. a Stop butikso
ron található Stop Shop Divatáru üzletben vehetik át és
vásárolhatják le. A nyerteseknek gratulálunk.

A nyeremények
Keresztrejtvényünk megfejlését november 20·ig kérjük bekül

deni a Szóbeszéd szerkesztőségének címére: 5500 Gyomaend
rtJd, Kossuth u. J8. A levelez(Jlapra kérjük ragasszák ,-á aDy-Wa
Kft. hirdetésében található emblénuíf! A helyes megfejtést be
küldök közül 3 három szerencsés olvasónk a Dy-wa Kft. által
felajánlott ajándékokat viheti ha/-a. Kisorsolunk l elektromos
kést, melynek értéke 2364 forini, egy kisrádiót 490 forint érték
ben, valamint két Philips 90 audi6ka:ellút, melynek értéke 266
forint. A nyertesek nevét lapunk következő, novemberi számá
ban }..i)zöljük.

~
DY-WA

KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A DY-WA nyertesei
A Délkeletben és a Szóbeszéd szeptemberi számában

megjelent a DY-WA Kft. játéka, melynek kérdéseire 32
olvasó,nk válaszolt helyesen. Közülük Hegyesi Zoltán
nak (Ujkigyós, Kossuth u. 88.) kedvezett a szerencse, Ó
nyerte a DY-WA Kft. új terrnékét a Szikra-23 típusú
gázkazánt. .

ADY-WA Kft. november 2-án nyíló műszaki üzleté
nek több ötletes nevet javasoltak az olvasók, ezek közül
ketten a THERMa-ELEKTRO nevet adták az új üzlet
nek. A DY-WA Kft. ezt a nevet fogadta el, s a két névadó
közül Lukács Zoltán (Gyomaendr6d, VII. ker. 85/132.)
nyerte a felajánlott színes televíziót. A nyertesek a DY
WA Kft. üzletének nyilása napján - november 2-án, dé
lelőtt - vehetik át anyereményeket!
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Szedés és nyomlatas: SZARVASPRINT •
H-T. Kft
5540 Szarvas, Kossuth u. 18. TeVFax:
11-034.
~N~~~t~~!1"tiható Hocnok Péter

Szarkesztöség:
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Kiadja a REKlINE STUDIÓ
Felerös kiadó: Homok Erné~

,
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ESZÉD
FÜGGETLENVÁROSl HAVILAP
Felelős szerkeaztö:
Homok Ernő

A falusi turizmus
katalógusa

A Magyar Falusi-Tanyai Vendegfogadók Szövetsége orszá
gos pályázatot hirdet a jövő évi Üdülés a magyar falun, tanyán
dmű katalógusban való megjelenésre. Elsősorban azoknak a
vendéglátóknak a pályázatait várják, akik falusi jellegű ajánla
tokkal, üdüléshez szükséges szolgáltatásokkal kívánják csábítani
a külföldi turistákat. Ajánlani lehet lakó-és üdülőépületeket,

falusi, tanyai üdülésre alkalmas présházakat, tíz sátor vagy tíz
lakókocsi elhelyezésére alkalmas, szolgáltatásokkal ellátott terü
Jeteket, panziókat.

Minden egyes ajánlatot a szövetség szakértője a helyszínen
ellenőriz, s dönt a katalógusba történő felvéteIről. A színes
katalógusból - a nyugat európai gyakorlattal egyez6en - külön
prospek.-tusok is készülhetnek, amelyek lehetővé teszik az egyes
települések, idegenforgalmi körzetek, megyék, régiók önálló
reklámozását. A katalógus valamennyi viIágnyelven, valamint
japán, kínai és koreai nyelven is megjelenik. Aki jelentkezni
akar, az megteheti a Békés Megyei Kisosznál (Békéscsaba, dr.
Becsei u. 4/1.), vagy Tóth Ferencnél (Szarvas, Vajda Péter u. 16.,
telefon: 67-12-710).

A pályázalról, illetve a falusi turizmusról november 5-én,
csütörtökön délelőtt 10 órától a békéscsabai Garzon Szállóban
tart tájékoztatót dr. Csáky Csaba, a szövetség elnöke.

~--=========m
~n POLIFERR KFT. III
III BOLTJA UI

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 5.
(A Shell kúttó1200 méterre)

Vasáru,
Szerelvény,
Gázkészülék,
Akkumulátor,
Műszaki áru,
Skoda, Avia, Liaz alkatrész

ÉRTÉKESÍTÉS
Aktuális ajánlatunk: teljesen felszerelt
28-as.férfi kerékpárok reklárnáron 7

ezer forintért, amíg a készlet tart!

A sajtóban megjelent a hír, hogy a Békés Megyei Gabonafor
galmi és Malomipari Vállalat, valamint Békés Megyei Takarék
szövetkezeti Szövetség együttműködésikeretszerződéstkötött a
mezőgazdasági termel6knek nyújtandó kedvező hitellehetőség

r61. A szerződés eredményeként a tíz békési takarékszövetkezet,
a taIajmúvelést és az őszi kalászos gabonák időben való elveté
sét segítve hitelt nyújt, amelyhez a mezőgazdasági termelő ka
mattámogatást igényelhet, illetve állami garanciavállalás mellett
hitelt vehet fel. A földhasználók e hitelét így mindössze 7 száza
lék kamat terheli.

Szinte minden világos, csak azt nem tudni, hogy valójában mi
köze mindehhez a Békés Megyei Gabonaforgalmi és Malomipa
ri Vállalatnak. A mezőgazdasági termel6knek nyújtandó hitel
kedvezményr61 ugyanis ez év március 4-én jelent meg a
40/1992-es kormányrendelet. Eszerint a 27 százalékos hitelka
matbóll0 százalékpontot átvállal a költségvetés, s amennyiben
a termelő megfelelő módon igazolni tudja, hogyaszálykáros
területen gazdálkodik, akkor további 10 százalékponttal csökken
a hitel kamata. Így, a hitelt csak 7 százalék kainat terheli.

A hitel felvételéhez nem el6írás a termékértékesítési szerző

dés, viszont fedezetként szóba jöhet. Mindenesetre egyáltalán
nem kötelező a Békés Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari
Vállalattal szerz6dni - tudtuk meg Farkasinszki Sándortól, az
Endr6d és Vidéke TakarékszövetkeZet ügyvezet6 igazgatójától,
aki elmondta azt is, hogy az érdeklődók a megye minden taka
rékszövetkezetéhez, így az Endr6d és Vidéke Takarékszövetke
zet kirendeltségeihez is fordulhatnak e hitel ügyében.

Ha 1992. november 5-ig célrészjegyet jegyez, a
kamaton felül sorsjegyet kap, mellyel értékes aján
déktárgyakat nyerhet. Egyéb nyeremények között
FŐNYEREMÉNY 1 db varrógép. Sorsolás: 1992.
november 5-én, 16 órakor lesz az ÁFÉSZ központi
irodájánál. Acélrészjegy kamata 6 hónapon túli
visszafizetés esetén nettó 26 %, 6 hónapon belüli
visszafizetés esetén nettó 20 %.

A célrészjegy jegyezhető: az ÁFÉSZ központi
pénztárában (Kossuth u. 33. sz.), Hunyán az Iparcikk
boltban. Gondolja meg! A pénze kamatozik és a bol
tok áruválasztéka is javulhat az Ön segítségéve!.
VÁRJUK A TAGTÁRSAKAT!

A GyoJlla/endrőd és
Vidéke AFESZ értesíti

tagjait, hogy folyamatban
/

/ van/meg a
CELRESZJEGY

SZERVEZÉSI AKCIÓ.
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A szorgalmas betörő távozás
kor minden esetben borssal szórta
fel a helyszínt, ám ez az olcsó
trükk a rendórök szimatát nem kü
lönösebben zavarta. A rend éber
őrei felfigyeltek abetörések soro
zatjellegére, de azért így is eltelt
jónéhány nap, amikorra sikerült
nyakon csípni a betörőt A tettes
éppen az 1. sz. általános iskolában
próbált némi jövede~mre szert
tenni, de a rendórök megzavarták.
A betörő azonban megőrizte lé
lekjelenlétét, s halált megvetőbá
torsággal az iskola első emeleti
ablakából kiugrott a kazánház te
tejére, maid némi kétségbeesett
szaladgálás után elbújt az iskola
udvar egyik sötét sarkában.

Nem akart ugyanis pánikszerű
en távozni; hiszen különböiőbe
törőszerszámokkal telezsúfolt
diplomatatáskáját az épület köze
lében hagyta. Tartott attól, hogya
r.endőrök meglel ik, s a táskáb;m
lévő névre szóló okmányok nyo
mán lebukhat. Ezért aztán türe
lemmel várakozott a sötétben.
Vesztére...

Az egyik rendőr ugyanis rá
bukkant a kuporgó fiatalemberre.
Igy aztán a 26 éves Fagyas Auila
alaposan gyanúsítható a betörés
sorozat elkcvetéséve1. A helybéli,
büntetlen előéletú férfi a 17 betö
résból mintegy 100 ezer forintot
szerzett, s körülbelül 170 ezer fo
rintnyi kárt okozott még a rongá
lással.

Fagyas Attila a rendőrségen

vallomást tett, s elmondta, hogya
pénz a szórakozásra, különöskép
pen a játékautomatákba kellett
Azért nem a bankba tört be; mert
ott tartott a riasztókészülékektól.
A gyanúsítottat egyébként - mint
munkanélkülit - a.< városháza al
kalmazta udvaros közmunkás
ként...

iugrott

ÁRA: 17,50 Ft

a borsos betörőt

Karácsonyi ajándékvásár ·0 .c:.V-WA
Kft. új üzletében a Kossuth ut 18

szám alatt. .Háztartási kisgépek
szórakoztató elektronikai eszközök
kedvező áron nagy választékban!

Lálogasson el üzlelünkbe!
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FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

Ijedtében

I

Poés~ji halálra
gá~9~t ~gy ·.embert. '. ,

-..Vajon·hogyan vállalhat közéleti szerepet a fideszes Pocsaji
Zsolt, amikor folt esett van múltján - kérdezték szerkesztösé
günktlll'! Informátorunk szerint a békési származású Pocsaji
néhány évnl ezelött'halálos közlekedési balesetet okozott Hé
késés Békéscsaba közÖtt... . .- . .

. ',:;6· :'" ';:>:'.',. • . (4: o.ld.a1) : '.
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Akár politikai jellegű

indítékot is lehetne ke
resni az ügy mögött, hi
szen egy· ismeretlen
személy október 23-á;;
egy nagyerejű téglával
támadt a polgármester
háza ellen.

Ifogtá
Október 9-tól november 18-ig pénzt. tizenegyszer pedig oktatási

igazán ügyes betörő szorgosko- intézmények ka~száit vette célba.
dot! Gyomaendrődön. Az isme- Nem kímélte a Gyomaszolg Kft.
re tlen tettes időt, fáradtságot nem temetkezési intézményét sem,
kímélve 40 nap alatt 17 alkalom- ahol egyszerű cső[ogóval bontot-
rnal tört be a város különböző in- ta meg a századeleji pái1célszek-
tézményeibe. Ebbol háromszor a rényI.
polgánuesteri hivatalban keresett

......•.. Kőzpénzek·
. . A november 24~i közmeg
hillIgatáson. (falugyúlésen) is
kiderÜlt;·.hogy·az önkormány
zat fejlesztési szándékainak
csak a költségvetésszúkössé
ge szab határt. Ajósiándékhoz
aligha férhet kétséfÉppen .
ezérinagy viták várhatók az
önkOrmáilyzatitestület de
cemberi ülésén, an1ikór is ri vá-

· ros jövő .évi költségvetéséról
döntenek. Hiszen sok ffiiriden
rekcl1ene pénz; oktatásra,
egészségügyre, sZennyvízre,
utakra, csatoniákrastb,~;.avá~
ros kasszájaviszontjgenCSak
szegényes: A k6zp~ri~eket te
háta lehét61egjobban, legha~

iékonyabbari; a legfontosabb
célokra szükséges elosztani és
felhasználni. Vélhet6en váro
sunk mind· a· 19 képviselője

ezen fáradozik.. .
Lapunk számára 1,igyanak

kor kissé érihetetlerl~ hogya
•közmeghallgat:íson némiképp
,elragadtattamagát •li. polgár
.,lnester, amikor megjegyezte: ~.

Mindenki tudja, hogy például
iGyomaendr6diHíradó mek
kOra veszteséget jelent a:város
nak, de hogy.a Szóbeszédnek
Iri ennyi vesZtesége van, arra
senki sem kíváílcsi:·:;·· .
> Lapunk 111 indenesetre kÖ
szönettel veszi a pOlgármester
aggódását, s egyben szeret
nénk őt megnyugtatni,hogya
Sz6beszéd egyenlőre nem
'~dicsekedhet"v'esZteséggel.

· Amennyiben ei mégiselőfor
dulna,akkor erról aionnal ér
tesítjük a város veietését,s
talán még bátork6dunk is· e
magánvál1alkoz~snak nélrii
anyagi támogatástkéri1i:

A Szóbeszéd ugyarlis ma
gánvállalkózásban jelenik
!ileg, szembcn az:önkormány
iat lapjával, amelyet a város
finanszíroz, s fizeti az idei több
miht 600 ezer forintos veszte

.ségétis. Tehát egy fontos tényt

.érdemes figyelembe venni:
iilriíga Szóbeszédmagántókét
kockáztat. addig a Gyolnaend
rődi Híradó közpénzt.a város
vagy ha úgy tetszik Gyoma
endrőd adófizetőpolgárainuk

pénzét költi bókezúen. Hogy
az idci veszteségnek, annak a
bizonyos több mint 600 ezer
fonntnak jobb helye is lenne
máshol. azt senki - még a 1'01-
,garmcster úr - semvituthatja.
'Félreértés ne essék, senki

sCm kívánja, hogy szüntessék
·meg az önkormányzat lapjáI. a
Gyomaendrőd Híradót! Am
azori a város vezetői is elgon
dolkodhatnának. hogy jövőre

a. lap. megjelentetésére terve
zett több minll millió forint-
ny( kö·zpénzt· érdemes-e a
Híradóra költeni. ha már egy
szer olyim kevés a város pén
ze...

. Hor/lOk Ernő, a Szóbeszéd
fele/6s szerkesz/6je és kiadója
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Uhrin ErlSébet felvételei a
közmeghallgatáson készültek.

volt a testületi ülésen -, hogy iga
zán érdekelte volna a település két
városrésze. Gyomaendrőd egy
város, két településrésszel, azok
történelmi múltjával, a temetői·

vel, az idóseivel, és a fiatalokkal,
összes gondjaival és bajaival.
Csak egymást segítve, egymást
tisztelve fog eljutni a célhoz: egy
valóban szép körösparti város
megszületéséhez, ahol nem szá
mít ki, hol született, mert egyfor
mán jól érzi magát mindenki,
bármely városrészben él is.

A lakossági találkozások, az
eddigi közmeghallgatások azt
tülaözik, ami a valóság. Az átlag
ember nehezen mozdítható ki,
nem jellemző, hogy túl sokan je
lennének meg testületi üléseken,
és ez nem a képviselők hibája.

Itt kell néhány szót szólnom az
országgyűlési képviselőnkr61 is.
Sajnos Deme Zoltán úr ritkán.
vagy még ritkán sem látogat
meg. A testületi ülésen egy ízben
vett részt A polgánnester is csak
időnként - véletlenül - tud talál
kozni vele. Úgy gondolom ebb61
a kapcsolatból már a hátralévő két
évben sem lesz igazán mély, tar
talm:ls kapcsolat. De ne legyünk
cinikusak, be kell látni, hiányzik
a képviselő úr, hiányzik a szerep
köre. Jó lenne, ha néha valaki Bu
dapesten képviselné
érdekeinket..

Ez a beszámoló csak ízelítő a
problémákból, nem is lehet célja
a teljességre való törekvés.

Félidőnél tartunk és még min
den· jó is . lehetséges. Tevékeny
kedünk, dolgozunk, és akarjuk,
hogy sikerüljenek céljaink, a töb
bi már nem rajtunk múlik ... - feje

.zi be beszámolóját dr. Frankó
Károly polgármester.

két
Rossz a szolgáltatás, elavult,

falusi jellegű, szétszórt az üzlet
hálózat. Az ÁFÉSZ monopol
helyzetét csak lassan és nehezen
lehet megszüntetni.

Kétségtelen tény, hogy sok
sok tennivaló vár még az önkor
mányzatra ahhoz, hogy két év
múlva, mandátumának lejártakor
emelt fővel távozhasson.

A testület meglehetősen hete
rogén, a bolti elad6tól az ügyvé
dig, orvosok, állatorvosok,
pedagógus, könyvtáros, agrár
mérnök, igen színes a skála. Ed
dig 52 testületi ülést tartottunk és
számtalan bizottsági ülést. Ke
mény, igen fárasztó, hosszú órá
kat igénybevevó ülések.
bizottsági összejövetelek állnak
mögöttünk és bizonyára várnak is
még ránk. A képviselők többsége
igen becsületesen, aktívan, tudása
legjavát nyújtva dolgozik a váro
sért, választókörzetéért A bizott
ságokban aktív munka folyik.
Nehéz lenne rangsorolni melyik
dolgozik többet, melyiknek
könnyebb a dolga?

Az elmúlt két év során a régi
tanácsrendeletek helyett sorra
születtek meg az önkonnányzat új
rendeletei.. Ezek teri\észetesen
csak. annyit fognak érni, ameny
nyire betarthatóajé lesznek, és ez
lesz majd az igazi vizsga.

A bizottsági munkák közül ki
emelném a városfejlesztési bi
zottságo!. Tagjai rendkívül
sokoldalúak és igen nagy felelős

séggel végzik a munlcájukat, hi
szen a város fejlesztése,
üzemeltetése a tét...

Testületi üléseink általában na
gyon hosszúak és fárasztóak. Úgy
túnik időnként kis dolgokon órá
kig elrágódunk, ugyanakkor fon
tos dolgokon csak átlépünk. Ki a
megmondhatója, mikor, mennyi
idő elég ahhoz, hogya legokosab
ban döntsünk, és cselekedjünk?

Szerencsé r-----------"---....-.:l:r---...,.,"'~:::_:_:;---,
re pártviták,
pártharcok ná
lunk nincse
nek! Ter
mészetesen ez
nem baj, ezért
a testület poli
tikai· arculata
igazán ·nem
alakult ki a két
év alatt. Emiatt
is meghökken
tó és elkeserító
a FIDESZ-es
Pocsaji úr
Gyomaendrőd

szétválásának
kezdeménye
zése. Két év
alatt soha nem
hallottuk a FI
DESZ képvi
selőjét61 - ha
éppen jelen

~eg
vült. A csar
nok mennye·
zetének át
alakítása nap
jainkban is fo
lyik, és re
ménykedhet
ünk, hogy de·
cembertől

, működni fog.
Jelentős anya
gi és erkölcsi
kár érte a vá
rost, az ifjúsá
got

A Víz-és Csatornamú Vállalat
privatizációjával valószínűleg

közösen fogjuk működtetni a je
lenlegi vízműveket, mely kb. 20
millió fo{int értékben a város tu
lajdonába. került Id6közber. - né
hány napja érkezett meg a Kor
mány Békés megyei program-ter
vezete. Ebben a rövidtávú teIVek
között szerepel: "Gyomaendrőd

térségében az ivóvíz jódtartalmá
nak csökkentésére programot kell
kidolgozni." Úgy gondolom ez

•jelentős dolog és megelégedéssel
töhhetelbennünket

JÓ'! halad a teljes megvalósítás
felé a város gázprogramja. Rend
kívü i jelentőségű a város gázfű

tés sel történő ellátása, mert
nemcsak kényelmes, hanem kör
nyezetkímélő is. Összességében
azért elmondhatjuk sok-sok
bosszúság, sok-sok lemaradás is
örökségünk. Kevés a telefon és
jelenleg még nem is ismert a meg
oldási lehetásége, és sajnos az ön
konnányzat e területen sokat nem
is tud tenni. Rosszak az utak, még
több portalanított útra van szük
ség. Ajárdák minósége erősen ki
fogásolható. Kevés a kerékpárút,
a meglévónek is rossz a minősége
helyenként. A csapadékvíz-csa
tornarendszer nem megfelelő.

Kétségtelen, hogy itt nagy erőfe

szítéssel folynak a munkála;ok,
de közel 40 évelmaradását kell
pótolni. A ligeteink elhanyagol
tak, parkjaink gyakorlatilag nin
csenek. A ligetek felújítása,
parkosítási programunk igen ma
gas anyagi szükségletet jelent.
Folyamatosan korszerűsítjük a
közvilágítást

A jelenlegi fótér piactérként
már-már elviselhetetlen forgalmi
akadá yokkal, szemétteljár. Avá
roskép teljes tönkretételével fe
nyeget. A református templom
védett parkja, a városháza, a tor
nacsarnok környéke, mind, mind
arra ösztönöz, kellene új piactér,
kell kulturált, minden igényt ki
elégítő fáteret varázsolni a jelen
legi lepusztult helyébe.

