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els6 gyermekének örülhet - el
mondta, hogy a sorsnak: kö
szönhet6en 6 is, férje is, s most
els6 gyermekük is dr. Csaba
Kálmán f6orvos segítségével
jött a világra. Ha több ezer fo
rintos életbiztosítást nem is tu
dunk felajánlani, de jó
egészséget és sok szerencsét
kívánunk az év első babájá
nak.

~

BABA]
Évek óta hagyomány már,

hogy az újesztend6 els6 pilla
nataiban született babák közül
a szerencséseket a biztosító
megjutalmazza. Gyomaend
r6dön az 1993-as esztend6 el
s6 babája január 4-én délután
4 órakor született. Soczó Zsu
zsa Roxana 3450 grammos
súllyal jött világra, s 56 centis
magassággal dicsekedhet. Az
anyuka Szeret6 Zsuzsa - aki
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Vizsgálat az öregek
napközIotthonábanAz önkormányzati testl(ler

január f2-én mintegy há
romórás vita után úgy dön
tölt, hogy fegyelmi eljárást
indít GelLai Józsefné eLLen. A közelmúltban ugyanis a
gondozási központnál, azaz az öregek napköúotthona
inál eLLenőrzést végeztek, melynek során egyértelmtivé
vált, hogy helytelen módon kezelik többek között az
idős emberek pénzét, s ez félreértésekre adhat okot. A
hiányosságok évek óta ismétlődő jelleggel fordulnak
elő...

(2-3. oldal)

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
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Vizsgálat az öregek napköziotthonában

Fegyelmi eljárás Gellainé ellen
".

Kényesnek tünő ügy került január l2-én az önkormány
zati testület elé. Többek közt erre is felhívta a képviselők

figyeimét a polgármester hosszas bevezetőjében, melyben
elmondta, hogya hivatal dolgozóinak az intézményekben
történő alkalmankénti ellenőrzés is feladata.

- Ez is a munkájukhoz tM
tozik, még akkor is, hogy ha
egyesek ezt úgy értékelik,
hogy mások dolgaiban vájká
lunk, ellenőrizgetünk.Az
Egészségügyi és Szociális In
tézmények Gondnoksága
1989. óta már többllalkalom
mal is végzett ellenőrzéseketa
gondozási központnál, azaz az
öregek napközi otthonainál.
Már az első ellenőrzés során
egyértelművé vált, hogy hely
telen módon kezelik például
az idős emberek pénzét, s ez a
tény félreértésekre adhat okot.
Öreg emberekről van szó, akik
nem igen vannak tisztában az
zal sem, hogy merre tMt a vi- .
lág. Ugyanakkor nyugdíjat
kapnak, pénzük van, s csak
egyszer történjen meg, hogy
valamelyikőjük, esetleg hoz
zátartozójuk kifogást emeljen,
hogy pénzek tűnnek el. 1990
ben újabb vizsgálat történt, S a
dolgok ugyanúgy folytak.
Most 1992. év végén az ellen
őrzés szintén ugyan ezeket a
hibákat táta fel. Számomra
érthetetlen, hogy a vezető,

Gel/ai Józsefné semmit sem
okult az ellen6rzések tapasz
talataiból, s éppúgy zavarba
hozóan helytelenül dolgoznak
évek óta. Ez az intézmény, az
öregek napköziotthona 32 el
múlt években rangot vívott ki,
s nem tehetjük meg, hogya
hibákat szőnyeg alá seperjük.
Mi csupán rendet akarunk és
olyan munkát, amelynek be
csületességéhez nem férhet
kétség - mondla többek között
a polgármester.

Lehetőség a
visszaélésre...
Az Egészségügyi Gond

nokság múlt év októberében
és novemberében részletes
belső ellenőrLést tartott a szó
ban forgó inlézményeknél, és
megállapítolL.1, hogy a pénzek.
lelélek kezelése nem megfele
W. s ugyan ilyennek ítélte a
vagyonvédcImet is. ,,A fellli
hiúllyosságok ismétlIJc/ö jel-

leggelfordulnak elél a gondo
zási központnál, hiszen ezeket
a hiányosságokat már 1989
ben a gondnokság, mint a bel
ső ellenőrzésért felelős

szervezet feltárta... Az intéz
ményben megnövekedett az
idős betegek száma., akik pén
zének, értékeinek kezelése
különös jelentősséggelbír, hi
szen ezeknek az embereknek
a szellemi képességei olyan
mértékben csökkenhetnek,
hogy nem minden eseményre
emlékeznek vissza, gyakran
magatehetetlenek, fekv6bete
gek. Mind a gondozó, mind a

"gondozott számára az a meg
nyug.tató, ha a letétek kezelé
sére vonatkozó szabályokat
betartják. A visszaélés lehető

sége csak így zárható ki ... "
Megemlíti az ellenőrzés,

hogy az élelmiszer raktárakat
nem ajogszabálynak megfele
lően zárják, húsokat szállíta
nak egyik helyről a másikra,
ugyanakkor ezekről semmifé
le bizonylatot nem vezetnek.

"Figyelemmel arra, hogy
ezek a hiányosságok a gondo
zási központnál egy klub vo
natkozásában ismétlődő

jelleggel fordulnak elő és ezek
megszüntetésének a gondozá
si központ vezetője nem tulaj
donít kellél jelentélséget. az
ellenőrzési jegyzőkönyvről a
polgármestert tájékoztatták.
Az 1989-ben készült ellenőr

zési jegyzőkönyv kiértékelé
sénél a gondozási központ
vezetőjének a figyeimét fel
hívták arra, hogy Bolehovszki
Lászlóné nem alkalmas az
idősemberek pénzkezelésével
kapcsolatos feladntok ellátá
sára, ennek ellenére a mostani,
utolsó ellenőrzés során a gyo
mai gondozóházban ismétel
ten Ő volt megbízva ezzel, és a
szabályokat "UJst sem tartolla

"be... A gyomai gondozóház
ban - Mirhóháti u. l-3. - az
ellenőrzési időszak alatt az
idős emberek pénzének keze
lése nem megnyugtató. és a
gondozási központban a va
gyonvédclem. így a raktárak
kezelési, az élelmiszerek szjl-

lítása a különböző intézmé
nyek között nem jogszabály
szerü... "

Nincs
bizonyíte1c

A város képviselőtestületé

nek, mint munkáltatónak arról
kellett dönteni, hogy indít-e
fegyelmi eljárást Gellai Jó
zsefné vezető ellen. A több
mint kétórás vitában több kép
viselő is felszólal t.

Dr. Kulcsár László méltá
nyolta a polgármester aggá
lyait, viszont hiányolta
Gellainé nyilatkozatát az el-
-lenőrzések tapasztalatairól. A
polgármester ezzel kapcsolat
ban elmondta, hogy Gellainét
már meghallgatták, de senki
sem lett okosabb: - Nem tudta
megmagyarázni, hogy miért
nem'változotta helyzet 1989.
óta. A válaszok banálisnak
tűnték. Azt sem- értem, hogy
miért lehetett B'olehovszkiné
nak 4 évig ugyan azokat a hi
ányosságokat elkövetni...

Balázs Imre tájékoztatta a
testületet, hogy ő az endrődi

öregek napköziotthona mel
lett dolgozik, s látja, hogy Gel
lainé milyen lelkiismeretesen
végzi a munkáját: - Lehet,
hogy én egy kicsit humánus és
jószívű vagyok, de nem derült
ki, hogy pénz vagy élelmiszer
eltúnt volna. Gellainénak van
annyi pozitívuma, hogya fel
sorolt hibák emellett eltörpül
nek. Dr. Frankó Károly erre
megkérdezte, hogy mit lát Ba
lázs Imre, konkrétan hogyan
végzi munkáját Gellainé. Ba
lázs erre úgy nyilatkozott,
hogy Gellainé szaladgál egyik
napköziotthonból a másikba,
és az is előfordult, hogy az
ölében hozott egy öregasz
szonyt...

Hunya Lajos szerint meg
döbbentő. hogy ez a téma már
ötödik éve napirenden van.
Ezt a szégyenletes dolgot tisz
tázni kell, hogy pont kerüljön
az ügy végére.

Dr. Kovács Béla képviselő

nek - mint mondta - nem túl
meggyőzőek az ellenőrzés

adatai, ezért Gellainé helyé
ben objektív vizsgálóbizottsá
got kérne, hiszen az esetleges

visszaéléseket bizonyítani
kell.

- A vizsgálatbár tárgyilagos
és objektív volt, ám megálla
pításai nem olyan súlyosak,
hogy szankciókat kellene al
kalmazni. Nincs bizonyíték
arra, hogy valakinek el vették
volna a pénzét, bár nincs ki
zárva. Jogállamban viszont
szem előtt kell tartani az ártat
lanság véleimét. Gellainé ide
jét nem kímélve dolgozik, s
nem hiszem, hogy alkalman
ként hazavisz a konyháról
másfél kiló húst, vagy két kiló
sárgarépát - mondta Jenei Bá
lint.

Tíz kiló
marhahús

Bátori Gyula szerint is ké
nyes, már-márpolitikai kérdés
ez az ügy. Most majd kiderül
hogyan foglal állást a testület
gyomai és endrődi része, vala
mint a múlthoz és jelenleg kö
tődő egyének.

Dr. Valach Béla azt mond
ta, hogy a testületnek nem fel
adata az ügyet boncolgatni,
csupán ajegyzőkönyv ismere
tében arról kell dönteni, hogy
elrendelnek-e fegyelmit az in
tézmény vezetője ellen, vagy
sem.

Hangya Lajosné a fegyelmi
eljárás ellen szavazott, hiszen
- mint állította - nem bizo
nyítható a visszaélés, lopás,
csupán ennek a lehetősége áll
fenn. Ezért csak írásbeli fi
gyelmeztetést javasol Gellai
nénak.

Dr. Kulcsár László megkér
dezte, hogy az évekkel ezel6tti
ellenőrzés miért nem helye
zett kilátásba semmiféle
szankciót...

A végén Gellainé olvasta
fel előző este összeírt mentsé
geit, melyb6l az derült ki,
hogy az ellenőrzés hibáiból l
márjs sok mindent kijavított,
és páncélszekrényt is vettek.
A hitelrontáson mindenesetre
sikerült, viszont úgy érLem,
hogy becstelenség az intéz
ményben nem történt csupán
alaki hibákat vétett ünk 
mondta Gell:úné.

A polgármester név szerinti

(folytatás a 3. oh/aloll)
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a COLOR SHOP-ban! Február 1-töI28-ig

KÖNYV ÉS JÁTÉKVÁSÁR a
Color Shop boltban.

Könyvek 20-50 %, Lego és más játékok fO-20
% árengedménnyel.

Holding
el hibát"

H.E.

a

Karzol

és

Buda-Mont

tett az ügyészségen és az Álla
mi Vagyonügynökség illeték
eseinél. Mi az ön véleménye
ezzel kapcsolatban?

- Ezt nem kívánom kom
mentálni.

- Ezek szerint nem tart attól.
hogy az Állami Vagyonügy
nökség esetleg kizárja a Buda
pest Holdingot a privatizációs
tevékenységb/j[?

- A Budapest Holding nem
követett el hibát, tévedést a
Hőtechnilcai és Gépipari Kft.
privatizációjában. A korábban
hűtlen kezelés miatt tett felje
lentés is alaptalannak bizo
nyult. A sok vizsgálat egyikét
végző Priman Kft-nek átad
tunk minden anyagot. s még
nem kaptunk olyan jelzést,
amely szabálytalanságot tárt
volna fel.

Információink szerint a
Hőtechnikai és Gépipari
Kft-re kiírt pályázatot a Bu
dapest Holding döntése
alapján aKarzol Vegyes
és Vaskereskedelmi Kft.
és a Buda-Mont spd. s r. o.
által léfrehozott konzorci
um nyerte meg.

ban részt vevő cégnek köteles
s,ége - a törvényekben és az
Allami Vagyonügynökség el
őírásaiban szereplő elemek
nek megfelelően - a kazángyár
51 százaIéknyi üzletrészét fel
ajánlani a dolgozói kollektívá
nak. Amennyiben erről

lemondanak, úgy még mindig
lehet6ségük van a dolgozók
nak 15 százaIéknyi üzletrészt
kedvező áron kivásárolni. 30
napjuk van a dolgozóknak ar
ra, hogy döntsenek, nyilatkoz
zanak.

- Elárulná, hogy melyik cég
pályázatátfogadta el a bfráló
bizottság?

- Két kft közösen nyújtott
be pályázatot a cég 70 száza
lékának a megvásárlására. A
dolgozói nyilatkozatok és az
adásvételi szerződés megkö
tése előtt azonban nem tartom
szerencsésnek felfedni a pá
lyázó nevét. Egyébként az,
hogy a bíráló bizottság már
letette a voksot, még nem je
lenti azt, hogy szerződéskö

tésre is sor kerül.
- A nyertJ pályázó tehát a

gyár 70 százaléknyi üzletré
szére tart igényt. Mi lesz a ma
radék 30 százalékkal?

- A 30 százaIékot később

értékesítjük, de a dolgozók is
f!legyehetik, igénybe véve az
AVU által biztosított kedvez
ményeket.

- Köztudott, hogya kazán
gyártóI elbocsátott Kun Lász
lóné nemcsak Szujó Zoltán
igazgató. hanem a Budapest
Holding ellen is feljelentést

neJn
Január 7-én délután mun

kásgyűlést tartottak a Hőtech

nikai és Gépipari Kft-nél.
Részt vett a gyűlésen a kazán
gyárprivatizációját végzőBu
dapest Holding privatizációs
igazgatója, Kuti Béla és Deme
Zoltán országgyűlési képvise
lő is jelen volt. A kft-vé alakult
vállalatot a közeljövőben érté
kesítik, s a lapokban meghir
detett pályázatra több
érdeklődő is jelezte vásárlási
szándékát.

Kuti Béla a Szóbeszédnek
elmondta, hogyakazángyár
megvásárlására vonatkozó pá
lyázatokat a bíráló bizottság
már értékelte, s egyet ki is vá
lasztottak, amely a kiírásban
szereplő tartalmi és formai kö
vetelményeknek megfelel. A
január 7-i munkásgyűlésen

többek között erről is tájékoz
tatták a dolgozókat. .

-A Budapest Holdingnak,
mint a privatizációs program-

......................... ··············:;:;:;:~r:;::·:··· :;:::::·:·:t~ it
·:·:····:=-··:;:~:\f:::::::··········

Kuti Béla:

"A Budapest
követett

(a .2. oldalfolytatása)

szavazást javasolt. Ennek
alapján dr. Farkas Zoltán, Sze
rető Béla, Kruchió Lajos, Hor
nokné Németh Eszter, Bátori
Gyula, Martinák Csaba, dr.
Kovács Béla, Homok Béláné,
Gcllai József, Hunya Lajos,
dr. Valach Béla, dr. Frankó
Károlya Cellai Józsefné ellen
lefolytatandó fegyelmi eljárás
mellett döntött. Dr. Kulcsár
László, Hangya Lajosné,
Knapcsek Béla, Balázs Imre,
dr. Koleszár József és Jenei
Bálint ez ellen szavazott

Az utolsó szó jogán az ülé
sen szintén részt vevő Bole
hovszki Lászlóné tájékoztatta
a testületet arról, hogya közel
múltban a 70 éves apósa házá
nál megállt egy fehér nyugati
kocsi, s a sofőr mellől egy jól
öltözött nő szállt ki, s azt
mondta, hogy őt ide 10 kiló
marhahúsért küldték. Miután
kiderült, hogyapósom házánál
nincs húsbolt, így elnézést kért
és elment. - Szerintem a fehér
kocsi a polgármesteri hivatalé
vol t - állította nem kis felzúdu
lást keltve a hallgatóság köré
ben Bolehovszki Lászlóné...

H.E.
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- 1250 hektár 6szi búzát
vetettünk el, melyb61 700
hektár közös, tehát szövetke
zeti terület, a többi bérle
mény és háztáji. Az összes
földterületet felszántottuk, s
el6 van készítve a tavasziak
alá. Vásároltunk 45 ezer liter
gázolajat - említi Iványi
Miklós elnök, az idei indu
lást.

A barornfiágazatol felszá
molják, a juhászatot bérbe
adták, s a bérl6 idén az
állományt is megvásárolja.
A szarvasmarha ágazat az el
múlt három évben ugyan
mindig veszteséges volt, ám
felszámolni nem akarják.
Remélik, hogy el6bb utóbb
rendezni fogj;ík a tejárakat.
Mivel csökkent a szövelke
zet földterülete, ezért január
végén újabb gépárverést ren
deznek. A szövetkezet azon
egységeit, amelyek önállóak
tudnak lenni - szervízmú
hely, faüzem, lakatos üzem,
gumiszerel6 műhely - azokat
az ott dolgozók méItányos
árbn bérelhetik ki a szövet
kezett61, s a szerszámokat
pedig megvásárolhatják a
dolgozók - tudtuk meg az el
nökt61.

Autóalkatrész
50 O/o-OS áron
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szám alatti üzletben. -.J
Telefon: 86-607
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A Gy6zelem Tsz 46 millió
forintos tartozása miatt a
Szarvasi Hitelbank kérte a
tsz felszámolását. A bíróság
azonban még nem döntött.
Iványi Miklós elnök kizárt
nak tartja, hogy a tartozást ki
tudnák egyenlíteni. Kérték
is, hogy ütemezzék át egy 5
éves id6tartarnra az adóssá
got, mert ebben az esetben
rendezni tudnák a tartozáso
kat. Némi büszkeséggel em

.líti az elnök, hogy a tavalyi
rendkívüli aszály mellett,
múlt év augusztus l-t61 év
végéig még így is 24 millió
forintot tudtak törleszteni.

Közben múlt év december
IS-án a tsz közgyúlésén a
369 jelenlév6 tsz tag egyhan
gúlag döntött az átalakulás
ról. Megválasztották a 7 tagú
igazgatóságot: Csúvár La
jos, Fülöp Zoltán, Kiszely
Sándor, Kruchió János, Pa
róczai József, Varjú László,
és Iványi Miklós, aki egyben
az igazgatóság elnöke. Há
rom tagú felügyel6 bizottsá
got választottak, melynek
tagjai: Szabó Balázsné, Gel
lai István, és Pusztai Mátyás,
mint elnök. A tsz neve Gy6
zelem Mez6gazdasági Szö
vetkezetre változott.

Szó- Beszéd

,
vege

összesen mintegy 20 millió
forintért teljesen elkeIt.

A Nagylaposi kerület épü
letei és a sertésállomány
szintén elkeit, az új tulajdo
nos a Fortiko Kft. tovább
működteti a telepet. Az l-es
kerületben, a szarvasi út mel
lett a központi iroda vár gaz
dára 2,5 millió forintért.
Ugyancsak érdekl6d6ket
várnak a gabonatisztító és a
tároló megvételére. Ennek
ára 6,5 millió forint. A volt
javítóműhelyt pedig 3 mil
lióért ajánlják. Nem sikerült
még értékesíteni a volt takar
rilánykever6 rruUomépületet,
melynek ára a berendezések
kel együtt 3,5 millió forint.
Az Endr6di úti tsz-központ
épületére is keresik a vev6t,
s aki nem sajnálja az 5 milli
ós vételárat, az máris jelent
kezhet.

A pulykatelepeket a fel
számoló bérbeadta, a megvá
sárlásra is van már
érdekl6d6. A kacsatelepet
működtet6korábbi szakcso
port kft-vé alakult, s így vette
bérbe a telepet, és már vételi
ajánlatot is tett.

Február IS-án és 19-én
földárverés lesz a polgár
mesteri hivatalban. Az els6
nap a Béke Tsz mintegy 320
hektárnyi, a második nap kö
rülbelül 400 hektámyi terü
letére lehet licitálni. A tagi
részaránytulajdonosok, va
lamint a föld nélkül belépet
tek részére mintegy 1300
hektár földterületet jelöltek
ki, kárpótlásra pedig össze
sen 3000 hektárt.

BékeA

4

indult a "Csipet" -ben!
Minden film egy napra SO 'forint. Jó minőségű

filmek, új kazetták. Folyamatos a PREMIER
FILMEK megjelenése. Kérem tekintse meg a bővülő

választékot! Gyoma, Fő út 188.
Nyitva:

hétköznap 8.30- 17.00-ig, szombaton
9.00-12.00-ig.

VIDEOKAZETTA KÖLCSÖNZÉS

Múlt év április S-án kez
d6dött meg a Béke Tsz fel
számolása, melyet a Tisza
Reorg Kft. végez. A megszű

n6ben lév6 szövetkezet ma
már semmiféle tevékenysé
get nem folytat, s egy éjjeli
6rön és két raktároson kivül
még hat dolgozó segítkezik a
felszámolásban. Most fizetik
egyébként az 1992. évi föld
járadékot, valamint a végki
elégítéseket.

Pelle László felszámoló
biztos lapunknak elmondta,
hogy az utolsó pillanatig re
ménykedett, hogy múlt év
végére vagy az l-es vagy a
2-es kerületben megalakul
egy új tipusú szövetkezet.

- Sajnos nem volt annyi
kezdeményez6 készség a
szövetkezet vezet6iben,
hogy maguk köré csoporto
sítsák a dolgozókat. Igaz a
tsz-tagok sem lelkesedtek.
Pedig ellenkez6 esetben pél
dául a gépvásárlásoknál él
vezhették volna a törvény
adta el6jogokat a kivülálló
vásárlókkal szemben 
mondja Pelle László.

A felszámolás során eddig
4 gépárverés volt és két alka
lommal tartottak épületárve
rést. A tapasztalatok szerint a
volt tsz~tagok, akik a gépe
ken dolgoztak, igyekeztek
kenyérkeres6 munkaeszkö
züket kivásárolni. Egy-egy
gép megvételére többen is
összefogtak. A nagy gépeket
inkább a vállalkozások, kft-k
vették meg, s hozzá is fogtak
az általuk bérelt földek mű

veléséhez. Pelle Lászlótól
megtudtuk, hogy a géppark
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A két millió forint nem

tűnt e/~ csak •nIncs meg. • •

A főkönyvelő-helyettesnek felmondtak
Hová tűnt a Győzelem Tsz-ból 2 millió forint?