Mit örököltünk még? Sok le
robbant századeleji kis iskolát,
ahol nincs vízöblítéses WC, ahol
nem lehet tomázni, ahol nincs ke
rítés és kietlen az iskola udvara,
stb.

A november 24-én megrende
zett közmeghallgatáson (fa

lugyűlésen) dr. Frallkó Károly
polgármester számolt be a város
képviselőtestületének 2 éves te
vékenységér61. Az írásos beszá
moló fontosabb részleteit
közöljük:

1990. őszén a helyi választáso
kon 10 területi képviselőt válasz
tott meg a város lakossága, 9
képviselő pedig a helyi pártok,
egyesületek képviseletében fog
lalta el helyét a testületben. Min
denki előtt ism~rt a polgármester
választás előtti harc. A képviselők'
jelentős része nem gondolkodott
a választásokat megelőző párt
propaganda szellemében, így tör
ténhetett, hogy sem az előző

rendszer volt vezetőjét, sem az
egyház képviselőjét nem akarták
polgármesternek. Az eredmény
ismert

Néhány képviselő ekkor félre
téve ígéretét, sértetlen lemondott
mandátumáról, és az addigi tevé
kenységet, véleményét mellőzve
visszavonult. Utólag értékelve
cselekedetüket: ez nagy megráz
kódtatást a város életében nem je
lentett, de tény, néhány ember
nagy csalódást okozott a választó
polgároknak, hitelét rontotta, és
lekerült a helyi politikai színpad
ról.

A testület választott polgár
mestert és két al polgármestert. Az
alpolgármesterek egy-egy város
részt is képviselnek, és ez helyén
is való.

Kezdetben meg kellett birkóz
ni néhány támadással, mely akép
viselőket érte - ezt elsősorban az
önként távozotlak sajtóban meg
jelent támadásai jelentették.

Mit örökölt az önkonnányzat?
Be kellett fejeznünk az új ipari
iskolát 62 millió forintért. Sajnos
az iskolához tornaterem nem
épült, jelenleg céltámogatással
pályázati lehetőség van ennek a
pótlására.

Az átadott, de nem használható
sportcsarnokjelenti a mai napig is
az egyik legnagyobb problémát,
gondot. Nyilvánvaló jóhiszemú
spórolás miatt' 'kalákában" épült
40 millió forintos beruházás
rosszul sikerült. Felelőst keresni
ma már nehéz. az ügy jogilag elé-
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az asztalt
csapkodni...

..•.............••••••••...........••••.•.•.............-
JÁTÉKOK ÉS EGYÉB .
AJÁNDÉKTÁRGYAK

, nagy választ~kba~az;.
UJ HELYRE KOLTOZOTT

"CS/PE.T" BOLTBAN,
a FU út. 188. szám alatt.

Féláron új könyvek is kaphatók.
Folyamatos kedvezményes akcióval várom,

kérem térjen be hozzám!

A szétválás esetén a vagyon
megosztást a vagyon föl c.lrajzi
elhelyezkedése döntően ren
dezné. A város hitelállománya
minimális, ebből vita nem szár
mazhatna. Az eddigi fejleszté
sekből az arányokat tekintve
Endrőd jobban járt, ezért ilyen
jellegű kifogásl nem emelhetne.

A szétválásnak lehetnének
kedvező szubjektív következ
ményei is: nyI1tabbá válna a tes
tületi munka, jobban ér
vényesülne az egészséges lokál
patriotizmus. Eltűnne a vélt
vagy valós sandaság, amely
időnként érzékelhetőaz önkor
mányzati testületben. Valószí
nűleg növekec.lne a közéleti
aktivitás, amely jelenleg a
mélyponton van. Az önálló jogi
státusz tisztázná a két városrész
anyagi erejének eltérését. Végül
de nem utolsósorban a két önál
ló település együttműködésé

ben megjelenne a kölcsönös
érdekek keresése és nagy hajtó
eróvé válna az egészséges riva
lizálás.

Mérlegelni kell tehát az el
őnyöket és a hátrányokat egya
ránt. A lakosságnak is joga van,
hogy az ilyen mindenkit érintő

fontos probléma minden oldalát
megismerhess. Erre szüksége
van a felelős állá..<;pont kialakí
tásához. Mindezeket figyelem
be véve mondtam el a probléma
másik oldalát, de tisztában va
gyok azzal, hogy még számos
pro és kontra érvet lehetne fel
hozni. Tapasztalataim alapján
sajnos tartok attól, hogya kö
vetkező választások után még a
megváltozott testületi erőviszo
nyok között is ez a probléma
újra és újra felszÚ1re kerűlt 
mondta végül Jenei Bálint.

Bálint
akarjanem

Jenei

feltárása érdekében. Úgy vélem
ez az út vezetett el Gyomaend
rőd várossá fejlődéséhez.

Pocsaji Zsolt bejelentésével
kapcsolatban pedig az a véle
ményem, hogy nem kell ezt
olyan nagy katasztrófának te
kinteni. Kétségtelen. hogy a két
településrész szétválásának
időszerűsége vitatható. E kér
désben a lakosság többségének
véleményét kell perdöntőnek

tekinteni. Véleményem szerint
az 1981-es egyesülés célszerű

volt, mert felgyorsította mind
két település fejlődését, és lehe
tóvé tette Endrőd számára is a
várossá válást.
Meggyőződésem azonban,

hogy még előbbre juthattunk
volna, ha nem emészti fel ener
giánkat az egyesülés után két
három évvel megjelenőendrődi
gáncsoskodás, amely azzal kez
dődött, hogy nem az új tanács
házával kezdtük a városépítést
az Október 6. lakótelepen.

Sajnos a mai képviselőtestü

let sem mentes e gondoktól.
Egyes döntéseknél ma is szere
pet játszik, hogy Endrődön

vagy Gyomán valósul-e meg
valami. Ez pedig nem teszi le
het6vé azt, hogy az egyesített
anyagi erőt a leghatékonyabban
hasznosíthassuk.

Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján az együttrnaradásnak le
hetnek el6nyei. Egy esetleges
szétválás a gyomai városrészt
elónyösebb helyzetbe hozná, de
Endrődön is megmaradna az ei
ért színvonal. Gyoma önmagá
ban is rendelkezik a városi
feltételekkel, Endrőd viszont el
veszítené a városi státuszt, de
ugyanúgy használhatná a Gyo
mán lévő közintézményeket,
mint eddig.

mányzati bizottságokban is ak
tívan dolgoztam, és jobbító
szándékú álláspontot képvisel
tem a város érdekeit szem előtt

tartva.
Mindeddig azonban nem re

agáltam, de végül Pocsaji kép
viselő úr október 13-i
bejelentését követő helyi sajtó
ban is megjelent polgármesteri
nyilatkozat késztetett arra, hogy
most felszólaljak. E nyilatkoza
tok engem marasztalnak el,
amiért nem csaptam rögvest az
asztalra, és a polgármester újra
rámsütötte ahatalomból kiszo
rultak bélyegét, akiknek semmi
sem jó, ami az elmúlt két évben
a városban történt. Nem tartom
etikusnak és jogosnak a szemé
lyemet érintősorozatos támadá
sokat, mert nem adtam rá okot.

Nekem soha nem volt szoká
som az asztalcsapkodás, sem a
hisztérikus reagálás még koru
liktushelyzetekben sem. Meg
őriztem a nyugalmam at
1987-ben az ENCI-ben rende
zett falugyűlésen is, amikor ezer
ember előtt kellett végighallgat
nom több endródi állampolgár,
durva, becsületbegázoló táma
dásait, személyem és általában
a gyomai "elnyomók" ellen, s
itt még az 1935-ös csendőrsor

tüzet is agyomaiak bűneként
említették. E támadások nyil
vánvalóan arra igyekeztek han
golni az embereket, hogy szét
kell válni a két településnek.
Csak a gyűlés végére döbbentek
rá az emberek a felsorolt tények
alapján, hogy mekkora hátrányt
szenvedne Endrőd, ha nem kö
veti Gyomát a várossá válás fo
lyamatában.

A polgármester úr gyakori
szóhasználatát, melyben félre
érthetetlenül rám is gondolt a
hatalomból kikerült titulust
hangoztatva, nem veszem ma
garma, mert én a feladatomat
nlÍndig is szolgálatnak tartot
tam. módszeremnek pedig a to
leranciát, a meggyőzést az
összefog,ísban rejlő források

A Gyomai GazdakiJ"r
alapfokú mél1észeti tan
folyamot illdít. Jelen t
kezni lehet Baráth
SándomáI, Gyomaend
rőd, Béke u. 19., vagy a
Gazdakörben miJlden
szerdán este 6 órától
(Mirhóháti U., volt
MHSZ székház)

Bevallom nem szívesen rabo
lom el a drága időt a fontos

napirendek elói, dc most mégis
megteszem, mert Pocsaji képvi
selő úr október l3-i bejelentése
után a helyi lapokban a polgár
mester úr - nem először már 
számorma bántó megjegyzése
ket tett. nyen jellegű megjegy
zéseire eddig még soha nem
reagáltam - mondtalcnci Bálint
önkormányzati képviselő a tes
tület november 12-i ülésének
elején, majd így folytatta:

- Közvetlenül a választások
után a polgármester úr első 
Délkeletben mcgjelent - nyilat
kozatában számorma bántó és
valótlan megjegyzéseket tett.
Toleranciámat bizonyítja, hogy
a későbbiek során velem készült
interjút a polgármester úr is kul
turált, korrekt nyilatkozatnak
minősítette. AGyomakör
Egyesület megalakulásakor 
mellyel szemben a polgármes
ter úr kezdettől előítélettel vi
seltetett -, viszont félreért
hetetlenül elmarasztalt, úgy
mond, a hatalombó! kiszorultak
csinálják a bajt.

Nem szóltam akkor sem,
amikor ez év elején a helyi párt
vezetők plénuma előtt úgy nyi
latkozott, hogy jelenlétem
zavarólag hat az önkormányzati
testület munkájára, s ez a helyi
sajtóban is megjelent.

Nem értettem, hogy miért tá
mad engem a polgármester.
Úgy érzem, hogy az eltelt két
évben a testületben és az önkor-
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Halálra gázolt egy
embert. a képviselő

5tz .Ji..1'isz áecemberben ismét

segíti az ünnepi vásár[áso/(at!

•..•.....•..•.••.......................................•..
•.
~ Ez nem

meglepetés!

-oke-

Bíróság halált okozó
közúti baleset gondat
lan okozásának vét
sége miatt bűnösnek

találta és főbüntetés

ként 10 hónap, 2 évre
felfüggesztett fogház
büntetésre ítélte.' Po
csaji Zsolt 1988.
november 12-én men
tesült a büntetés alól.
A halálos baleset
egyébként 1986. au
gusztus 24-én, Po
csaji Zsolt katona
sághoz való bevonu
lása előtt egy nappal
történt...

A Békés·
Megyei

Gab·onaforgalmi
és Malomipari

,

Vállalat

kési származású Po
csaji Zsolt néhány év
vel ezelőtt halálos
közlekedési balesetet
okozott Békés és Bé
késcsaba között. Sze
m é Iygépkocsijával
elütötte az 52 éves
Rózsavölgyi Mátyást,
aki 2 nap múlva.a kór
házban meghalt.

Megkérdeztük az
érintettet, vajon igaz-e
a hír. Pocsaji Zsolt vi
szont nem kívánt nyi
latkozni az ügyben.
Szerkesztőségünk

utána járt a dolognak,
s kiderült, hogy Po
csaji Zsoltot a Gyulai

nak ügyében. Az
összegyűjtött aláírá
sok egy később meg
rendezendő helyi
népszavazásnak ké
pezik az alapját. '

A cikk megjelenése
után· érdekes kérdést
kapott szerkesztősé

g ünk: Vajon hogyan
vállalhat közéleti sze
repet Pocsaji Zsolt
amikor folt van a múlt
ján. Informátorunk el
mondta, hogy a bé-

A Szóbeszéd előző

számában olvashat
tak arról, hogy az ok
tóber 13-i önkor
mányzati ülés végén
Pocsaji Zsolt fideszes
képviselő bejelentette,
hogya Fiatal Demok
raták Szövetségének
helyi szervezete ál
lampolgári kezdemé
nyezésre aláírás
gyűjtést szervez a két
településrész, Gyoma
és Endrőd szétválásá-

Jöjjön, vásárolva
spóroljon!

Figyelje
azAFESZ

hirdetéseit!

Keresse
az ÁFÉSZ üzleteit!

Tagi
kedvezmények,

ÉR1ÉKESÍTÉSRE FELAJÁNL]A

a Békéscsaba, Berény} út 63~ szám alatti
TAKARMANY- ES

TERMÉNYBOLTJÁT.

Az ingatlan irányára: 3.400.000 Ft.

Bővebb felvilágosításért az érdeklődók a
vállalat jogtanácsosához fordulhatnak:

Békéscsaba, Gyulai út 2.
Telefon: 66/325-966.

A vételi szándékot december IO-ig a
vállalat vezérigazgatójának címzett

levélben kérjük jelezni.
••..•...................••••.••••.••••.•..••...•.......•••
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Megfelelő a nem megfelelő...
Egy ellenőrzés

furcsa tapasztalatai

A polgármesteri hivatal a közelmúltban három in
tézménynél, a Szociális-és Egészségügyi Gondnokság
nál, a Katona József Müvelődési Központnál és a
városi könyvtárnál tartott pénzügyi ellenőrzést. A
vizsgált intézmények gazdálkodásában az ellenőrzés

olyan súlyos szabálytalanságot nem talált, amely mi
att bűnvádi, vagy fegyelmi eljárást kellett volna kez
deményezni.

l11egoldásokFranciás

H.E.

után. A vizsgálat összességé
ben az intézmény gazdálkodá
sát nem megfelelőnek találta,
ugyanis a könyvtárban kiala
kított nyilvántartási rend
szerrel nem tudják biztosítani
a tulajdon védelmét.

Felkerestük Szeret6 Bélát
az önkormányzati testület
pénzügyi és ellenőrz6 bizott
ságának elnökét, aki azonban
a város polgárainak nyugalma
érdekében nem tartotta id6
szeranek, hogy e témában tá
jékoztassa lapunk olvasóit,
holott - tudomásunk szerint - ő
maga is résztvett az ellenőrzés

egyes fázisaiban.
Csorba Csaba jegyző tájé

koztatása szcrint a városi
kön.yvtár gazdasági ellenőr

zésének végső megállapítása
nem a gazdálkodás helytelen
voltára utalt. A pénzügyi cso
port ugyanis - mint ajegyz6t61
megtudtuk: - olyan negatív jel
legű, különösebb gondot nem
tárt fel, ami miatt a könyvtár
gazdálkodása ne lenne megfe
lelő.

- Magyarán a pénzügyi el
lenőrzés által végzett tényfel
tárás nem volt szinkronban az
összegzéssel - mondta a jcgy
ző, akinek válasza akár meg is
nyugtathatná az olvasókat, ha
nem lenne egy kis pikantériája
az ügynek. A városi könyvtár
vezetője ugyanis évtizedek
óta Hornokné Németh Eszter,
az önkormányzat képvisel6
testületének és az endrődi

Honismereti Egyesület oszlo
pos tagja. ..

A
TOP l.

Ruhakészítő

Gmk
gomblyukazást
és gombbehú
zást, patento
lást és ringlizést
vállal.
Endrőd, Blaha
u.19.
Kovács Erika

postakönyvet nem vezet. Ren
geteg bélyeget vásárolnak,
ugyanakkor hib~ hogy ezek
ről nyilvántartást nem vezet
n~k. Jelentősen nőttek a
telefonköltségek is, de ennek
indokoltsága is kétséges, hi
szen telefonkönyvet sem ve
zetnek.

Emellett a pénzügyi szabá
lyok, számvitel i előírások és
az okmányfegyelem betartása
is sok kfvánnival6t hagy maga

tartotta még az egészségügy ottani finanszíro
zását, valamint az egészségügy fejlesztését is.

Csorba Csaba elmondta még, hogy a francia
önkormányzatok vállalkozásbarátsága elsősor

ban azt jelenti, hogy az ottani városok például
ingyen biztosítanak telket, vagy kedvezménye~

sen adnak kölcsönt a vállalkozásoknak, ame
lyek bizonyos esetekben néhány évig még
adómentességet is élvezhetnek.

Volt alkalmunk megnézni a nizzai vízmű

vet, amely egy magán részvénytársaság tulaj
donában működik; viszont az önkormányzat
nalc jelentős beleszólása van a fejlesztésekbe,
sőt a vízdíj mértékébe is. Az egyébként rendkí
vül jó minőségű vizet ott nem kémiailag, ha
nem biológiailag tisztítják. A víz egyfajta
szolgáltatás, amelyet a lakosság magától érte
tődően megfizet. Aki nem ezt tenné, annál egy
szeruen elzárják a csapot...

Nizza után akövetkez6 program egy 24 ezres
kisváros Valoris önkormt.::yzatának megláto
gatása volt. A városka polgármestere fogadta a
magyarokat.

Hasonlóan működik az önkormányzat náluk
is, mint nálunk. Csakhogy ott már évtizedek óta
végzik hasonló módon a munkát, nálunk pedig
még csak két éve. Az anyagi j61ét pedig a város
költségvetésében is tükröződik: a bevételek fe
dezik a kiadásokat. Jellemző még, hogy az ön
kormányzatok társulnak egymással és közösen
működtetnek intézményeket, gazdasági egysé
geket, mert ez takarékosabb megoldás - mondta
végül Csorba Csaba. -oke-

A vizsgálat szerint a könyv
tár munkanaplójában - amit
l 992. július l4-én ellenőriztek

- már e16rejúlius l7-ig ki volt
töltve a heti látogat6k száma.
Az ellenőrzés tehát megkér
dőjelezte az adatok valódisá
gát.

A vizsgálat kimutatta, hogy
a könyvtár kiadásai között a
posta és csomagküldemé
nyekre kiadott összegek évr-ól
évre nőnek, viszonta könyvtár

A polgármesteri hivatal
pénzügyi csoportja 1990. ja
nuár 1. és 1992. június 30-a
közötti id6szak gazdálkodását
ellenőrizte a múlt év július 1
t61 pénzügyileg is önállóvá
lett városi könyvtárban. Az el
len6rzés eredményér61 azon
ban kétféle jegyzőkönyv van
"forgalomban". Az első nem
megfeleldnek ftéli a könyvtár
gazdálkodását, a második vi
szont már igen.

A Szóbeszéd információi
szerint a pénzügyi csoport
vizsgálata megállapította töb
bek között, hogy a könyvtár
látogatottsága évről évre - so
ha nem látott iramban - ndttön
nd. Míg 1990-ben csupán 22
ezer 520-an, addig egy évvel
később már 32 ezer 982-en tet
ték be a lábukat a könyvtárba.
Ha minden jól megy, idén re
kordot döntenek: ez év első

félévében - a könyvtár kimuta
tásai alapján - összesen 17
ezer 81-en kukkantottak be a
könyvek birodalmába.

Október 26-a és november l-je között ma
gyar önkormányzati szakemberek csoportja
utazott franciaországi tanulmányútra. Váro
sunkból dr. Frank6 Károly polgánnester, Csor
ba Csaba jegyző, és dr. KQleszár J6zsef
önkormányzati képviselő vett részt az utazá
son, melynek a francia önkormányzatok műkö

dése volt a témája.
A kétnapos utazás után Nizza város alpolgár

mesterei fogadták a magyar szakembereket.
A francia városban az önkormányzat bizott

sági elnökei egyben alpolgármesteri szerepet is
betöltenek. Mintha nálunk például a hat önkor
mányzati bizottság elnöke egyben alpolgár
mester is lenne. A kulturális bizottság elnöke
tájékoztatott bennünket a város kulturális éle
téről. Megtudtuk, hogy az intézményeket a vá
ros saját bevételéből tartják fenn. Míg
Franciaországban a városok költségvetésének
hetven százaléka a saját bevétel, és csak har
minc százalék az állami támogatás, addig Ma
gyarországon ez az arány fordított.
Gyomaendrődönpéldául az 500 millió forintos
éves költségvetésből csak 10 millió forintnyi a
város saját adóbevétele. Az adónemek egyéb
ként Franciaországban is hasonló jeiiegűek és
típusúak. Nizzáhan az összköltségvetés 12 szá
zalékát fordítják kulturális tcvékcnységre, s eh
ben az oktatás még ncm is szerepel.
Gyomaendrődön ez az arány csupán néhány
százalék - nyilatkozott franciaországi élmé
nyeiről Csorba Csaba jegyző, aki érdekesnek



6 Szó- Beszed 1992. november

Fegyelmi eljárás
két orvos ellen

a ~

Stop-butiksoron, ~

KARÁCSONYI VÁsÁR

Horgász-világbajnokság,
természetfeltáró túra, nemzet
közi állatvásár, folklórfeszti
vál szerepel az 1996-os expo
Körös-vidéki rendezvényei
nek kínálatában. A Nagyal
föld egyik legszebb
tájegysége áilal nyújtandó
programokra Mezőtúr, SZ;lr
vas, Gyomaendrőd, Túrkeve
és Békésszentandrás önkor
mányzatának összefogásával
készült el a pályázat, amely
" Azonosság és másság a Kö
rös-völgyben" címet viseli.