Kérdezi szerkesztőségünktól egyik olvasónk, és kéri
járjunk utána annak a fölöttébb furcsa eseménynek,
melynek eredményeként a főkönyvelő helyettesnek
távoznia kellett a szövetkezettól.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Iyettest, s közölte velük,
hogy emiatt egyik6jüknek
távozniuk kell a tsz-t61. Az
ügy a vezet6ség elé keruIt, s
úgy döntöttek, hogy a f6
könyvel6 helyettesnek mon
danak fel.

Mind a .ketten hibásak, a
f6könyvel6 azért mert sza
bálytalanságot követett el, a
helyettes pedig azért, mert
nem figyelmeztetett erre. Je
lenleg könyvszakért6 vizs
gálja, hogy az 1 millió 709
ezer forint jár-e egyáltalán a
fehérvári dolgozóknak, s ez a
vizsgálat majd eldönti a f6
könyvel6 fele!6sségét is 
mondta Iványi Miklós.

-oke-

Ir

A számítástechnika kalmestere
a

PROFISOFT
számítástechnikai BT.

hogy éppen ennyi pénzzel
tartozik a megszúnt részleg
dolgozóinak, s hogy ezjogos
követelés - mondja Iványi
Miklós, akit november 15-ig
err61 a kifizetésr61 sem a f6
könyvel6, sem a helyettese
nem tájékoztatott, s6t a volt
részlegvezet6 sem számolt
még el, hogy melyik dolgo
zónak mennyi pénzt fizetett
ki.

Iványi Miklós magához
kérette a f6könyvel6t és a he-

Keresse a Profisoft BT üzletét GyomaendrtJdön a Ft} út
173-17CJ. szám alatt! Számítógépek, STAR nyomtatók,
szoftverek, számítástechnikai tartozékok, irodagépek,
telefaxok, telefonok, intelligens könyvellJprogranwk
széles választéka, adótanácsadás Békés megyében a

LEGOLCSÓBB ÁRAKKAL váljuk kedves vásárlóinkal!
I •.••.•.•••••••••....••••••••..••.•••••• j

Alkotmány Tsz. által kijelölt
139 hektárnyi földre lehet li
citálni.

Február 5-én 9 órakor a
Polgármesteri Hivatalban a
Gy6zelem Tsz. 251 hektár
nyi földjére várják a vev6ket.

Február 17-én 9 órától a
Polgánnesteri Hivatalban a
Lenin Tsz. által kijelölt 231
hektárja kerül árverésre.

Másnap, február IB-án 9
órától ugyanezen a helyszí
nen a béke Tsz 323 hektárját
árverezik, majd február 19
én ugyanitt szintén a Béke
Tsz által kijelölt 348 hektárra
lehet licitálni.

megszüntetett székesfehér
vári részlegünk volt vezet6
jét, hogy amennyiben mód
lesz rá, úgy vegye föl a pénzt,
s ezt követ6en itt, Gyoma
endr6dön a tsz pénztáránál
számoljon el vele - tájékoztat
IványiMiklós. - A vezet6ség
még 1991-ben hozott egy
olyan határozatot, hogy min
den 1000 forint feletti kifize
tés csak elnöki engedéllyel
történhet. Múlt év szeptem
ber 14-én, amikor éppen Bu
dapesten tartózkodtam
hivatalos ügyben megjelent
Gyomaendr6dön a tsz pénz
táránál a volt részlegvezet6,
és hozott l millió 709 ezer
forintot. Az összeget befizet
te, ám azonnal fel is vette a
pénztártól a f6könyvel6nk
engedélyével. A volt rész
legvezet6 arra hivatkozott,

A Békés Megyei Kárren
dezési Hivatal Gyomaendr6
dön februárban hét
földárverést tűzött ki.

Február másodikán 9 óra
kor a Polgármesteri Hivatal
ban a Körösi Állami
Gazdaság által kijelölt ter
m6föld területre licitálhat
nak.

Február 3-án 9 órától
ugyancsak a Polgánnesteri
Hivatalban az Alkotmány
Tsz. 275 hektárnyi területére
tűztek ki árverést.

Másnap február 4-én
ugyancsak 9 órától a Polgár
mesteri Hivatalhan ismét az

Iványi Miklós a Gy6zelem
Mcz6gazdasági Szövetkezet
elnöke az üggyel kapcsolat
ban elmondta, hogya tsz-nek
1990. december 31-ig Szé
kesfehérváron múködött egy
átalánydíjas részlegük,
amely többek között épület
karbantartássai, lakatos tevé
kenységgel foglalkozott, s
alkalmanként különböz6 cé
geknél, például udvartakarí
tást és cserjeirtást is
végeztek. A Péti Nitro
génmúveknél a tsz részlege
cserjeirtásra vállalkozott. A
munkát el is végezték ám
id6közben a Péti Nitro
génmúveknél felszámolás
kczd6dött, s így a cserje
pusztításért járó 2,2 millió
forintot nem tudták kifizetni.
A Gy6zelem követelését a
felszámoló biztos is elismer
te.

- Csak azt nem lehetett
tudni mikor jutunk a pén
zünkhöz. A tsz f6könyvel6
jével 1991. februárjában
felhatalmaztuk az id6közben
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A Fortiko tervei

Biotermelés Nagylaposon
A felszámolásruattálló Béke Tsz volt Nagylaposi kerületének

már új tulajdonosa van. A Fortiko Mezőgazdasági,Kereskedel
mi és Szolgáltató Kft-t október l-jén jegyezték be a cégbírósá
gon. A kft. neve a három cégtulajdonos neveinek kezd6betűire

utal. Mindezt Fodor István ügyvezető igazgatótól tudtuk meg,
aki elmondta a Szóbeszédnek, hogy a kft. fő profilja a mezőgaz
dasági termékek termesztése, termeltetése, azok feldolgozása,
tárolása és értékesítése. Emellett mezőgazdaságijellegű szolgál
tatásokat is végeznek.

- Terveink, elképzeléseink legalapvet6bb forrása a termál
energia, azaz ennek maximális kihasználása. Kft.-nek jelenleg
két termálkút hasznosítási joga van. Most van épülőben az
egyhektáros fóliaház, amit Franciaországból vásároltunk. Ma ez
a legmodernebb és legbiztonságosabb fóliaház. A tetőn elhelye
zett fóliára például 6 év, az oldalfóliára 10 év garanciát ad a
francia cég. A szellőzést, fűtést, (jntözést számítógép vezérli.
Ebből a fóliaház típusból idén két-három hektárnyit szeretnénk
megépíteni. Erre van szerződésünk a francia Filclair céggel,
amely a világ 41 országába szállít ilyen fóliaházakat - mondja
Fodor István.

A Fortiko Kft. 35 hektár szabadföldi területet is művel, ahol
konyhakerti növényeket termesztenek biotermeléses rend
szerrel. A technológia állandó ellenőrzés alatt áll, mútrágyát,
szintetikus növényvédő szereket nem alkalmazhatnak.

- Meg vagyok győződve arról, hogy rendkívül nehéz lesz
betartani ezt a technológiát. Kell három-négy év is, amíg igazán
a nemzetközi szabványnak megfelelő biotermékeket tudunk el
őállítani. A növénytermesztést úgy szeretnénk végezni, hogy
átfogjuk a teljes vertikumot. A termelés mellett osztályozzuk,
hűtve tároljuk, illetve feldolgozzuk a termést. A hűtőház és a
feldolgozó üzem épít~ével szeretnénk kiküszöbölni azt, hogya
szemétre termeljünk. Eppen ezért - hogy minden követelmény
nek meg tudjunk felelni - márciusban kezdjük el a 600 vagonos
hűtőház építését. Ugyanakkor még idén el kell kezdenünk épí
teni a feldolgozó üzemet, ahol főleg az általunk megtermelt és
termeltetett zöldségféléket dolgoznánk fel - mondja Fodor Ist
ván.

A Fortiko Kft. állattenyésztéssel is foglalkozik. A pulykatele
peket a felszámolás alatt álló Béke tsz-től bérlik 6 hónapra.
Ennyi idő alatt szeretnék megtudni, milyen gazdaságosság rejlik
a pulyka előnevelésben.Az eddigi tapasztalataik azt bizonyítják,
hogy nem volt véletlen Gyomaendrőd térségében a pulykaneve
lés bukása. Az ügyvezető igazgató szerint a mostani értékesítési
rendszerben nem lehet gazdaságosan pulykát előnevelni, hizlal-

r---~---------------------,

EZA SZEL VÉNY300
FORINTOTÉR!

Látogasson el a Linda Sport Boltba, ahol ha
edz6cipöt vásárol akkor a szelvényt

beszámítják.

ADIDAS, NIKE, PUMA edzőcipóktavalyi
áron, amíg a készlet tart!

Emellett szabadidőruhák, joggingok, pólók, zokník
és sportszerek nagy választékával várja kedves

vásárlóit a LINDA SPORT BOLT Gyomaendrődöna
Fő út 181/1. szám alatt.

(Egy vásárló egy alkalommal csak egy szelvényt
hasznúlhat fel!)L J

ni. Ha nem sikerül elérni változást, akkor ebben az üzletágban
inkább nem vesznek részt.

Fodor István elmondta még, hogy a nagylaposi volt gumiüzem
területén egy kereskedelmi, felvásárló üzletházat építenének, ám
ennek feltétele, hogy az önkormányzat méltányolja a kft. teIiileti
igényét.

- A nagy tervek jelentős feladatot rónak ránk és bízunk abban,
hogy a kft. szalanai vezetése és dolgozói összefogva megvaló
síthatjuk céljainkat. Ehhez azonban céltudatos és következetes
munkát kell végezni és az itt dolgozó emberek gondolkodásmód
ját is ki kell mozdítani a régi kerékvágásból. Igen szigorú köve
telményeket állítunk fel a dolgozóinkkal szemben. Szeretnénk,
ha valamennyi dolgozónkjól érezné magát ezen a munkahelyen,
és ezt elsősorban t~sztes bérezéssel és a dolgozók megbecsülé
sévellehet elérni. Ugy érezzük, hogyajelenJeg nálunk dolgozó
36 ember tisztességes fizetést kap és a munkakörülményeiket is
úgy alakítjuk, hogy megelégedésükre szolgáljon. Ugyanakkor
tudjuk, hogy nem vagyunk polihisztorok és a mi vállalkozásunk
is megbukhat. De, hogy ez ne következzen be, mindent elköve
tünk és a dolgozóinkkal is megértetjük, hogy nemcsak a vállal
ko~ásunk, hanem saját egzisztenciájuk is veszélybe kerülhet...

Fodor István a gyomaendrődi önkormányzatot pedig arra
kérte, hogy a kft. terveinek megvalósításához szükséges segítsé
get adják meg, persze ne más vállalkozások rovására, hanem
mindenkinek egyenlő esélyt biztosítva. Az ügyvezető fontosnak
tartotta elmondani, hogy bár Mezőtúron lakik, Gyomaendrődön
van igazán otthon, hiszen felesége endrődi és a rokonság jelentős

része Gyomaendrődön él.
H.E.

Nem állítjuk, hogy
A MIEINK A LEGJOBBAK,

A MIEINK A LEGOLCSÓBBAK,

A MIEINK A LEGGYORSABBAK.

Azt viszont állítjuk,
hogy törekszünk

vásárlóink korrekt
üzleti partnerei

lenni.

Lépjen Ön is
törzsvásárlóink

körébe!

Vásároljon az

ÁFÉSZABC

áruházaíban és
élelmíszerbolt

jaiban
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I ~gy éves a 'Bethlen .9llapítvány I
~::",::;;:::::::'~:~::::~=».v,>..-::::;;;:;:::::::::::;:::::::.-:::x::-.;:;::::::~:::::::::::::;::-":::=::::;:~:,:~;::::x::=::::;:::;.-::::::::;.,,::::-..::=:;:::::~;:::::- ..":."':::::::::::::::::--:::::::::-"::::X;;;:;.-::;:zx:~~~m~~>"}~~-X::'o.%?"R~~~~~;:::-~~

~--=-,. - .....~ .op,..
.~ .... ." ~~-;~'~'i:~' .... .

;. .-'\ ..--......--
• ...... h .. • .~~-""""':"'--""'li.:;.:- .--~- - .-....~ ( .

~ - - ""-_ ~ _.-o _. ~.

Pájer bérlia.
szabadstrandot

kuratóriumának legutóbbi,
december 4-i ülésén vi
szont olyan döntés szüle
tett, hogy az iskola
jellegéb61 adódó oktatási,
szellemi tevékenységeket
finanszírozhatja az alapít
vány, s az innen befolyó
esetleges nyereséget az ala
pítvány az alapító okiratban
megfogalmazott célok
megvalósítására szánja.

Az alapítvány, amely
nem nyereségorientált,
nemcsak pénzt, hanem bár
milyen eszközt, felszere
lést, gépet, földet, jpszágot
vár a felajánlóktól- mondta
Gubucz József.

szabadstrandot. Vállalta - igényesetén - a partsza
kasz bővítését, a kemping fejlesztését, a víz és a
szennyvíz bekötését, vízöblítéses WC építését, a
non-stop nyitvatartást, valamint a fásítást, parkosí
tást. Amennyiben az önkortnányzat három évig nem
emeli a bérleti díjat, úgy a \Pájer Sándor által épített
építmények három év után az önkormányzat tulaj
donába kerülnek. A belépódíjak maradnak, a felnőt

tek 20, a tíz év feletti gyerekek és a nyugdíjasok
10 forintért, a 10 év alattiak pedig ingyen lubic
kolhatnak jövő nyáron.

nulói és a különböz6 to
vábbképzéseken részt vev6
dolgozói egyszeri ösztön
díj-támogatásban részesül
tek. Emellett az országos
szakmai versenyeken ki
emelkedlJ eredményt elért
tanulókat is megjutalmaz
ták, valamint támogatták az
iskola tanulóiból és tanára
iból álló ZabhegyezlJ együt
tes erdélyi útját.

Az iskola igazgatója, Gu
buczJózsefelmondta, hogy
a törzst6ke összege és a je
lenlegi gazdasági helyzet
még nem teszi lehet6vé,
hogy az alapítvány gazda
sági jellegű vállalkozások
ba kezdjen. Az alapítvány

Agázszámlátpénteken is !ízethetik
A Dégáz Gyomaendrődi Kirendeltsé

ge értesíti a lakosságot, hogy a dijfi
zetés rendje bővül. A gyomai lakosok
ezentúl májusig nemcsak szerdán, ha
nem pénteki napokon is 8-16 óráig fi
zethetik be a gázdíjakat
Gyomaendrődön a Kossuth u. 18.
szám alatt. (A DY-WA Kft. épületében.)

nek támogatása, az iskola
működésének anyagi támo
gatása, valamint az iskola
kulturális tevékenységé
nek, diák-és tömegsportjá
nak, és a határon túli
magyarsággal való kapcso
lattartásának a segítése.

Az alapítvány 382 és fél
ezer forintos vagyonának
idei, mintegy 70 ezer fo rint
nyi kamatából az iskola ta-

Mint ismeretes a Betblen
9ábor Mez6gazdasági és
Elelmiszergazdasági, Ok
tatási-Képzési Alapítvá
nyának alapító okiratát ez
év január 22-én fogadta el
az alapító közgyűlés. A
Bethlen Alapítvány céljai
között szerepel a mez6
gazdasági és élelmi
szergazdasági szakembe
rek képzésének, átképzésé-

A Templom-zugi szabadstrand üzemeltetésére pályá
zatot ín ki a város képviselőtestülete. A megadott
hatáIidőre három pályázat érkezett, ám az egyik pá
lyázó a mezőgazdasági, valamint a városfejlesztő

bizottság meghallgatását követően visszalépett. Pá
jer Sándor vállalkozó és az [parker Kft. pályázata
közül az előbbit fogadta el december 15-én tartott
ülésén a képviselőtestület. Döntésüket azzal indo
kolták, hogy Pájer Sándor pályázata a szolgáltatások
mennyís~gét és minőségét tekintve többet tartal
mazott. Ot évre tehát Pájer Sándor bérli az endrődi

x
>-··x
"o
•x
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o

x

·x

Február 2-án nyílik a GAZDA KlSÁRUHÁZ
Gyomaendrődön a volt gépállomás területén.

Növényvédőszerek) vetőmagok) műtrágyák) kerti kisgépek
nagy vglasztékban ~apha!ók!

A GAZDAK SZOLGALATABAN!

FIGYELEM!

.,
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Deme Zoltán
kü Idetése lejárt...
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~e6ruár l3-án tartandó farsangi
mu(atságra szeretettef várju/(

/(edves vendégein/(et.
.9l.sztalfog(a(ás a fiefyszínen.

Keresse fel családjával,
barátaival, munkatársaival,

üzleti partnerével' a január
29-én nyitó felújított

HALASZKERTET
Gyomaendrődön az Erzsébet
ligetben, a Liget Fürdőnél.

Kulturált kiszolgálás,
bőséges étel és

italválaszték, hal-és
vadételek,

sertés-marha-borjúhúsból
és egyéb nyersanyagokból
készített tájjellegű ételek.

Kellemesen eltöltheti az idejét,
kikapcsolódhat a vendégek
részére biztosított újságok

olvasásával, sakkozással, TV
nézéssel, és egyéb

szolgáltatásaink igénybevételével.

Meghatározott napokon
diszkrét, hangulatos élő zene,

illetve diszkó. Családi,
munkahelyi, iskolai és egyéb

rendezvények lebonyolítása
ÁRKEDVEZMÉNNYEL. .

MAGYAR-OSZTRÁK IPARI-SZOLGÁLTATÓ ÉS
KERESKEDELMI KFT. Gyomaendrőd

IPARKER

Kedvezményes árú menü
a déli órákban. LEGYEN

A TÖRZSVENDÉGÜNK.
Megrendelését telefonon

is leadhatja aHalászkert
67/86-825 telefonszámon,

vagy vidékiek a
67186-649-es számú

telefaxon.

H.E.

núleg az lehet az oka. hogy egyértel
ml1en és következetesen igyekszem a
rendszerváltást végigvinni és még
nem fáradtam bele a politikai munká
ba.
- Mit gondol arról a feltevésrlJl. hogy
Deme csupán csak azért akar az MDF
tagja lenni. mert így a következlJ vá
lasztásokon pártlistaról bekerülhet a
parlamentbe. Egyénileg indulva vi
szon!nem lenne elegendlJ támogatója.
- Nem rossz az elgondolás. s bizonyá
ra az is igaz. hogy egyénileg nem kap
nék elegend6 szavazatot. En viszont
nem kívánok indulni a következ6 vá
lasztásokon. Úgy érzem, hogy az én
történelnli küldetésem az els6 szabad
választásokat követ6 négy évre. a
rendszerváltás idejére szólt. Nem.
nem fáradtam el. csak egyre több a
feladatom itthon a gyülekezetben is.
- Keveset látják a gyomaendr/ldi ön
kormányzat testületi ülésein. s ennek
a polgármester többször is hangot ad.
- Gyakran kell a f6városban lennem.
hiszen a parlamenti munka sok id6t
kíván. EIUlek ellenére gyakran járok
Gyomaendr6dre. mert a választópol
gárok megkeresnek. segítséget kér
nek. Többször is voltam a
kazángyárban munkásgyúlésen. A
képvisel6 feladata egyébként a tör
vényalkotó munka. s nem pedig a ..ki
járás". Ez utóbbi a múlt rendszerben
volt divat.
,Elképzelhetőnek tartja-e. hogya kö
vetkező ciklusban gyomaendrlldi kép
viselii kerül a parlamelltbe?
- Igen. s én ezt mindenképpen támog
atom is. Ez lelUle az egészséges. hogy
cikJusonként a választókörzeten belül
más-más Idepülésrt'íl ke/üljön képvi
sel6 aparlamelllbe.

Deme Zoltán parlamenti képvisel6nk
r6l az elmúlt hetekben többször is ol
vashattunk a lapokban. Deme. aki a
Csurka-irányzat mellett tette le a vok
sáto úgy nyilatkozott, hogy amennyi
ben a "csurkizmus" az MDF-en belül
meger6södik. úgy belép a pártba. De
me Zoltán. aki annak idején a válasz
tásokon az SZDSZ és az MDF
támogatásával érte el sikerét. a parla
mentben az MDFfrakciót választotta.
s ezzel a lépésével örökre eltávolodott
az SZDSZ-t6l. A parlamenti képvise
16t többek közt err61 is kérdeztük.
- Nem titkolja. hogy Önhöz a Csurka
féle sze/lemiség d/llegközelebb. Ezzel
a kiállásával nehéz-e híveket szerez
nie a választópolgárok között?
- Csurka szerintem igazi liberális.
mert nehezen megfogalmazható. va
lós problémákról 6szilllén és nyiltan
mer szólni. Gyakran egyértelnlúen és
bátran fogalmaz. s ez olykor félreér
tésre is adhat okot. Ennek az is az oka.
hogy 6 inkább író. s kevésbé inkább
politikus. A politikusok ugyanis ár
nyaltabban fogalmaznak. Szerintem
az emberek javarésze Csurka mellett
áll. A közelmúltban részt vettem egy
országos fórumon. ahol én is beszédet
mondtam és idéztem Csurka István
gondolatait is. Hatalnlas tapsot kap
tan] a hallgatóságtól...
- Ugy tLlnik. /zagy az ftt!DF milllha
itonNálni igyekczne az On harcos ki
ál/ását. hiszen nemcsak a párt elnök
ségébe, hanem a számvizsgál6
bizalIságba és a= etikai bizolIságba is
javas{)/ták. Errlll persze az6ta kide
riilt, /zogy a je/ii/h jogtalan, mert Öli
lIem ragja a pánnak...
- Igen. valószílllíJcg így lehet. viszont
azt nem tuuom megmondani. hogy
mi~rt c'ppen rám gondoltak. Valószí-
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tüntető emlékplakettet
adományozott, melyet
dr. Frankó Károly pol
gánnester adott át a ja
nuár 16:-i - művelődési

központban megrende
zett - jubileumi ünnep
ségen. Az együttes
alapítványt hozott létre,
melynek számlaszámát a
következő számunkban
közöljük.