A térség vonzereje termé
szeti kincseiben és népművé

szetében van. Páratlan értékű

látványoss~lg0t kinál péld~íul

az ecsegfalvi túzoktelep, a kü
lönleges madárrezerválum ví
zi és növényvil::íga. Az
idel:ílogató vendégek a kék tú
ra útvonal:ít követve Szarvas
rói lóháton, vízi úton,
hintókon vagy kerékpáron te
hetik meg az utat. A tervek
szerint benevezhetnek túrake
réklJár-márkabajnokságra is.
különleges élményt kínál
majd a vidék hőlégbalIonos

beutaz::ísJ.. Mezőtúron rendez
nék meg a hetedhét országra
szóló túri vásárt, a kistennel6k
országos mezőgazdas:ígi kiál
lítását, a nemzetközi folklór
fesztivált, ifjúsági zenei
seregszem lét, s szerveznek
egy nemzetközi múvésztele
pet is mesterképző kurzust a
Peresi holtág vidékére.

A szarvasi program közép
pontjában a nemzetközi hal:1
szati és akvakuHúra-kiállílás
áll majd, de várja a l:ltogatókat
a híres arborétum, a Pepikert
is.

A Körös-vidéki exporen
dezvények egyik próh:1jának
az 1993. nyarán Mezőtúron

sorra kerülő nl. nemzetközi
nyugdíjastalálkozót szánják,
erre az alkalomra húsz ország
turistáit várják.
Gyomaendrődön az expó

idején a tervek szerint az end
rődi cipészmesterséggel, vala
mint a gyomai könyvnyom
tatás hagyományaival, és a
pusztai élettel ismerkedhetnek
a táborozók. Az elképzelések
szerint ilt rendeznék meg a
horgász-világbajnokságot is.
Ezek melleu a tervezett egy
háztörténeti rendezvény a re
formáció korát és máig h;Jtó
emlékeit mutatná he.

[: :~~:~<?::::]
képviselője, valamint dr. Já
nosik Bertalan és dr. Dobos
Erzsébet - dönti majd el mi
lyen szankciót kell alkalmazni
a két orvos ellen. Ez valahol
egy etikai ügy, de kénytelenek
vagyunk fegyelmi ügyet csi
nálni ebMI annak ellenére is,
hogy Veréb doktor valószínű
leg úgy véli majd, hogy ez dr.
Frankó személyes bosszúja 
mondta a polgármester.

Dr. Veréb Lajos a vizsgálat
befejezéséig nem kivánt nyi
latkozni ez ügyben.

H.E.

az/parker
Magyar-Osztrák
Kft. bolljaiban

DECEMBER
II-T6L!

A polgármestertől megtud
tuk, hogy az eset először az
önkormányzat egészségügyi
bizottságának ülésén került
szóba, s úgy ítélték meg, hogy
az orvosok nem látták el alap
vető munkájukat.

Én mint munkáltató mun
kajogilag köteles vagyok fe
gyelmi eljárást lefolytatni dr.
Veréb és dr. Horkai ellen. A
fegyelmi eljárás vizsgálóbiz
tosa dr. Bánki Gyula lesz, s
ezek után a háromtagú fegyel
mi tanács - melynek egyik tag
ja a polgármesteri hivatal

Játékok, illatszerek,
háztartási cikkek,
ajándékcsomagok
széles választéka a
Szabadság tér 5. szám alatt lévő iparcikk

boltunkban.

Élelmiszerboltjainkban (Főu. 214., Bajcsy
u. 71.) KEDVEZMÉNYESÁRONfogadunk

elelőrendelés/karácsonyra december 19-ig
sZl/vesz/errepedig december24-ig.

Ajánlatunk.'
• lőttfócón, tisztított fócón,

• vaddisznó, szaNOS (mélyhűtött) ,
• élő- és tisztított ponty, busa,

• mélyhűtött hek,
• sütőipari és húsipari termékek.

Kannás borok, opor/ó, ezerjó, muskotályos. zalagyöngye
REKLÁMÁRON: 42-48ft/liter.

Egyéb szeszmentes és szeszesitalok
ÁRENGEDMÉNNYEL!

Töltse a szilvesztert az Ezerjó
Vendéglőben! Asztalfoglalás

december 28-ig.

Az önkormányzat novem
ber 12-i üléséo bejelentették,
hogy fegyelmi vizsgálatot
kezdeményez a városháza dr.
Veréb Lajos és dr. Horkai
Kálmán orvosok ellen. Az ügy
részleteiről dr. Frankó Károly
polgármester tájékoztatta a
Szóbeszédet.

Köztudott, hogy minden
hétvégén és ünnepnapokon
két orvos tartózkodik ügyelet
ben. Az egyik az ügyeleti he
lyiségben tartózkodik, a másik
orvos pedig a hivásokfa, a be
tegekhez megy ki. Október
23-án viszont az ügyelctben
lévő dr. Veréb Lajos haw
küldte társát dr. Horkait,
mondván, hogy nincs szükség
két orvosra. 24-én hajnalban
két alkalommal is hEv/ák az
ügyeletes orvost az endrődi

öregek napközi otthonába,
egy idős, beteg asszonyhoz.
Dr. Veréb mind a kétszer meg
tagadta a segítséget. Aznap,
reggel 8 órára dr. Palya József
érkezett az ügyeletre váltani, s
ő ment ki a beteg nénihez, akit
azonnal kórházba küldött. Az
idős asszony aznap délelőtt fél
I l-kor a békéscsaóai kórház
ban elhunyt - mondja dr. Fran
kó.

r~~~~~~~

~ FERJEK [

~ FIGYELEM! ~
~ ~i A feleségének ~

lS

: vásárolhat

~ a
; TANGA
~ FEHÉRNEMŰ

~ SHOPBAN

~

i
I a Bajcsy u. 45. ~

L szám alatt! ~
~

»ooQOC~~~<>ooo<*~
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Furcsa aIáírással ellátolt levelet kapott szerkeszt6sé
günk. A "túloldali" levélírók kéréssel fordultak lapunk
hoz: járjunk utána, vajon mi~rt tűnt el az emléktábla Kner
Izidor szül6házának faláról. Ime a levél:

Levették,
de visszateszik

volt...~nyar
Nem egészen gondtalan és könnyűnek mondható, de alapjá

ban véve sikeres év vége felé közeledik a Gyomaendrődi Fürd6.
Mivel minden munkában az örömöt és a további lendületet a
sikerekjellemezték, így el6ször ezekróI tájékoztatom az olvasó
kal Az egyik legfontosabb és az egész év során a legnagyobb
feladat is, fertőzés, járvány nélkül üzemeltetni a strandot, azaz
megfelelni a közegészségügyi előírásoknak. Hasonló nagyság
rendű, de teljesen más jellegű tevékenység igényel a több mint
50 ezer vendég kiszolgálása. Annál is inkább, hisz a vendégfor
galom nem egyenletesen oszlik meg az egyes hónapokban,
hanem a fent említett létszám 80 %-0. például július I. és augusz
tus 20. közölt látogatott a fürd6be. A p:lJlaszok és reklamációk
számát csupán ezrelékben lehet mérni, de ezek nJgy része is
műszaki jellegű probléma.

Külön kellemes gondot jelent a fürd6höz kapcsolódó kemping
egyre nagyobb látogatottsága. 1982-ben 12 orszJgból 108 I ven
dég 8927 vendégéjszakát töltött a fürdő kempingjébcn. Néme
tek, franciák, belgák, hollandok, svédek, osztrákok jirtak
nálunk, de sátrat vert itt kanadai sót új-zélandi vendég is. Gondot
csak az időnként előforduló lakókocsi feltörések okoztik, és ez
igazán nem nevezhető vendégcsalogatónak.

Mindezek mellettönálJó vízművc! rendelkezik a fürdő. amely
amellett, hogy költségkiméló, nem kis feladatot ró a kislélSi'jmú,
de szakképzett személyzetre. Hogy az anyagiakról is szóljunk:
mintegy 16-18 százalékkal, kb. 400 ezer forinllal lúlteljesíti
bevételi tervét a fürdő, úgy hogy nem, vagy csak kis méI1ékben
lépi túl a költségszintet. A gondokbl nem untatom a ~edves

olvasót, maradjon az a mi· és az önkormányzat gondja. Azt
azonban igazolta az ez évi látogatoliság is, hogy több törődést

és elsősorban fejlesztést érdemelne ez a szép és p:íratI:lJl adott
ságokkal rendelkező település, s a fürdő, mint intézmény.

Vass Ignác

Jó

- rontotta a falu képet,
- elloptik,
- olyan vette meg a házat,

aki nem tűrte el a táblát,
- mert Kner zsidó volt,
- mert Kner nem volt

eléggé zsidó,
- mert nem is Kner volt,
- valaki más is született

abban a házban,
- a falu népe megunta,

hogy ott a tábla,
- n1inden más táblát le

vettek már,
- a ház jelenlegi lakója

méltatlan a táblához,
- téliesítették a táblát,

nyáron visszakerül,
- az ifjúsághulladékgyűj

tést szervezett és elvitte a
táblát.

Még sok-sok oka lehet a
tábla eltávolításának, azon
ban bízunk abban, hogy Ön
kideríti az igazságot és köz
zéteszi.

Fáradozását köszönjük:
a túloldaliak. "

"Tisztelt Főszerkesztő

Úr! Többen kíváncsiak va
gyunk, hogy a gyomai Pető
fi úti háznál mikor és miért
került le a - Kner Izidor 
szül6háza tábla. Mi Gyo
máról régebben kény
szerültünk elköltözni és
mikor felfedeztük a tábla
hiányát, megdöbbentünk.

Aláírásokat is gyűjtöt

tünk, van vagy 163 aláírás.
Sajnos tudom, hogy ez nem
jelent semmit, ezért nem is
küldöm az aláírásos ívet.
Kár kitenni az aláírókat egy
tortúrának.

Kérjük, hogy tudja meg a
tábla eltávolítás okát és a
Szóbeszédben közölje.

A mi találgatásaink:
- a Kner család vetette le

a táblát,
- a nyomda új tulajdonosa

vetette le a táblát,
- azönkonninyzateladta,

megunta, feladta stb.
- eddig sem volt jó he

lyen,

A polgármesteri hivatal illetékesei utánajártak a dolog
nak. Kiderült, hogy aház jelenlegi tulajdonosa az épület
tatarozása miatt levette az emléktáblát, s ezt követőennem
helyezte azt vissza. A hivatal felhívta a ház tulajdonosának
figyelmét, hogy 10 napon belül az emléktáblát az eredeti
helyére visszatenni szíveskedjen.

~
~ sütőipari termékeit! Minden :$

kedves vásárlónknak
kellemes karácsonyt és

boldog íY esztendőt kívánnak
a Körösi- Sütő

.~ és Édesipari ]
.~~. Va#lIalat :t
* ]
ili dolgozói! ~
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Mindenki fel van jelentve...

ARGOSZ BIZTOSTÓ A VIDÉK BIZTOSTÓJA
Módozatok:
- Fészek otLhonbiztosítás,
- Vállalkozói vagyonbiztosítás,
- ~övények, túzkár,- jégkár,- téli fagykár elleni biztosítása,
- Allatok elemi kár elleni biztosítása,
- Nagyértékű állatok biztosítása,
- Száj- és körömfájás elleni biztosítás,
- Csoportos személybiztosítás,
- Felel6sségbizlosítás,
- Vadász felelősség- és balesetbiztosítás.

BIZTOSÍTSON!
Keresek hozzáértlJ szakembereket kárszakértIJi munkakör

be, valamint fiatalokat GyomaendrlJd és környékén kiépülIJ
hálózatba üzletkötlJnek.

Jelentkezés és biztosrtás: Fülöp Zoltán helyi képviselIJ
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A Szóbeszédben már többször
olvashattak a gyomaendrődi Hő

technikai és Gépipari Kft. privati
zációja körül zajló bonyo
dalmakról. Az októberi Szóbe
szédben többek között arról is ír
tunk, hogy október 21-én Szuj6
Zoltán igazgató felmondta Kun
Lászl6né munkaviszonyát, s
emellett l millió 600 ezer forint
kártérítésre kötelezte az elbocsáj
toU dolgozót, aki - az igazgató
szerint - eddig alaptalannak bizo
nyuló feljelentéseivel ennyi kárt
okozott a kft.-nek.

Az elbocsájtou Kun Lászlóné
úgy véti, hogy igencsak furcsa
dolgok történnek a kazángyár pri
vatiZ<1ciója körül. Az ez év febru
ár 28-i vállalati közgyűlés

határozata alapján kft-ként műkö
dik tovább a vállalat. A cég priva
tizációját a;; Állami Vagyon
ügynökség (AVÜ) megbízásából
a Budapest Holding szakértőicég
végzi.

- Az átalakulási folyamatban
már korábban is érezhetó volt,
hogy Szujó Zoltán igazgató és a
Budapest Holding a privatizációs
törvényelőírásait nem minden
esetben tartottál< be. Éppen ezért
Szujó Zoltán ellen ez év június
15-én a kft. felügyelő bizottságá
hoz levélben fordultam, s kértem
Szujó felmentését. Az ellene fel
hozott vádak a következők vol
tak: Szujó Zoltán igazgató
érdekeit a kazángyárral üzleti
kapcsolatban álló, cseh-magyar
alapítású Buda-Mont nevú kfl.
ben, melyben korábban a váll ala
tunk is 25 százalékban részes volt
- mondja Kun Lászlóné.

- Éppen a kft.-vé való átalaku-
lásunkat kimondó közgyűlés előtt

Szujó Zoltán igazgató és a Buda
pest Holding a vezet6séget félre
tájékoztatvaelérte, hogy a vállalat
mondjon le a 25 százalékos üzlet
részér61, amit Szujó Zoltán társa
Vekerdi Sándor vásárolt meg.
Szujó és Vekerdi egyébként több
kft.-ben is érdekeltek. A Buda
Mont Kft. tavaly és idén kazáno
kat vásárolt a cégükt61, de csak
jóval a megállapított határidő

után fizetett. Szujó Zoltán viszont
késedelmi kamatot nem számolt
fel, s emiatt a Hőtechnikának je
lentős hiteleket kellett felvennie a
további termeléshez, s emellett a
készpénzes vevőket sem tudta tel
jesen kiszolgálni.

A Szujó Zoltán elleni másik
vádpontom az volt, hogy akadá
lyozza a dolgozói kivásár!ást. A
felügyelő bizottságtól csak októ
ber 27-én kaptam érdemleges vá
laszt, s ekkor tájékoztattak arról,

hogy az igazgató ellen semmiféle
szankciót nem terveznek. A felje
lentésem pedig alaptalan vádas
kodás. Én ezen a véleményen nem
is csodálkozom, hiszen a kazán
gyár felügyelő bizottságának el
nöke nem más, mint Kuti Béla, a
Budapest Holding privatizációs
igazgatója, s már maga ez a tény
is törvénytelen.

Mindenesetre még június 20
án elküldtem feljelentésemet? s ta.
pasztalataimat az AVÜ
igazgatótanácsa 4 tagj4naJ<, ahon
nan az anyagomat az AVU Előp

rivatizációs Prograrrtigazga
ióságának adták kivizsgálásra. Az
igazgatóság viszont}ovabbadta a
feljelentésemet az AvO egysze
mélyes kft-jének a Priman Kft.
nek. Október 16-án Both János a
programigazgatóság igazgatója a
Priman kft. vizsgálatára hivatkoz
va úgy nyilatkozott, hogy felje
lentésem .alaptalannak bizonyult.
Október 20-án személyesen be
széltem az ÁVÜ igazgatótanácsá
nak egyik tagjával, aki tájé
koztatoll arról, hogy az Ávü
igazgatótanácsa külső szakértőt

bízol! meg az ügy komplett vizs
gálatával, s az első eredményekig
másfél hónap is el fog telni. De
cember 14-ig viszont be kell nyúj- .
tani a kazángyár megvásárlására
kiírt pályázatra szóló ajánlatokat.
Annak ellenére, hogy adathiá
nyosság miall a cégbíróságon
még be sincs jegyezve a Hótech
nikai és Gépipari Kft. - mondja
Kun Lászlóné, aki egy másik vo
nalon is bizonyítani igyekezett
igazát

Július 16-án ugyanis Kunné
bejelentést tett Szujó Zoltán és a
Budapest Holding ellen a Békés

Megyei Főügyészségen is, hogy
nem megfeleló módon kezelik az
állami vagyont. Szeptember 17
én a békéscsabai rendőrfőkapi

tányságra behívtál< Kunnét, ahol
jegyzőkönyvbe mondta vádpont
jait.

A privatizáció során - a parla
ment döntése alapján - lehetőség

van arra, hogy a privatizálandó
vállalat dolgozói megvásárolják a
cég akár 51 százalékát is. Ez az
úgynevezett munkavállalói rész
vényprogram (MRP) keretében is
megvalósulhat. A kazángyár dol
gozói július 17-én úgy döntöttek,
hogy létrehoznak egy háromtagú
MRP-szervezóbizottságot, mely
nek tagjai közé választották Szujó
Zoltánt, Porubcsánszki Sándort
és Kun Lászlónét Ez a bizottság
volt hivatott elvégezni azt az el
őkészítő munkát, melynek nyo
mán a kazán gyárban megala
kulhatott volna az MRP szerve
zet.

- A szervezőbizottság azonban
érdemi munkát nem végezhetett,
ugyanis Szujó Zoltán igazgató ezt
minden eszközzel akadályozni
igyekezett. Semmiféle adatba, in
formációba nem engedett bete
kintést - mondja Kun Lászlóné.

Október 20-án gyűlést tartot
tak a kazángyárban, ahol a do19o
zók végül is úgy döntöttek, hogy
nem kívánják megvásárolni az
üzemet. Ezen a napon nem vett
részt a gyuiésen Kunné, aki éppen
a pénzügyminisztérium egyik ál
lamtitkáránáljárt Budapesten.

- A dolgozók hétr6l-hétre min
dig csak azt hallották Szujótól,
hogy nem érdemes megvenoi a
gyárat, ne is próbálkozzanak. Tel
jesen nyilvánvalóvá lett, hogya

privatizációval kapcsolatban más
és más az érdeke az igazgatónak.
a holdingnak és a dolgozóknak.
Másnap oklóher21-én Szujó Zol
tán megszüntette az MRP három
tagú szervezőbizottságát, és
megkaptam a rendkívüli felmon
dást, valamint a feljelentéseim
nyomán - az igazgató szerint oko
zott - több mint másfélmillió fo
rintos kártérítésre vonatkozó
igényt. Október 24-én táviratot
kaptam, a Független Szakszerve
zetek Demokratikus Ligájától, s
mint a liga volt tisztségviselőjét

tájékoztattak arról, hogy a tör
vény szerint engem menteimi jog
ilJet meg. Ez ügyben október 29
én egyetértési eljáráson vettem
részt a Hőtechnikánál, ahol kér
tem az igazgatót vonja vissza a
felmondást és a kártérítési köve
telést. Ó ezt nem tette, s ehelyel!
azt ajánlott.1, hogy ha beleegye
zem a felmondásba, akkor 1,4
millió forintnyi kártérítést61 elte
kint... - tájékoztatja lapunkat
Kunllé, aki ezt nem fogadta el, s
november 6-án a Békés Megyei
Bírósághoz fordult.

Arra a kérdésre, hogy milyen
érdeke fűződik a Budapest Hol
dingnak ahhoz, hogy ne a dolgo
zók vásárolják meg a ka
zángyárat, Kunné a következőket

válaszolta:
- A Budapest Holding és a Hó

technika között még múlt év no
vember 26-án kötött szerződés

szerint ha a dolgozók vásárolják
meg a cég 51 százalékát, akkor a
holdingnak nemjár a 9 százalékos
privatizációs költség. Ha viszont
külső, idegen veszi meg a kft.-t,
akkor a holdingnak nemcsak a
Hótechnikálól, hanem a vevőloi

is jclentós összeg jár. Hát ezért
nem érdeke a Holdingnak, hogya
dolgozók vegyék meg a kazán
gyárat. S6t, a már említettPriman
Kft. márcsak azért sem végezhe
tett érdemi vizsgálatot a Budapest
Holding ellen a feljelentésem
nyomán, mert a Budapest Hol
dingnak - "szerencsés" esetben
járó 9 százalékos privatizációs
költségb61 2 százalék a Priman
Kft.-t illeti meg. A vádak olyan
súlyosak, hogy a Budapest Hol
dingot, mint szakértőcéget a leg
rövidebb időn belül a hazai
privatizációs folyamatokból ki
kellen zárni. Szujó Zoltán igazga
tót pedig azonnali hatállyal fel
kell menteni beosztásából 
mondta végül Kun Lászlóné, akit
november 26-án a Békés Megyei
F6ügyészség meghallgatásra be
idézell.