;:;;::?{: ..; .
.:.::;: ::::-::: :::::::::::}~:r

:::: .":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':';'~~::.:.;:~:;:::::::::::::~:~:~~: ..,::~:~:~:~!~:::

együttes élén, s ezekben
az években vált ismertté
és érték el legnagyobb
sikereiket táncosaink.
A város önkonnányzata
a Gyomaendrődi Körös
menti Szövetkezeti Nép
táncegyüttesnek, Nagy
Albertnek, és Gyalog
Lászlónak az együttes
volt művészeti vezetői

nek Gyomaendrődért ki-

szasan lehetne sorolni.
Két kiemelkedő szemé
lyiség neve fémjelzi az
együttes munkáját:
Nagy ALbert, aki jelen
leg Szeged Táncegyüttes
művészeti vezetője, S ő

1972-ig volt a gyomai
együttes vezetője. Gya
Log LászLó -pedig 1972
től 1985-ig állt az

Negyedszázados a
néptáncegyüttes

A gyomai Kőrösmenti

Szövetkezeti Néptánce
gyüttes 1967-ben ala
kult, s ez év január
16-án ünnepelték az
együttes 25 éves évfor
dulóját. A néptáncegyüt
tes a két és fél évtized
alatt szinte Európa-szer
te ismertté vált, s elért
eredményeiket is hosz-

Uhrin Er:l_~ébd képei ajulJilcumi műsoron készültek



10 Szó- Beszéd 1993. január

Közlekedésbiztonságunk
végveszélyben

A Szarvasi Rendőrkapi

tányság területén az elm últ év
ben tovább romlott a baleseti
helyzet a tavalyi negatív
csócshoz képest is, melyet
alábbi számadatok a valóság
nak megfelelően tükröznek.

Az elmúlt évben 115 bal
eset történt az előző év l07-el
szemben, ebből a halálos bal
esetek száma 16-ról 13-ra

csökkent, a súlyos sérüléssel
járó balesetek száma viszont
51-58, míg a könnyű sérülés
sei járó balesetek száma 40
44-re nőtt. A balesetek során
14 személy halt meg, az előző

évi 19-el szemben, míg 137
személy sérült meg az előző

évi 113-al szemben. A baleseti .,
okok között már hosszú évek \
óta a relatív és abszolút sebes
ség túllépése, a világítási sza
bályok be nem tartása, az
elstJbbségi jogok megsértése,
az előzési és kanyarodási sza
bályok megsértése és az alko
holos befolyásoltság
szerepelnek kiemelten.

Rendkívüli veszélyt jelent
elsősorbana sérülések súlyos
sága tekintetében a biztonsqgi
öv használatának hiánya. Er
tékelve az ország kritikus köz
lekedésbiztonsági helyzetét,
melyek azt bizonyítják, hogy
minden fajlagos mutatóban:
így például az elhalálozások
számában, a sérülések súlyos
ságának tekintetében az anya
gi kárban az európai
összehasonlítást figyelembe
véve a; utolsó helyeken va
gYUllk. Figyelemmel arra,
hogy évente egy nagyobb lé
lekszámú falu lakossága hal

meg ártatlanul az utakon,
minden illetékesnek lépni kel
lett és kell ahhoz, hogya hely
zet ne romolhasson tovább és
megteremtsük a fokozatos ja
vítás feltételeit.

Ennek egyik lépcsője, hogy
a Magyar Köztársaság Kor
mánya megalkotta a 2002-es
határozatát, melyben kiemel
ten foglalkozik a közlekedés

biztonságával, így kiemeIt fel
adat az úthálózat korszerűsíté
se a szükséges erőforrások

megteremtése! A különböző

jogszabályok megalkotása, az
oktatás, képzés szigorítása, a
környezetvédelmi alkalmas
ság (zöldkártya) előírása, a
múszaki vizsgák szigorítása,
az utánképzés bevezetése.
Fontos döntés, hogya megelő
zést állami feladattá nyilván!
tották, és a feladatok
megszervezésével, irányításá
val és végrehajtásával az Or
szágos RendéJr-féJkapit~ny

ságot b!zták meg. Ennek kere
tében még az elmúlt évben
megalakult az Országos Bún
megelőzési Bizottság, és ez év
február hónap végéig kapi
tányságunkon is megalakul l\
BalesetmegeléJzési Bizottság.
A feladat részeként alakult
meg az elmúlt héten Szarvas
város önvédelmi egyesületén
belül a közlekedési csoport is.

Mivel a helyzet súlyossága
nem túr halasztást. Már a
konkrét tevékenységet is meg
kezdtük és a balesetmegelőzé

si tevékenysége hatékony
ságának növelése érdekében a
pedagógusokkal szorosan
együttműködve - a Baleset-

megelőzési Bizottság egyetér
tésével, a közlekedési polgár
őrök bevonásával a
RendőrségNapja alkalmából
a helyi sajtó hasábjain az óvo
dás, az általános iskolás alsó
és felső tagozat, valamint a
középiskolás tanulók részére
február második hetét611Ohé
ten keresztül KRESZ-vetélke
déJt, illetve versenyt
szervezünk. Ezek eredményét
ünnepélyes keretek között ér
tékes díjak átadásával a Ren
dőrség Napja alkalmáb61
megtartott nyilvános rendez
vényen hirdetjük ki.

A Szarvasi Vas-és Fémipari
.Szövetkezet. Autószervizével
közösen április hónapban
megszervezzük §s megtartjuk
a TAVASZI MUSZAKI NA
POKAT. Gyomaendrőd, vá
rosában február 10-én 18
órától és 24-én 18 órától in
gyenes továbbképzést és okta
tást tartunk.

A leírtakból is kitúnik, az
elmúlt időszakban a hazai
közlekedés biztonsága rom
lott, a balesetek száma növe
kedett, ami szükségessé tette,
hogy további jogi szabályozá
si eszközökkel, is javulást le
hessen elérni ezen a téren. Ezt
a célt szolgálj a a
148/1992.(XI.12.) Korm.sz.
rendelet a közúti közlekedési
szabályairól szóló 1/1975.
(ILS.) KPM-BM. Együttes
Rendelet módosításáról és ki-

. egészítésér61. Természetesen
a KRESZ módosítás csak ak-

kor hozza meg a nemzetközi
leg már igazolt kedvező ered
ményt, ha az állampolgárok
betartják a szabályokat. Ehhez
mi a rendőrség a már jelzett
megelózési tevékenységen kí
vül úgy tudunk hozzájárulni,
ha betartatjuk a szabályokat;
melyre a törvényes eszközök
rendelkezésre állnak. Ezért
döntött úgy az Országos Ren
dőr-f6kapitányság Ve~etése,

hogy ~z 1993. év a ,KO~LE
KEDESBIZTONSAG EVE
lesz.

Ennek szellemében a közle
kedési szabályokat megsér
tőkkel szemben lejárt a
türelmi idő, mert az emberi
élet megfizethetetlen. A ren
dőri eszközökkel is szigorúb
ban fogunk fellépni az ittas
vezet6kkel, a gyorshajtókkal,
a világítási szabályokat meg
szegőkkel, a biztonsági övet
nem használókkal, a kanyaro
dási-előzési, elsőbbségi sza
bályokat megsértőkkel

szemben. Intézkedéseink szi
gorításának alapvető célja a
megelőzés és nem a büntetés.

Az elkövetkezendő hetek
ben rendsieresen találkozunk
az olvasókkal, akiknek várjuk
a balesetmegelőzéssel kap
csolatos észrevételeit, javasla-
tait. .

További balesetmentes
közlekedést!

Szöcs József rendéJréJrnagy
közlekedési osztályvezetlJ

Szarvasi RendlJrkapitányság
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Imádja a jeget, jókat esik
bukik és nagyon jóka! ka
cag. Kihozta a kis sárga
kapáját és egy darabig 6 is
ott szorgoskodott velem a
nádvágásnál, később meg
unta és elindult csúszkálni.
Tem1észetesen az egyik lék
felé. Megláttam és vissza
szóIítottam. Vissza is for
dult...

Közben én tovább vág
tam a nádat és persze szem
mel tartottam a gyerekemet
is. Két-három lapátvágás .
után arra lettem figyelmes,
hogy öt-hat tizenéves gye
rek rohan a lék felé, amiben
a kisfi,am már nyakig benne
volt. En is rohantam ahogy
csak bírtam a síró gyere
kért. Az egyik korcsolyázó
fiú ért oda hamarabb és si
került neki kivermi a kisfia
mat Eszméletlenül fogtam
magamhoz és futottam be
vele a házba. Hála istennek
az ijedtségen kívül semmi
baj nem történt.

Nem tudom ki volt az
életment6s jóakaró, még
csak meg sem tudom neki
köszönni.
. Így utólag, al10gy vissza
gondolok az .eseményekre,
én talán oda sem értem vol
na hozzá, hogy kimentscm.
Csak a sapkája és az egyik
kesztyűje maradt száraz,
amelyik kezével az-életért
kapaszkodott a kivett jég
kockában. Annak a fiúnak 
ha volna mib61- megadnám
az életmentésért járó jutal
mat. Örök hálával tartozom
neki.

Kérem íJja meg az újság
ban, mert csak így tudom és
szeretném megköszönni,
hogy nem csak 3 éves kor~

ig éit a fiam...

Üdvözlettel:
Aranyos Katalin

A jeges
vízbe esett
egy kisfIú

Tisztelt F6szerkeszt6 Úr!
Egy szerencsés kimenetelű

balesetről szeretnék írni
Önnek, amely a mostani téli
hÓnapokban nagyon sok
embert érinthet.

Minden kertes ház tulaj
donosának rendben kellene
tartania az el6tte lev6 utcaf
rontot is. Mi a Falualj i hol
tág mellett lakunk és
ilyenkor télen a nádat is le .
szoktuk vágni. Január 6-án
nagyon jó id6 volt és úgy
gondoltam, hogy lemegyek
a jégre egy kicsit takarítani.
Amikor lementem két em
ber lékeket vágott a holtág
közepén, úgy 30-40 méter
távolságra egymástól, és ott
horgászbotokat állítottak
fel. Ez nem is lenne baj (bár
délutánonként elég sokgye
rek csúszkát a jégen), csak
ők haladva tovább maguk
után hagyták a tátongó lu-
kakat. .

Fél óra múiva lejött a 3
éves kisfiam is csúszkálni.

megjelenésének jelzése a
rend6rség felé.

Január 8-án a rend6Jjár6r
elfogta V. M. gyomaendr6
di lakost, aki több bűncse

lekmény elkövetésével
alaposan gyanúsítható. El
lene a büntet6 eljárás el6ze
tes letartóztatása mellett
folyik.

Ismételten szeretném fel
hívni a város becsületes
polgárainak figyeimét arra,
hogy bűncselekményreuta
ló körülmény észlelése ese
tén azonnal értesítsék a
rend6rséget. Háttérbe kel
lene szorítani azt az általá
ban jellemz6 nézetet, hogy
"nem az én sérelmemre kö
vettek el bűncselekményt,

így az egész nem érdekel".
Megtörtént, hogy pár nap
vagy hét múlva az így
gondolkodó lesz a szen
ved6 alanya a bűncse

lekménynekésjól jönne ha
az elkövet6 kilétére mások
segítségével fény derülne.

Gyomaendrődi

Rendőrőrs

Rendőrségi

hírek

~prTÖIPARI SZÖVETKEZET
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 3. Telefon: 67/86-614

kínálja szolgáltatásait
Mínusz 10 ceZSius fok hömérsékletig

betonozhat. kalcidurral'
és meleg vízzel ná{unk kevert betonnal!

Melegvize$ kocsimosás
szövetkezetünknél hétjötöl- péntekig.

Az elmúlt egy hónapban
4 súlyos és egy könnyű sé
rüléssel járó közúti közle
kedési baleset történt.
Ennek csak részben oka az,
hogy a lehullott csapadék és
az ezt követ6 fagy az utakat
f6ként a Dévaványára veze
t6 útvonaIatjégpályává vál
toztatta. A baleseteket kell6
körültekintéssel és a sebes
ség mérsékJésévc1 meg le
hetett volna el6zni.

Több hétvégi ház feltörés
történt az elmúlt id6szak
ban. Az ezidáig ismeretlen
elkövet6(k) kisebb-na
gyobb értékeket tulajdoní
tottak el. Ezen betörések
megelőzését, illetve az el
követ6 felderítését el6segí
tené a hétvégi ház
tulajdonosainak összefogá
sa, melynek eredménye
képpen esetlegesen
megbízható "vagyon6rt"
alkalmaznának az adott te
rületen, melynek feladata
lenne az ismeretlen szemé
lyek, illetve gépkocsik
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PLASTY·IK
az edző

· " ..

· -

adó. Érdeklődni ugyanott. Te
lefon: 86-18517 óra után

7SO négyszögöles , gyü
mölcsös felesbe kiadó. Erdek
lődni: Gyomaendrőd, Kőrösi

Cs. út. 27.
Jó állapotban lévő moun

ten bike vagy versenykerék
párt vennék Fő út 186.

Kulcsmásolást vállalok,Fő
út 186. (Stopnál az Andi Di
vat-ban.)

·······························Kulcsátadástól :
kulcsátadásig pon- :
tos határidőre.Tele- :
fon: 06-6041114 :
vagy Gyomaend- :
rőd, Csokonai u. 37. :·Telefon: 86-216. :

···

Összetörte kedvenc
autóját?! Javí!tassa

a CAR-KOVACS
KFT-vel!'

Aut6karosszériajavítás és
fényezés, dfjtalan

biztosítási ügyintézés!

Leendőelsőosztályosok is
kolai el6k.épzését vállalja gya
korlott tanítónő. Jelentkezni:
Gyomaendrőd, Fő u. 173-179.
1/6.

Elveszett karácsony táján 3
hónapos fehér, hosszúszőrú

szuka kutyám. Megtalálóját
jutalomban részesítem. Gyo
maendrőd, Hősök u. 60.

Üzlethelyiség Gyomaend
rőd,Fő út 212. szám alatt ki-

Ingyenes apróhirdetések

·································: Q~
: CJJ~la Cll- I ~

: llCJ~- t::::f: ~(ll . Q

: ~~ ~ o}
:~.. ~.····

pályafutásom során sok
mindent megtanultam, s a
csapat tagjai is - úgy érzem
- elfogadnak - mondja Plás
tyik János, aki fél évre vál
lalta a. munkát.

- A 13. helyen váIjuk a
tavaszi szezont. A nyugodt
bennmaradás a célunk, s
hogy a csapat minél
messzebb kerüljön az utol-

. só négy helyezett61. Ennek
érdekében egy lendületes,

. fiatal csapatot szeretnék
összehozni. Több huszon
éves focistára van szükség,
akikhez feltétlenül szüksé
ges három-négy öreg lab
darúgó is. Jó közösséget
akarok kialakítani és a klub
vezetésével összhangban
úgy dolgozni, hogy sok
örömet szerezzünk a gy0

maendr6di szurkolóknak...
H.E.·

PlástyikJános 58-szoros
ifjúsági válogatott 1989
ben került a Gyomaendr6di
Futball Club-hoz. A 33
éves,~edgyesegyháziszü

letésű focista évekig a Bé
késcsabai E16re Spartacus
egyik stabil játékosa volt.
33-szor játszott az NB I
ben. Ezév elejét61 az NB
III-as gyomai csapat edz6
je.

- A GYFC vezet6i java
solták, hogy Koltai Lajos
helyett legyek én az edz6.
~aradhattam volna játékos
is egyben, de én inkább
csak. az edz6i munkát vál~

laltain, hiszen akispadról
nagyobb rálátásom van a
pályára, a csapat játékára.
Nem készültem edz6nek, s
hogy miként végzem majd
ezt a munkát az majd kide
rül. ~inden esetre a 19 éves

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

Aláírás: .L. •• • •• •• • •• •• ~

Ingyenes az apró!
.A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az

olvasóknak az apróhirdetését, akik azt az alábbi szelvé
nyen küldik be megjelentetés céljából. A szelvényen a
megjelölt helyre kell beírni a kívántszöveget, és a szel
vényt levelezőlapon vagy borítékban kell elküldeni a
következő címre: Szó-Beszéd Gyomaendrőd, Kossuth u.
18. A hirdetések szövegéért felelősséget nem vállalunk!

Egy apróhirdetés szövege nem tartalmazhat tizenöt
(15) szónál többet!·

••••••••••••• w ••••••••••••••••••••••••••••••• ww ••••••••••••••

w •••••••• w •• w •••••••••••••••••••••••••• , ..... ww •••••••••••••••
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F I d' . Ie a o neve :
Címe: : : ,.: •.... ; 1..
Az apróhirdetés szövege: : : " .;>.

.. r

I
I.
I.
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Téli fe lkészülés
Január l-jén megkezdte a átigazolásáról február kö

tavaszi idényre a felkészü- zepén dönt a szakvezetés.
lést a Gyomaendr6di Fut- Els6dleges cél a biztos
ball Club feln6tt csapata. bentmaradás, de ugyanak
Plástyik-Durucskó kett6s kor a csapat fiatalításával
irányításával 24 f6s keret hosszú id6re. szeretnék
készül heti öt edzéssel. A megteremteni az NB-s fut
csoporttal edz háfom ifjúsá- ballt a város labdarúgást
gi korú játékos és négy fia- kedve16 polgárai számára.
tal korú labdarugó, akiknek V. I.

A GYFC felkészülési programja:
Január 30. szombat lO.óra Barátság-GYFC
Február 3. szerda 14,30 óra T.szentmiklÓs-GYFC

.Február 6. szombat lO.óra GYFC-Mez6túr.
Február 13. szombat 10,30 óra Szarvas-GYFC
Február 20. szombat 10,30 óra GYFC-Szarvas .
Február 21. vasárnap 13. óra Barátság-GYFC
Február 27. szombat 10. óra Mez6túr-GYFC
~árcius 3. szerda 15. óra GYFC-T.szentmikIós
Március 10. szerda 15. óra Békés-GYFC
Március 24. szerda 15. óra GYFC-Békés
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Két közlIlondás Önmagával szemben
.
lS

nyereményt. Az üveggömbból bal
kézzel emelte ki a nyertes levele
zólapot, melynek fcladója Kruc
hió Tamás Gyomaendrőd,

Bocskai u. 48/1. szám alatti olva
sónk volt.

A sorsolás után felkerestük a
szerencsés nyertesl, aki harmadik
osztályos kereskedelmi szakkö
zépiskolás Gyomaendrődön.A 16
éves fiatalembernek ugyan még
nincs jogosítványa. dc nem okoz
gondot a nyeremény: - Nővérem,
aki segítell a keresztrejtvény meg
fejtésében már régóta szeretett
volna egy kis polskit venni. De ez
a gond mostmár megoldódott, s
valószínűleg ő fogja használni a
kocsit., a csal:íd töhhi tagjának pe
dig marad az 5 éves Dacia. Ké
pünkön a boldog nyertes és a
nyeremény. Gratulálunk!

igényes, mert
nemcsak

az a
fontos
aml

legyen

A nyertes,' Kruchíó Tamás

A Szóbeszéd decemberi szá
mában közölt keresztrejtvényünk
re 249 helyes megfejtés érkezett a
megadott határidőig. A főnyere

ményegy 12 éves fehér színű kis
Polski Fiat volt, melyet a gyoma
endrődi Prominent Bt. ajánlott
fel. Január 14-én délelőtt szer
kesztőségünkben dr. Frankó Ká
roly polgármester sorsolta ki a

! látszlk. .. ~
l {Elegáns/ áivatos/ I
! minőségi fenérneműk. i
l gazáag vá[asztékJfva[ ~
~ várom K!-áves vásárw- i1
i ~
.: • rrt7ff1o. rí.: 171 -I: í. i ~
; lmat a.V-l..lX,.';I/'l J ern::-r- ~

I nemű snop-6an/ a I
. 'Bajcsy u. 45. szám ~

arattt~ I
......~ $
~~

t:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.~.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~,,-:.:-:.:.:««.:..:.;.=-;.:....:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-»:«.:v:.:v...;.»:.:.:.:.:-»»:.:«.»:<..»:~(>>>:->>.j

pam utkom biné és egy 400 forinlos, ugyancsak
Mey női alsó, közismertebb nevén bugyi a sze
rencsés nyertesek ajándéka. A /eve/e=ö/apra Ile
je/ejtsék e/je/ragasztani a Tanga Shop hirdeté
sében ta/á/ható emb/élluÍt. A szerencsés nyerte
sek nevét a Szóbeszéd febru~lri számában
közöljük.

10 11 12 13

nyereményekA

876s43

28

20

86

60

51

VIZSZINTES.. 1. Magyar közmondás annak kifejezésére, hogy amire nagy
szükségünk van, azért áldozatot ls hozunk (zárt betük: A, Z, Ö, L). 14. Spa·
nyol férftnév. 15. Kalyhamárka, névelővel. 16. Messzire. 17. Birói döntés. 19. Fe·
léje puskáz. 20. Gyakorftó igeképző. 22, Omsz!< egyik folyója 23. Részben ne·
mes! 25. ,A' rendszertani egység. 26. Belga város, mustárgáz névadója. 28. Meg.
vásárolja. 30. Dóm belÜi keverve. 31. Tr6pusi madár. 32. Tojásokat kotlós alá rakó.
34. Latin é belÜ. 35. Kergeti. 36. Hiiumaa észt sziget néwáltozata. 37. Baia.... ;
Nagybánya román neve. 39. Húros háromlábú hangszer. 41. Közülük húz egyeta
vizsgáz6. 43. Eti6p tó. 44....venlentibus ossa; akésö jövóknek már esak csont jut.
45. Atermészet lágy... 46. Évad egynemu! belÜl. 48. Fejlődés kisebb szakasza. 50.
Emlös állatok testén képződik. 51. luxemburgi. portugál és osztrák autók jelzése..
53. Föléje helyez. 54. Uttörők köszönése. 55. Antal becézése. 57. Anobélium és
a kálium vegyjele. 58. Néma Pirtl 59. Angol film elme. 60. Átkaroló. 62. Becézett
női név. 65. Személynévmas. 66. Ateleviziób61 ismert és népszeru gazda. 68.
Könnyu kis lábbelI.

FÜGGÖlEGES:. 2. Mutatványért kéregető. 3. Olasz névelő. 4. Anitrogén.
a vanadlum és a j6d vegyjele. 5. Amerikai közéleti személyiség (Cyrus). 6.
Torta tötteléke. 7. Távbeszélő röviden. 8. Muködő gép jelzője. 9. Kicsinyltő

képző. 10. A Mekong egy szakaszai 11. Szovjet autómárka. 12. Fátlan .dél.
amerikai puszta. 13. Karácsonyi ajándék a kéregetőknek. 16. Ez a közmon·
dás azt példáua, hogy az a közösség boldogul, amelynek a tagjai Jól
megértik egymást (zárt betük: N, B, l, R). 1a. Tárgy megjelenési formája.
21. Néz. 24. SzemeL .• fogat fogért. 27. Román autójel. 28. Lope de.. : spa·
nyol drámalr6. 29. Vé.lyú. 32. Talpraesett 33. Tóbb északi állam váttópénze..
36. Véradó. 38. Amár említettek. 40 Zenei hangok. 41. Hajóépftésre használt
ázsi~1 fáfajta. 42. Az élre vág. 44. Konyhamüvész 47. Rizses ürühús, névelő·

vel. 49. Nylregyházához csatolt települfis. 50. Siló egynemu betul. 52. Farkas
Adzsungel könyvében. 54. AHunyadi László e. opera zeneszerzője. 56. Női

név. 58. Fiatal liba, tajszóval. 61. A maga tulajdona. 63. Észak·afrikai hegy·
ség. 64. Angol férfinév, becézve. 67. Tokaj Kupa. röv. 69. Lombosodás kezdete!

Beküldendö: avlzsz. 1. és af~g. 16. sor.

Kercszlrejlvényünk megfejlésétjebruár 15
ig U/jfik hekü/dcni a Szóbeszéd szerkesztősé

gének címére: 5500 Gyomaendrőd. Kossuth u.
18. A helyes megfejt6k közölt a gyomaendrődi

TANGA SHOP által felajánlott nöi fehérnemű
ket sorsoljuk ki. Egy 2500 forint értékű Alexa
habselyem hálúing, egy 690 forintos Mey női

. 55
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A SZÓBESZÉD új sorozatot indít, melyben a kedves olva
sónak, szülőknek alkalmuk van ingyenesen közzétenni babá
juk fényképét a lapban. Szerkeszt6ségünk fotósát elhívhatják
a gyomaendr6di szül6otthonba, s 6 elkészíti az újságba szánt
felvételt a babáról és az anyúkáról. Kérjük közöljék a bébi
nevét, születési dátumát, súlyát és méretét. , ,

Tehát, kedves szülők hívják telefonon a SZOBESZED szer
keszt6ségét, (86-479) hogy hírül adhassuk gyermekük szüle
tését.

TÁNC/SKOLA
FELNŐTTEKNEK

A REKLINE STUDIÓ
kizárólagos jogot szerzett

Gyomaendrőd

legforgalmasabb útjai
mellett lévő

villanyoszlopokra
hel)'ezhqtő ,

REKLAMTABLAK
értékesítésére.

A Fő úton, a Bajcsy, a Kossuth és a
Pásztor utcákban meghatározott he

lW:~';:en lévő villanyoszlopokra helye
z: .;... ~.. 60x45 centiméter méretű - a
megrendelő igénye szerint elkészített 
színes reklámtáblákat, amelyek 6 és 12
hónapos időtartamrarendelhetőkmeg.

6 hónap 12 hónap
1 oldal ára: 12000 Ft + áfa 20000 Ft + áfa.
Dupla oldal ára: 20000 Ft + áfa 30000 Ft + áfa.

Feln6ttek részére tarsastánc I vel6dési Központban. Az ér-
tanfolyam indul február 19-én dekl6dóket szeretettel várja
20 órakor a Katona JózsefMú- Megyeri László tánctanár.

r-·.--------.----------------------------------------- e'
r-------------------------------------------------------~

A PROMINENT BT.
vállalja mélyépítési m}lnkák, UTAK,

PARKOLOK,
SZENNYVÍZCSATORNA

BEI,<ÖTÉSEK engedélyezési
TERVENEK elkészítését, valamint
KIVITELEZÉSÉT, tereprendezést,

földglUnka végzést
AUTOGREDER-rel tömörítést,
hengerezést 8 tonnás vibrációs

HENGER-rel!
Érdeklődní lehet napközben a
67j86-479-es vagy esténként a
06-60-84225-ös telefonszámon,

Tátka Sándornál.

szó-
T

SZED

....

SzerkesZ1öség:
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
TeVfax: 85-479
Kiad/'a: a REKlINE STUDIÓ
Fele ös kiadó: Hornok Ernö
Szedés és nyomtatás: SZARVASPRINT -
H-T. Kh, .
5540 SzaIVas, Kossuth u. 18, TeUFax:
"-084.
Ügyvezetőigazgató: Hornok Péter
ISSN: 1215-8623

,
FÜGGETLEN VÁROs! HAVILAP
Felelös szerkesztö:
Hornok Ernö

A megrendelőknek ezen kívül egy évre ,:
szóló
INGYENES REKLÁMLEHETŐSÉGET

is ajánlunk Gyomaendrődváros hatá
rában a 46-os főközlekedésiút mellett!

Megrendelés és l;>ővebb információ:
REKLINE STUDIO 5500 Gyomaend
rőd, Kossuth u. 18. Telefon/fax: 67/86
479

FENT A REKLÁM!



A Kazángyári privatizációról szóló összeállításurikat
a lap 8-9. oldalán olvashatják. H.E.

Dr. Latorcai János Miklós
békés megyei születésű, end
rődi. A miniszterjelöltt61 a
parlamenti bizottsági meg
hallgatást követ6en kértünk
rövid interjúl.

- Békésen születtem 1944
ben, de az egész gyermekko
romat 14 éves koromig
Endr6dön töltöttem. Endr6
dön jártam óvodába, általános
iskolába, így gyermekkori
emlékeim teljes egészében
Endrődhöz kötnek. A mez6
túri gimnáziumban érettsé
gizlem, majd Esztergomban
vegyipari- gépészeti techni
kumot végeztem, majd a
miskolci nehézipari egyete
men doktoráltam. Szüleim
endr6dick. édesanyám 73
éves, édesapám a 81. évében
van .

- Mi a véleményük az Ön
núniszIeri jelölésértJ[?

- A feleségem - aki egyéb
ként gyomai - beszélt a szüle
immel azóta. Hogy örültek-e?
Az emberek ebben a korban
már bizonyos feszültséggel fj··
gyelik a dolgokat. Örülnek,'
félLenek is.

- És Ön hogyan fogad,a.
jelölést?

- Fantasztikusan nagy fel
adatot kaptam és úgy gon
dolom, rendkívüli meg
tiszteltetésnek szám ít, ha vala
kit ilyen feladatra javasolnak.
Eszerint alkalmasnak tartanak
erre a posztra. Mivel most már
túl vagyok a parlamenti bi
zottsági meghallgatáson, ahol
egyhangúlag támogatták mi
niszteri kinevezésemet, ezért
ez örömmel tölt el - nyilatkoz
ta aSzóbeszédnek-dr. Latorcai
János Miklós.

ÁRA: 24,50 Ft

t61 a minisztérium foosztály
vezetője, S az iparfejlesztés
ügyei tartoznak hozzá. EI6tte
1989-90-ben a Fegyvcr- és
Gázkészülék Gyárban előbb a
leányvállalat, majd a központi
gyár f6mémöke, azután vezér
igazgatója.

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

térium élére dr. Latorcai Já
nos Miklóst, a minisztérium
f6osztályvezet6jét javasolta.
Dr. Latorcai János Miklós (49
éves) nemrégiben minta Rába
Magyar Vagon és Gépgyár Rt.
igazgatóságának elnöke vált
ismertté. 1991. szeptemberé-

..... :....... 2. ÉVF. 2. SZÁM 1993. FEBRUÁR

Az Antall kormány február
közepén öt minisztérium élén
cserélte le a minisztereket.
Február IS-én a miniszterel
nök javaslatot tett a köztár
sasági elnöknek az új
miniszterek kinevezésére. Az
Ipari és Kereskedelmi Minisz-

:r;o;v~......,;.;.- ~:-.,.;.v ......,..."~ ,.,..,•••~ ;.;•.••o;.; .,, ·;O.·.O;·..;·.· ·;· ·.~.-;·.·:-.·h· ·N'.·N'", •..>.· -:..v ..;."""";.,I'!;•••:A.h.;,;,;W " :-flAN-J'H'.N'.N'.••/.:-; ~..~~ ;o ::

I Szujót menesztette az AVU I
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Gyomán az OFOTERT boltban

ARANY ÉS EZÜST ÉKSZER ÁRUSÍTÁS,
tört aranyból KÉSZÍTÉS ÉS JAVÍTÁS.

Megunt, törött vagy sérült aranytárgyaiból

rnintakoUekciónkból választott mintának megfelelően

ÚJAT KÉSZÍTÜNK.

Gondoljon a közelgő ballagásra! Lepje meg
szeretteit egy-egy szép ékszerrel!

DÉLRUBIN Krt.
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E/fogadták a vá/ságkö/tségvetést

r-------------------------------------------·--------~

Gellainét felmentették

Kevés a város pénze. A küzös kalapban kotorászunk

* * *

tanács

kért. A 17 jeIcnlévó képviselő

közül 16-an elfogadták a költ
ségvetésI. csak Gellai József
szavazOlt nemmel.

A polgármesternek - mint
lapunknak elmondta - az a vé
leménye. hogy a takarékosság
jegyében azonnal meg lehetne
szüntetni például az endrődi

kirendeltséget. melynek mű

ködése teljesen felesleges. A
volt endrődi tanácsházán je
lenleg 3 ember dolgozik, s itt
csak bizonyos papírokhoz, ok
mányokhoz tudnak hozzájutni
a polgárok. Az ügyek intézése
Gyomán a városh.izán törté
nik.

- Ily módon a kirendeltség
felesleges, s ebből nem lenne
szabad Gyoma-Endrőd ügyet
csinilni. A kirendeltség meg
szüntetése esetén több mint 2
millió forintot nyerne idén a
város. Ám ezt nem biztos,
hogy az endrődi képviselők is
megszavazzák. Néhányan kö
zülükalkalmanként zavarba
hozzál, az embert. EI kellene
már dönteniük, hogy valójá
ban mit is akarnak. Egy város
ban gondolkodnak, vagy mást
szeretnének - mondta a pol
gármester.

igazgatója, dr. Kovács Béla
képviselő, a gimnázium
igazgatója, dr. Varga Géza
orvos és dr. Frankó Károly
polgánnester. Két alkalom
mal lliéseztek, legutóbb feb
ruár 17-én szerdán. A
döntésről semmi konkrétu
mot "nem tudhattunk meg,
mert Gellainénak két hét áll
rendelkezésére, hogy a dön
tés ellen fellebbezzen.

Infonnációink szerint Gel
lai Józsefnét felmentették a
Gondozási Központ vezetői

beosztásából.

fegyelmia

Cellai Józse/endrődialpol
g:írmester nem tartotta elfo
gadhatónak a költségvetést.
Sorolta a kifogásait. hogy a
kevés információ nélkül félig
csukott szemmel lát. meg
hogy ezt az egészet a szakszer
vezetekkel is véleményeztetni
kellett volna. és hogya köztár
sasági megbízott hoz kíván
fordulni az elfogadott költség
vetéssei kapcsolatos kifogása
ival. Az endrődi alpolgár
mester névszerinti szavazást

Döntött
A Szóbeszéd januári szá

.rlmában olvashattak ar
ról, hogy az önkonnányzat
fegyelmi vizsgálatot kezde
ményez a Gondozási Köz
pont vezetője, Gellai
Józsefné ellen. Ennek oka,
hogya legutóbbi pénzügyi
ellenőrzés során most is
ugyanazokat az évről évre
előforduló gazdálkodási hi
bákat tárták fel.

A fegyelmi eljárás lefolyta
tására az önkonnányzat fe
gyelmi tanácsot hozott létre,
melynek tagjai: Kovács Gá
bor az 1. sz. Altalános Iskola

Az önkormányzat január 28-án fogadta el Gyo
maendrőd idei költségvetését. A testületi ülésen
a képviselők többször is hangoztatták, hogy ez
egyfajta válságköltségvetés, hiszen rendkívül ke
vés a pénz. A város idén 568 millió 673 forintból
gazdálkodhat. Ebből az intézmények miiködésé
nek fenntartására 488 milliót fordítanak, felújí
tásra 6,6 millió forint, fejlesztésre pedig 46 millió
279 ezer forint jut. Az előre nem tervezett ki
adásokra tartalékként csupán 651 ezer forinttal
gazdálkodnak.

A pénzügyi helyzetet nehe
zítelte, hogy idén a személyi
jövedelemadónak csak :\0 S7.:1

zaléka marad a városban. a ta
valyi 50 százalékk:ll szemben.
Az adókból befolyt összeg a
reméltnél kevesebb. Jelentős

:.nyagi terhet ró a városra a
közalkalmazoltak n. havi fi
zetése is. A fejJesztések 44
millió forinual. a működésre

sz;ínt pénzek mintegy 14 mil
lió forinttal csökkentek.

Emiatt a testület által koráb
ban el fogadott szennyvíz-o
útépítéseket és a holwgak víz
minőségjavító programjait
nem lehet a kívánt ütemben
folytatni. Elmarad a Bethlen
Gábor mezőgazdasági iskola
kollégiumának bővítése. A
fiatalok lakáshoz juwsának
megsegítésére előirányzott

összeg a tavalyi szintet sem éri
el. A működési- fenntarwsi ki
adásoknál, az intézményeknél
és a polgármesteri hivatalnál a
4 %-os csökkentés, az áfa tör
vény hatása, valamint a közal
kalmazottak 13. havi fizetése
válsághelyzetet idézhet elő a
város költségvetésében 
hangzott el az önkormányzati
ülésen.

A vitában elmondták, hogy
az intézményeket csak a fej
Icsztések rovására lehet fenn
tartani. A legtöbb hozzászóló
képviselőa költségvetést el fo
gadásra ajánlotta, így többek
között Hunya Lajos is, aki el
mondta, hogy rossznak tartja a
költségvetést, mert az intéz
mények és a lakosság jogos
kívánalmait nem tudja mara
déktalanul kielégíteni, vi
szonyt egyben jónak is tartja,
mert ez a költségvetés a város
intézményeinek ez évre bizto
sítja a működést. - Nem szór
hatjuk két marokkal a pénzt,
hiszen csak ekkora összeg áll
Gyomaendrőd rendelkezésére
- mondta a kisgazda képvise
lő.

--------------------------~-------------------------
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Gellai József a köztársasági megbízott oz fordult

Az alpolgármester

kiborította
a bilit...

FELHÍVÁS

Három intézmény élére
igazgatói pályázatot írt ki
az önkonnányzat. A köz- ,
alkalmazottak jogállásáról
szóló törvény értelmében
ugyanis a határozatlan
id6re szóló intézményve
zetői megbízásokat 6 hó
napra szóló határozott
idejű megbízatássá kellett
alakítani. Ez az intézkedés
a városi könyvtár, a Kato
na József Művelődési

Központ, valamint az Ap
olló Mozi intézményveze
tőit érinti. (A pályázati
kiírásokat lapunkban is 01
vashatják.)

ELVESZETT
január elején egy

hosszúsz6rű, fekete színű

pekingi palotalcutya. A
kutya gyógyszeres keze
lés alattáll.

Ismertető jele: bal sze
me hiányzik:. Kérjük a be
csületes megtalálót, hogy
jutalom ellenében juttassa
el aRákóczi u. 5. szám alá!

Gyomaendrőd Város Pol
gármesteri Hivatalának Adó
hatósága értesíti a város
lakosságát, hogy az 1993. évi
adó - gépjárműadó első félévi
részletét 1993. március hó 15.
napjáig lehet késedelmi pótlék
mentesen befizetni.

Az 1993. első félévi adófi
zetési kötelezettség az 1992.
évi helyesbített adóelőírás 50
%-3.

A befizetéshez szükséges
csekkek a Polgármesteri Hiva
tal 16-os számú irodájában,
valamint a Kirendeltségen sze
rezhet6k be ügyfélfogadási
id6ben.

A fenti határidő elmulasztá
sa eselén késedelmi pótlék. fei
számítására kerül sor. A
késedelmi pótlék mértéke
minden naptári nap után a fel
számítás id6pontjában érvé
nyes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.

Kérjük, hogy fizetési köte
lezettségének minden adózó a
saját érdekében a fenti időpon
tig szíveskedjen eleget tenni.

Polgármesteri Hivatal
Ad6hatósága

Lehet
pályázni!

·,···,,,,,,,,,,L. • • ••• _~

H.E.

Sportszerülten is az alpolgár
mester, mert a testület - Gel
lai kivételével - elfogadta a
város költségvetését, azzal,
hogy az idén minden intéz
ményünk gazdálkodását át-

. világítjuk. Ha kiderült, hogy
valami nem rentábilis, akkor
azt jöv6re megszüntetjük.
Nem értem Gellai indítékait,
úgy vélem nagy hibát köve
telt el az alpolgármester. Én
sem tudom mostmár, hogy
szabad-e minden esetben ki
állnom a testület, a város
egységéért. Id6nként egy
ilyen bomba keserű pirula
számomra.

- Most az a gond, hogy
esetleg igaza lehet Gel/ai
nak, vagy netánfölöslegesen
kelt viharokat?

- Részigazságai lehetnek,
de a költségvetés el6készíté
se során minden intézmény
vezet6nek jogában állt
munkatársaival ismertetni a
költségvetés tervezetét. S6t a
szakszervezettel is, ameny
nyiben ilyen működik. Rep
rezentatív szakszervezet
nincs is az intézményeink
ben. Lehet, hogy fonnai hi
bát elköveltünk, de tartalmi
semmiképpen sem.

- Mi történik ha a köztár
sasági megbízott Gel/ai Jó
zsefnek ad igazat?

Az alpolgármester tulaj
donképpen csak tájékoz
tatást kér a köztársaság!
megbízottól a felvetett kifo
gásaira. Ha a megbízott tör
vénytelennek ítéli eljárá
sunkat, akkor nincs mit ten
ni, újra el kell kezdenünk a
költségvetés tervezését. Eb
ben az esetben a városfej
lesztési pénzeket lesz
szükséges megnyírbálni. Ez
az ügy egyébként nálam is
kiborította a bilit, mert úgy
látom, ez már Gyoma és
Endr6d ügy,Figyelembe kell

. venni azt is, hogy Gellai, aki
a 3. sz. Általános Iskola taní
tója, azt fájlalja, hogy a leg
kevesebb pénzt az 6 iskolája
kapja. De lehet, hogya terve
zett átvilágítástól fél, mert
kiderülhet, hogy ott problé
mák vannak. Mindenesetre
nagy baklövés volt Gellai ré
szér61, hogy véleményünk,
egyeztetésünk nélkül szaladt
panaszával a köztársasági
megbízotthoz.

ményvezet6t, de véleményü
ket a döntés során figyelmen
kívül hagyták. Fájlalja to
vább, hogy már csak a pol
gánnesteri hivatalnállesz az
idén ruhapénz. Véleménye
szerint sérelmet szenvedett a
közalkalmazotti törvény
egyik paragrafusa, amely az
önkormányzatnak vélemé
nyeztetési kötelezettséget ír
el6 az intézményi szakszer
vezetekkel, s ez Gyomaend
r6dön nem történt meg.
Gellai ezért a köztársasági
megbízotthoz fordult.

Ezzel kapcsolatban dr.
Frankó Károly polgármester
a Szóbeszédnek elmondta,
hogy 6t és a hivatal dolgozóit
is meglepte a cikk.

- Azért nem egészen úgy
van az, ahogy a lapban leír
ták, bár úgy tűnik, hogy a
cikk minden sora úgy igaz,
ahogy van. Szerencsétlennek
tartom a cikket, mert az át
lagembert megtéveszti.

A Békés Megyei Hírlap
ban Régi Reflexek Gyo

maendr6dön címmel február
16-án jelent meg egy cikk,
amely arról adott hírt, hogy
Gel/ai József alpolgármester
az idei költ.ségvetést kifogá
solva a köztársasági megbíz
otthoz fordult. Gellai
legnagyobb hibának azt tart
ja, hogy a költségvetést nem
el6zte meg el6készítési terv.
- Úgy képzelem el, hogya
városban működ6 egységek
vezet6i a képvisel6testület
tagjaival el6bb számba ve
szik a megoldandó feladato
kat, s utána próbálnak ahhoz
pénzt tenni. Nálunk fordítva
történt, megvolt, hogy
mennyi a pénz, és ezt osztot
ták szét. Igy ez nem igazodik
a mostani igényekhez, meg
maradt a régi bázisszemlélet
- nyilatkozta Gellai, aki azt is
kifogásolta, hogy az el6ké
szítés folyamatában, bár
megkérdeztek egy-két intéz-
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Se szálloda, se pénz
Csodbe Tnent a TherTnál Invest
Gyomaendrőd önkormányzatának nevében 1991. május

IS-én dr. Frankó Károly polgármt::-l~r írta alá a Thermái
Invest Befektetési és Gyógy-id~genforgalmiRész
vénytársasággal azt a szerződést, mdy ,q.crint városunk a
gyomai liget mellett lévő sportpálya egy részét a rész
vénytársaságba apportálja 6 millió 212 ezer forint értéken.
A részvénytársaság kötelezettséget vállalt arra, hogy az in
gatlanon felépít egy 100 ágyas gyógyszállót, s ehhez befektető

partnereket keres.
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;: Ko··zleme~ny ;« ~

~ B
~ ~

~ ~

~ %
; Értesítjük kedves ügyfeleinket, hogya gyo- ;
~ maendrődi Defenzív AutóvezetőKft. új helyre ~

;; költözött. Ezentúl a volt iskolánktól 500 mé- ';
:: terre találnak meg bennünket. Az új címünk: ~
~ ~

;: Gyomaendrőd, Bajcsy u. 91. Fogadóóráink: ;;
~ ~

~: kedd-csütörtök 16-17 óráig. Telefon: 86-749. ~

; Itt indul tanfolyamunk 1993. március 2-án ~

1 17 órakor. Keressen bennünket, érdeklődjön, ~

i mi 230 forinttal olcsóbbak vagyunk óránként! i
; Jelentkezését személyesen, vagy telefonon ;
~ ~

::l várjuk, de a postaládánkba is elhelyezheti je- i
f lentkezését neve, és lakcíme feltüntetésével. f
:~ Előre is köszönjük jelentkezésüket. i
,:, Defenzív Kft. ~

t x·: ·x- .;.:. :.;.: :.:-: -x- -» :« :-:-: .:.} (.:: :.;.: :-:.: "h ox- :.;.: :.:.: ~.:. -:.;; :-:~ :::-: ~~:- (.:; Xi: ;y: ;Oh (-:~ xi, ~.: .:.;. «: ~ :« *-=' * :« Y/. ~ <-:J

Amennyiben 1993. végéig
nem kezdik el a szálloda épí
tését. úgy a lerület újra az ön
kormányzat tulajdonába
kerül. A tervek szerint egy ké
sőbbi tőkeemelésnél még a li
geti fürdőt is apportként
ajánlották a rész
vénytársaságnak. Erre azon
ban nem került sor, annál is
inkább mert a lapok ez év ele
jén hírül adták, hogy bajban
van a Thermál Invest. Fizetés
képtelenséget jelentettek, az
adósságaik csaknem 400 mil
lió forintra rúgnak. Amennyi
ben nem sikerül törleszteniük,
úgy "a vagyon egy részét fel
áldozzuk, hogy kiegyezhes
sünk hitelez6inkkel" - nyi
latkozta a részvénytársaság
vezérigazgatója Borbola
Lászl6.