H.E.



A nyertes jöhet
a pénzéért

Therma-Elektro
Gyomaendrődön

]992. nC'l'ember

Dr. FarÁas Zoltán Gyo
maendr6d város alpolgár
mestere nyitotta meg
november 2-án, hétf6n déle
lőtt 10 órakor a DY-WA Ke
reskedelmi és SzolgálLató
Kft. új üzletét Gyomaendr6
dön a Kossuth u. 18. szám
alatt. Az elektrotechnikai
cikkeket, háztar ási gépeket,
gázkészülékeket árusító üz
let a Thermo-Elektro nevet
kapta. A Szóbeszédben ko
rábban megjelent DY-WA
játék nyertcsei is november
2-án vehctték át a kft. ajándé
kait. Az újkígyósi Hegyi Zol
tán egy, a DY-W A kft. által
gyártoll és forgalmazott
Szikra 23 GS gázkazánnal
lett gazdagabb, a gyomaend
rődiLII/':(Írs Zo!liÍn pedig egy

Szó- Beszéd

ITT Nokia színes tévét vehe
tett át a DY-WA ügyvezető

igazgatójától, Kulik István
tól (Lásd képünket).

Az üzlet elsővásárlója egy
helybéli polgár, Porub
csánszki Lajos volt, aki egy
páraelszívót választott, s
ajándékként egy üveg pezs
gőt is kapott. A nyitás heté
ben minden ezer forint felett
vásárló sorsjegyct kapott,
amellyel visszanyerhette a
vásárolt készülék árát.

Kisorsolták a szerencsés
nyertest, akinek neve: Nagy
Lászlóné Gyomaendr6d, Ka
zinczy u. l/l. A vásárló 5682
forintos centrifuga árát kapja
vissza a DY-WA kft.-től.

-oke
Fotó: Hartolf Ágnes
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Kör" si Halász Szövetkezet

H;E.

hogy megszüntetve megma
radni.

Dr. Csoma - mint mondja 
az átalakulás közben azt ta
pasztalta, hogyaViharsarok
Htsz-szel kapcsolatban álló
partnerek megértést tanusítot
tak e helyzetben. Jelentős se
gítséget nyújtott az
újrakezdéshez például a gyu
lai Vízügyi Igazgatóság,
amellyel rendkívül jó a kap
csolatuk, és a Hidasháti Álla
mi Gazdaság is sokat segített.

- A vízügyi hatóságokkal
szemben korábban félreérté
seken alapuló gyakori ütközé
si pontjaink voltak, amelyek
mára a közös érdekek miatt
találkozási pontok lettek 
mondta végül dr. Csoma Ant.,'!l
elnök.

Proji{vá{tás
Profilt vált a Gyomaendr6di Vállalkozói Takarékszövet

kezet - err61 határoztak a részvényesek a legutóbbi közgyű
lésen. A jöv6ben a szövetkezet már pénzintézeti
tevékenységet nem folytat, viszont bekapcsolódik a vendég
látásba és más jellegű szolgáltatásokba.

Mint ~meretes,a Gyomaendrődi Vállalkoz6i Takarékszö
vetkezet egyike a három, csód szélére került pénzintézetnek.
A szövetkezet - mivel fizetésképtelenné vált - kérte felszá
molását. A tényleges felszámolási eljárás megindításának
megelőzéséreszolgál többek közt a profilváltás is. A közgyű

lésen határozatot hoztak tulajdoni kérdésekről is. A szövet
kezet tagjai ugyanis több gazdasági társaságban jelentős

részben tulajdonosok. A közgyűlés döntése alapján az új
néven továbbmúköd6 szövetkezet tulajdonába adják át azo
kat a vagyontárgyakat, amelyeket a társaságok biztosí
tékként ajánlottak fel a korábban felvett hiteleikhez. Ily
módon a szövetkezet mintegy egymilliárd forint értékű va
gyon tulajdonába jut.

met, annak gépei!, készleteit,
a halastavakat a berendezé
sekkel együtt, a bórszárító
üzemet és a gépeket, a köz
ponti irodát, a templomi-zug i
halászpihen6t, valamint azo
kat a járműveket és eszközö
ket, amelyekre a termeléshez
szüksége van. Az új szövetke
zet átvállalta az Allami Fej
lesztési Intézet felé fennálló
14 millió forintos tartozást, s
ezt az összeget beszámítják
majd az el6bb felsoroltak vé
telárába. Munkahelyteremt6
páJyázalOt is benyújtottunk, s
az innen remélt támogatással
együtt meg tudja kezdeni a ter
melést a Körösi Halász Szö
vetkezet - mondja dr. Csoma
Antal, s még hozzáteszi, hogy
ha mindez összejön, akkor azt
az elvet valósítottuk meg,

saroknak, s ezzel megteremt
hetjük a hitelképesség feltéte
leit.

A Viharsarok november
16-i közgyűlése végül is úgy
döntött, hogy a tsz jogutód
nélkül megszűnik, s egyben
elhatározták, hogy november
30-val a régi szövetkezet befe
jezi a tennelést, és vagyona
egy részét - a felértékelést ala
pul véve - a" Körösi Halász
Szövetkezetnek adja el licitá
lás nélkül. A közgyűlés hatá
rozatll ebben a kérdésben ~

egységesek voltak. Egyöntetű
volt a vélemény, hogy az a 49
tag, aki az új szövetkezetet lét
rehozta kapjon lehetőséget a
továbbélésre, a munkára hi
szen az új szövetkezet döntó
en a tagoké. A Viharsarok
Htsz-nek egyébként 204 tagja
volt, s a tagság nagy része már
nyugdíjas, illetőleg már nem a
tsz-nél dolgozott. Az új szö
vetkezet alapítói mind aktív
dolgozók, tagok.

- A Viharsarok a cs6dhely
zet miatti köte~ezettségeit tel
jesíteni tudja, s a
végelszámolás után még talán
marad is valamennyi pénz,
amit szét lehet osztani a tagok
között az üzletrészek arányá
ban. A Körösi Halász Szövet
kezet 35,5 milli6 forint
reorganizációs hitelkamat tá
mogatású hitel felvételével
megvásárolja majd a Viharsa
roktól a működé vagyon egy
részét: ahalfeldolgozó üze-

.Megszűnik a
Viharsarok

A Viharsarok Halászati
Tennelőszövetkezet novem
ber 16-i közgyűlése két ellen
szavazattal úgy döntött, hogy
a tsza végeIszámolás után jog
utód nélkül megszűnik.Az el
6zményekhez tartozik, hogy
ez év április lO-én megalakult
a Körösi Halász Szövetkezet
49 tsz taggal és a Viharsarok
Htsz-szel, mint jogi személy
lyel.

- Az új szövetkezet megala
kulása az átalak-ulás jegyében
történt - mondja dr. Csoma
Antal, az új szövetkezet elnö
ke. Visszatértünk a kezdetek
hez, azaz 1945-höz, amikor is
a halászok alakitották meg a
szövetkezet jogelódjét a Ket
tós Körösi Halász Szövetke
zetet békési székhellyel, majd
a Hármas-Körösi Halász Szö
vetkezetet, melynek központ
ja Mezótúron volt. A
jogelódök nevéhez és ahhoz
az alapelvhez tértünk vissza,
amely az önkéntességet és a
tagi érdekek els6dlegességét
tartja legfontosabbnak. Az át
alakulás segített megteremte
ni a tsz tennelési feltételeit. A
Viharsarok ugyanis cs6dhely
zetbe került, s ezt követően si
került megállapodni a
hitelezőkkel. A tsz azonban
hiába alakul át, a hitelképte
lenségét mindenképpen ma
gával vitte volna. Ezért
döntöttünk úgy, hogy olyan
szövetkezetet hozunk létre,
amely nem jogutódja a Vihar-
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Átalakul az Alkotmány

Ser/észárBékésben
A sertéspestis továbbterjedésének megelőzése érdekében a földmúvelódé
sügyi miniszter Békés megye egész területét védőkörzetté nyilvánította.
Ezek szerint tilos amegyébo1. élő sertést, nyers sertéshústés egyéb - sertésből
származó - nyersterméket kivinni. Kivételt képeznek az igazoltan legalább
70 fokon hőkezelt termékek.
A megyén belül a községi zárlat alatt nem áll6 helyiségekból élő állatot és
nem hőkezelt hústerméket kivinni kizárólag a szállítást megelőző 24 órán
belül kiállított hatósági állatorvosi bizonyítvánnyal, illetőleg hússzállítási
igazolással szabad. Az élő sertések egészségi állapotát az eljáró állatorvos
eseti vizsgálattal köteles ellenőrizni.

A védőkörzétből takarmányt belföldi forgalomra kivinni kizárólag olyan
hatósági állatorvosi bizonyítvány kíséretében szabad, amely igazolja, hogy.
az áru sertéspestissel nem fertőzött helyről származik, és kezelése, feldol
gozása, tárolása során nem tartották olyan helyen - vagy annak 15 kilomé
teres körzetébeo -, ahol.a betegség az elszállítást megelőző 90 napon belül
előfordult.

November 5-én új nevet kapott
az Alkotmány Tsz. Az átalakuló
közgyűlés után Gyomaendrődi Al
kotmány MezőgazdaságiSzövetke
zet néven folytatják tevékeny
ségüket Április 4-én a vagyonneve
sítő közgyu1.ésen a tagság meghatá
roztaa vagyonnevesítés elvét, majd
döntöttek az ingyenes részjegy be
vezetéséről. Kijelölték a földalapo
kat és döntöttek a földalapokon
kívüli és akárp6tlás után megmara
d6 földek sorsáról is.

Mint azt dr. Tóth Lajos elnöktől

megtudtuk a 416 fős tagság 10 alka
lommal tárgyaltmunkaterületi szin
teken az átalakulásr61. Ugyanezzel
a témával 5 vezetőségi ülés foglal
kozott a november 5-i közgyűlésig.

- Megjegyzem egyetlen tag sem
jelezte kiválási szándékát, ezért ná
lunk vagyonmegosztó közgyűlést

nem is kellett szervezni -mondja dr.
T6th Lajos.

A tsz történetében soha ennyien
nem gyűltek össze, mint a novem
ber 5-i átalakuló ülésen, ahol 256
tag vett részt a múvelódési központ
ban. A határozatképességhez
egyébként 209 tag jelenlétére volt
szükség. A gyűlés előtt két héttel
korábban mindenki megkapta az új
alapszabály tervezetét, s először ezt

fogadták el a jelenlévők. Előtte dr.
Tóth Lajos elnök megszavaztatta a
tagságot, hogy szövetkezetté ala
kuljon-e át a tsz. Ezt követően a
jelölő bizottság javaslatát fogadták
el jelentéktelen ellenszavazattal a
tagok, majd titkos szavazással 228
igen és 1 ellenszavazattal dr. T6th
Lajost választották az új szövetke
zet elnökévé. A 15 tagú vezetőség

helyett 11 tagú igazgatóságot is vá
lasztott a közgyűlés.

Az Alkotmány Tsz tehát novem
ber 5-tól jogutóddal megszúnt, s az
új szövetkezet a régi tsz mindenféle
anyagi, jogi és erkölcsi terhét to
vábbviszi.

- A 4700 hektáron gazdálkod6
szövetkezet legnagyobb gondját a
termelés finanszírozása jelenti, hi
szen hitelt egyik pénzintézettól sem
kap. A csódegyezségen szü1etettkö
telezettségeinket pedig. teljesíteni
kell. Hatalmas kárt okozott az idei
aszály, melynek következtében csu
pán 50 százalékos tennést takarít
hattunk be. A szövetkezetet viszont
múködtetj ük, elvetettünk 800 hek
tár őszibúzát, s a tagság külön válo.
lalkozásban még mintegy 200
hektárt bevetett A tavasziak alá va
16 szántás nagy részét idén el tudjuk
végezni. A mintegy 1100 szarvas-

marhának és 1000juhnak biztosítva
vanatakarrnányésazalomszalma...

- A szövetkezet neve és múködé
si formája tehát változott, viszont
gazdasági helyzete a megszúnt tsz
éhez hasonló. Milyen lehetőséget

lát a talponmaradásra? - Kérdeztük
az elnöktől.

- Ez így igaz, viszont az új szö
vetkezetmegítélése kedvezőbba hi
telezoK számára, akik így reményt
látnak arra, hogy követeléseiket
megkapják. A szövetkezeten belüli

csoportos vállalkozások, új érde
keltségi formák kialakítását miha
marabb kidolgozzuk, s emellett
tényleges belső szerkezeti átalaku
lásra is szükség van. Amit azonban
nagy dolognak tartok az az, hogy az
átalakulást senki sem erőltette, s
minden a tagság akarata szerint tör
tént. Nálunk összetartás volt és van,
mertellenkezőe~etben nem sikerül
hetett volna az átalakulás - tájékoz
tatta lapunkat dr. Tóth Lajos.

H.E.

A HUNYA "ÉLELMISZER KERESKEDÉ
KARÁCSONYI AJÁNLATA ECEMBE TŐL:

275 Ft.

Ballantines díszdobozos
wishky 1900 Ft.

Trappista sajt december

14-töl olcsóbban: I

Csiperkegomba
(kínai)

125 Ft. 115 Ft.

~,""
'4:1'r..:ll"lll''''

Orbitrágó

32Ft. 27Ft

Kinder tojás

62,&'! 59Ft

80Ft 73Ft

Milkacsoki

Eskimo jégkrémek

10 %-kal olcsóbban' __r. '"r..

Emellett illatszerek, márkás italok széles választékával,
díszcsomagok1<al várja kedves vásárlóit a

HUNYA ÉLELMISZER KERESKEDÉS.
Telefon: 86-975

A nyitvatartás az ünnepek ideje alatt is változatlan.
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Arealista
13

8írókergelés

Fgggllleges: 2. Szintén 3. Némán gázol, forditva
4. YEVE 5. Kezdet n~küli volare - forditva 6. Vi
szonylag új 7. L vIzsz. 45. Forditva 8. EMLT9. Ten
ger angolul 10. UtoisO betű amagyar ábécében 11.
Határozott névelO forditva 12. Búb keverve 13. Kellő
alap (valamrt tenni) - két szO 14, JO, ha Angliában
magunkkal hordjuk 19. Felszinközeli páraréteg 22.
Állatkert 24. A "Csillagok háborujá"-ban gyakran
szerepel 25....tf;~e, verba sequentur28. Néma me
lák 30. Arténája 31. Orosz nOi név beeézve 34. Je
gyes 35. Lengyel sei-fi lró vezetékneve keverve 37.
Dunának, ...·nak egy a hangja 39....-bofaban 40.
Női név beeézve 41. EurOpai vulkán 43. L vlzsz. 49,
45. útbaigazItás 47. Rendfokozat ,beeézve' 48.
Vég nélküli fabor 50. Aleghiresebb Delphoiban szé
keit 57. MéllaUankodó szOeska 58. Állati lakhely 59.
IzomrOgzltő60. Tu -magyarul

A nyeremények
E havi keresmejlvényünk megfejtését 1992.

december 15-ig kérjük beküldeni a Szóbeszéd
szerkesztőségének cÚTIére: 5500 Gyomaendrőd,

Kossuth u. 18. A helyes megfejtést beküld6k közül
három szerencsés olvasónk a Körösi Halász Szö
vetkezet által felajánlott összesen IQ kilónyi friss,
tisztított halat nyerheti meg. Kisorsolunk egyszer
5 kiM. másodszor 3 kiló, harmad.s:zor pedig 2 kiM
halat. melyet a szerencsés nyertesek a karácsonyi
ünnepi asztalra is elkészíthetnek. A nyertesek ne
vét laplU1.k decemberi számában közöljük.

Anyertesek

H

Akiváncsi megkérdezi. re.llstál:
- Vfzszintes 1.
Arealista válasza:
-FOggO/eges 17.

27

56

5'

A Szóbeszéd októt>c:n szám;Íb.:ln közölt kcres:mcjtvé!,ybtn
Szép Emő köl!6. író S múvét kellell me~fejteniük: UriMI.
tunk vagyunk. Szivdobogds. Énekes kihJYv. Li/ll llktiC.
ArllnyÓrll.
A DY·WA Kfl. állal felajánIon elektromos kést Juh:isz
Tam:is (Gyomaendrőd,Somogyi u. 6) nyene. akinek hasz
nos szeletelést kivinuJlk. Szil:ig}'i Andrásné (Gyo1ll3end·
n1J. Lévai u. JO.) a DY·WA Ki!. kisr.íd,úján hallgathatja a
híreket, Cljkktly lsl,·án (GyomaendrlXl. Deák u. 26.) pedig
kél Philips 90 audio bzelIát .,tölthet meg·' nluzsikaval. A
nyerteseknek szerkentóségünk is gratulál. A nyere·
ményekel a. DY-WA Kft. gyomaendroSdi üzlet~!>en vehetik
át.

November 7-e egy ideig
'-"-"'3-"4--';:-5-'6;:----,:7;----,:80'·-"9:-"'::0-,---,;:-:---,"',2;:--;:C'3;-',O'4:--r-:~::11 biztosan emlékezetes Ola-

S rad a futballbíró számára,
akit a0-2-re végz6d6 Gyo
maendr6d -- Hódmez6vá

O7"---I----I--+---H sárhely meccs után a
szurkolók megkergettek. 1

=-t----I----11 O-ra vezetett a Hódmez6vá
sárhely, amikor Szakácsot

;;;;-----f----H és Patakit kiállította a bíró,
aki - többen állitják - igen
csak ittas voll. Talán ennek

----II is köszönhet6, hogy össze·
vissza fütyült, amikor kiJÚ·
gás volt szögletet ítélt és
fordítva.

A mérk6zés végén mint
egy száz szurkoló várta az

=+--il öltöWböl kijöv6 bír6i háro
mast. Ahogy a kocsijukhoz

'----II mentek, a szurkolók kissé
haragosan adtak hangot vé
leményüknek. Mivel a
sportpálya mellett a hara

. gos kőzönségl61 nem tud·
tak felhajtani a F6 útra ezért
megfordultak és elindultak
a holtág irányába. A parton
látták, hogy nincs menek
vés, annál is inkább mert a
szurkolók két irányba is el
indultak utánuk. Ijedtükben
erre behajtottak egy nyitott
nagykapun. A szurkolók az
utcáról kiabáltak befelé,
hogy "kifelé mocskok!". A
bírók pedig váltig bizony
gatták, hogy épp most ro
konlátogatásra érkeztek.

A rend6rségi autó megje
lenése oldotta meg aszorult
helyzetet. A rend6rkocsi
vezette ki a bírókat jármű
vükkel együtt, végig az
"Üdül6 soron, a ligeti járdán,
a Sóhajok hídján keresztül
a piactérig.

A Bács-Kiskun Mcgyei
Labdarúgó Szövelség no
vember 18·án tarto It fe
gyelmi eljárást az ügyben,
és beidézték a bírót vala
mint aJFC vezetését. Mivel
a gyomaiak: mindent meg·
lettek - a rend6rség segítsé
gével - il bírók lesti
épségének megóvása érde
kében, és ezt a bíró is elis
merte, ezért az eljárást
mcgsz"Ünlel1ék.

VlUzlntes: 15.·ROzsaszlnben látja a világot 16.
,A" eslkos négylábú 18. Gondviselője 20. Old 21.

Zamat 23. Idő ... ne beszéljünk rOla 24. ErO betűi ke·
verve 26. KYE 27. Erdei gyümOlcs 29. Forditva: .az"
Izesnő 30. TermészetbenfellelhetO 32. Távolságtar·
tO megszOlItás 33. Francia IrO voll 35. L. vlzsz. 24.
nem keverve 38....kog, mert kapar atorka 40. Lám
42. Női hang 44. Enapon 46. Korallsziget 47. Bibliai
női név forditva 49. KOmyék 51. Várom a leveiedi
53. GyOgyszert... - gyermek elOI 55. Erkölcsi ala
pérték 56. TiszteletremélIO szék 59. Errefelé esat:1

(kétszO)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ,

~ A Körösi Halász Szövetkezet dolgozói kellemes karácsonyi ünnepeket és ~

; boldog új esztendőtkívánnak a Szóbeszéd olvasóinak! ~
I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
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Minden típusú személygépkocsi és motorkerékpár
kerékegtjensúlyozás számítógépes kerékegyensúlyo
zó-géppel. Minden típus,ú személygépkocsihoz gumi
köpeny kapható. Erdeklődni: Varga Béla
Gyomaendrőd,Csokonai u. 37. Telefon: 67/86-216

Az összetört Renault a rend6rség udvarán

A renddrjár6r tettenérte a helybéli G. J-t is, aki 1992. novem
ber ll-én éjjel I 6ra körüli időben behatolt a H6sök úton lévő

italboltba a közismertebb nevén a "Kisrablóba", de a körülbelül
80 ezer forintnyi zsákmányával már nem sikerült elmenekülnie.