Szerkeszt6ségünk a földhi
vatainál érdekl6dött, ahol el
moné:.ák, hogy az emlí
tett 15530 négyzetméteres
terület tulajdonosa jelenleg
még a Thermái Invest Rt, vi
szont a csődbe jutott Ybl Bank
- melyet a hírek szerint a Bu
dapest Bank vesz meg - 20
millió forinttal terhelte meg a
területet.

A gyomaendrődi városhá
zán megtudtuk, hogy minder
r6l a város vezet6i is csak
utólag szereztek tudomást. Dr.
Frankó Károly polgármester
lapunknak elmondta, hogy tu
dott arról, hogy állítólag már
múlt év novemberében csődöt

jelentett a részvénytársaság,
de mint mondja - az más kér
dés, hogy erről a rész
vényeseket így a gyoma
endrődi önkonnányzatot nem
tájékoztatták.

- Utánanéztünk annak,
hogy milyen lehet6ségeink
maradtak. A szerz6dés sze
rint, ha ez év végéig nem kez
denek hozzá a szálloda
építéséhez, akkor a terület
visszakerül a város tulajdoná-

ba. Amikor ez az időpont lejár
lehetőségünk van jogi úton a
terület ünket visszaperelni.
Természetesen számomra ez
egy jelent6s kudarcélmény.

Szomorú. hogy pillanatnyilag
ugrott a szállodaépítés lehető

sége. De szomorú vagyok
azért is, mert néhány ember
ezt most kárörömmel éli meg.
Bízom abban, hogy a területet
sikerül visszaszerezni, de ha
nem, az új tuJajdonossal is le
het tárgyalni. A területre, mint
zöldövezetre szigorú épílési
tilalmak vonatkoznak, így oda
bármit építeni nem lehet.

- Ha már az idegenforga
lomnál tartunk, hogy halad az
Endröd határába tervezett
Kisréli Gy6gyszá1l6 épflése?

- Megmondom őszintén,

hogyaKisréti Gyógyszálló
ügyeiben nemigen veszek
részt. A felépítésében nem hi
szek. mert ez egy több r,: i ,liárd
forintos beruházás, és az épí
tésre létrehozolI alapítvány je
lenlegi partnereivel szállodát
építeni nem lehet. De az
ügyekbe én beavatva nem va
gyok, engem ebből kezdettől

fogva óvatosan kihagytak, és
én nem is nagyon strapálom
magam miatta.

- Múlt év elején a város kör
nyezetvédelmi beruhá;ásaira

pályázatot készített egy buda
pesti szakértIJ, s egy másik ha
zai településsel együtt az
illetékes minisztériunwk segít
ségével ezt eljuttatták - több
milli6s támogatási pénz
reményében a svájci parla
menthez. Ön múlt év májusára
ígérte a svájciak döntését...

- Legutolsó információim
szerint ez év tavaszán lesz
döntés az ügyben. A Szovjet
!!nió szétbomlása, a Független
Allamok Közössége létrejöt
tével változott a Magyaror-

Ilyen lett volna a szálloda...
szágnak odaítélend6 összeg
mennyisége. A hazánkba irá
nyuló pénzek egy részét a
Szovjetunió utódállamainak
szánják, így nagyságrenddel
kisebb ~ogalásra lehet csak
számítanunk.

- A Békés Megyei Hfrlap
ban megjelent az ön nyi/alko:
zata, mely szerint Szarvas
városában lesz a leend/J Kö
rös-Maros Nemzeti Park köz
pontja, annak ellenére. hogy
Gyomaendr/Jdi is áhítozott ez
után.

- Ez még nincs eldöntve.
Biztos információim vannak
arról, hogy ugyanúgy ver
senyben vagyunk még Gyula
városával, Szarvassal és Dé
vaványával. Ezt az új környe
zetvédelmi miniszter dönti el

hivatalosan. Persze ez egy ki~
csit politikai kérdés is, s ebben
Szarvas mindenképpen előnyt

élvez, hiszen ott MDF-es ön
kormányzat tevékenykedik 
mondta dr. Frankó.

-oke-
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Telefon lesz, csak nem most
Több Tnint ezren

vonalra
várnak

H.E.

legalább 6 milliárd forintra
lenne szükség.

A telefonra várók tehát hiá
ba sürgetik a távközlési üze
met. A fejlesztésekkel csak
lépcsőzetesen, s így csak las
san lehet haladni.

Áruválasztékunk
. friss tókehússal

bővültl (sertés-, birka-o
marhahúsok)

AZ ÚJONNAN NYÍLT
DÁVID BúTORBOLT

EndrIJd, Blaha u. J.

Élelmiszerboltunk
válja kedves

vásárlóitl

-- --DA V/D ELELM/SZER
ÉS BÚTORBOLT

'13uszjegy
Ez év január elsejétől - mint azt bizonyára már sokan

tapasztalták - változtak a helyi autóbusz járatok viteldíjai,
melyek tartalmazzák a 6 százalékos áfát is. Eszerint az l
úlra szóló buszjegy ára: 22 forint. A fclnőll havi bérlet ára
500 forint. A kedvezményes havi bérlet pedig 120 forintba
kerül.

modern szek
rénysorokat, ülőgarni

túrákat, ebédlő-és

konyhabútorokat, ki
egészítő bútorokat
ajánl leendő vásárlói
nak!

sálól egy optikai kábelt fektet
nek Gyomaendr6dig, s a mun
kákat a tervek szerint még az
idén elkezdik. Ha minden jól
megy, akkor 1995-re a kábel
vége elérheti Gyomaendr6
döt. Hogya telefonhelyzettel
mindenki clégedell lehessen
az egész megyében, ahhoz

Kopcsik Mihály elmondta,
hogy Békés megyéhen a me
gyeszékhelyen és Orosházán
hoznak létre úgynevezett pri
mér körzetet. Gyomaendrőd a
békéscsabai körzethez tarto
zik majd, így ez év végén
megszúnik a 67-es körzet
szám, s helyelle a 66-ost kell
tárcsáznia annak a vidékinek,
aki Gyomaendrődre kiván te
lefonálni. Ez egyben azt is je
lenti, hogy például
Gyomaendrődről Békéscsa
bár:-. olcsóbban telefon
álhatunk. Még egy fontos
változás: A tervek szerint má
justól 6 számjegyűek lesznek
a gyom:-.endrődi telefonszá
mok is.

Megtudluk, hogya fejlesz
tésre szánt 3 milliárd 200 1'0
rinlból Gyomaendrődnek IS4
millió forintra lenne szüksége
ahhoz, hogy minden 100 1:-.
kosra 22 telefon jusson. Ké
sőbb, ha egy II ezres
kapacitású telefonközpontot
telepítenének a városba. akkor
56-ra nőne a tclefonsúrúség.
Ehhez viszont kábelfejlesztés
re is szükség van. Békés váro-

:::

:;:

re és más hivatalos célokra
tartják fenn.

Múlt év végén összesen
1164 tclefonigénylőt tartottak
n yíl ván. Szám uk term é
szetesen nem csökken. Ha te
hát lenne városunknak egy
kétezres kapacitású telefon
központja, az is kevés lenne.

Munkalehetőség!

Autágréder kezelésének megtanulá
sához kedvet érző munkanélküli fiatalok
jelentkezését várja a Prominent Bt.

Jelentkezni: személyesen Tátka Sán
dornál lehet Gyomaendrőd, Kossuth u.
18.

Kopcsák Mihály.~ Békés
Megyei Távközlési Uzem he
lyettes vezetője nem sok jóval
bíztatj:-. a tclefonra váró gyo
m:-.endr6di polgárokat. Váro
sunkban jelenleg egy 1000
kapacitású telefonközpont
üzemeL és összesen 946 előfi

zető büszkélkedhet telefon
nal. Mint megtudtuk az 54
üres vonalat nyilvános fülkék-

':;:

;.-. _ ~
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~ Ismét ~;»
;: ÁRENGEDMÉNYES VÁsÁR ~

a Color Shopban!
Március 8-tól 3) -ig
MINDEN TAPETA

kedvezményes áron
kapható a Color Shop

Papírboltban.
: j;j: ::::: :::: ::::: ;:,:: :::< :::,; :::~ ;::; ::::: :::: ::.::: ...::. :.::: :::: ::.::: :~ »: ::::: ::::: .;.; ::::: ::;:" ::::: :::: ::::: :.-:: :::;: :::: *::::~~~ ~
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PECTEN KFT.
Gyomaendrőd

A Bethlen
eredményei

Értékeléseikben aláhúzták,
hogy az intézményben színvo
nalas szakmai, pedagógiai
munka folyik, jó a tantestület
híre, megfelel6 a vezetés. Arra
kérték a gyomaendr6di önkor
mányzatot, hogy lehetősége

ikhez képest támogassák a
Bethlen Gábor Szakközépis
kola és Szakmunkásképző In
tézet megújulási törekvéseit.

F.J.

Középen nyíló ablakok: Tele ajtók:

150 x 150-es 5900 Ft 75 x 210 farostlemez 4650 Ft

120 x 150-es 5200 Ft 75 x 210 kazettás 10500 Ft

120 x 120-as 4500 Ft 90 x 210 larost 5320 Ft

Oldalt nyiló ablakok: 90 x 210 kazettás 13500 Ft

90 x 150-es 4100 Ft Félig üveges ajtók:

60 x 120-as 3 OOO Ft 90 x 210 farost 5600 Ft

60 x 60-as 1850 Ft 100 x 210 farost 6250 Ft

90 x 120-as 3370 Ft 90 x 210 kazettás 13500 Ft

90 x 90-es 3 OOO Ft Bejárati ajtók:

60 x 90-es 2600 Ft 100 x 240 üvegezett 16 OOO Ft

Bajai ablakok: 100 x 210 üvegezett 13500 Ft

90 x 150-es 9500 FI 100 x 210 dupla 16500 Ft

120 x 120-as 10 OOO Ft 100 x 210 kazettás, dupla 26 700 Ft

120 x 150-es 12330 Ft Garázsajtó:

173 x 150-es 18500 Ft 240 x 210 17 500 Ft

ButiLászló
,építőanyag-kereskedő,

Gyomaendrőd,Ipartelep út l.
(Shell-kút mögött.)

Telefon: 06 (67) 86-461.

KEDVEZMÉNYES ÁRON KÍNÁLJUK

TELEPÜNKÖN

AKÖVETKEZŐ NYÍIÁSZÁRÓKAT:

A tangazdaság kanja

Nyílászáróv'ásár!.

forintot ér6 tanüzemünk. Ide
már 7 millió forintot befektct
tünk, s szerintem az itt folyó
gyakorlati oktatás lehet a jövő
útja.

A jelenlévő szakértők kifej
tették, hogy a hagyományok
az állattenyésztés, a juhászat,
a kisállattenyésztés fejleszté
sét indokolnák, de az oktatás
elmozdulhat a baromfite
nyésztés, a feldolgozói szak
mák. a gazdaképzés fclé is.

GubuczJ6zsef. a szakiskola
igazgatója köszöntötte az egy
begyűltekct, majd kijelentet
te: - Ahhoz, hogy iskolánk
szakmai és pedagógiai céljait
elérje, jobb anyagi feltételek
kellenek. Valamikor komoly
segítséget jelentett, hogya ter
mel6 üzemek képzési hozzá
járulást fizettek, de ma alig
kapunk valamit - legfcljebb
csak ócska, elhasznált gépe
ket.

Az igazgató megáJlapítolla.
'hogy kutyaszorítóban vannak
a szakképző iskolák, de azért
az eredményeikrőlis beszélt: 
Van a dévaványai út mellett,
az egykori MAVAD-telep he
lyén egy nagyszerű, 13 millió

A kagylóról nem a tél iut
eszünkbe.

A Shellröl viszont most igen.

Februórl-töl
minden Shell benzinkútnál

csaknem minden téli autóápolási
és felszerelési cikk

kedvezményesen kapható
- amíg kapható!

Fagyálló hütöfolyadék pl',30%-kal,

a téli gumi 25%-kal
lesz iobb üzlet Önnek.

A Földművelődésügyi Mi
nisztérium - függetlenül attól,
hogy ki a fenntartó - a szak
munkásképzést végz6 intéz
mények gondjait a sajátjának
tekinti - mondta dr. Vermes
László. az FM osztályvezetője

február IS-én hétf6n Gyoma
endr6dön azon az összejöve
telen, amelyet a Bethlen
Gábor Mez6gazdasági Szak
középiskola és Szakmunkás
képz6 Intézetben tartottak.

A rendezvényen a miniszté
rium:munkatársán kívül kép
viseltette magát a Békés
Megyei Pedagógiai Intézet, de
megjelent a helyi képviselő

testület több tagja és az iskola
'pedagógusai is.
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1(j rúg itt
[abáába?

Az önkonnányzat csalódott
Deme Zoltán parlamenti kép
visel6ben, s ez városunk pol
gármestcrének a
közelmúltban tett nyilatkoza
tából is kiderül: "Deme az el
múlt egy év alatt egyszer sem
látogatott meg bennünket.
Nagy csalódása 6 városunk
nak, és ezt csak növeli, hogy
egyházi emberké::~ is csalat
koznunk kellett benne. Nem
járok messze az igazságtól, ha
azt mondom, hogy még egy
szer itt nem tud labdába rúg
ni ... "

Bennfentes informátorok
\tudni vélik, hogy megszületett
;: I nagy terv a következő vá
J.1Sztásokra. Eszerint dr. Fran
k ó Károly lenne a körzet
p;1rlamenti képviselőjelöltje, s
helyét a polgármesteri széket
dr. Valach Béla jelenlegi kép
vi~;elő foglalná el.

A pol~,írmestert meglepte a
hír. Az a véleménye, hogy dr.
Valach a város ügyeiben igen
járatos, vannak érucmei is, s cz
tisztelwcméltó.

- Az esélyekről azonban én
most nem tudok nyilatkozni.
Hogy én a parlamenti képvise
16ségre törekednék, tőlem

még senki nem hallhatta. Ab
ban viszont biztos vagyok,
hogy jó lenne, ha Gyomaend
rődről kerülne a parlamentbe a
következő képviselő. Hogy én
erre alkalmas lennék-e, azt
nem tudom eldönteni. A szí
vemhez közelebb áll a polgár
mesterség, mint feladat, mert
ez a városért közvetlenül cse
lekvő embert feltételez. Tő

lem távolabb á l a
törvényhozás. Viszont gon
dolnom :;:ell a betegek és hoz
zátartozóik egy részére, akú
valószínűleg vissza várnak
majd orvosnak.

Húzza végig
az újját

ezen alapon!

,
SEG

III

ETU K
_0 üzletét,
- irodáját,
- mulatóját
hangulatosabbá , barátságosabbá

varázsolni? !
Külső-belső fal festését, dekorációját,

cégérének elkészítését vállaljuk!
Bővebb fe/ví/ágosífásérf

HíVJA A REKLlNE STÚDiÓT!
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Telefon: (67) 86-479

Ugye milyen sima?! A
Prorninent Bt. által készített
/ utak is ilyen .sirnák!
Utépítés * szennyvízcsatorna-építés

. * tervezés

_~ 7li?HJNENjJ

PROMINENT BT. Gyomaendrőd,
Kossuth u. 18.

Telefon (67) 86-479
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A Hőtechnikai és Gépipari Vállalatnál feb
ruár lO-én szerdán délután a három órakor
kezdődő munkásgyiilése!l megjelent Raskó
György államtitkár, az Allami Vagyonügy
nökség igazgatópll~~csának tagja, Lukács Já
nos, szintén az AVU igazgatótanáesi tagja, és
SüthelJ Sándor a kazángyár privatizációját
végző Budapest Holding vezérigazgatója is.

Az említett urakon kívül a gyiilés előadói asz
talánál foglalt helyet még dr. Frankó Károly
polgármester az város képviseletében, és Cel
lai Attila a kazángyár főmérnöke. Szujó Zoltán
igazgatót hiába kerestük az asztalnál, ő a
munkások és a félkész kazánok között a hát
só sorokban egy sámlin ücsörögte végig a
gyíilést.

:Szujót menesztette az ÁVÜ ...
A dolgozók IS lehetnek tulajdonosok

Hogy miért, azt először

Sütheő Sándor jelentette be.
Szuj6 Zoltán megbízatását
az Állami Vagyonügynök
ség február 15-évelmeg
szünteti. A döntés okárql
Raskó György tájékoztatta a
dolgozókat. Elmondta, hogy
az igazgató szakmai tényke
désévei, tudásával kapcso
latban semmi kifogás nem
merült fel.

~ssz~Jérhetetlenség
- Az igazgatót nem azért

mentik fel, mert tönkretette a
céget. Nagyon is példamuta
tóan ölgozott, s a cég ered
ményeit tekintve mindenki
számára belátható, hogy ajól
:TI8<ödőtársaságok közé tar
tozik. Tény, hogy ebben az
igazgatónak is komoly mun
kája van. A felmentés oka,
hogya privalizációban részt
vevő pályázók és közötte
egyértelmű összeférhetet
lenség mutatkozik. Az ÁVÜ
csak ezt kívánja felmentésé
vel megszüntetni... mondta
Raskó György. .

Sütheő Sándor bejelentet
te, hogy a mostani gyűlés té
mája a H6technikai és
Gépipari Kft. privatizációja.
A vállalat kft.-vé alakítását
követ6en kiírt pályázatra egy
szakmai konzorcium, azaz
két cég - a Karzol Kft. és a
Buda Mont cégek - jelentke
zett vevdként a kazángyár 70
százalékára.

- Ez a pályázat egy ered
ményes ajánlat volt, viszont

a pályázatok elbírálása ide
jén érdemi változások követ
keztek be -az egzisz
tencia-hitel feltételeiben, és
a munkavállalói Rész
vényprogram létrehozásá
ban is. Másrészt az
eredményes pályázaton kí
vül Kun Lászlóné a Kazán
gyár volt dolgozója is
pályázatot nyújtoll be a kfl.
51 százalékos tulajdonhá
nyadának megszerzésére, és
egyben ajánlatottetl a dolgo
zók 49 százalékos tulajdon
lására. Az Á VÜ állás
foglalása alapján az a megál
lapodás született, hogya le
folytatott pályázatot
eredménytelennek nyilvánít
ják, lehet6séget adva ezzel a
dolgozói tulajdonlás újbóli
átgondolására - mondta a
Budapest Holding vezér
igazgatója. (A hírek szerint a
pályázaton nyertes két cég
közül az egyikben SzujóZol
tán igazgatónak érdekeltsége
van, s emiatt mentik 6t fel
állásából. )

új pá.lyázat lesz
A dolgozók nagy része

egyébként már hónapokkal
ezel6tt úgy határozott, hogy
a MRP keretében vállalati tu
lajdonhoz kíván jutni, ehe
lyett azonban mint azt a
gyűlésen is elpanaszolták 
sem Szujó igazgatótól, sem a
Budapest Holdingtól sem
kapták meg a kell6 informá
ciót, segítséget.

Új pályázat lesz tehát, s
mint azt Raskó Györgyt6l
hallhatták a résztvevdk 6
most azért is van itt kollégá
jával, hogy meggy6z6djenek
arról, valójában mennyire ér
dekli a dolgozókat a privati
zációban való részvétel.
Egyébként pedig az elbocsá
tott igazgató most már mint
független szabad ember min
den további nélkül jogosult
vételi ajánlatot tenni a követ
kező fordulóban, azaz tiszta
lappal indulhat a kazángyár
ra kiírt pályázaton.

Ezt követ6en Lukács Já
nos az ÁVÜ igazgatótaná
csának tagjaként és annak az
alapítványnak az ügyvezet6
jeként szólt, amely az MRP
törvény kidolgozásában is
részt vett. Lukács elöljáró
ban megjegyezte, hogy elég
sok tapasztalatot szerzell ar
ról, hogy milyen módon tör
ténik hazánkban a
privatizáció. - Vannak vesz
tesek, de gyakran azok a
vesztesek, akiknek kevés az
ismeretük a privatizáció
nyújtotta lehet6ségekr6l. Ez
után beszámolt az MRP új
lehet6ségeir6l, arról, miként
lehet hitelhezjutnia a dolgo
zóknak a bankok kiiktatásá
val, az új hitellehet6
ségekr61, a részletfizetési
módokról, azaz a dolgozók
számára kedvezőbb feltéte
lekr61.

A tájékoztatót követ6en
Raskó György - annak elle
nére, hogy mint mondta ke~

dett6l fogva MRP ellenes,

mert némiképp össznépi tu
lajdonnak tartja az ilyen
megoldást - felajánlotta ban
ki kapcsolatait a dolgozók
nak, Lukács János pedig
megígérte, hogy amennyi-o
ben a dolgozók a munkavál 
lalói részvényprogramr3"
azaz a tulajdonlásra szava; é

nak, akkor a program leide ,1
gozásához, 6 és munkatár~;ai

minden segítséget megad
nak. Raskó György és TLu
kács János is úgy ítélte II leg,
hogy Kun Lászlóné pály áza
ta komoly, szakmai pi.~lyá

zatnak min6síthet6, az
ügyb6l az ÁVÜ is sok.at ta·
nult, s ígéretet tettek 3rra is,
hogyakazángyár :wrsát
mostmár a privatizáci() végé
ig figyelemmel követik.

A hozzászóló dolgozók
közül néhányan arról pa
naszkodtak, hog~! nem tud
tak az MRP program
kedvez6 feltétekir6l, s ezek
szerint a Budap(;st Holding is
félrevezelle dket. Tóth Géza
dolgozó hozzá.szólását némi
taps is kísérte. - A Budapest
Holding csak hülyítell ben
nünket. Magt'Jk most elmen
nek, mi dolgozók pedig itt
maradunk. Mindenki fél,
mertha az MRP nem sikerül,
akkor megv eszi a céget Szu
jó igazgató, s akkor itt jóné-
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Frankónak
nem tetszett

A február IQ-i kazángyári munkásgyűlésen a város önkonnány
zatán:lk képviseletében részt vett dr. Frankó Kúrnly polgármester
is, akit61 azt kérdeztük, mi a véleménye a tapasztaltakról.

- Jobb is, hogy ott a gyűlésen senki sem szólt hozzám. mert ha
ott valaki kiprovokálta volna a véleményemet, akkor valószínűleg

ingerülten beszéltem volna. A gyűlés el6tt az igazgatói irodában, az
előzetesmegbeszélésen ideges hangulat volt. Szujó Zoltán igazgató
sírva jött be, mert egy fél6rával előtte telefonon megfenyegették,
hogya fiát elteszik láb alól, ha meg mer szólaIni a gyűlésen.

Véleményem szerint ha úriemberek ülnek ott a gyűlésen az előadói

asztalnál, akkor Szuj6 Zoltánnak azt mondták volna, hogy ő is ott
foglaljon helyet, hiszen még 6töltötte be akkor az igazgatói posztot.

A másik kifogásom: nem hiszem, hogy úgy lesz minden ahogy
Lukács és Rask6 urak elmondták és ígérték. Majd hiszem, ha látom.
Bár adja isten, hogy kiharcolják mindazt, amit ígértek. Mindene
setre nem vagyok megnyugtatva affel61, hogy nem lettek megve
zetve az emberek. Sajnálom, hogy a gyűlésen csak két ember akadt,
akik el merték azt vállalni, hogy Szujó Zoltán mellett nem megfé
lemlítve, terrorban éltek és dolgoztak. Láttam. hogy az emberek
még most is rabszolgalelkűek, gyávák, nem merték véleményüket
ellll0ndani. Nemcsak asértetteknek kdlett volna megszólalni. Néha
az egészt61 hányingerem volt. Tudomásom van arról is, hogy Raskó
György és Darvasi Ferenc szerel6 között rokoni kapcsolat van. Ily
módon Raskó államtitkár talán nem véletlenül vállalta fel az ügyet.
Szujó ugyan nem barátom, de nem is egy köztörvényes bűnöz6, egy
csirkefog6, akinek hátul kellett volna kucorognia a tömegben.
Számomra olyan íze volt a dolognak, mintha az ötvenes években
egy tsz szervezésen vettem volna részt.

- Az önkormányzaJi üléseken többször is napirendre került a
kazángyári privatizáció. Az MRP korábbi szerveItI biwt/sága azt
kérte, hogyakazángyári földterület/el a várns maradjon benn a
céghen, s ne a pénzt kérje. A képviselIlk visznnt inká.bb a pénzt
akarták...

- Azt mondhatom, hogy a privatizáció során egyetlen cégbe sem
szabad apporttal belépnie a városnak. A szóban forgó terület nem
túl nagy, és nem túl értékes, ezért sem támogatta az önkormányzat
akkoriban, hogy ezzel maradjon benne a város a kft.-ben. A helyzet
most is a korábbihoz hasonló; csak szeretnék az MRP-t megszer
vezni. Ebb61 akkor lehet valami, ha Lukács és Raskó urak betartják
ígéreteiket - nyilatkozta lapunknak a polgánnester.
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Egy privatizáció

". "margoJara
Tisztelt Olvasó! A kazángyár privatizációjával kapcsolatosan

több ízben olvashattak a város lakói. 1992. október 21-én törvény
telen eszközökkel eltávolított a váll alatló I Szujó Zoltán. s közel 1,5
millió forint kártérítést szabott ki. Ez a nap és döntése volt a
tet6pont.. ett61 kezdve gyorsult4 fel a vizsgálatok. Többen vizsgá
16dtak 1992.június IS. ó~. Az AVU EI6privatizáci6s Igazgatqság,
Rendőrség.Ugyészség. AvO ellen6rzési osztálya, s végül az AVU
igazgató tanácsa elé került az ügy. A sok vizsgálat közül az ügyész
ségi és az ÁvO ellen6rzési osztálya. mely független szakértőt bízott
meg, megállapították, hogy bejelentéseim nem alaptalanok, s ko
moly felel6sség terheli a Holdingot és Szuj6 Zoltánt.

Az akta, mely közel 30 oldalas, nyilvántartási száma 9 számból
áll, 1993. január óta "fiókokban lapult", és ki tudja mikor került
volna elő. ha nem adom be a pályázatot. Egyedül kellettletennem,
mivel eltávolításom óta és azelőtt sem keresett meg egyetlen vezető

sem. Dolgozók közül senki nevét nem jeleníthettem meg, mivel
azonos sors várt volna rájuk. mint rám.

A vétkesek a Budapest Holding, Szujó Zoltán, valamint azon
társai, akik Men kiálltak mellette, Kóra István, Toldi Lajos és még
néhányan. A vesztés utolsó perceiben a február lO-i munkásgyúlé
sen szembe akarták velem fordítani a dolgoz6kat. Csupán azt
felejtették el, hogy Szujó I %-ban sem akarta, hogy a dolgozók
tulajdonosok legyenek. A dolgozók szavazása meghozta az ered
ményt: ,,122 fő" az MRP, vagyis a dolgozói kivásárlás mellett
voksolt.

Szuj6n kívül K6ra Istvánt és Toldi Lajost nagyon komoly erköl
csi mulasztás terheli, mivel mindketten tisztában voltak vele. hogy
nem hazudok, hiszen leválásunk óta velem együtt 61< is vezet6ségi
tagok voltak. Kóra és Toldi kettős szerepet akartak eljátszani, amit
lehetetlen. Lent és fent is "jónak lenni". A dolgozókat főleg

megzavami. (Ez sikerül!.)
A lehetőség újra itt van, mint ahogyan Raskó György államtitkár

úr is mondotta. Bízom benne, városunk polgármestere is átgondolja
újra a dolgot. ugyanis Frankó úr és Csorba Csaba jegyző voltak
azok. akik korábbi elQterjesztésemet.. melyet a város képviselőtes

tülete elé vittem írásban, nem támogatták. Azt. hogy az önkormány
zat tartsa meg a földterületre eső üzleti részét a Hőtechnikában. a
városunknak.

Tisztelt Olvasói Hosszú-hosszú oldal:lkat lehetne az ügyr61 írni.
A H6technika privalizációjával kapcsolatos összes bejelentésemet
állampolgárijogon kötelességem volt megtenni. Ilyen eszközökkel.
ahogyan a Budapest Holding és Szujó Zoltán akarta az állami
vagyont privatizálni, nem engedhet6 meg ma magyarországon.
(Sajnos nem egyedi az ese!.) A privatizáció végeztével az összes
hiteles dokumentumot a nyilvánosság elé tárom. Városunkban na
gyon sok rendes-becsületes tenniakaró ember van. Igaz nem olyan
arroganciával jelentik ki, minI Frankó úr oly sokszor. Végzi, ki, ki
a maga területén a munkáját a város érdekében. még ha ezt egy igen
szúk csoport észre sem akarja venni. (Saját pénzen!)

Itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítettek: mun
katársaknak, barátoknak, il város lakosságának egy igen jelentős

részének, az országgyűlési képvisel6nknek. Sokan támogattak,
új abb és újabb er6t adtak. Szemeiben nagyon sok embernek ott volt
a támogatás, bíztatás, csak nem szólhattak.

Kérem a váro!J lakóit, ébredjenek. míg nem késő! A j6ért, a
nemesért, az igazért mindig össze kell fogni!

Gyomaendrőd, 1993. február 16.
Kun LászlónéL ~

p----------------------------------------------------- w,'r---------------------------------------------------- -_ ..~
Gyomóendrődön 1993. február elején :

megnyitottam
TROPICAL Zöldség-Gyümölcs

Kereskedésemet

a Fő út 171. szám alatt. (volt Ipari Iskola)
Friss zöldség, zöldségfélék, gyümölcsfélék, gyü

mölcs, déligyümölcs különlegességek folyamatosan
kaphatók. -

Nézzen be hozzánk! Higgye el, megéri!
Putnoki Lajosné

vállalkozó
L~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~J

elveszíti. Hogy ha valaki eb
ben amatőr, az lehet, hogy
másban is az. Aki pedig Szu
jótól ezek után is fél, azt csak
sajnálni tudom. Kunné pedig
február 16-án akár küls6ként
is visszakerül a céghez és az
MRP szervezését támogat
hatja. Az akadályozó ténye
zők elhárultak, tessék
mostmár nyilatkozni - kérte-a
dolgozókat Raskó.

A Budapest Holding ve
zérigazgatója Gellai Attilát a
kazángyár főmérnökét java
solta kinevezni Szujó Zoltán
helyére. Erről rövidesen az
Állami Vagyonügynökség
dönt. A gyűlés végén a dol
gozók közül 158-an szavaz
tak. 122-en a munkavállalói
részvényprogramra, tehát a
dolgozói tulajdonlásra vok
soltak.

Hornok Ernő

]993. február

hányan lapátra leszünk téve 
panaszkodott Tóth Géza.
Szabó János dolgozó is fel
előst keresett. Törvénytelen
elbocsájtásokkal vádolta
Szujó Zoltánt, s hiányolta a
felelősségre vonását. Ketten
másként látták a dolgokat.IJuhász Józse! például kérte
azokat, akik úgy érzik, hogy
itt elnyomásban éltek, terror
ban dolgoztak, azok álljanak
fel.

A vitát Raskó György az
zal zárta le, hogyamúlttal
fölösleges foglalkozni. Szujó
Zoltán a korábban elbocsáj
tott KUIIDé ellen benyújtott
kártérítési indítványával
kapcsolatban Raskó azt
mondta: - Abszolút dilettáns
vezetőre va)) ez a dolog. Ami
megdöbbentett, hogy lehet
valaki ennyire amatőr, hogy
nem látja be, ezt a munkaü
gyi pert a kazángyár simán
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Az állaIvá ti, lilos

Figyelem!
Má~pJ,us el~ején ,megnyitom

ROVID- ES METERARU
üzletemet Gyomaendrődön a

Pásztor u. 42/ 1. szám alatt, a
volt gépállomás területén!

SZOLID~ FIGYELMES
KISZOLGÁLÁS!

Várom kedves vásárlóimat!

A Zanussi-Lehel
termékek árlistá-a

160 ** } 17.446.-Ft
160 *** 18.447.-Ft
200 ** egyajtás 171 mélyhűtóvel 20.345.-Ft
200 *** 21.125.-Ft
240 ** 21.242.-Ft
240 *** 22.035.-Ft

MP 160 nincs mélyhűtő 17.381.-Ft

MP 250 20.917.-Ft

ZL 160 üvegajtós 28.990.-Ft

280/60 } 30.173.-Ft
260/75 2 ajtós, 60 I mélyhűtővel 34.619.-Ft"
300/115 40.625.-Ft

/2/H60 J 16.224.-Ft
/3/H125 fagyasztószekrény-álló 23.179.-Ft
/5/H230 34.970.-Ft

H200 ET} 28.860.-Ft
H300 ET fagyasztóláda 33.797.-Ft
H400 ET 37.674.-Ft

Az árak az Mát tartalmazzák.

A termékek megrendelhet6k, rövid szállítási
határid6vel az új műszaki szaküzletben

Gyomán az új butiksoron "(F6 út 181/1.)

PARABOLAAKCIÓl
AMÍG A KÉSZLET TARTl

23.900 Ft

Várjuk kedves vósárlóinkatl

-----------.-----------------------------------~---------~

Az átképzési tanfolyam hallgatói a számítástechnikával
ismerkednek

AtKjpzési tanfo[yam
A Prominent Bt. a Békés Megyei Munkaügyi Központ segít

ségével múlt év novemberében indította el azt a komplex átkép
zési tanfolyamot, ahol 15 gyomaendr6di és környékbeli
munkanélküli sajátíthatja el a kor követelményeinek megfelel6
új ismereteket, képzettséget. A 15 hallgató az áprilisban befeje
z6d6 tanfolyam végén alapfokú német nyelvtanfolyamot végez,
emellett számítástechnikai alapismereteket szereznek, és köny
velési, valamint gépírási gyakorlatra is szert tesznek. A tanfelyam
a hallgatók számára ingyenes. Az iskola sikeres elvégzése után a
végzett hallgatók nagyobb eséllyel kereshemek munkát, s tudnak
elhelyezkedni.

ben sem a származó, sem a
fogadó település nem áll köz
ségi zárlat alatt.

Több település mellett
Gyomaendr6döt is feloldja az
él6sertés vágás céljáb61 más
megye területére történő ki
szállítás {dalma alcíl, ameny
nyiben a fc!vásarlást végz6
szervezet, vagv vállalkozó a
felvásárlásra ~lJllaLkozÓ jogo
sítványát az álbtegészségügyi
állomás igazgatójának bemu
tatta, illetve a fogadó megye
állategészségügyi hatóságá
nak a befogadó nyilatkozatát
is felm utatja.

Az említett levél 7. pontja
szerint sertésvásár (piac) tar
tása Békes megyében,tovább
ra is tilos.

Az úgynevezett házi vágás
ból származó term~kek to
vábbra is állatorvosi
él6állat-vizsgálatot követ6,
húsvizsgálat alapján kiadott
hússzállítási igazolvánnyal vi
het6 ki a megyéb61. :

A rendelkezés mindaddig
érvényben van, amíg azt nem
módosítják.

A február 7-i endr6di vásár
ba a helybéli és környékbeli
jószágtartók hiába utaztatták
eladásra szánt állataikat. Mint
az a helyszínen kid.erült a ser
téspestisre val6 tekintettel a
diszn6vásár tilos. A vásározók
mindezt kelletlenül vették tu
domásul, s nem felhízlalt álla
taikra gondoltak akkor,
amikor b6szen a tiltást elren
del6ket emlegették keresetlen
szavakkal.

A polgármesteri hivatalban
megtudtuk, hogy még múlt év
december 18-án dr. J06 Jen6 a
Békés M~gyei Állategészség
qgyi és Elelmiszer-ellen6rz6
AlIomás igazgató f6állatorvo
sa levelet juttatott el a város
házára is. Eszerint a
földmúvel6désügyi miniszter
a sertéspestis miatt Békés me
gyét véd6körzetté nyilvánító
határozatára rendelkezést
adott ki, s ennek értelmében
tenyészállatot, hízóalapanya
got a megyéból kiszállítani to
vábbra is tilos. A kistennel6k
közötti hízó alapanyag adás
vételt engedélyezi, amennyi-

L•••• • __ ••• • • ••• o
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KöszI Ottó:

~~Nem követtünk el
szabálytalanságot~~

A Győzelem

felszálnolása

darut

vendéglők

. / /

Jaro
bérbe!

Kibérelt
A Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ-nek még a múlt év elején

összesen 23 vendéglátó egysége volt. Ebből egyet, a Fürdő büfét
még tavaly sikeTÜlt eladni. A Ligeti Pavilon is eladó, érdeklődőkmár
jelentkeztek, de vevő még nem. Az ára telekkel és berendezéssel
együtt nettó 7 millió forint. Az ÁFÉsz többi vendéglátó egységét
az igazgatósági határozatnak megfelelően bérbeadásra meghirdet
ték. Zömében azokat amelyeknek forgalma a konkl1rencia megjele
nése miatt jelentősen csökkent. A Besenyszegi kocsmát és az
endrődi Varjú-fészek kocsmát külső személyek vették bérbe.

MúJ év őszén négy vendéglő - a Körös Étterem, a Hídfő, a Fészek
Presszó és az Üvegház - kivételével valamennyi egységet sikerült
bérbe adni javarészt az egységek dolgozóinak.

- Hosszú évek során ez a 23 vendéglátó egység hozta az ÁFÉsz
nyereségét a 80-as évek végétől megjelentek a garázsban nyitott és
lakókocsikból értékesítő italboltok az olcsó áraikkal, s ezek mellett
egy-két színvonalas konkurens is megjelent a városban. Várható
volt, hogy ez az ágazat a jövőben nem hozhat annyi nyereséget a
szövetkezetnek. mint korábban. így a kÖTÜlményekhez kellett alkal
mazkodnunk, ezért adtuk bérbe az egységeinket. A szerződéseket

három évre kötöttük - mondja Babos László az ÁFÉSZkereskedelmi
vezetője.

Időközben a Fészek Presszót is sikeTÜlt bérbe adni a megmarad
három vendéglőműködtetésérepedig gazdasági társaságot szeretne
létrehozni a szövetkezet. A bérleti díjak~ól egyébként több, mint 10
millió forint bevétele származik az AFESZ-nek.

A Magyar Hitelbank Rt. minta gyomaendrődiGyőzelem

Tsz legnagyobb hitelezője november végén megindította a
[elszámolási eljárást. A termelőszövetkezet 30 napos hala
dékot kért, ám reális esély nem volt arra, hogy ezalatt az
összes hitelezővel szemben fennálló mintegy 100 millió
forintos tartozást kiegyenlítsék. Ez év január elején a cégbí
róság kimondta a szövetkezet fizetésképtelenségét, amely
nek következménye a Győzelem felszámolása.

R

vagy

Telefon: 67/86-614

elképzeli, mi elkészítjük
tölgyfából a házához

egyedi ajlót ablakot rövid
határidővel!

/

Epítéshez sínen
adunk

ÉpfTŐIPARI SZÖVETKEZET
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 3....

On
fenyő

az

csoporté - mondja Köszi Ottó.
aki a kifizetés szabályos, vagy
szabálytalan módját illetően a
következőket tartotta fontos
nak:

- Nem voll és a mai napig
nincs olyan v~zetőségi határo
zat, amely a tsz elnök részére
az 1000 forint feletti kifizeté
sek engedélyezését kizáróla
gos hatáskörébe utaJná. Ezt az
., ügyet" egyébként a múlt év
november végi vezetőségi

ülésen tárgyaltuk, ahol a fő

könyvelő helyeues munkavi
szonyát a vezetőség december
l-jével rendes felmondással
szüntette meg, nem pedig úgy,
ahogy a vezetőségi határozat
utólagos fogalmazásában az
elnök személyes közbenjárá
sára rögzítve lett. Emberileg
és szakmailag sértő az elnök
nyilatkozata. A könyvszakér
tői vélemény felöl nyugodt
vagyok, sem az összeg elszá
molásánál sem akifizetésnél
nem kövellünk el szabályta
lanságot. Annál is furcsább az
egész eljárás, hiszen január
végén a vezetőség az elnök ja
vaslatára hagyott jóvá többek,
így a részemre is jelentős

összegű fizetésemelést. Ki érti
ezt?! - mondta Köszi Ottó.

H.E.

Lapunk januári számában
Iványi Miklós a Győzelem

Mezőgazdasági Szövetkezet
elnöke nyilatkozott arról,
hogy egy szabálytalannak tar
tolt kifizetés miatt miként tűnt

el 1,7 millió forint. Az üggyel
kapcsolatban most KöszI Ottó
a szövetkezet főkönyvel6je

mondja el véleményét.
- Iványi Miklós elnök egy

szerinte szabálytalan pénztári
kifizetés kapcsán nyilatkozott,
ezt megelőzően pedig munka
jogi szankciók alkalmazását
kezdeményezte.

Miről is van szó: 1989-ben
a tsz több vidéki telephelyűát
alány-elszámolásos rend
szerben foglalkoztatott
részlegeket. Az átalány-elszá
molásos rendszer rendeletek
kel erősen körülírt szabályai
szerint megtérítik a szövetke
zet részére a felmerüIt költsé
get, meghatározott összegben
hozzájárdnak a szövetkezet
nyereségéhez, és az ezek után
mutatkozó többletjövedelem 
a pénzügyileg realizált árbe
vétel - az adott csoportot, a
részleg dolgozóit illeti meg.
Természetesen a csoportok
önálló számlázási jogosít
vánnyal nem rendelkeztek, ez
minden esetben a tsz nevében
tönént...

Köszi Oltó elmondta, hogy
a kérdéses esetben 1989-ről a
székesfehérvári .telephelyű
építő-szolgáltatócsoportnak a
felszámolás sorsára jutott Péti
Nitrogénművekkel szemben
2,2 millió forint követelése
maradt, amelynek érvényesí
tése csak 1992. őszén volt le
hetséges. Iványi Miklós elnök
által is említett, általa is aláírt
írásbeli megbízás alapján a
részlegvezető személyes után
járására vehette fel az össze
get, illetve annak a
nitrogénművek által kifizetett
egy részét.

- Mivel 1989-ben a csoport
minden más pénzügyi kötele
zettségét rendezte az egyéb
bevételeiből, így a nitro
génművekkel szembeni köve
telése jogszerűen, teljes
egészében a csoport tagjait il
leti meg. Az említett összeg
tehát, nem a tsz közvetlen kö
vetelése, hanem a tsz-en ke
resztül a székesfehérvári
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Az elmúlt hónapban is
többször betörtek a város
üdülőövezeteiben lévő hét
végi házakba. A még isme
retlen elkövetők ellen a
büntetőeljárás folyamatban
van.

Február 3-án a rendőr

járőr tetten érte az a két sze
mélyt, akik feltörték a
gyomai gázcseretelepet, és
onnan több gázpalackot
loptak el, illetve kíséreltek
meg eltulajdonítani. Mivel
más bűncselekményekkel

is alaposan gyanúsíthalók,
így ellenük a büntetőeljárás

- előzetes letartóztatásuk
mellett - folyamatban van.
Szintén betöréses lopással

gyanúsítják azt a két déva
ványai férfit, akik a dévavá
nyai gázcseretelepen
,,01unkálkodtak" .