Az elmúlt id6szakban egy halálos és egy súlyos közúti közle
kedési baleset történt Gyomaendrőd területén. 1992. november
14-én a körösladányi úton egy Dácia személygépkocsi ütölte el
E. T. helyi lakost, aki a helyszínen meghalt. November 20-án Sz.
B. szintén helyi lakos egy Renault kölcsöngépkocsival a gyomai
piactémél fának ütközött. A gépkocsi vezet6je súlyos sérülést
szenvedett. A balesetek körülményeit a Szarvasi Rend6rkapi
tányság Közlekedési Osztálya szakértők bevonásával vizsgálja.
Közlekedés ellen6rzés során 6 f6vel szemben intézkedlek a
jár6rök ittas gépjármű vezelés alapos gyanúja miatt.

Novemberben 2 polgár vetett véget önkezével az életének,
ezen eseteknél az idegenkezűségkizárható.

Várjuk továbbra is.a lakossági bejelenléseket, minden olyan
esemény észlelésekor, ami megítélésük szerint bűncselekmény
elkövetésére utal.

Nem sikerültkirabolni a /(ísrablót

....... ~Jkert~l~hl11 erénylét?·.·
.....•·:tif.·p;;mk6 Káfoiy pöig~esteraz oktcSber23-1ünnepség

.. alkalmából.areformátu~ templomban megrcnd.ezett hang"
.versenyen élVezteáriiűsort;amikbrJ6kaiúti házábánkülö'

... nösdologiöitént. kpolgárinest~.i:otlhontmtozkod6 féIesége ..•••
'sölétedésu(áriirdatlancsOrÖmpolésrefigyelt fel. A .hái
• egyik ablaIcári. ai üvegen.keresztülrepültbeyaJainiásza>

bába, .. Nem· üfó! még·~sak nemis gömbvillám;hánem·egy/
máig ismere~JehállanipolgáI"lehetett a tettes, aki riCméppen.

.európ~il11<XlbilpróbálUlymódon. hangot adni véIeriién)'é~ ••

..ne~Örté~t···U·~Y~is,· h()~)r···i.··,:~itöf<5;.;·.·.eg;•••• nejl()nszhty()rb:·· ...
téglát helyezett, majd li szatyrQhei'hévélegYÜltmegpörgeF..
te, s az egészet ~gyjóLir<ÍÍ1Yzot(célzássaIbehajítöttaa
polgánnester házának ablakin •..Ailúgyerejűtéglá.betörye<
az ablak dupla ü"egét;ahélyisegfalán kOPPaJ1\iá)ándolf<l \

··padlón:Dr.. Frankó Károly· polgármesterrriegerdsítetteá
történteket, s mint mondja, máig értetleriülállazesefricny
e16tt..: .., ····..;}i~k~~)

Gyomaendrődi Rendőrőrs

" .

A Prominent Bt. ajándéka a Szóbeszéd egyik
olvasójának:
három Matchbox kisautó!
A bcküldó neve, címe: ..

Az alábbi ajándékszelvénye
ket névvel és címmel ellátva
vágják ki a lapból és levelez6
lapra felragasztva küldjék el a
Szóbeszéd szerkeszt6ségének
címére: 5500 Gyomaendrdd,
Kossuth u. 18. Egy személy
több levelezőlapon több szel
vényt is beküldhet, s megnyer
heti a felajánlott karácsonyi nyereményeket. A négy nyertes
nevét a kövelkező, karácsony e16lt megjelenő számunkban
tesszük közzé. Beküldési határidő: december 15.

Egy levelez61apra csak egy szelvényt ragasszanak!

Karácsonyi
ajándékszelvények

!Kedves Olvasó II

r---------------------------------------,
A Color Shop papírbolt ajándéka a Szóbeszéd egyik :
olvasójának: :
egy doboz Lego! :
A beküld6 neve, címe:........................................................ :

I
............................................................................................ I

I

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

Vhrin Erzsébet fényképész ajándéka a Szóbeszéd két
olvasójának:
két gyermekfényképezögép, színes filmmel!
A beküIdd neve, címe: .

r--------------------------------------·~
I
I
I
I
I

I
I
I
I

...••...•••..••••...••...•••..•..•...••....•.....•...••••..••....••....•...•••...•...•••.•.• I
I

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

A DY-WA Kft. ajándéka a Szóbeszéd egyik :
olvasójának: :
egy videó ., és egy audió kazetta! :
A beküld6 neve, címe:........................................................ :

I
•.•••...•••.•...•....••••..••....•..•....•...••...•••••.•.••.••••...••••.•••...••....••...•• I

I

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

A gyomai Dreher Söröző ajándéka a Szóbeszéd egyik :
olvasójának: :
egy 1000 forint értékU ajándékkosár! :
A bcküld6 neve, címe:........................................................ :

I
••.••••....••......••.•.•••...•....•••.......•.......••....•..•.•••.•..•....•••....••...••.. I

I

, '
~ SZO-
. ESZÉD

FOGGETLENVÁROSl HAVILAP
Felelős szerkesztI!:
HornokEmő

Szerkesztöség:
5500 Gyomaendröd, Kossuth u. 1B.
Kiad/·a a REKLlNE STUDIÓ
Fele ös kiadó: Homok Ernö

Szedés és nyomtatás. SZARVASPRINT 
H-T. Kft.
5540 Szarvas, Kossuth u. 18. TeVFax:
11-084.

~1{~~~~t,ö~~~:tó Hornok Péter



Szatirikus
mellékletünk

KALUCSNIkolai tanuló elővett egy ri
asztópisztolyt és - se szó, se
beszéd - közelr61 arcon lőt- (11. oldal)

te egyik iskolatársát. 1-==================================Az esetr61 Gubucz József
igazgató tájékoztattalapun
kat, az írást a 4. oldalon 01
vashatják.

FEJBE LŐTTETÁRSÁT
~

EGYDIAK

1. ÉVF. 10. SZÁM 1992. DECEMBER ÁRA: 24,50 Ft

Nem mindennapi ese
mény borzolta fel a kedé
lyeket december elsején a
Bethlen Gábor mezőgazda
sági iskolában. Délután két
óra tájban az intézmény
emeleti folyosóján az egyik
negyedéves szakközépis-

r;:;~~
r karácsonyt és gazdagabb új ~:

~ esztendőtkíván minden !1

~ kedves olvasónak! ~
N f

~::::::~"::=:':',,::,:,,,::~~~~::~~,="'~,,::w..::=;;::=<:':;;::<,=:;:,,::::,:,,'><=,::~~,,~:""<::~,~=,==""=,,~

EaEL.EX

Irodai felszerelések a jövőnek!
fénymásológépek nagy választékkal,
árengedménnyel december 31-ig!

* 12 típus a gépcsaládból,
* 6 db/perc másolósebességtől 85 db/percig,
* országos szervízhálózat,
* 24 órás garantált szerviz, alkatrész eladás,
* minden másolótípushoz kellékanyagok,
* hazai gyártmányú irodabútorok,
* irodai kisgépek, telefonok, faxok.
Szerviztechnikusok és viszonteladók jelentkezését várjuk.

Központ: 1085 Budapest, Üllői út 32. Telefon: 113-8080,
113-7068 Tel./fax: 113-7817 Orosháza, 5900 Thököly u. 2.
Tel./fax: 06-68-12-921
Komló, 7300 Eszperantó tér

l. Tel./fax: 06-72-83-542.



DY-WAKFT. 5500 GYOMAENDRŐD,KOSSUTH U.18. TEL./FAX.:(67) 86-479

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS
1 p Újév, Fruzsina 1 H Ignác 1 H Albin 1 Cs ~ugó 1 Sz Munka ünn., Fülöp, Jakab 1 K Tünde
2 Sz Ábel 2 K Karolina, Aida 2 K Lujza 2 P Aron

2 V Zsigmond 2 Sz Kármen, Anita3 Sz Buda, Richárd
3 V Genovéva, Benjámin 3 Sz Balázs 3 Sz Kornélia

4 V Izidor 3 H Tímea, Irma 3 Cs Klotild
4 H Titusz, Leona 4 Cs ~áhel, Csenge 4 Cs Kázmér

5 H Vince 4 K Mónika, Flórián 4 p Bulcsú
5 K Simon 5 P Agota, Ingrid 5 P Adorján, Adrián 5 Sz Györgyi 5 Sz Fatime
6 Sz Boldizsár 6 Sz Dorottya, Dóra 6 Sz Leonóra, Inez 6 K Vilmos, Bíborka 6 Cs Ivett, Frida 6 V Norbert, Cintia
7 Cs Attila, Ramóna 7 V Tódor, Rómeó 7 V Tamás 7 Sz Herman 7 P Gizella 7 H Róbert
8 P Gyöngyvér 8 H Aranka 8 H Zoltán 8 Cs Dénes 8 Sz Mihály 8 K Medárd

9 P Erhard9 Sz Marcell 9 K Abigél, Alex 9 K Franciska, Fanni 10 Sz Zsolt 9 V Gergely 9 Sz Félix
10 V Melánia 10 Sz Elvira 10 Sz Ildikó

11 V Húsvét, Leó, Szaniszló 10 H Ármin, Pálma 10 Cs Margit, Gréta
11 H Ágota 11 Cs Bertold, Marietta 11 Cs Szilárd 11 K Ferenc 11 P Barnabás
12 K Ernő 12 P Lídia, Lívia 12 P Gergely 12 H Húsvét, Gyula 12 Sz Pongrác 12 Sz Villő

13 Sz Veronika 13 Sz Ella, Linda 13 Sz Krisztián, Ajtony 13 K Ida 13 Cs Szervác, Imola 13 V Antal, Anett
14 Cs Bódog ~'LY. Bálint, Valentin 14 V Matild 14 Sz Tibor 14 P Bonifác 14 H Vazul
. - - ......-...-. .~.-- .~ - _.:l-~ ~~ A0as..z.!:1l.;ia-.I==,l'::

~
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Csökkent a
még mindig

veszély,
nem az

de
• •zgazz

Az Állami Népegészségü
gyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Békés Megyei Intézete idén
már a negyedik: fonnaldehid-

koncentráció mérést végezte a
még mindig zárva tartó sport
csarnokban. Legutóbb decem
ber 16-án mérték a leveg6
tisztaságát. (lásd fotónkat)

Mint az köztudott a tet6
szerkezetben lév6 Aminocell
h6szigetel6 hab helytelen
technológiai beépítése miatt, a
páralecsapódás következté
ben az aminocellben lév6 for
maldehid elárasztotta a
csarnok leveg6jét. A csarnok
megnyitása érdekében az ön
konnányzat különböz6 intéz
kedéseket tett, s költött
mintegy 4 milliót a csarnokra.
A tet6re kilenc szeI16z6ké
ményt építettek, majd áll
mennyezet készítésével
igyekeztek légmentesen lezár
ni a szivárgó habot.

A megengedett, eltűrt

egészségre káros fonnaldehid
tartalom 80 mikrogramm lég
köbméterenként. Ez az érték a
nyári mérések szerint még
1700-1500 mikrogramm volt.
Ha a híreknek hinni lehet ak
kor a vizsgálatok most 1000
alatti értéket regisztráltak.

December 16-án a vizsgála
tot végz6 Néma János - nevé
hez méltóan - 'keveset árult el

, az eredményekb61. Csupán
annyit mondott, hogy az el
múlt mérésekhez képest csök
kent a fonnaldehid tartalom,

viszont még mindig nem az
igazi.

Bárdi Zoltán a sportcsar
nok műszaki ellen6re tájékoz
tatta lapunkat, hogy az épü
let érintésvédelmi, szab
ványossági felülvizsgálata,
valamint a vízminta méré
Sek megtörténtek, ám az
eredményekre még vánú kell,
ugyanígy a mostani for
maldehid mérés eredményeire
is.

Ha a fonnaldehid koncent
rációja mégsem csökkenne a
kívánatos szint alá, akkor a
csarnok szellőztetésének javí
tásával még lehet a helyzeten
változtatni - mondta a músza-

I kielIenőr.

***
Lapunkban már többször

olvashattak a sportcsarnok
ügyéről, s arról is, hogy a több
mint két és fél éve átadott,
rosszul megépített csarnokot
az önkonnányzat csupán örö
költe az előző tanácstól. A vá
rosháza vezetése ennek több
alkalommal is hangot adott,
s6t - joggal - felelősök után
kutatott. Vajon mi történik ak
kor, ha a csarnok megnyitása
érdekében elvégzett, több mil
lió forintos munkák sem érik
el a kívánt eredményt. Most
ki/mi lesz a felel6s?

H.E.

T
Az N RÓ É VIDÉKE
TAKARÉK5ZÖV TK Z

kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új

esztendőt kíván valamennyi
tagjának, ügyfelének és

üzleti partnerének!

r;.::~:~:~:~:-::·:·:;:»-::::;;~~::::::::;:~:~:·:::~::':::·:·:·;::*&.'9;:~rex-:='»>:;:~"Y:-:::~::::::::~ ..:::.\..:::::.:.x.>:-~.:-:-:;::::-:.:.:.,.:::.~:.~,:X'.:.:-:.::.::,:':-::=-=* .."::::2.%,,*:::::':':-:::;:':'::=-:'.."':':':-:':':::·:·::z*m.%::-:::~%,,%~~~~~,,« ..~«::<:~~'-:.;;,,":=~.z;.~»::'::'%":X::;:>::':;~~?::-:-~:$;:::::':-o,,;:::..;.:;x::-!

,', ~~

~



4 Szó- Beszéd 1992. december

Fejbe
társát

lőtte

egy
Különös, nem mindennapi esemény borzolta
fel a kedélyeket december elsején a Bethlen
Gábor mezőgazdasági iskolában. Délután 2
óra tájban az intézmény emeleti folyosóján az
egyik negyedéves szakközépiskolai tanuló el
ővett egy riasztópisztolyt és - se szó, se beszéd
- közelról arconlőtte egyik iskolatársát, aki az
agrárvállalkozói tanfolyam hallgatója. Mint
késóbb kiderült bosszúról, haragról nincs szó,
hiszen mindkét fiatalember szegedi, jól isme
rik egymást, szinte barátok, ezért kissé érthe
tetlen az eset.

A közelről leadott lö
vés ugyan maradandó
károsodást nem okozott,
de látható sérülést, nyo
mokat hagyott a "lelőtt"

tanuló arcán.

A 17 éves fegyveres
fiatalembert az iskola fe
gyelmi bizottsága meg
hallgatta, s elmondta,
hogy a pisztolyt a szegedi
Cserepes sori piacon vet-

te 8 ezer forintért. (Csak
úgy mellékesen jegyez
zük meg, hogy manapság
ennyi pénzért akár egy
géppisztolyt is lehet ven
ni a piacon... )

A tanuló tudta, hogy
maga a vásárlás ténye is
törvénybe ütközik - tájé
koztatta lapunkat Gu
bucz József, az iskola
igazgatója, aki a pisztolyt
a gyomai rendőrőrsön le
adta. - A nem mindenna
pi cselekedet érthető

módon mind az iskola ta
nulóit, mind pedig a pe
dagógusokat sokkolta,
ezért nem a szokásos mó
don írásban, hanem - a
tanulót hazaküldve, rajta
keresztül - szóban értesí
tettük a szülőket. Szeret-

tük volna ezt a rendkívüli
ügyet minél hamarabb és
megnyugtató módon le
rendezni. Hibát követ
tünk el, mert az történt,
hogy a tanuló nem merte
otthon elmondani az ese
tet, így a szülő, mint tör
vényes képviselő a
fegyelmi tárgyaláson
nem jelent meg. Ezt kö
vetően a szülőket írásban
értesítettük, így lehetősé

gük nyílik a gyermekük
védelmére. A polgármes
teri hivatallal történt
egyeztetés értelmében a
tantestület a téli szünet
után, januárban újratár
gyalja az ügyet - mondta
végül Gubucz József.

-oke-

hogy

A MIEINK A LEGJOBBAK,...
A MIEINK A LEGOLCSOBBAK,
A MIEINK A LEGGYORSABBAK.

Ingyenes apróhirdetések'NeIn állítjuk,
Eladó csempe olajkályha,

24-es gyermekke~ékpár, rá
csos gyermekágy. Erdeklődni:
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
27/N8. Telefon: 86-365

Kulcsmásolást vállalok Fő

út 186. szám alatt. (A Stop-nál
Andi divat)

1770 darab 40x40-es szür
ke pala eladó. Érdeklődni:
T6th Péter Gyomaendrőd,

Endrődi u. 8.
Hunyán, gázfúléses, csalá

di ház gyüInölcsqssel, szőlős
kerttel eladó. Erdeklődni:

Gyomaendrőd, Endrődi u. 8.
Telefon: 86-330

:~:
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~ karácsonyi
~ ünnepeket és
*
~. eredményekben
::::

~ gazdag boldog új
::~

'~ esztendőtkíván minden kedves ~.
~ ~

.:: ásárlójának a .'.'
~ »

••• yomaendrőd és Vidéke
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;:' Kellemes .. . . ~

Yá.,.sároljon az
AFESZ ABC áruhá
zaiban és élelmi
szerboltjaiban!

Azt viszont állíthatjuk, hogy törekszünk
vásárlóink korrekt üzleti partnerei lenni.

Lépjen Ön is
törzsvósórlóink
körébe!
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Felszámolás
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helyett elszámolás
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Feljelentették a bankfelügyelet elnökét

Lapáremelés

A Gyomaendrődi Vállalko
zói Takarékszövetkezet néven
isme,tté vált pénzintézet
1992. november 19-én meg
tartott rendkívüli közgyűlésén
módosított3 az alapszabályát
és megszüntette valamennyi
pénzintézeti tevékenységét.
Széleskörű kereskedelmi,
vendéglátóipari és szolgáltntó
tevékenységi kört vett fel
amellett, hogy módosította
cégnevét is Vállalkozói Szö
vetkezetre, Budapestre he
lyezve át székhelyét.

A lisztelt olvasó bizonyára
már nem lep6dik meg azon,

A közgyűlés ezen határoza
tairól két mun}canapon belül
értesítették az Allami Bankfe
lügyeletet és a módosításokat
bejelentették az illetékes cég
bírósághoz is.

Ezt követ6en december 1
jén kelt határozatával az Álla
mi Bankfelügyelet vissza
vonta a Takarékszövetkezet
pénzintézeti tevékenységére
jogosító engedélyét, amely
határozat a december 16-án
napvilágot látott, 22.sz. Pénz
ügyi Közlönyben került köz
zétételre.

hogy hónapról-hónapra vál
toznak, nőnek az árak. Szer
kesztőségünk is áremelésre
kényszerül a nyomdai árak nö
vekedésének és a kétkulcsos
ÁFÁ-nak köszönhetően.
Ezentúl 24,50 Ft-ért vehetik
meg a havontn megjelenőSzó
beszédet. Igyekszünk tovább
ra is olyan újságot készíteni,·
hogy azt mondhassa az olva
só: Ez a lap megéri az árát!

(A szunyókáló pénzügy
minisztert pedig üdvözöljük.)

A december 3-án kelt hatá
rozatával a 3ankfelügyelet
visszavonta a már hatodik, 35
.napra kirendelt bankfelügye
leli biztost a Szövetkezett61.

A Szövetkezet rendkívüli
közgyl1lésén megválasztott
dr. Asztalos Erzsébet elnök rá
galmazás vétségének alapos
gyanúja miatt feljelen~st tett
dr. B6tos Katalin, az Allami
Bankfelügyelet elnöke és dr.
Rusznák Tamás a Bankfelü
gyelet elnökhelyettese ellen.
Asztalos Erzsébet álláspontja
szerint a Pénzügyi Közlöny
ben megjelentbankfelügyeleti
határozat indokolása az O sze
mélyére vonatkozóan, nagy
nyilvánosság előtt olyan tényt
állít, amely nem felel meg a
valóságnak, ezért az alkalmas
a becsület csorbítására.

Az immár új cégnévvel, de
a hitelezők felé változatlan
kötelezettséggel tevékenyke
dő Szövetkezet álláspontja to
vábbra is az, hogy
pénzintézeti tevékenységük
folytatása mindenkor megfe
lelt az érvényes,pénzintézeti
törvénynek. Az Allami Bank
felügyelet szakszerl1tlen 
minden alapot nélkülöző- tör
vénysértő határozatai és eljá
rása okozta a működés

zavarait. Erre való tekintettel
a Szövetkezet úgy a hitelezők

nek, mint a Szövetkezetnek
okozott károk megtéJítése
iránt pert indított az Allami
Bankfelügyelettel szemben.

Dr. Asztalos Erzsébet a
Szövetkezet elnöke a Szóbe
szédnek többek között el
mondta, hogy a Pénzügyi
Közlönyben megjelent bank
felügyeleti határozat indoklá
sában személy szerint neki
olyan tényeket tulajdonítanak,
amelyeknek sem jogi, sem
ténybeni alapja nincsen. - A
feljelentéstől azt várom, hogy
a bíróság mondja ki: az emlí
tett határozat indokJása rágal
mazásra alkalmas és a
becsületemet csorbította - nyi
latkozta a Szövetkezet elnöke.