Két súlyos séfÜlésseljáró
közúti baleset történt febru
árban, és ittas gépjárműve

zetés miatti feljelentés is
szerepelt a rendőri intézke
dések között.

Február 17-r61 18-ra vir
radó éjszaka betörtek a Fő

úti butiksoron a műszaki

boltba, s a tettesek elvittek
180 ezer forint értékű árut,
tévét, videókat,mikrohullá
mú süt6ket. A rendőrök rö
vid időn belül elfogták a két
mezőtúri betörőt, s a "szaj
ré" is el6kefÜlt...

1993. február

Figyelem!
19993. február 26-tól minden pénteken

18 órától

CLUB-93
Gyomaendrődön a Körös Étterem

Gyoma-termében!

~agsághoz és 648000,-Ft-hoz juthat!

jöjjön el, győződjön meg róla!

Érdeklődni lehet
GyomaendrődönPutnokinénál a Tropical

Zöldség- és Gyümölcs Boltban a
Fő út 171. szám alatt.

Ingyenes apróliirdetésel(

i0W=W:Z<0.~=<=-"==W==~~IIngyenes az apró! I
A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az I

olvasóknak az apróhirdetését, akik azt az alábbi sz:Jvé- .
nyen küldik be megjelentelés céljából. A szcIvényen a I..·
megjelölt helyre kell beírni a kívánt szöveget, és a szel- ..
vényt levelezőlapon vagy borítékban kell elküldeni a
következő címre: Szó-Beszéd Gyomaendrőd,Kossuth u.
18. A hirdetések szövegéért felel6sséget nem vállalunk!

Egy apró~irdelés szövege nem tartalmazhat tizenöt ..
,. (15) szónál többet! '

Endr6d mellett a méhes
zugban 15500 négyzetméter.

Aláírás: .
--------------------------------------------------~

Öregszőlő III. ker. 100. alatt
több helyiségb61 álló tanya.
fóliasátrakkaI. kutakkal. Ér
dekl6dni: Gyomaendrőd.Mir
hóháti u. 12/1.

két hold és 830 négyszögöl
szántóföld eladó 310000 [0

rintért vagy bérbe kiadó
38000 forintért. Érdeklődni:
Bíró István S7.0lnok. Szív u. I.
I/3.

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

!
I
I,

Sürgősen eladó Endrőd-

500 dollár a valutakeretből

eladó. Endrőd. Dobi J. u. 4/1.
Asztalosmunkát vállal unk.

Megrendelhet6k: ajtók, abla
kok (bohívesek is), skandi
náv. Gyomaendrőd,

Bánomkerti u. 16/1.

Versenykerékpár eladó.
Irányár: 8000 forint. Érdek
lődni: Battyhány u. 5. Tele
fon: 86-255

Két fiatal cicát ajándékba
adnánk. Gyomaendrőd.Mun
kácsy u. 2.

Moskvich 1500-as típusú
személygépkocsi egyben
vagyalkatrészenként eladó.
Érdeklődni: Gyomaendrőd,
Kilijn tér 26.

Családi házunk eladó
Áchim u. 7. szám alatt. Érdek
lődni 'Iehet telefonon: 86-446
vagy Hantoskerti u. 2. szám
alatt.

NYZA és Zuk új és használt
alkatrészek eladók. Endrőd.

Kárász u. 2.

teres kisházamat 440 négy
szögöl kerttcl, lakótelepi la
kásra. Érdeklődni: 86-649
Kissné

Mjsfél szobás, konvektoros
151kás jron alul sürgősen eladó.
Erdekl6dni: levélbcn Gyoma
endrőd. Pf. 66.

33/168 nőtlen fiatalember
keresi független hölgy isme
retségét, házasság céljából.
Leveleket a szerkeszt6ségbe
kérem "Szívhang" jeligére.

Napos-és előnevelt csibe és
kacsa kapható és rendelhető

Gyomaendrőd. Ady u. 13.
(Besenyszeg).

Családi házak, üzletek igé
nyes, színvonalas tervezését
váUalom kedvező áron. Be
inschrólh Mária okleveles épí
tészmérnök Gyomaendrőd.

Csokonai u. 21.

Két és fél szobás, első eme
leti, gázfútéses lakás eladó az
Ifjúsági lakótelepen. Érdek
lődni lehet a 86-907-es tele
fonszámon.

Endrőd, Blaha u. 12/1.
szám alatt gázfútéses műhely

hidraulikus emelőveLszerelő
aknával kiadó. Szabó Dezső

né II. ker. 482.

Általános iskolásoknak
korrepetálást vállalok magyar
és történelem tantárgyból. Ér
dekl6dni: 86-347 vagy Gyo
maendrőd, Ifjúsági hp. 6/4.

Elcserélném 50 négyzetmé-

2 darab 4 hónapos rajzos
németjuhász szuka eladó. Ér
deklődni: Zsombok Ferencné
Gyomaendrőd, Bethlen út 9.
Telefon: 86-750
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Szociáldemokrata esték

MAGYAR HíRLAP

fljBÉKÉS· MEGYEllIÍRLAP

Összetörte kedvenc
autóját?! Javí!tassa

a CAR-KOVACS
KFT-vel!

Autókarosszériajavítás és
fényezés, dfjtalan.

biztosítási ügyintézés!

Az NB-HI. Alföld Csoport
Tavasziforduló

1993.03.13.14.30 óra szombat Kecskeméti SC
Gyomaendr6d

1993.03.20. 15.00 óra szombat Gyomaendrőd - Miske
1993.03.27.15.00 óra szombat Szegedi VSE - Gyomaendr6d

1993.04.03. 16.30 óra szombat Szegedi D - Gyomaendrőd
1993.04.10. 16.30 óra szombat Gyomaendrőd - Dabas
1993.04.18.17.00 óra vasárnap Makó - Gyomaendrőd

1993.04.24. 17.00 óra szombat Gyomaendr6d 
Mez6kovácsháza

1993.05.02. 17.00 óra vasárnap Orosháza - Gyomaendr6d
1993.05.08. 17.00 óra szombat Gyomaendr6d

Kecskeméti TE
1993..05.15. 17.00 óra szombat Tiszakécske - Gyomaendrőd

1993.05.22. 17.00 óra szombat Gyomaendrőd
Kiskundorozsma

1993.05.30. 17.00 óra vasárnap Hódmezővásárhely 
Gyomaendrőd

1993.06.06. 17.00 Óra vasárnap Gyomaendr6d - Nagyszénás
1993.06.13.17.00 óra vasárnap

Ceglédi H. - Gyomaendrőd
1993.06.20. 17.00 óra vasárnap Gyomaendrőd· Gyula

Magyar Kupa meccs
Barátság SE - GYFC: O-2

február 21. 13.00

A GYFC előkészületimérkőzései

GYFC - Barátság SE: 3-2
T.szentmiklós - GYFC: 2-l
GYFC - Mez6túr: l-l
Szarvas - GYFC: O-O
GYFC - Szarvas: l-3

· ..· .···•··························: Kulcsátadástól
: Cl~ kulcsátadásig pon-
: O/~IO 0/· l; tos határidőre.Tele-
: ~EJ ~c::f fon: 06-6041114 :
: Q vagy Gyomaend- :
: rőd, Csokonai u. 37. :
: Telefon: 86-216. :· .· .· .· ............. .. .. .. ... .. . ..

Dr. Kapolyi a húszegynéhány
f6s hallgatóság el6tt beszá
molt arról, hogy a párton belül
korábban felkorbácsolt kedé
lyek megnyugodni látszanak:,
majd el6adnsa második részé
ben ismertette a szociálde
mokrata gazdaságfilozófia
nézeteit.

Szociáldemokrata esték
címmel a Magyarországi Szo
ciáldemokrata Párt Gyoma
endr6di Szervezete rendezett
összejövetelt február 16-án es
te a Katona József Múvel6dési
Központban. A fórum vendé
ge dr. Kapolyi László, a párt
központi vezetőségének tagja,
egykori ipari miniszter volt.

GyomaendrődVáros képviselőtestülete

pályázatot hirdet a Katona Józse!
MűvelődésiKözpont igazgatói állására.

Képesítési és egyébfeltételek: szakirányú egyetemi vagy
f6iskolai végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi, f6is
kolai végzettség és fels6fokú szakirányú munkaköri szak
vizsga. 5 év szakmai gyakorlat.

Bér: rendelet szerint.

GyomaendrődVáros képviselőtestülete

pályázatot hirdet a városi könyvtár
igazgatói állására.

Képesítési és egyébfeltételek: szakirányú egyetemi vagy
f6iskolai végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi, f6is
kolai végzettség és fels6fokú szakirányú munkaköri szak
vizsga. 5 év szakmai gyakorlat. Bér: rendelet szerint.

*
Gyomaendrőd Város képviselőtestületepályázatot
hirdet az Apolló Mozi mozi-üzemvezetói állására.

Képesítési és egyéb feltételek: fels6fokú végzettség és
szakirányú munkaköri szakvizsga. 5 év szakmai gyakorlat.
Bér: rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Müvel6dési Köz
lönyben való megjelenést61 szánlított 30 napon belül.

Az álláshelyelfoglalásának határideje: 1993. július I.

Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét,
hogy keretes hirdetéseiket ;:) fenti napi
lapokba a Szóbeszéd szerkesztőségé

ben is feladhatják.
Hirdetésüket az Önök igénye szerint elkészít

jük, s továbbítjuk a Magyar Hírlaphoz vagy a
Bé~és Megyei Hírlaphoz vagy a Délkelet1:lez.

Erdeklödjön: Szóbeszéd szerkesztőségénél

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. Tel/fax: 86-479
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Az újszü[ötteknekjó
egészséget és sok
szerencsét kíván
szerkesztőségünk.

Kérjük a szül6ket, hogy
akik lapunkban a

BabaköszöntlJ rovatban
szeretnék hírül adni

gyermekük születését,
azok telefonon is
jelentkezhetnek a

Szóbeszéd
szerkeszt6ségében.

(86-479)

Férfiak
figyelem!

"" io··n a N6NAP.f~~

Félcipők36-39-es méretig 2000 Ft, magasszárú
36-41-es méretig 3600 Ft-os akciós áron, amíg a

készlet tart!
Hokikori és miikorcsolya 30 %-os árengedménnyel

kaphatók amíg a készlet tart.

Várjuk kedves vendégeinket afelújított

Halászkert
vendéglőnkben!

Egyedi ételválaszték: hal-vad-borjú-marha
sertéshúsból.

Március 6-án (szombaton) Vállalkozók Bálja. Asztalfoglalás
előrendeléssel. Iparker Kft.

~ ~

2. kép:
Fekécs Ildikó kisfia Rafael lenU február

4-én este 5 perccel 8 óra előttszületett. Súlya
2950 gramm, hossza pedig 52 cm.

I
I
I
I
I
I
I Linda Sport GyomaendrőctFőút 181/1.L__ ~ ~ _

r-~- --- -----~~~-,

P MA edzőcipőAKCIO! I
I
I
I
I
I
I

.. .. ~~

BABAKOSZONTO
Babaköszöntőrovatunkban három kis gyomaendrődi polgárt köszönthetünk.

3. kép:
Február 8-án este fél lO-kor 3950 gram

mal és 55 centiméterrel született Pelyva Zol
tánné babája, Pelyva Csaba.

l. kép:
Berczi Ferenc 993. február 6-án hajnali

4 óra 20 perckor született a gyomaendrődi

szülőotthonba . ,Súlya 3300 gramm, "ma
gassága" 52 cm. Edesanyja: 8ercziné Somo
gyi Julianna



]5

Januári keresztrejtvényünk
helyes megfejtése: Akinek tüz
kell, körömrnel keresi. Egy
tüznél több fazék is felforr.

Yalószínüleg a Tanga Shop
által felajánlott fehémemük mi
att elsősorban lány és hölgyol
vasóink buzgólkodtak a ke
resztrejtvény megfejtésében.
Nyolcvankét megfejtés feladója
volt nő, s mindössze két férfi
olvasónk igyekezett hozzájutni
a szexis fehémemükhöz. Az
Alexa habselyem hálóinget
Szalóki Aranka (Gyomaendrőd,

Yásártéri ltp. 28. B/ll.) olva
sónk öltheti magára, Szabó
Gyuláné (Gyomaendrőd, To
ronyi u. 17/1.) a MEY pamut
kombinét nyerte. Molnár
Andrea (Gyomaendrőd.,Pósa u.
4/1.) pedig a női alsó boldog
tulajdonosa lesz. A nyertesek
nek gratulálunk! A nyere
ményeket a Tanga Shopban
vehetik át.

Anyertesek

A nyeremények57

E havi keresztrejtvényünk
helyes megfejtését március 16
ig juttassák el levelezőlapon a
Szóbeszéd szerkesztőségének

címére (5500 Gyomaendrőd,

Kossuth u. ]8.). A levelez/Jlapra
ne Jelejtsék el ráragaszrani a
Turul Cipó hirdetésében talál
ható emblémát! A helyes meg
fejtést beküldők között a
gyomaendrődi Turul Cipő 2500
forintos, 2000 fonntos és 500
forintos vásárlási utalványait
sorsoljuk ki, melyet a Turul Ci
pő gyomaendrődi üzletében (Fő

út 187.) válthatnak be azok a
szerencsés megfejtók, akiknek
nevét lapunk márciusi számá
ban közöljük.r l8illllllt =l8ilIllIlt=l8ilIllIlt======='

: .~ :
I ~ I
i TURUL CIPŐe I

I A 'Turul Ci Ő I
I m
I gyomaendrődi üzletében m

i csizmák; ~
i cipők ~

i nagy árengedménnye/ m

i kaphatók, amíg a készlet tart! I

I Turul Cipő Gyomaendrőd, Fő út 187. IL -I
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Asztal "lQellett
VíZSZINTES: dó. 64. A Sebes-körös mellékfo- szerelemben minden! 56. A Bala-
1. Carlo Goldoni olasz fró megál- Iyója Erdélyben. tanba ömlő folyó. 57. Bérlettel
lapftásának e/só része (zárt betúk: _; közlekedőszemély. 59. Taszít. 60.
f, f, G). 14. Fáradtan a székre FUGGÓLEGES: '. Az egyik. oldal. 62. Tégladarab!
omlik. 15. Toldi szemét pillangó 1._Azfrómegá"apft~sának_befeJe- 63. Kósza darab! 64. Kigyó A
képében kerülgeti! 16. Zola fran- zo része (zártt:etuk: f, O, .7). 2.. dzsung~1 könyvében.
cia rró személyneve. 18. Olasziér- Nók szán;ára összeállrtott. konyv
finév. 19.00 A tantál vegyjele. 20.' s~rozat CIme. 3. Oro~z nó, név. 4.
Orosz női név. 21. Orra bukik. 23. Glordano Bruno szulóvárosa. 5.
Ősmagyar ve?ér. 24. Spanyol ex- ~ oxigén é~ a ge~máni~m vegy
királyné. 25. Ettermi dolgozó. 26. Jele. 6.; ...F~lr Lady. mUSical címe.
• oO afarkas; James Algar filmje. 27. 7. Betu k'ejtv~. 8. Cukroz.ás ered
A gallium vegyjele. 28. Mozgás ménye. 9. Dldjlrot francl~ tudós
közben megreked. 29. Konyha- személyneve. ~ O. E,:rópal .~lIam.
k rt· .. é 30" Lá . . I t" ó 11. Lelátó egynemu betu!. 12.? I nov ny. . nCT?na ~ er - Csukló része! 13. Jegyezd meg
SIt. 31. A~y Endre muzsáJa._ 33. jól, latin kifejezéssel. 17. Békés
KO~ferencla. sz.akaSza! ~. Ures megyeiközség.· 21. "Mérték
h~. 36. D.ug!. .. , d.aimát sZiget. 38. egység hiteles példánya. 22. Izra
Kozé~kon skandináv elbeszélés. eli légitársaság. 23: Sporttoga
40.... IpSO; persze. 41 .. Határozott dás. 25. Gorkij önéletrajzi trilógiá
névelók.. 43. A mostanl.~4 óra. 45. ja. 26. Lóer6, röviden.· 28.
P~:sa Tibor ~proteszkoze. 46. Ifl- Gotovac tréfacsináló operai alak
dial uralkodÓI cím. 48. Gyengélke; j§l. 29. Szorosan tapadó. 32.
dó. 50. Apóka. 51. Kelta eredetu Eszak-amerikai indián nép tagja.
nói név. 52. Szájat szélesre nyitó. 35. Festésre használt anyag. 37.
53. Nemzetközi segélykéró jel. 54. Éló torpedó. 39. Becézett nói név.
... univ; ~övidrtés orvosi névtáblá- 42. Robbanékony vegyület. 44. Pe
kon. 55. Nagy eszem-iszom. 56. tóti Sándor rest Pálja. 47. Juttat, né
Az utolsó albán király. 58. Néve- pies szóval. 49. Képkeret. SO. Ko
16.59. Mózes Ot könyve. 60. Szé- lumbia f6városa52. Drágakövek
kelyföldi község .. Sepsiszent- mértékegysége. 53. Egymás u$l
györgy mellett. 61. Bizonytalanko- mond. 55. A teniszben semm~ a
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Lehet, hogy csak
,

az agya van
rossz helyen?

Miért nem tud aludni gyermeke?
Ön is nyugtalanul pihen éjszaka?
Fáradtan ébred reggelente?
Munkahelyén minden ok nélkül ideges és
feszült?
Rossz a közérzete, fájdalmai vannak, de
nem tudja az okát?

Szerkesztőség:

5500 Gyomaendröd, Kossuth u, 18,
TeVfax: 86-479
Kiad/'a: a REKLlNE STUDIÓ
Fele ös kiadó: Hornok Ernő
Szedes es nyomtatás: SZAAVASPAINT 
H-T. Kft,
5540 Szarvas, Kossuth u. 18. Tel/Fax:
11-084.
Ügyvezetö igazgató: Hornok Páter
ISSN: 1215-8623

igazolja, hogy a földalatti ví
zerek által kibocsátott sugár
zás a: alábbi betegségek
klfejllJdésének lehet okozó
ja: rák, asztma, reuma, vese
és hugyhólyagbetegségek,
fülfájdalmak, s61 elmebeteg
ségek, epilepszia stb. Nem
nlinden ember egyformán fo
gékony a betegségekre. A ke
vésbé ellenálló embereknél a
betegség könnyebben és ha
marabb jelentkezik.

~ SZp
~E ZED

FÜGGETLENVÁROSl HAVILAP
Felelős szerkesztő:

Hornok Ernő

A földalatti vízereket a radiesztézia
módszerének segítségével ingával
TüMISLAV, a jugoszláv bioorvos

beméri, ezzel panaszait megszünteti,
fájdalmait enyhíti.

Tomislava lakásában beméri a sugárzások helyét és a lehet6
legjobb helyet ajánlja a pihenésre, alvásra. Amennyiben laká
sában a körülmények folytán kevés, vagy nincs nyugodalmas
hely, akkor segít az a speciális fémlemez, amely közömbösíti
~ földsugárzás káros hatásait. A véd61emez az 1991-es brüs
szeli nemzetközi találmányi kiállításon az Euréka 2. díját
nyerte.

Önt is személyesen felkeresi Tomislav március 8
és 12-e között esténként 18-tó121 óráig. A nagy

érdeklödéssel való tekintettel a Szóbeszéd
szerkeszWségénél (Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

telefon: 86-479) jelentkezhetnek elöjegyzésre!

Az ingás mérés ára lakásonként: 1500 forint.

A védőlemez ára: 2000 forint.

KÖ:::ludo/{, hogy ([ föld su
gárzó zónái legerlJsebben a
sokáig a::.onos hely:elben ü!IJ
I'agy fekvlJ emberekre hat
nak. tehát a: all'ókra, vagy a
fekvIJ betegekre. I'qIgy az ülIJ
helyzetben dolgozó emberek
re. E sugárzás hatása általá
ban sokirányú, ami az ideg
rendszerre gyakorolt erlJs
hatásábólfakad. Számos, su
gárzó zónákban tartózkodó
emberek folytatott kísérlet

6 hónap 12 hónap
1 oldal ára: 12000 Ft + áfa 20000 Ft + áfa.
Dupla oldal ára: 20000 Ft + áfa 30000 Ft + áfa.

A megrendelőknek ezen kívül egy évre
szóló
INGYENES REKLÁMLEHETŐSÉGET

is ajánlunk Gyomaendrődváros hatá
rában a 46-os főközlekedésiút mellett!

Megrendelés és Qővebb infornláció:
REKLINE STUDIO 5500 Gyomaend
rőd,'Kossuth u. 18. Telefon/fax: 67/86
479

FENT A REKLÁM!

A REKLINE STVDIÓ
kizárólagos jogot szerzett

Gyomaendrőd

legforgalmasabb útjai
mellett lévő

villanyoszlopokra
helyezhqtő ,

REKLAMTABLAK
értékesítésére.

A Fő úton, a Bajcsy, a Kossuth és a
.r1Pásztor utcákban meghatározott he
lyeken lévő villanyoszlopokra helye
zünk 60x45 centiméter méretű - a
megrendelő igénye szerint elkészített 
színes reklámtáblákat, amelyek 6 és 12
hónapos időtartamrarendelhetőkmeg.



Bombát találtak...
...Gyomaendrődön, a Dobó utca egyik

hétvégi házának kerítése tövében - kapta
az értesítést a Szó-Beszéd szerkesztősé

ge.
A helyszínre érkezve derült ki, hogy a hír

többé kevésbé igaznak bizonyult. Ha bom
bát nem is, de egy tüzérségi löveget tényleg
talált egy becsületes polgár. A mintegy har
mincöt centiméter hosszúságú - vélhetően
másodikvilágháborús - "bomba" úgy tűnik,

hogya közelmúltban került a helyszínre.
Valaki odavitte, esetleg odahajította. A pol
gármesteri hivatla műszaki csoportja a ren
dőrségi bejelentést követően sárga
szalaggal kerítette körbe a rozsdás vasda
rabot, amely még veszélyes lehet.

A rendőrség értesítette a fővárosban

székelőtűzszerészeket, akik nem rohantak
a helyszínre. Majd ha erre felé lesz dolguk,
jönnek, s elviszik a gyomai "bombát" ...