A korábban Gyomaendrődi

Vállalkozói Takarékszövet
kezetet - most már budapesti
székhelyl1 Vállalkozói Szö
vetkezet - hitelez6i és befekte
tései dec em ber 18-án
megtárgyalták a Szövetkezet
részéről elkészített és el6ter
jesztett egyezségi ajánlatot,
amelynek alapján a hitelezők 
a döntésü.k1ől függ6en - 80
100%-os mértékű kielégítés
hez juthatnak.

A hitelez6i kör kinyilvání
totta, hogy amennyiben a Szö
vetkezet átalakul részvény
társasággá, úgy követelésük
egy részének t6késítése mel
lett, az adósok részéről bizto
sítékul felajánlott vagY()fi
tárgyak tulajdonjogának meg- ,
szerzésével, egyezséget köt- •
nek és nem kezdeményezik a
Szövetkezet felszámolását.

A hitelezők és a Vállalko
zói Szövetkezet vezetőiközö
sen megfogalmazták, hogy a
Szövetkezet már nem pénzin
tézet és a Szövetkezetb6l ala
kuló részvénytársaság va
gyonkezel6ként fogja hasino
sítani az adósok által felaján
lott és rendelkezésre bocsátott
biztosítékokat.

Amennyiben a Szövetkezet
jelenlegi tulajdonosai - akik
egyben a HEPTA Csoport ne
vén ismertté vált gazdasági
társaságok tulajdonosai is 
igent mondanak a· rész
vénytársasággá történő átala
kulásra, úgy a volt pénzintézet
elkerüli a felszámolást.

Dr. Asztalos Ensébet
elnök-vezérigazgató
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Döntöttek az önkormányzat ujságjáról

A lap marad
Az önkonnányzat lapjának

a Gyomaendrődi Hiradónak a
szerkesztésér61 és a kiadásá
nak további feladatairól tár
gyait december 7-én a város
kulturális bizottsága. Erre töb
bek között azért volt szükség,
mert a lap előállításának a
költségei idén mintegy 600
ezer forintos veszteséget
okoztak, másrészt az önkor
mányzat elégedetlen a lap tar
talmával, több információt
várnak az önkonnányzati tes
tület munkájáról, hannadrészt
pedig ez év végén lejár az új
ság szerkesztőjének, Hajdu
Lászlónak a megbízatása.

A kuiturális bizottság meg
tárgyalta a dolgot. Szó volt ar
ról, hogy szerényebb
kivitelben is készülhetne a lap,
esetleg lehetne (város)házilag
sokszorosítani a kiadványt, s
így nem terhelné a költségve
tést a jelentős nyomdai költ
ség. Ez esetben azonban l
millió forintot kellene költeni
egy gyorsmásoló berendezés
re. Még az is szóba került,
hogy létre lehetne hozni egy
kisnyomdát, egy nyomdagép
pel és egy azt kezelőszakmun
kással. Am ennek költsége az
el6bbinek duplája.

A december IS-i önkor
mányzati ülésen nem kis vita
bontakozott ki a Gyomaendrő
di Híradó sorsát iIIet6en. Dr.
Kulcsár László képviselő szó
lalt fel először, s elmondta,
hogy véleménye szerint csak
tünetileg kezelgeti a testület a
problémáI.

Hogy szüksége van-e erre a
lapra a város polgárainak,
vagy nincs, azt nem tudom. De
a válaszlópolgáraim nemrégi
ben élesen nekem szegezték a
kérdést, vajon miért kell a vá
ros pénz~b61 eltartani ezt az
újságol. En úgy vélem, hogya
lakosságnak elegendő egy új
ság is, a Szóbeszéd. Gyoma
endrődnél sokkal gazdagabb
városoknak is csak egy lapja
van. Most amikor az állam
mindentől igyekszik megsza
badulni és privatizál, akkor
kérdés, hogy indokolt-e az ön
kormányzatunknak csak azért
finanszírozni egy lapot, mert
az van ráírva, hogy az önkor
mányzat lapja. Mindenesetre

pénzkidobásnak ítélem és kér
déses, hogy évi l millió forin
tért kell-e azt olvasnunk a
híradóban, hogy Köszönnek-e
a hangyák?, vagy, hogy me
lyik vendéglőben r..:: és
mennyiért lehet kapni ...

Krucsó Lajos képviselő is
úgy vélte, hogy a város jelen
legi súlyos anyagi helyzeté
ben, amikor esetleg hitelt is
kell :elvenni, szükséges-e jö
vőre több mint 1 millió forin
tot költeni a városi újságra.

Nagy!stvánné a polgármes
teri hivatal pénzügyi csoport
jának vezetője azonban
igyekezett mindenkit meg
nyugtatni, kiszámolták, hogy
optimális esetben csak 300
ezer forint lesz a lap vesztesé
ge jövőre.

Dr. Frankó Károly polgár
mester foggaJ-körömmel véd
te az önkonnányzat lapj:::t, s
mint mondta ennyi vesztesé
get el tud viselni a város. A
fürdőnek is van I-2 milliós
vesztesége, s mégsem ;cöveteli
senki, hogy bezárják.

Hunya Lajos szégyenletes
nek tartaná, ha a város önkor
mányzatának nem lenne egy
saját lapja, és örül, hogy csak
300 ezer forint lesz jövőre a
veszteség. - A híradót szinvo
nalasabbá kell tenni, hogy a
lakosság kapjon utána ... 
mondta.

Gellai Józse! alpolgármes
ter szerint a város közleke
désének, egészségügyének
finanszírozása, fenntartása is
veszteséges. - Ezért nem lehet
számszerűsíteniaz újság vesz
teségét sem. Az újság fenntar
tását fontosnak tartom. Ez az
újság külalakját, tartalmát te
kintve megfelel az elvárások
nak, de több aktuálisabb
témára van szükség. Annyira
szegények nem vagyunk,
hogy meg kelljen szüntetnünk
a híradól.

Bátori Gyula képviselő azt
javasolta, hogy házilagosan
készítsék az újságot, mert nem
az a lényeg, hogy az újság szép
legyen, hanem legyenek olyan
cikkek benne, amelyeket szí
vesen elolvas az ember.

Jenei Bálint: - Elfogadom.
hogy egy önkormányzatnak
áldoznia kell egy újságra, ha

37- betölt egy elvárt funkcióI.
Am a Gyomaendrődi Híradó
ezt nem tudja betölteni. Az ön
konnányzat ügyes-bajos dol
gait, küszködését nem
tükrözte az újság az elmúlt
időszakban, ehelyett átment
irodalmi jellegűbe. Azt javas
lom, hogy csak fél évre bíz
zuk meg a felelős szerkesz
tőt, s ezt követően döntsünk,
vajon megéri-e fInanszírozni a
lapot.

Szere/tJ Béla is úgy nyilat
kozott, hogy szükség van az
önkonnányzat lapjára, ám azt
úgy kell megírni és megjelen
tetni, hogy ne okozzon jelen
tős veszteséget a városnak.

A vita kezdett kissé elfajul
ni, ám a helyzetet az önkor
mányzati testületi ülésen részt
vevő egyik vendég próbálta
megmenteni, aki tájékoztatta a
jelenlév6ket, hogya Magyar
Szocialista Munkás Párt, azaz
mamár csak Munkáspárt gyo
mai szervezete szerint is táma
gami kell a híradót. Az utol
só szó jogán, némileg sért6
dötten szólt Hajdu László
szerkesztő, aki nekiesett dr.
Kulcsár László képviselőnek,

és Jenei Bálintnak. Egyben
kilátásba helyezte, hogy ha
csak fél évre nevezik ki. akkor
januárban kereshetnek helyet
le mást...

A képviselőtestület végül is
úgy döntött, hogy fenntartja a
Gyomaendrődi Híradót, a pél
dányszámot kétezerre csök
kentik, s az árát húsz fari ntra
emelik. Felhívták a figyelmet,
hogy az újság közöljön több, a
testület munkájáról szóló, va
lamint a lakosságot tájékoz
tató közérdekű információt.
Hajdu László szerz6désétjöv6
év végéig meghosszabbítot
ták, és megbízták a lap terjesz
tésével is.

* * *
A Szóbeszéd szerkesztősé

ge megköszöni a vita során ka
pott, olykor ki nem mondott
elismerő szavakat, s egyben
örülünk, hogy laptársunk élet
ben maradt, hiszen a konku
rencia ösztönöz bennünket
arra, hogy olvasóinknak hó
napról hónapra jobb lapot ad
junk a kezébe.

Hornok Ernő
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A Híradó
nem ad hírt...

Szigorú
~megrovas

rriszte{t Szóbeszéd
SzerKf,sztősége!

tett el, hiszen egyikük id6
el6tt hazament az ügyelet
bm, másikuk pedig nem
ment ki a beteghez.

- Az más kérdés, hogy dr.
Verébnek vannak érvei, mi
ért nem ment ki a hívás ratá
jékoztatta lapunkat dr.
Frankó. A fegyelmi tanács
szigorú megrovásban ré
szesítette de. Veréb Lajost
és dr. Horkai Kálmánt. Dr.
Veréb Lajos k~rte, hogy
ügyét az Orvosi Kamara
Békés Megyei Szervezeté
nek orvosetikai bizottsága
is ítélje meg, így ügyét a
polgánnesteri hivatal oda
továbbította.

Azért ragadtam tollat, hogy felháborodásomat nyil
vánítsam ki ,,Fegyelmi eljárás két orvos ellen" címú
cikkükkel kapcsolatban...

Én csak egy egyszeru parasztasszony vagyok, ~e
méltóan megbüntetném az ilyen doktor urakat, ~k
hibát hibára halmoznak és felelőtlenek ráadásul. TISZ
telet a kivételnek. Reméljük, hogy egyszer csak fel
ocsúdnak, hogy így tovább nem lehet dolgozni, Nekünk
is keményen kell dolgozni a munkahelyünkön a létmi~

nimum alatti bérért és még mellette a rengeteg otthOI1l
plussz. Nem a gyógyító munk~ esküdtek fel? ~ülöp

doktor urat kicsinálták. Valakmek vagy valakiknek
nagyon útban volt, azért mert otthon parasztizált és
sertései voltak, de koszosan sose ment a rendelőbe.

Pedig 6 becsülettel gyógyított és bizalommal fordul
tak hozzá a betegei, nem úgy mint most, ha beteg~k

vagyunk félünk orvoshoz me.nni és irtózunk tőlük pedig
csak meg akarunk gyógyull1l.

A bükkfagatyás világban azért tartott a család ?rvost
és fizettek neki, hogy nehogy beteg legyen valaki, mert
azért nem járt semmi. Manapság fizetjük a magas
SZTK-t, még pénzt is adunk az·orvosnak, és meg sem
gyógyulunk. A leszázalékolásokat is pénzzel, meg az
zal a bizonyos kis piros könyvecskével me~ I~hetett

venni, volt olyan aki dicsekedett vele mennyIt fIzetett.
Nálunk a gyógyító munka nagyon kis cipőben jár. EI~g
sok olyan leszázalékolt "beteg" van, aki ugyan Jól
bímáa melót, hisz otthon tele van jószággal, szánt, vet,
arat. Tisztelet a kivételnek egyesek még ~z ekét is
elhúznák.

Elég baj annak, aki igazán beteg, én ezt nem 6 rájuk
gondoltam...

Tisztelettel a Szóbeszéd olvasója
······Cs.I.-né :·•··•••••••••••••••• =D ••••••• c==e.=Q ••••• ~mc= •• ~ •••••• ca •• ••• 1

Az önkonnányzat - mint
arról lapunk el6z6 számá
ban már olvashattak - fe
gyelmi vizsgálatot
kezdeményezett dr. Veréb
Lajos és dr. Horkai Kálmán
ellen. Dr. Bánki Gyula, mint
vizsgálóbiztos lefolytatta a
vizsgálatokat, majd dr. 00
bos Erzsébet, dr. Jánosik'
Bertalan orvosok és dr.
Frankó Károly polgármes
ter alkotta fegyelmi tanács
el6tt beszámolt az esetrm
dr. Veréb Lajos, dr. Horkai
Kálmán és dr. Palya József
is. A fegyelmi tanács szerint
mindkét orvos munkajogi
lag fegyelmi vétséget köve-

A Gyomaendrődi Híradó szerkesztésével újabb egy é~e meg
bízott Hajdu László, mint az önkormányzat alkalmazottja nem
hogy szolidan megköszönte volna a képvisel6knek az újság
jobbítása érdekében tett javaslatokat, hanem ehelye~t azzal vá
dolta a Híradót kritizáló dr. Kulcsár László képVIselőt, hogy
csupán azért kritizáIta az önkormány~t lapját, m.ert neki nem
szimpatikus a szerkesztő személye. Mivel a képvIselónek nem
állt módjában erre válaszolni, így a testületi ülést követóen
kérdeztük meg véleményét.

A Gyomaendrődi Híradó problémája képviselőségemkezdete
óta fennáll, ami abban nyilvánul meg, hogy tetemes ráfizetéssel
jelenik meg. Emellett nem mehettt;L( el szó nélkül, s az okokat
vizsgálva kiderült, hogya Iap indításakor a kitűzött célt mara
déktalanul nem tölti be, illetve az elvárásoknak nem felel meg.
A mai napig kifogásoltuk, hogya lakosságot foglalkoztató hírér
tékű témákat nem ke1l6 súllyal jelenteti meg. A testület munká
járól, céljairól sem ad kimerító tájékoztatást. Igy teháta címében
is foglalt célját, azaz a híradást nem valósítja meg maradéktala
nul, ehelyett a lakosságot a gazdaság jelen helyzetében elv~~!

irodalmi publikációk túlsúlyával és gyakran érdektelen témaju
cikkekkel lepte meg az említett célok rovására. A testület gond
jait tetézte még, hogy az újság folyamatosan tetemes veszteséget
termel a város költségvetésének rovására. Ez a gond ez év 6szén
a jöv6 évi költségvetés összeállításakor már élesebben vet6dött
fel. A jöv6 évi költségvetés kilátásai ugyanis lényegesen kedve
zőtlenebb finanszírozási lehetőségeketadnak, ezért a költségve
tés bizottsági előzetes tárgyalásainál szóbakerültek különböz6
pénzmeotakarítási lehetőségek,ugyanis a testület a költségvetést
ezen elv"'árással bocsátotta bizottsági vitára. A jogi és ügyrendi
bizottság a polgármesteri hivatal költségvetési. ter:',ezetének el
6zetes véleményezését végezte. Ennek tematikájaba tartozott
többek közt az önkormányzat lapjának jövő évi finanszírozása.
A hivatal jövőre több mint l millió forintot irányzott el6 a
Híradóra. Az említett bizottsági üléseken felvet6dött a lap meg
szüntetésének lehetősége is, valamint ezzel egyidejűleg az ön
kormányzat tájékoztató feladatainak egy .szűkebb te:,jedelmú?
hivatalos tájékoztató formájában v~ló megjelentetése ~s. E h,~I

sokszorosítású kiadvány az akkon álláspontunk szennt a taje
koztatással kapcsolatos költségeinket lényegesen mérsékelte
volna ami hosszú távon is jelent6sebb megtakarítást
ered~ényezhetett volna. Felére csökkenhetett volna a jelenlegi
~~. .,
Később a kulturális bizottság már teljesen más vélemenyre

jutott, s a testület elé a már ismert javaslatait - az~ a jelenlegi
állapot lényegében változatlan fenntartását - terjesztette elő,

amelyeket többen vitattunk. Vitatom azt az érv.elést, amel~ az
újságkiadást, mint nem kötelező ö~korm.ár.yzatl.~evéke~ysege~
összehasonlítja, sőt egy lapra teSZI a kötelező onkormanyzatl
tevékenységekkel, az oktatással, az egészségüggy~l.' a gy~~ek
védelemrnel, a közlekedéssel, amelyeknek az ujságkJadasra
szánt egy millió forintra talán nagyobb szüksége lenne.

Számomra a Híradó folyamatos ráfizetéses volta, s az ezt
előidéző csekély lakossági vásárlói érdeklődés azt fogalmazta
meg, hogy az önkormányzat a mostani feszített pé!1zügyi ~ely

zetében a fontosabb igények rovására nem fogadhatja el a Hrradó
jelenlegi formájában történő fenntartását, s a veszteségek to
vábbfinanszírozását.

Felszólalásomat ebb6l a megfontolásból tettem, és sajnálom,
hogy a Híradó szerkesztője, Ha~du Úr több k~pv!selőtársam által
is meofooalmazott észrevételemket a szemelyevel kapcsolatos
ellens~en~nek tudta be. Képviselőtársaim és jómagam a lap
működésével kapcsolatos észrevételeinket a lap tulajdonosa a
képviselőtestület nevében. a testületi ta~ságunkból.ered~ köty
lességünk jegyéhen, a város érdekében es nem pedig !'IaJ~u ~r
személye ellen tetlük - nyilatkozta lapunknak dr. KuIcsar Lászlo.
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A THERMIX ÉPÍTŐIPAR!

SZÖVETKEZET
kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőtkíván minden

ügyfelének!

A MATRÓZ
NAGYKERESKEDELlv1I KFT.
kellemes karácsonyi ünnepeket és

boldog új éve! ~í~~~ minden· ~.L
kedves vasari.o]anak! ..~

Megköszönöm vásárlóimnak,
hogy meglátogatták üzletemet!
Nekik és leend(j vásárlóimnak
békés karácsonyt és gazdag új

esztend(jt kívánok!

HegedűsJ6zsef ~
STOP SHOP DIVATARU

üzlet tulajdonosa.
~:::{::: :::::::::::~::~::::::::::::: : :::".;.; ,-:; ::::::::::::~:~;:::::::::: , .. ::-::::;.:
:::::::::::~:::::::::::::::::::.:::.:.::::::::::::::::::::::. ::: ::;:::;:::::::;:::;:;:;:::::::;:?;~:~:~::.; .;:;:;:;:;:::::::: ::::::::;::::.;.;.: ';':';':'. :;:::::;::::::::;: ?~~:~:;:;: :;:;::'.

~{{emes I@rácsonyt és 6o{cfog új
esztenáőt kiván minden ~dves

vásárfójánat

13at János ~res~dő!

I"'''~'»''-='''''''<:i>:':':.:.:~'''·''·:':'$''=:,:'''''':':':''':'l:'''';;«<~'·: .•'''':,:~''$'''';';'''':'''''':''':0'''':<·'':*''':<::·:::''_':':·1

~ Az IPARKER KFT. kellemes !
karácsonyi ünnepeket és boldog

új évet kíván minden kedves
vásárlójának és üzleti

partnerének!

•......•....••.:::...•..•••...•. :.:-:.;.:.;.:.:.:<::;:.:.:.:-;.....

Használt, kopott bútorait (stl1bútorokat
is) felújítja Uhrin Sándor

KARPITOS!
GyomaendrlJd,
Bajcsy u. 46.

Kellemes ünnepeket és
boldog új évet kívánok!

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

:.:.::::::;::;:.

'::::~:;.' ..:~:~:fr~::::::{{r:~r:;:;::. . .'.:.:.:.:.:.':::..::;::..,.:. '.' .:.:":'~' : .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~••~.gg~~••~
§If

: Az új esztendőbenis várom =
~ .
: kedves vasarlo/mat/ ak/knek :
: boldogkaracsonytesbekes :
: uj éV9tk/van Putnok/Sándor :
: kereskedo! :
5 I
I •
Im.RRau~~mm.Ruu.~mmRRRRm~aa.RRumu •

A COLOR SHOP kultúrcikk
bolt kellemes karácsonyt és
boldog új esztendőt kíván

tisztelt vásárlóinakf

,,,,,,i Jöv&re is J~~Jfr~k,edves .....
.... ·véhdég~inket, .tLJúk,Tffkkelleme$ .
i\> karácsonyt.·'és·r[/Jzdog új· ·i>·

;'i'ieszte~~~t:~J~~í~6r.6-os·« < •
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J2Lno{ •ntnc e{szabva •emmt

A Gyomaendr6di Futball Club NB III-as csapata az
Alföld csoport 1992-1993-as bajnokságának félidejét a 13.
helyen zárta, II ponttal. A klubvezetés a közelmúltban
megtárgyalta a csapat jelenlegi helyzetét, s úgy ítélte meg,
hogy a sikeresebb szereplés érdekében személyi változta
tásokra van szükség.

Ennekels6lépéseként ez év december ll-én közös meg
egyezéssel szerz6dést bontottak Koltai Lajos edzéJvel, aki
három és fél évig irányította a csapat szakmai munkáját.
Ezzel egyid6ben 1993. június 30-ig a klub vezetése meg
bízta Plástyik János labdarugót az edzések vezetésével.
Segít6je szintén aktív labdarugó, Durucskó Péter lett.

Vass Ignác a GYFC ügyvezet6je lapunknak elmondta,
hogy ett61 a változástól a klubvezetés és aszurkolók .s azt
remélik, hogy a csapat biztosan bennmarad az NB-III-ban.
Ennek érdekében még ajátékos állományon belül is lesznek
változások, ám ezekre csak az új edz6vel történt egyezte
tések után, januárban kerül sor.

Játékos
a GYFC

rf::':::::::=::'~:::=::=:::::::::::~:=='':::=:=-~~rl

h d
~ % I"sztelt U"" gyfele"lnk H~t:~ ~~8
w.· H
~ ~ ~ i
~ ~ M k d""" k d*~ eg ez JU a ~ i
q HII Kárpótlás i jegyek il
Si.. r~

II b~~:::J~;;:j/z.~PJ[~':f}tls;j~~;~l, IIII vagy más értékpapírral rendelkezlJ ~I
®~ ügyfeleink valamennyi i *'
t ~ kirendeltségünkön a közzétett ~ t
~ ~ árfolyamon értékesíthetnek: ~ f
I ~ ~ ]
} ~ Békéscsaba, Gábor köz 2. Tel.: (66) 326-762 ~ ~
~ ~ Gyomaendrőd,Fő út 1/1. Tel.: (67) 86-881 86-543 ~ %
tl Gyomaendrőd,Kossuth út 30. Tel.: (67) 86-202 % JII Hunya, Petőfi út 3/1. Tel.: (67) 88-013· II
~ í Köröstarcsa, Kossuth út 20/a. Tel.: (66) 328-230 ~ ~

;' l Mez6berény, Fő út 8. (66) 352-279 } ~I ~ Csárdaszállás Petőfi út 15. Tel.: (66) 357-015 ~. i
" . Murony,Földvári út 4. Tel.: (66) 341-704 ~:>'

~ l Békés, Piac tér 5. (66) 341-559 ®~
t l Bélmegyer, Petőfi út 51. (66) 350-136 . ~ ~

I
~:jI BlJvebb felvilágosítást ugyancsak a I~I~
. ) fenti címeken adunk. ~ .

~I I'ZZA RA' NK Itsq P
11 PE' NUli GYEIT! 31d ~&.
ii< , '~
~ ~ . ~

l~~:::::dJ

tak. Míg másutt dolgozó
kat küldenek el, addig az
Endrődi Szabóipari Szö
vetkezetnél ennek ellen
kezője történt Itt szük
ség van a munkaerőre.

- Sajnos azonban soka
kat hiába hívunk, inkább
maradnak munkanélküli
segélyen. A ruházati ipar
ugyanis sohasem volt jól
megfizetve. Nálunk az
átlagbér 146 ezer forint
évente. Ez pedig ugye
nem sok a mostani gaz
dasági viszonyokhoz ké
pest - mondta végül az
elnökasszony.

H.E.

reinknek végeztünk bér
munkát A közelmúltban
jelentkezett egy osztrák
cég, amely januárban in
dít nálunk próbagyártást.
De érdeklődnekolasz cé
gek is. Szerencsére válo
gathatunk a partnerek
között - mondja az elnök
asszony.

A szövetkezet 150, zö
mében szakképzett dol
gozója igen sokoldalú.
Mindent meg tudnak
varrni: készítenek női

kabátokat, blézereket,
kosztümöket, szoknyá
kat, sőt korábban szaba
didóruhákat is gyártot-

edző

élén

esetleg részvénytársa
sággá - mondja Fagyas
Mátyásné. - Ez csupán a
külföldi tőkétől függ.
Sok az érdeklődő, de a
befektetőI< nem kapkod
ják el a dolgot. Nyílván
csak ajól dolgozó, talpon
maradt szövetkezeteket
keresik meg. Mi azon ke
vesek közé tartozunk,
akik két éve csak és kizá
rólag exportra terme
lünk. Belföldre korábban
i§ csak például a Luxus
Aruháznak szállítottunk
exportképes ruhákat.
Idén azonban már csak
német és francia partne-

Sajnos egy kezünkön
meg lehet számolni,
hogy hány prosperáló,
azaz jól működő és nye
reséges cég, vállalat, szö
vetkezet van váro
sunkban. Az Endrődi

Szabóipari Szövetkezet
igazán nem panaszkod
hat. Nincs csőd, nincs
felszámolás, és a tagság a
december 4-í közgyűlé

sen úgy döntött, hogy új
szövetkezeti formára ala
kul a cég, s folytatják a
munkát.

Ez még nem jelenti
azt, hogy később ne ala
kulhatna át a szövetkezet
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Aszalonta·
asztalos
székelykaput
épít

Tudom mit jelent segíteni valakin, s ezért akarok
alapítványt létrehozni

H.E.

emberek valami szépet és jót.
Kertmegi Mihály sikereit bi
zonyítja, hogy semmire sem
panaszkodik. Mivel saját sor
sán keresztül tapasztalta, hogy
mit jelent a segítségadás, ezért
egy támogatást szeretne életre
hívni. A közeljövőben egy
Arany János Alapítványt pró
bál létrehozni, melyen keresz
tül költőnk szü1ővárosából

elszármazottak a Csonkato
ronyban lévő múzeum, vala
mint egyéb nagyszalontai
Arany-emlékhelyek gondozá
si költségein~k nagy részét fe
dezhetnék. Ugy véli, hogya
nagyszalontaiaknak - éljenek
bárhol - semmiképp sem sza
bad elfelejteniük, hogy van
egy magyar költőfejedelmük,

hisz a magyarságra és a kultú
rára az otthonmaradottaknak
és az eljött polgároknak egya
ránt szükségük van.

r~~~~~~~~~~~~,

i Az Endrődi I

: Tüzép ajánlata: :
I Dorogi brikett 750 Ft/q, I
i Tatai brikett 750 Ft/q, I
I Szovjet brikett 1000 Ft/q,

Pécsi iszap 420 Ft/q, I
I Vágott tűzifa 430 Ft/q, I
I Egyéb építőanyagok kedvező áron. A nyug- i

díjasoknak a nálunk vásárolt árut díjmen-
~ tesen házhozszállítjuk! I
i Endrődi Tüzép Kondorosi u. Telefon: 86- m

~ 932 ~
l Vásárlóinknak kellemes karácsonyt és bol- §l

I dog új évet kívánnak az Endrődi Tüzép dol- i
I gozói! 111
~~~~~~~~~~~~~~

kaptam. 1990. szilveszterére
beköltözhettem hát a házba.

. Aztán egy évig éjjel-nappal
~olgoztam, kiváltottam az
ipart és vállaltam mindent aj
tót, ablakot, kerítést... - mesél
az újrakezdés mindennapos
gondjairól Kertmegi Mihály,
aki apródonként, munkaköz
ben sok-sok barátra is szert
tett.

- Ök támogattak, bíztattak,
na de ehhez neker.1 is bizo
nyítanom kellett, hogy elis
merjenek. Ez év tavaszára már
saját pénzből megvehettem a
szükséges faipari gépeket és
örülök, hogy úgy utol tudtam
érni magam, hogy itt Gyomán
versenyképes asztalos lehet
tem...

A fafaragásos székely cég
táblával is szeretné megmutat
ni erdélyi magyarságát az
emberek előtt, valamint azt,
hogy odaát is tanulhatnak az

los szakmát is ott tanulta. Azt
mondja jó munkája volt egy
ottani szövetkezetnél, csinált
mindent: ajtót, ablakot, szoba
bútort, s még koporsót is. Nem
panaszkodott hát semmire, de
rájött azóta egy örök igazság
ra, nevezetesen, hogy a n6 az
oka mindennek.

- Szalontán ugyanis a szom
széd kislánynak udvaroltam,
ám 6 családostól átszökött
Magyarországra, s Gyoma
endrMön telepedtek meg. Egy
hónap sem telt el, s utánuk
mentem. Egy idő után azon
ban elvált az utunk és én albér
letbe költöztem . Állást is
kaptam a gyomai fatelepen, és
hát az albérletben nem élet az
élet, így házat kerestem ...
pénz nélkül. Ki is néztem ma
gamnak ezt az öreg házat itt a
Bajcsy úton, megkötöllük a
szerz6dést, hogy majd ha lesz
pénzem akkor a megszabott
határid6ig fizetek. Támoga
tott a munkahelyem, két igaz
jó barátom kezeskedett az
OTP-köIcsönnél, és az akkori
tanácstól, és a megyei tanács
tói is kedvezményes hitelt

A gyulai Erkel Gyógyüdülő
Nosztalgia éllennében ren
dezték meg november 21-én
szombaton este a Nagysza1on
táról áttelepültek els6 találko
zóját. A meghitt, családias
rendezvényre az ország kü
lönböző részeib61 több mint
százan gyűltek össze Arany
János szül6városának egykori
lakosai. A vendégek között
volt a néhány éve Gyomaend
ródön élő 28 éves asztalos
szakmájú fiatalember, Kert
megi Mihály is. Gyomaendrő
dön a Bajcsy u. 111. szám alatt
a régi kerítés mögött már elké
szült a kézi faragással díszített
székely cégtáblája. Kertmegi
Mihálynak nagy tervei van
nak. Jöv6re ú]áépíti a kerítést,
székelykapuval, amúgy ere
deti erdélyi módra

A fiatalember még 1988.
szeptember B-án lépte át Kö
tegyánnál a határt érvénytelen
útlevéllel. Arany János szül6
falujában Nagyszalontán szü
letett, s a nagy magyar
költ6fejedelemnek még szeg
r61-végr61 rokona is. Iskoláit
Szalontán végezte és az aszta-
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Elfogták a
fácán tolvajt

Decemberben is több vagyon elleni bűncse

lekmény történt Gyomaendrődön. December 4
én az esti órákban két - akkor még ismeretlen
- fiatalkorú betörte a buszpályaudvaron lévő

trafik ablakát. Az elkövetőket elfogták, ellenük
büntetőeljárás van folyamatban.

Ismét betörtek a gázcseretelepre és a Bú
toripari Szövetkezet bútorüzeméből is nagy
mennyiségű pallót loptak el eddig ismeretlen
tettesek.

December 13-án este a Körösmenti Vadász
társaság garázsába, a tetőt megbontva jutott
be az a fiatalember, aki ellopott 8 fácánt és 4
nyulat. A bűncselekménnyel alaposan gyanú
sítható B.J.-t néhány órával az eset után el
fogták. Ellene is folyik a büntető eljárás.

Egy súlyos és két könnyű sérüléssel járó
közúti közlekedési baleset is történt. Mindhá
rom balesetben a sérülést szenvedő szemé
lyeknél az elfogyasztott szeszesital-mennyiség
játszott jelentős szerepet.

Gyomaendrődi Rendőrőrs

Támogatás a
rendőrségnek

:(t~ .".:",',"':"',~..,:."',:::tt

r----------------------.
Minden kedves

.vásárlónak kellemes
karácsonyt és boldog
új évet kívánnak a

METÁL STOP
VAS-MŰSZAKI

BOLT dolgozói!

Szarvas város önkormány
zata Bűnmegelőzési és Önvé
delmi Alapítványt hozott
létre, melynek célja: Szarva
son és vonzáskörzetében, így
Gyomaendr6dön is a személyi
és közösségi tulajdon védel
mének fokozása, a rendőri

munka hatékonyságának és
színvonalának emelése, vala
mint a meglévő technikai esz
közök folyamatos korszerű

sítése és pótlása.
A Szóbeszéd októberi szá

mában közzétett felhívásnak
máris volt eredménye. Tóth
Mihály a gyomaendrődi ren
dőrőrs parancsnoka tájékoz
talIa IapUI}kat, hogy a Körösi
Sütő-és Edesipari Vállalat,
valamint a Fafért Kft. hozzá
kezdctt a rendőrőrs épületé
ben a régóta hiányzó
úgynevezett előállító helyiség
építéséhez. A munkák és az
építőanyag értéke mintcgy
100 ezer forint.

A DY-WA Kft. 30 ezer fo
rintot és egy 50 ezer forint ér
tékű telefaxot adott az

alapítvány részére. A Gyomai
Kner Nyomda Kft. még idén
100 ezer forintot utal át az ala
pítvány számlájára. Az End
rőd és Vidéke Takarék·
szövetkezet a közeljövőben

az igazgatósági ülésén dönt az
alapítványnak nyújtandó
összeg mértékéről. Dr. Fran
kó Károly polgármester úgy
nyilatkozott a rendőrparancs

noknak, hogya költségvetés
tóI függ6en reményei szerint
az önkormányzat havi 20-20
ezcr forinttal támogatja a gyo
maendródi rendórőrs munká
ját.

- A Szarvason kezelt alapít
ványhoz Gyomaendrődrőlbe
fizetett összegek minden
esetben városunk rendórségé
hez kerülnek vissza. A rendő

r6rs dolgozói ezúton is
köszönetet mondanak a segít
ségért, s egyben kellemes ka
rácsonyt és boldog új évet
kívánnak Gyomaendrőd pol
gárainak - mondta Tóth Mi
hály.

Jövőre is szeretettel várj a bő
árukészletével vásárlóit a

METAL-STOP:

* Gázkészülékek, kazánok,
* Radiátorok,
* Csövek, csőszerelvények,
* Kerékpárok és alkatrészek,
* Villanybojlerek,
* Hűtőszekrények, fagyosztók,
* Mosógépek, centrifugák,
* Televíziók,
* Parabolaantennák,
* Videomagnók.

METAL-STOP
VAS-MŰSZAKIBOLT

GyomaendrődIBajcsy u. 44.
L _
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LINDA

w~~m.~~.m.~M~~••••~m.~••m.~•••
~ m
~ ~

i A gyomai !
fi ~

i Tüzép i
i ajánlata i
~ :i
lll} Középen nyíló ablakok: 150 x 150-es 5 900 Ft il
II llill! 120 x 150-es 5 200 Ft ~.

lJlI! 120 x ~20-as 4500 Ft §'1

~ lli
li§ Oldalt nyíl6 ablakok: 90 x 150-es 4 100 Ft il
~ 90 x 120-as 3370 Ft lit
ffi 60 x 90-es 2 600 Ft %

, : 1 60 x 60'as 1 850 Ft ~

li' i Tele farostajt6k: 75 x 210-es 4450 Ft ~
: 1 90x210-es 5320 Ft :
li§ 100 x 210-es 6250 Ft i:1
lJlI! lit
II ~ Üveges farostajt6k: 90 x 210-es 5600 Ft %
m 140 x 210-es 9300 Ft i:1
fi m
lIi Dupla bejárati ajt6: 100 x 210-es 15770 Ft it'
~ II
m AZ ÁRAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK! lli
II, i:1
III '~

II BRAMAC betoncserép (négyféle ' fl

: színben): 49 Ft/db. :
i IDm Hejőcsabai cement (350/20-as): li

: 580 Ft/mázsa. :
!ri! Szovjet hul1ámpala (l13 cm x 175 li

~ cm): 380 Ft. m
= Tüzelőanyagok: ~
: * Akác tűzifa: 400Ft/mázsa, ~

'lll} * Barnaszén (dió): 550 Ft/mázsa, i:1
!ri! li
li * Barnaszén (darabos): 580 %
li§ &
i:1 Ft/mázsa, m
= * Feketeszén (orosz): 800 Ft/mázsa, ~
!1{ Az árak az ÁFÁT is tartalmazzák. m
II it'
fi $
ií fl

: Kellemes karácsonyi ünnepeket :
li %

= és boldog új évet kíván a :
• l ilil cégtulajdonos Buti Lász ó li

• %: épít6anyag-keresked6 és a :
• fl• Gyomai Tüzép személyzete! II

• mli il
II li

• fl: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1. :
I lJlI!

: (A Shell kút mögött) ~

= Telefon: 86-461 =
• mII §il
••••••••M~••••••M••M••••M ••~.~

KORCSOLYÁK

lABDÁK

SÍLÉCEK, SÍCIPÓK

szen a Budapest Holding
gyakorol felügyeletet akft.
nél. Úgy tűnik mostanra
változott a helyzet. Felém
irányuló mérhetetlen ha
ragját ugyanakkor nem ér
tem, mindenesetre nem az
Ön cégénél dolgozom, így
szerencsére nem kell tarta
nom különösebb szankci6
tól.

Ami irománya utolsó fe
jezetét illeti: csodálkozom a
rendkivül együgyű gondo
latmenetén_ A persely kul
csát pedig mindenki silját
maga tartja a kezében! On
nek mégis azt javaslom,
hogy a sajátját szorongassa·
csak er6sen!

Jó egészséget kíván Ön
nek: Homok Ernő, felel6s
szerkeszt6

BOLT

SPORT

KIVÉTELÉVEL

LÖSZER ÉS LÖfEGyVER

Gyomaendródön a Fó út 181/1 szám alatti üz!elSoron megnyitottam
SPORT BOLTOMAT

PUMA
ADIDAS
NIKE
sportrubázat ,
OLASZ MOUNTEIN BIKE
kerékpárok és kerekpártartozékok

Köszönöm, hogy aGyo
maendr6di Híradó novem
beri számában megjelent
b6 terjedelmű írásában oly
sűrűn foglalkozott szemé
lyemmel, és a Szóbeszéd
del, melynek akkori számát
az olvasók figyelmébe is
ajánlotta. Amennyiben er
r61 el6z6leg értesít, úgy a
Szóbeszédb61 dupla
mennyiséget nY0J'!?tattunk
volna, hiszen az On írása
nem kis reklámot csapott
lapunknak. Fogyott is ren
desen!

Bizonyára még emlék
szik, néhány hónappal eze
16tt - némileg felindultan 
személyesen még úgy nyi
latkozott, hogy nem kíván .
válaszolni az Ontértvádak
ra, mert nem illetékes, hi-

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

Tisztelt ÜgyvezetőIgazgató Úr!

·,

ill
t

I; .
t

l
t
t
t·l
I
•
l
fl ,------------, SZOBAKERÉKPÁR

= VADÁSZRUHÁZAT
•
,:, ÉS KlEGÉSzfTÓK
l, TENISZÜTÓK
': VALAMINT VADÁSZfELSZERELÉSEK
I:
I:
':
l',
I:
;: MEGRENDELHETŐK úpusKÁK

::11 ~~~~~~=~J1L ÍJPISZTOLy
,·: VÁROK MINDEN SPORTSZERETŐVÁSÁRLÓT
•
II A SPORT BOLTBAN

: GyomaendrIJd, FlJ út 181/1.
t Cegtulajdonos: DezsIJné Rau Katalin
~ Nyitva: hétfIJtIJI péntekig 9.00-18.00,
: szombaton 8.00-13.00-ig
.'---------------==-=-------,~=-~
l_~.~..~ ..~~__~_:•• __ . .... ~~:._.. .• :J
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jcsóKI
A túsarkot egy n6 találta fel, akit homlokon

csókol tak.

IÁLLATORVosl
A legjobb orvos az állatorvos. Nem tudja

megkérdezni a pácienstó1, hogy mi baja, egy
szeruen tudnia kell.

*

*

*

mányozása végett má
szott fel a magasba.

• A CNN amerikai tele
víziótársaság adta hí
rül, hogy valószínűleg

kisérleti atomrobban
tást hajtottak végre
valahol Magyarország
délkeleti részén. A
NATO mérőműszerei

bemérték a vélt atom
felhőt, s csak ezt kö
vetőenderült ki, hogy
az érzékeny műszere

ket a mérgező gáza
kat kibocsátó gyoma
endrődi sportcsarnok
tévesztette meg.

• A Román Külügy-
minisztérium tiltakozik
amiatt, hogy a gyoma
endrődi Bethlen Gábor
mezőgazdasági iskola
a n.agyenyedi Bethlen
kollégium segítségével
Erdélyben 2000 hektá
ros tangazdaságot kí
ván létrehozni. A teroek
szerint évente újabb és
újabb ternleteket pró
bál a két iskola ilymó
don hasznosítanL

IHÁZASSÁGI
A házasság két olyan ember szövetsége, akik

közül az egyik sose emlékszik a szüle
tésnapokra, a másik meg sose felejti el azokat.

*

~
Marilyn Monroe minden ízében n6 volt.

Olyan helyeken is voltak domborulatai, ahol
más nőkön hely sincs erre.

*

IFOGORVOSI
A boldogság az, amikor a fogorvos azt mond

ja, hogy nem fog fájni, aztán a fúró bekapja a
kezét.

1- ÁZIMUNKAI
Utálom a házimunkát! Az ember beveti az

ágyat, elmosogat és fél év múlva kezdheti elöl
ről.

eredetileg vörösre
akarta mázolni a
templomot, de a plé
bánosnak ezt még
időben sikerült meg
akadályoznia.

• A Gyomakör ügyvivő

testülete bejelentette.
hogy a közeljövőben,

még a választások előtt

beleolvadnak az Endrő

di Honismereti Egyesü
letbe, s a választá
sokra közösjelöUet állí
tanak.

• Dr. Frankó Károly pol
gánnesterhez ügyele
tes orvost kellett
kihívni. Bejelentés ér
kezett ugyanis, hogy a
polgánnester már há
rom napja a gátoldal
ban egy rőzsecsomó
tetején ül mozdulatla
nul. A helyszínre siető

orvos vette le a rőzse

csomóról az összefa
gyott polgármestert.
aki az elsősegélynyúj

tást követően elmond
ta, hogy három nappal
ezelőtt az ufók tanul-

munkák érdekessége,
hogy az épület külső

falának festésén - vél
hetően • politikai
okokból - az MSZMP
egyik vezetőjeis részt
vett ecsettel a kezé
hen. A hírek szerint

IpUTTyl
Iv.::2<üron Oxford grófja egyszer egy mély

meghajlás közepén véletlen elfingta magát Er
zsébet királyn6 elött, szégyenében és bánatában
hét esztend6re elutazott. Visszaérkeztekor a ki
rálynő üdvözölte öt, és így szólt: Ó, kedves
gróf, mi már rég elfelejtettük azt a fingot!

(John Aubrey, angol helytörténész)
*

A Szóbeszéd
szilveszteri szatírikus

mellékiete

• Dr. Valach Béla fogor
vos-képviselőnem vé
letlenül visel papu
csot még az önkor
mányzati üléseken is.
Mint az újságíróknak
elmondta: évekkel
ezelőtt úgy feltörte a
lábá t a m unkásőr

csizma, hogy azóta a
cipőt nem tűrt..•

• Az MSZMP helyi szerve
zete bejelentette, hogy
az 1996-os világkiállí
tás idején a gyomai
strandon szeretné meg
rendezni a Veterán
Kommunisták Világ ta
lálkozóját, melyre szá
mításaik szerint mint
egy 60 ezer résztvevőt

várnak. Az önkonnány
zat úgy döntött, hogy a
strand területe nem al
kalmas e célra, ezért a
világtalálkozó heLyszí
néül a Szibériai síksá
gotjavasolták.

• Cellai József endrődi

alpolgármester tájé
koztatta az őnkor

mányzatot, hogy
amennyiben nem eme-
ik meg a jelenlegí havi
IB ezer forintos tiszte
letdíját, illetve öltség
téritését, úgy 40 napos
éhségsztrájkba kez ...

o :Befejeződött az end
_"d atolikus temp

.: lújítása. A

Szilveszteri bohókás, humoros, szatirikus oldalunk nevéhez
így télvíz idején talán a hócip6 név jobban illett volna, de hát azt
már évekkel ezelőtt "elorozta" el61pnk a havonta megjelenő
népszeru Hócipő szerkeszt6gárdája. Igy a Szóbeszédnek a Ka
lucsni jutott, ami persze helyesen írva kalocsni és - mint mindenki
tudja - sárcipőt jelent. Igaz a Kalucsni valószínűleg mégiscsak
jobban illik városunkhoz, amely mint a népnyelv is mondja
nyáron poros, télen sáros. Egyébként pedig a kalucsni is éppúgy
tele lehet, mint a hócip6. Most az esztendö végén némi humorral
töltöttük meg a Szóbeszéd Kalucsniját, amely remélhet61eg el
nyeri tetszésüket. Kezdjük hát a Kalucsni Hírekkel.



Anyertesek
A novemberi keresztrejtvé- ugyanakkor sikeres lesz. Min-

nyünk helyes megfejtése egy denesetre a rejtvénykészít6 hi-
kissé bonyolultnak bizonyult. bája miatt lehetett ennyi eltér6
A helyes megfejtés: megfejtés. Emia!t olvasóink

"Milyen lesz az új eszten- elnézésétkérjük. Ime a nyerte-
dő? Kiszámíthatatlan és vé- sek: 2 kiló halat nyert Ladnai
ges." Sándorné (Gyomaendr6d,

Volt olvasónk, aki szerint H6sök u. 34.), 3 kiló halat ké-
.az újév kiszámíthatatlan lesz szíthet el az ünnepi asztalra
és vizes. Mások szerint inkább Baráth Józsefné (Gyomaend
kiszámíthatatlan és borús. Op- r6d, Nagy Sándor u. 9.),5 kiló
timistább olvasóink azt írták, hallal pedig Kovács Tibor
hogy az újév kiszámíthatatlan (Gyomaendrőd, Bajcsy u.

Vizszintes: 1. A film, a szinhaz világában élőkről szóiG
megállapítás elsó része (zárt betük: A, S, N, A, M) 14
Etele~. izesitésére h~sznál; anyag. 15. Kisebb diszdobúz.
16. Nőszirom 18 Izraeli politikus (Abba) 19 Kocsma
része' 20....d·ltalia. kerékpáros körvers"~y 21. Esni kezc
az eső 23. Torta dísze lehet. 24. Az ,ItrIum és a tantál veo·
yjele 25. Pálcát tör fel'lt1<:' 26 Római bucsuszó. 27 Terc
egynemű betüi. 28. Mult százarji orosz zeneszerzö. kri·
tikus. 29 A magyarsilgba beolvarlt törók nép. 30. One ..
lánc. 31. Kegyetlenségéről hJrhedt római császár. 33 A
rnáj állal t"rmelJ emésztőnedv 34. Munkadarabr 36. Inverz
luggvi,ny típusa. 38 Zokogó. 40 Csukasze!et ' 41
egyrptom rövid neve. 43. Becézett férfinév. dS. Ridegen
komor. 46. Veterán diszkoszvető (Ferenc). 48. Henry
Salv'ldor slágere volt. 50. Parancsnok. ~öviden. 51.
Előszoba. tágas csarnok 52. Nevetlető sZlnésznó. 53
FrlsJ I<.eltezésű 54. Cseh helyesles. 55 Kup palástjá n
huzh;JlÖ egyenE:s. 56 Zsirkő. 57 Gondban vall ' 58 Jean·
Paul Srlrtre kötf;te. 59. Eszak-olasz 'J;)ros névválJozata.
60 A Föld törtenetében az élet keletkezésének kor:'7<lk~.

F~? Am~~rl~MI oooénekes.
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A nyeremény
E havi keresztrejtvényünk

megfejtését 1993. január ll-éig
kérjük beküldeni a Sz6beszéd
szerkeszt6ségének címére: 5500
Gyomaendr6d, Kossuth u. 18.
Most csupán egyetlen egy, de an
nál szenzációsabb nyereményt
sorsolunk ki a helyes megfejtést
beküld6k között. Évvégi f6nyere
ményünk egy 12éves, némi felújí
tásra vár6, ugyanakkor érvényes
múszaki vizsgával rendelkez6, fe
hér színíi kis Polski Fiat. A len
gyel kiskocsi felbecsülhetetlen
értékű, de az aut6piaci hírek sze
rint barátok között is megér úgy
20-30 ezer forintot. Most tehát
igazán megéri megfejteni a ke
resztrej tvényt, s a levelezoiaprane
felejtsék el felragasztaní az itt ta
lálhat6 Sz6beszéd emblémát. A
sorsoláson ugyanis csak ezek a
szelvények vehetnek részt. A sor
solásra felkértük városunk pol
gármesterét, dr. Frankó Károlyt,
aki a helyes megfejt6k közül ki
sOTsolja a szerencsés nyertest, aki
nek nevét a januári Szóbeszédben
közöljük.

A Mozgáskorlátozot
tak Békés Megyei Egye
sületének gyoma
endrtJdi csoportvezettJ
sége kellemes kará
csonyi ünnepeket és
boldog új esztendtJt kí
ván a tagságnak!

Továbbá tudatják a
tagsággal, hogy 1993.
január 5-tM minden
kedden este 17 órától a
Katona József MaveltJ
dési Központban tartja
a szokásosfogadónapot
és klubfoglalkozásait,
melyre minden sorstár
sat szeretettel várunk.

Szedés és nyomtatás: SZARVASPRINT •
H·T. Kft.
5540 Szarvas. Kossuth u. 18. TeVFaJc
11-084.
Ügyvezető igazgató: Hornok Péter
ISSN: 1215-8623

Szeri<esztőség:

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u_ 18.
Kiadja: a REKLlNE STUDIÓ
Felelős kiadó: Homok Ernő

Csőke János titkár
L~::::::::::::::::::::::::~J
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, 'SZO-
ESZÉD

FÜGGETLENVÁROSl HAVILAP
Felelös szerkesztő:

HornokEm6

131.) büszkélkedhet. A Körö
si Halász Szövetkezet által
felajánlott friss, tisztított halat
szerencsés olvas6inka szövet
kezet halboltjában a Kossuth
úton vehetik át.

1098

Függóleges: 2. Levegőt összenyomó. 3. GyŐr·Moson.

Sopron rne>lyel község. 4. A Táncoló juhász c. szobor
alkotoja (MikloS). 5 Szinezék alkotórészei 6. Véredeny. 7.
Ábécénk "tolsó betüje. 8. Tiz évszázados. 9. Mell. kbltói
szóval. 10. Szomb31helyi patak. 11. Rostnövény. 12.
Kettős betü. forditva. 13. Hegyekben honos gyógynövény.
14. A megállapítás befejező része (zárt betúk: L, M, Sz).
: 7. Betüllibát ejt. 21. Majd' belepusztul a 'só'lárgásba 22.
Iskolárai híms angol város. 23. Némei iró (Hans). 25.
...kapitány: rang volt a kuruc seregben. 26. Tavas: ninc~

nélküle' 28..Croce: firenzei templom. 29 Tbbb orsza9
fizetőeszköze 32 Kocházdt. 35. Szerencselovag. 3;
Gépkocsi-tulajdonosok egyesülete. 39 Időegyseg. 42
Mértékegységben ezerszerest jelent. 44. A Sze~lüvegest'h

c. film rendezoje (Sándor). 47. A klór vegYJele. 49. Morze
a·beTü. 50. lIaltartó edény. 52 Fizetett t<lPS 53 A Szaln.l
mellékfolyója. 55 Leányaparja. névelbvel. SG A tea illk~

lo;dja. 58. Kaolin alkotórésze' 59. Ma~lar e~ Ilb~nonl ilutal,
jelzése. 61. Fel hizó ' 62. Kemenceben l'S tömt'gben IS

van. 63. Betü kiejtve.
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17 V Antal, Antónia 17 Sz Donát 17 Sz Gertrúd, Patrik 18 V Andrea, Ilma 17 H Paszkál 17 Cs Laura, Alida
18 H Piroska 18 Cs Bernadett 18 Cs Sándor, Ede 18 K Erik, Alexandra 18 P Arnold, Levente
19 K Sára, Márió 19 P Zsuzsanna 19 P József, Bánk 19 H Emma

19 Sz Ivó, Milán 19 Sz Gyárfás
20 Sz ~ábián, Sebestyén 20 Sz Aladár, Álmos 20 Sz Klaudia 20 K Tivadar 20 Cs Bernát, Felicia 20 V Rafael
21 Cs Agnes 21 V Eleonóra 21 V Benedek 21 Sz Konrád 21 P Konstantin 21 H Alajos, Leila
22 P Vince, Artúr 22 H Gerzson 22 H Beáta, Izolda 22 Cs Csilla, Noémi 22 Sz Júlia, Rita 22 K Paulina
23 Sz Zelma, Rajmund 23 K Alfréd 23 K Emőke

23 P Béla
23 V Dezső 23 Sz Zoltán

24 V Timót 24 Sz Mátyás 24 Sz Gábor, Karina 24 Sz György
24 H Eszter, Eliza 24 Cs Iván

25 H Pál 25 Cs Géza 25 Cs Irén, írisz 25 V Márk
25 K Orbán 25 P Vilmos

26 K Vanda, Paula 26 P Edina 26 P Emánuel 26 H Ervin
26 Sz Fülöp, Evelin 26 Sz János, Pál

27 Sz Angelika 27 Sz Ákos, Bátor 27 Sz Hajnalka 27 K Zita, Mariann 27 Cs Hella 27 V László
28 Cs Károly, Karola 28 V Elemér 28 V Gedeon, Johanna 28 Sz Valéria 28 P Emil, Csanád 28 H Levente, Irén
29 P Adél 29 H Auguszta 29 Cs Péter 29 Sz ~ Magdolna 29 K Péter, Pál
30 Sz Martina, Gerda 30 K Zalán 30 P Katalin, Kitti

30 V Pünkösd, Janka, Zsanett 30 Sz Pál
31 V Marcella 31 Sz Árpád 31 H Pünkösd, Angéla, Petronella

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
1 Cs Tihamér, Annamária 1 V Boglárka 1 Sz Egyed, Egon 1 P Malvin 1 H Marianna 1 Sz Elza
2 P Ottó 2 H Lehel 2 Cs Rebeka, Dorina 2 Sz Petra 2 K Achilles 2 Cs Melinda, Vivien
3 Sz Kornél, Soma 3 K Hermina 3 P Hilda 3 V Helga 3 Sz Győző 3 P Ferenc, Olívia
4 V Ulrik 4 Sz Domonkos, Dominika 4 Sz Rozália 4 ~ Ferenc 4 Cs Károly 4 Sz Borbála, Barbara
5 H Emese, Sarolta 5 Cs Krisztina 5 V Viktor, Lőrinc 5 K Aurél 5 P Imre 5 V Vilma
6 K Csaba 6 P Berta, Bettina 6 H Zakariás 6 Sz Brúnó, Renáta 6 Sz Lénárd 6 H Miklós
7 Sz Apollónia 7 Sz Ibolya 7 K Regina 7 Cs Amália 7 V Rezső 7 K Ambrus
8 Cs Ellák 8 V László 8 Sz ~ária, Adrienn 8 P Koppány 8 H Zsombor 8 Sz Mária
9 P Lukrécia 9 H Emőd 9 Cs Adám 9 Sz Dénes 9 K Tivadar 9 Cs Natália

10 Sz Amália 10 K Lőrinc 10 P Nikolett, Hunor 10 V Gedeon 10 Sz Réka 10 P Judit
11 V Nóra, Lili 11 Sz Zsuzsanna, Tiborc 11 Sz Teodóra 11 H Brigitta, Gitta 11 Cs Márton 11 Sz Árpád
12 H Izabella, Dalma 12 Cs Klára 12 V Mária 12 K Miksa 12 P Jónás, Renátó 12 V Gabriella
13 K Jenő 13 P Ipoly 13 H Kornél 13 Sz Kálmán, Ede 13 Sz Szilvia 13 H Luca, Ottília
14 \ Sz Örs, Stella 14 Sz Marcell 14 K Szeréna, Roxána 14 Cs Helén 14 V Aliz 14 K Szilárda
15 Cs Henrik, Roland 15 V Mária 15 Sz Enikő, Melitta 15 P Teréz 15 H A.lbert, Lipót 15 Sz Valér
16 P Valter 16 H Ábrahám 16 Cs Edit 16 Sz Gál 16 K Odön 16 Cs Etelka, Aletta
17 Sz Endre, Elek 17 K Jácint 17 P Zsófia 17 V Hedvig 17 Sz Hortenzia, Gergő 17 P Lázár, Olimpia
18 V Frigyes 18 Sz Ilona 18 Sz Diána 18 H Lukács 18 Cs Jenő 18 Sz Auguszta
19 H Emília 19 Cs Huba 19 V Vilhelmina 19 K Nándor 19 P Erzsébet, Zsóka 19 V Viola
20 K Illés 20 P Állami ünnep, István, Vajk 20 H Friderika 20 Sz Vendel 20 Sz Jolán 20 H Teofil
21 Sz Dániel, Daniella 21 Sz Sámuel, Hajna 21 K Máté, Mirella 21 Cs Orsolya 21 V Olivér 21 K Tamás
22 Cs Magdolna 22 V Menyhért, Mirjam 22 Sz Móric 22 P Előd 22 H Cecília 22 Sz Zénó
23 P Lenke 23 H Bence 23 Cs Tekla 23 Sz Nemzeti ünnep, Gyöngyi 23 K Kelemen, Klementína 23 Cs Viktória
24 Sz Kinga, f<incső 24 K Bertalan 24 P Gellért, Mercédesz 24 V Salamon 24 Sz Emma 24 P Ádám, Éva
25 V Kristóf, Jakab 25 Sz Lajos, Patrícia 25 Sz Eufrozina, Kende 25 H Blanka, Bianka 25 Cs Katalin, Katinka 25 Sz Karácsony, Eugénia
26 H Anna, Anikó 26 Cs Izsó 26 V Jusztina 26 K Dömötör 26 P Virág 26 V Karácsony, István
27 K Olga, Liliána 27 P yáspár 27 H Adalbert 27 Sz Szabina 27 Sz Virgil 27 H János
28 Sz Szabolcs 28 Sz Agoston ~8 K Vencel 28 Cs Simon, Szimonetta 28 V Stefánia 28 K Kamilla
29 Cs Márta, Flóra 29 V Beatrix, Erna 9 Sz Mihály 29 P Nárcisz 29 H Taksony 29 Sz Tamás, Tamara
30 P Judit, Xénia 30 H Rózsa 30 Cs Jeromos 30 Sz Alfonz 30 K András, Andor 30 Cs Dávid
31 Sz Oszkár 31 K Erika, Bella 31 V Farkas 31 P Szilveszter

SZIKRA GÁZKAZÁNOKGYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA
A Rekline Studió köszönetet mond a 2. sz. Általános Iskola sportolóinak a fotók e1készítéséhez nyújtott segítségért.
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Húsz éves a Rumba

Akarácsonyi
ajándékszelvények

nyerte ei
A Szóbeszéd novemberi számában ta

lálható ajándékszelvényeket kellett be
küldeni olvasóinknak a szerkeszt6ségbe.
Az ajándékszelvények népszefÚségét mi
sem jelzi jobban, JlOgy a postás nem
gy6zte hordani az Onök levelez61apjait.
Osszesen 832 levelez61ap, illetve aján
dékszelvény érkezett a !l1egadott, decem
ber 15-i határid6ig. Ime a sorsolás
eredménye:

A DV-WA Kft. ajándékát, egy video
és egyaudiokazettát nyert Buza Beatrix
(Gyomaendr6d, Szabadság u. 4.).

Uhrin Erzsébet fényképész ajándé
kát, az egyik gyermekfényképez6gépet
szacs Orsolya (Gyomaendr6d, Vásártéri
ltp. B/A. 3/9.), a másikat Zöld Viktória
(Gyomaendr6d, Kis B. u. 37.) nyerte.
Mindkét fényképez6géphez színesfilm is
jár.

A Color Shop Papírbolt ajándékát,
egy doboz Lego-t nyert Hanyecz Gábor
(Gyomaendr6d, Nyárszegi u. 3.) olva
sónk..

A gyomai Dreher Söröző 1000 forint
értékű ajándékát Gyöngyösi Gabriella
(Gyomaendr6d, Kölcseyu. 12.) veheti át.

A Prominent Bt. által felajánlott há
rom játékautót pedig Nemes Dániel
(Gyomaendr6d, Sugár u. 4.) kapja.

A nyertesek az ajándékokat szerkesz
t6ségünkben (Gyomaendr6d, Kossuth u.
18.) vehetik át, december 24-én délel6tt,
vagy december 28-án szintén délel6tt. A
nyerteseknek és minden kedves olvasónk
nak kellemes karácsonyt és boldog új
esztendlJt kívánnak az ajándékokat fel
.ajánló cégek, és vállalkozók!

nyen részt vett dr. Frank6 Károly pol
gármester és dr. Farkas Zoltán alpolgár
mester is. Az esti bálat dr. Farkas
alpolgármester nyitotta meg, ezt követő
en pedig a táncpedagógusi munka elis
meréseként ajándékot kapott Megyeri
Lászl6 és felesége Megyeriné Csap611
dik6. (Képünkön az esti táncbemutató
egyik részletét látják.)

November 28-án a Katona JózsefMű
velődési Központ a Rumba Társastánc
Klub 20 éves évfordulója alkalmából ju
bileumi rendezvényt szervezett. Délután
táncverseny és táncbemutató volt a
Bethlen Gábor mezőgazdasági iskola
tomatermében, este pedig a klub elmúlt
két évtizedét bemutató kiállítást nyitotta
meg Nyíri Lajos táncpedagógus a műve
lődési központban. Az ünnepi esemé-

A Katona József Művelődési Központ ezúton is megköszöni azok támogatását,
akik a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő RUMBA Társastánc Klub rendezvé
ny~ihez hozzájárultak, ezáltal el6segítették az ünnepség sikeres megvalósulását:

Adám Gyöngyi, Dávid Istvánné, Dreher $ö,:öző, Endr.ődi Cipész Szövetkezet,
Fundy-Wafer Kft., Gyomaendrőd és Vidéke AFESZ, FAFERT Kft., Farkas Sándor
né, H6technikai és Gépipari Kft., Hunya István, IPARKER Kft., Jenei Lászlóné,
Kalmár László, Lakatos Nyomdaipari Kft., Lizák István, Művelődési Minisztérium,
Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzakközép-és Szakmunkásképző Iskola, II. sz. Nyug
díjas Klub tagjai, Pecten KFt., Polgármesteri Hivatal Gyomaendrőd, Szarvasprint
H-T Kft., Széchenyi Vadásztársaság, Timár András.
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