Ámokfutó traktoros 2.ÉVF.3.SZÁM 1993.MÁRCIUS

Február 27-én este a gyomai rendőrökhözbejelentés érkezett,
hogya Szécheenyi utcában egy traktoros randalírozik. Történt,
hogy N. J. este 7 óra tájban némi alkohol elfogyasztása után
rádöbbent, hogy tulajdonképpen útálja a volt apósál. Ezért, hát
hirtelen haragjábna "beröffentelle" öregecske Kirovec traktorát,
s a j;'lfn1úvel a volt após utcájába hajtott, majd a kerítésen keresz
tül az udvarra is bejutott...

(16. oldal).

ÁRA: 24,50 Ft

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

Húsvéti vásár
" "az AFESZ boltjaiban és a

Lakberendezési üzletében 1993.
március 30 - április 10. között.
Engedmény: 30-50 %. Jöjjön!

Vásárolva spóroljon!
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A
március 15-i városi
ünnepség els6 hely
színe Endr6d volt,

ahol délelőtt 9 órakor a ka
tolikus templomban ren
deztek ünnepi misét. Ezt
követően az országzászló
nál mondott beszédet dr.
Frankó Károly polgármes
ter, aki felidézte az 1848
49-es forradalom esemé
nyeit, majd beszéde végén
a fiatalokhoz szólt:

- Mit üzen nekünk 1848
49 forradalma és szabad
ságharca? Mindenekel/Jtt
azt, hogy szeressük a ha
zánkat, hogy /Jrizzük meg a
kivívott eredményeket.
Hogy szabad és kelllelke
sedni, harcolni az igazság
ért. Nem szabad feladni
akkor sem, ha a kezdeti si
kerek el is maradnak. 1848
és Pet/Jfi optimizmust su
gall és Kossuth, Vörös
marty, Bem, Battyhyány
alakja örök példaként áll
jon a fiatalok el/Jtt, mert
kellenek a példák. Most
hozzátok is szólókfiatalokI
Legyetek nagyon büszkék
ezekre a nevekre. Szíveteket
bátran töltse el a jóles/J
nemzeti büszkeség, amely
rlJl oly sokáig nem volt sza
bad még beszélni sem e
hazában. Akikre más nem
zetek büszkék: htJseikre,
nagyszera történelmi tette
ikre, azt mások t/Jlünk fur-

csállják, s nem mindig néz
ték és sajnos még ma sem
nézik jó szemmel. Pedig mi
békét szeretnénk. Szeret
nénk egy nemzetfelemelke
dését a szomszédok
népeivel együtt.

KedvesfiatalokI Büszkén
szavaljátok hát az 1848-ról
szóló verseket és énekeljé
tek a 48-as dalokat. Nagy
ellJdök voltak IJk, nagy tet
teket hajtottak végre, örök
dicslJs!gére történelmünk
nek. En remélem, jönnek
még új tavaszok és remélem
azok enyhe szelet hoznak,

egyre reményteljesebbeket.
Es mi újra és újra eljövünk
ide, csillogó szemmel néz
zük a piros-jehér-zöld szína
nemzeti zászlónkat, s kiált
juk majd világgá: "Hazád-

. nak rendületlenül légy híve
oh magyar!"

A polgámiester beszéde
után a Bethlen ·Gábor Me
z6gazdasági ISKola zabhe
gyez6együttese adott zenés
műsort, majd Gyomaend
rőd önkormányzata nevé
ben koszorút helyezett el a
zászló talapzatán dr. Fran
kó Károly és Gellai József

alpolgármester. Őket az is
kolák és a pártok helyi szer
vezetei, valamint az
egyesületek követték.

Gyomán az országzász
lónál II órakor kezdődött

az ünnepség. A műsort itt
megismételték, majd a Sza
badság szobornál és a vá
rosháza falán lévő

Pet6fi-emléktáblánál he
lyezték el a megemlékezés
koszorúit az önkormány
zat, a pártok helyi szerveze
tei, az intézmények,
valamint az iskolák.

(Uhrin Erzsébet jelvételei
az ünnepségen készültek)

~

1993.' MARCIUS
f

15.
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t Húsvétra a/ego/csóbban! l
I I

~ ENGEDMÉNYES ÜDÍTŐITAL-ÉS CSOKOLÁDÉ I
li vÁsÁR .~

í *~~.: a Bajcsy ú~ és a Kossuth LL sarkán lévő '.~.
. Elelmiszer boUbanJ
~ Rostos üdítók már 25.-Ft-tóU I
~ Ezen kívül csokoládék széles választékával ~.~
~ váJjuk kedpes vásárlóinkat a BOlTUK ~
® EleLmiszer BoLtban ~

~ Az AKCIÓ március 29- tő április 13-ig tart ~
~ ~
~ Az üzlet reggel 6-tól este 8-ig tart nyitva. ~

~ Hétvégén reggel 6-tóL 16-ig. ~t ~
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Támogatás
csak

házasoknak
Az idei pénzügyi év

gondjai felülvizsgálatra és
módosításra kény
szerítették az önkormány
zatot. Ezért február 23-án
a képviselőtestület módo
sította a fiatal házasok el
ső lakáshoz jutásának
támogatásáról szóló ren
deletét. Míg múlt évben 8
millió 100 ezer forint állt
rendelkezésre az első la
káshoz jutók támogatásá
ra, addig idén ez az összeg
már csak 5 és fél millió
forint. A támogatáshozju
tást az előzőekhez képest
szigorították.

Eddig személyek kér
hettek támogatást, ezt a
módosított rendelet sze
rint ezután már csak há
zasok kérhetik. A
módosított rendelet 1993
ra nem tartalmaz telekvá
sárláshoz nyújtható
támogatást. Fontos, hogy
a kérelmezőnek nem csu
pán gyomaendrődi lako
soknak kell lenniük,
hanem házastársak eseté
ben egyikőjüknek leg
alább 5 éve állandó
lakosnak is.

Mindenesetre a város
képviselőtestülete egyedi
kérelem alapján - kivéte
les méltányosság címén - a
támogatás megállapításá
hoz a döntési jogot fenn
tartja.

Szemét-árak
A Gyomaszolg Kft. ké

relmét méltányolva az ön
kormányzat február 23-i
ülésén emelte a szemét
szállítás díjait. Eszerint a
lakossági szemétszállítás
kukánként havi 60 forint
ról 65 forint + 6 százalék
áfára emelkedik. A lakóte
lepeken eddighavonta ku
kánként 200 forintot
kellett fizetni, ezután pe
dig lakásonként kérnek
havi 85 forintot + 6.száza
lék áfát. A közületeknek
egy ürítés az eddigi 75 fo
rint helyett 90 forint + 6
százalék áfába kerül.

Emelkedtek a konténe
res szemétszállítás díjai
is. Belterületen 900 he
lyett 1050 forintot, külte
rületen (Nagylaposon)
1400 forint helyett 1600
forintot számolnak fel, s
ehhez jön még 6 százalék
áfa. A rendelet március 1
jén lépett hatályba, s az új
díjszabás visszamenőlege
sen január l-től érvénye
sítik.

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

TejadagOló
A Sikér Gmk. gyomai Tompa utcai pékségének üzle

tében hamarosan tejadagoló automatát állítanak üzem
be. Az önkonnányzat és az ipari minisztériumhoz
tartozó Piacfejlesztési Alapítvány segítségével kerül a
berendezés a Sikér Gmk-hoz. A tejet a város kistenne
lőitől szerzik be, s az értékesítendőtej ára alacsonyabb
lesz a zacskós tej áránál.

Jön aStrabag
A Strabag Hungária ÚtépítőKft. kecskeméti területi

igazgatósága Gyomaendrooön kíván telephelyet létesí
teni. A terepszemle után a Strabag úgy döntött, hogya
Gyomaszolg Kft. Ipartelep úti telepének egy részét vá
sárolná meg.

Deme
Deme Zoltán országgyűlési képviselőnk a március

18-i önkonnányzati ülésen részt vett, és félretéve a
politikai nézetkülönbségeket, összefogást ajánlott. De
me szerint rendszeresen szükséges találkozni az önkor
mányzati képvisel6kkel, s így konkrét ügyekkel lehet
foglalkozni. A következő választáson Deme Zoltán is
gyomaendrődi képviselőt szeretne látni a helyén.

Fatörők
Március 14-én reggel a Fő úton ismeretlen tettesek 19

fát törtek ketté, okozva ezzel mintegy 33 ezer forintos
kárt. A rendőrök a fatör6ket még aznap elfogta. Kide
rült, hogy egy 20 fős,javarészt endrődi cigányokból álló
csapat volt a tettes. Mérgükben törték ketté a fácskákat,
mert hogy nem engedték be őket a diszkóba.

Szigorítják az
állattartást

A képviselőtestület módosítja az állattartásról szóló
múlt év augusztusában hatályba lépett rendeletét. Esze
rint nem :lelyezhet6 el állattartó épület, és nem tartható
állat a város beltefÜletén, üzemi konyha, élelmiszeripari
üzemek terilletén és ezek közvetlen 50 méteres szom
szédságában. Közintézmények, élelmiszer üzletek,
vendéglátóipari egységekkel szomszédos ingatlanon a
saját szükségletet meghaladó állattartás nem engedélye
zett. Az új vendéglátóegységek létesítése esetén a léte
sítő köteles· a szomszédos ingatlantulajdonosok
hozzájárulását kikémi. A módosítandó rendelet április
l-jén lépne hatályba.

BÉLYEGZÓKÉSZÍTÉS
· Minőségi munka
· Rövid határtdő

• Automata és hagyományos
kivitelben

COWR SHOP Papírbolt
Gyomaendrőd, Fő út 218.

Drága szúnyogirtás
A város önkonnányzata még a múlt évben fix áron

kötött szerződést az ez évi szúnyogirtásra a Rovért
Kft-vel. Az idei áfa töivény miatt az irtószerek és az
üzemanyag ára is megemelkedett. A kft. erre való hivat
kozással kérte, hogya 90 ezer forintos költségemelke
dést az önkormányzat ismerje el, és legalább 50
százalékos arányban kompenzálja. A Rovért kft. kéreI
mét a képviselőtestület méltányoita

------------~-----~------------_.~
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igazat adott a
megbízott

Gellainak
köztársasági

A fegyelmi tanács
nyolc pontja

ségét6l érkezett el6ször levél,
melyben tájékoztatták GeIIait,
hogy nem történt törvénysér
tés. Ezt követ6en, március 16
án dr. Farkas László
köztársasági megbízott tájé
koztatta az alpolgármestert,
hogy a költségvetést a megfe
lelő szintű szakszervezetek-

Cellai József alpolgármes
ter - mint arról lapunk el6z6
számában már olvashattak 
úgy vélte, hogy a város idei
költségvetésének elfogadása
kor törvénysértés történt. A
költségvetés tervezetét
ugyanis az önkormányzat
nem egyeztetle a megfelel6
szintű szakszervezetekkel. A
képvisel6k közül többen ne
hezményezték, hogy GeIIai
ezzel kapcsolatban a köztár
sasági megbízottól dr. Farkas
Lászlótól kért tájékoztatást.

Dr. Frankó polgármester a
február 23-i testületi ülésen
azt mondta, hogy Gellai alpol
gármester saját iskolája érde
kében úgy tűnik, akár az
önkormányzallal is szembehe
lyezkedik. A költségvetést
egyébként csak az alpolgár
mester nem fogadta el. Erre
utalt Bátori Gyula képvisel6,
amikor az: mondta: - Sajnála
tos, hogy GeIlai nem tudja el
viselni a vereséget.

A demokráciábam min
denki azt mond, amit akar. A
demokráciában viszont a
többség határozata a döntéJ. A
testület 16 igennel és Gellai
nem szavazatával elfogadta a
költségvetést, s nagyfokú
szemtelenségnek tartom az al
polgármester részér6l a feles
leges porkavarást - mondta
Hunya Lajos képviselő.

A polgármester hiába pró
bálta hozzászólásra provokál
ni a képviselőket. Dr.
Frankónak az esettel kapcso
latban az volt az érzése, hogy
elképzelhető, miszerint az
endrődiek most néhány év
alatt minden fejlesztést el

akarnak érni a városrészük
ben, s egy id6 után majd, mi
kor már minden elkészült
bejelentik, hogy váljon szét a
két település. GeIIai sajnálta,
hogy az ügy kényelmetlenül
érinti az önkonnányzatot.

A köztársasági megbízotti
hivatal békéscsabai kirendelt-

A gondozási központ vezet6jének, Cellai Jó
zsefnének, a megbízatását ez év február 19-vel
fegyelmi hatállyal visszavonták. Mint arról a
Szóbeszéd már beszámolt a gondozási központ
nál, az id6sek napköziotthonaiban a pénzügyi
vizsgálat sorozatos szabálytalanságokat tárt fel,
s az önkonnányzati testület úgy döntött, hogy
GelIai Józsefné felel6sségének megállapítására
fegyelmi tanácsot hoz létre.

A három tagú tanács - dr. Kovács Béla ön
konnányzati képvisel6, dr. Varga Géza gyer
mekorvos, dr. Frankó Károly polgármester 
elvégezte a vizsgálatot és február l7-én meg
hozta a már említett fegyelmi határozatot,
melynek indoldásáról a polgármester a február
23-i önkonnányzati ülésen tájékoztatta ajelen
lév6ket. A fegyelmi tanács az eljárás során az
alábbi megállapításokat tette:

1. A gondozási központnál a vizsgált id6
szakban a vagyonvédelem nem megfelelő. A
gondozási központhoz tartozó élelmezési rak
táraknál a jogszabályokban el6út kétkulcsos
rendszer 1991-l992-es években nem volt beve
zetve. A tanúmeghallgatás során megállapította
a fegyelmi tanács, hogy a raktárak több esetben
nyitva voltak, melyre dolgozók is felhívták a
gondozási központ vezetőjének figyeimét A
kétkuIcsos rendszer bevezetésére 1992. novem
berét6l folyamatosan intézkedések történtek,
azonban a konkrét bevezetés csak 1993. janu
árjától valósult meg.

2. A fegyelmi tanács megállapította, hogy az
intézmény vezetője nem fordított kellő figyel
met az intézményi egységeknél vezetett ingó
vagyon nyilvántartásrfl, illetve arra, hogy az a
valósággal egyezzen. Igy fordulhatott elő, hogy
1990-ben Bolehovszky Lászlóné a gondozási
központ dolgozója elcserélte a saját tulajdonát
képező két darab gyermek heverot az intéz
mény tulajdonában lévő2 darab Jágó heverővel

a gondozási vezet6jének tudtával. Az 1992.
december 30-án készült készletnyilvántartás a
fenti 2 darab Jágó heverőt tartalmazza. A fe
gyelmi tanács megállapította, hogya cserér6l
érték nélküli összeggel ugyan készült megálla
podás, de az az intézménynél iktatásra nem
került.

3. Az intézménynél nem volt megfelel6 az
intézmény részére vágásra kerül6 és feldolgo
zott hús intézmény-egységek közötti mozgásá-

kel igenis véleményeztetni
kellett volna. A megbízott dr.
Frankó Károlynak írt levelé
ben kérte, hogy az elmaradt
véleményegyeztetést szíves
kedjen pótolni, s arról a kép
visel6testületet legkésőbb

április 30-ig tájékoztatni kell.

nak dokumentálása. Az intézmények közötti
hússzállítás szállítólevél nélkül történt. A fe
gyelmi tanács a tanuk meghallgatása során
megállapította, hogya gondozási központ ve
zetőjének tudtával fagyasztott húst tárolták ma
gánlakásokon, figyelmen kívül hagyva a
közegészségügyi el6írásokat.

4. Az intézmény vezet6jének tudtával és jó
váhagyásával költségvetésen kívüli pénzekkel
is gazdálkodtak. Ezek a költségvetésen kívüli

• pénzeszközök dolgozói és gondozotti felaján
lásokból származtak. Ezeket a pénzeszközöket
az egészségügyi gondnokság számlájára nem
minden esetben fizették be, ezekb6l közvetle
nül történtek kifizetések. A dolgozói felajánIá
sokról tételes kimutatás nem készült. Igy nem
kontrolálható, hogy ezek a befizetések milyen
összegűek voltak, illetve milyen célból történ
tek a befizetések. Az intézmény nevére nyitott
"Gondoskodás" jeligéjűbetétkönyvbe történő

befIZetések nem voltak szabályozva. Nem álla
pítható meg, hogya "Gondoskodás" jeligéjú
betétkönyvbe milyen jellegű felajánlások ke
rültek beflZetésre.

"S. A fegyelmi tanács megállapította, hogya
gondozási központban a gondozási központ ve
zetője a tiszteletdíjak kifizetését nem ellenőriz

te, így ezek kifizetése során szabálytalanság
történt

6. A gondozási központ vezet6je nem fordí
tott kellő figyelmet a pénzügyi és vagyonkeze
lési szabályok betartására és belarttatására.

7. A gondozási központ vezetője ::em fordí
tott kellő figyelmet arra, :10gy az intézményen
belüli gazdasági tevékenységet megfelelő

szakképzettségűgazdasági ügyintéz6k végez
zék.

8. A fegyelmi tanács a határozatának megho
zatalakor pozitívan értékelte Gellai Józsefné
szakmai érdemeit a gondozási központ kialakí
tásában és annak továbbfejlesztésében. "

A fegyelmi tanács megállapította, hogy a
pozitív érdemei ellenére a megfogalmazott
pénzügyi és vagyonkezelési szabálytalanságok
megtörténtéért, mint munkahelyi vezetőfelelős
és vétkes. Az önkormányzat egészségügyi bi
zottsága Czikkely Imrénét, a Gondozóház ve
zetőjét javasolja megbízni a gondozási központ
irányításával.
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KöZ özik a •plac
5

Andor Károly vállalkozó
megállapodást kötött az ön-

konnányzattaJ, melynek értel
mében április l-t61 a gyomai

A piac vége...

piactérr61 a 46-os főút mellé,
Gyomaendrőd szélére a Teki-

la diszk6centrum épülete mel
lé költözik az úgynevezett
KGST-piac. A zöldségpiac
pedig valószinűleg nyár elején
kap új helyet a volt gépálio
más területének egy részén a'
vasúti sínek mellett

Hírt adtunk már arról, hogy
a piac elköltöztetésének meg
akadályozására az idősebb

polgáraink aláírásgyújtést
szerveztek. Sipos Tas TöM
töm lelkész megpróbál segíte
ni. A Darvas-iskola udvarán,
mintegy 350 négyzetméteres
területen egy zöldségpiacot
kíván létesíteni azoknak az
idős néniknek, bácsiknak,
akik évtizedeken át ide hozták
árulni az általuk tennesztett
zöldségféléket.

- Ez olyan lakossági igény,
melyen az egyház szeretne se
gíteni. Hogy milyen fonnában
működtetjükmajd a leend6 pi
acot, még nem tudjuk. Minde
nesetre nem meggazdagodni
akar az egyház, hanem az em
bereken akar segíteni - mond
ta a refonnátus lelkész.

Kazángyári privatizáció

Fel ~~tött remények
A Hőtechnikai és Gépipari Kft. privatizációs folyamatának utols6

hannadában, február IS-vel menesztett Szujó Zoltán igazgató he
lyére Cellai Attilát, a kazángyár főmémökét nevezte ki az Állanú
Vagyonügynökség. A február IQ-i munkásgyulésen - ahol többek
között Raskó György államtitkár, az Ávü igazgatótanácsának tagja
is részt vett - a dolgozók úgy döntöttek, hogy a munkavállalói
részvényprogram keretében szeretnék a kazángyár egy részét a
magukénak tudni. Gellai Attilától a munkásgyu1és óta eltelt időszak
eseményei feló1 érdeklődtünk.

- Helyesnek tartja-e. hogy a dolgozók egy része is tulajdonosa
legyen agyárnak?

- Természetesen egy egészséges mértékig mindenképpen.
- Afebrnár lO-i munkásgyrllésen 122-en szavaztak az MRP-re.

Ön is köztük volt?
- Engem azon a gyu1.ésen felbosszantott, hogy olyan ajánlatok 'és

lehetőségek hangzottak el, amelyek akkor még életképtelenek vol
tak, s a dolgozóknak mindezt úgy tálalták, mint konkrét lehetőséget.
Kissé úgy éreztem, hogy félre vannak vezetve a dolgozók. Emiatt
én akkor nemmel szavaztam.

- Ezek szerint az azóta eltelt hetekben változott a véleménye.
- A gyárban azóta konszolidálódott a helyzet, szerveződik az

MRP, és készül amegvalósíthat6sági tanulmány. Én is részt kívánok
venni az MRP-ben és nem is tartom ésszerűnek, hogy bárki is
elzárkózzék az MRP eló1, abban az esetben, ha a Raskó államtitkár
által elmondott lehetőségekmegvalósíthatók.

- A nem éppen zavartalan körülmények közepette, milyen ered
ménnye! zárta a kft. a múlt esztendót?

- A korábbi évekhez viszonyítva kimagaslóan jó eredményt
értünk el, de az adatokról üzletpolitikai szempontból nem nyilatko
zom.

- Pedig a tavalyi esztendó rosszul indult. Az elsó negyedév
veszteséget hozott.

- Ez tulajdonképpen nem is érdemelne említést, ruszen az új
számviteli törvény miatt más elszámolási rendszerek kerültek be
vezetésre. A veszteség az állóeszközök átértékelésébó1 fakadt

- A Szujó Zoltán által elbocsájtott Kun Lászlóné, mint külsós
szintén tagja az MRP szervezó bizottságának. Hogy áll Kunné
munkaügyi pere? Raskó államtitkár ugyanis azt mondta, hogy ami
kor Szujó távozik d cégtól, másnap Kunné visszajöhet dolgozni...

- Raskó kijelentése számomra is kissé visszatetszővolt Kunné
ügye folyamatban van, s rövid időn belül át fogom nézni az ezzel
kapcsolatos anyagokat. Ezt követően tudnék csak arról nyilatkozni,
hogy törvényes volt-e az ő elbocsájtása. Egyébként pedig Szujó és
Kunné személyes munkahelyi viszonya hordozott magában annyi
gondot, hogy itt komolyabb körültekintéssel kell álláspontot kiala
kítani.

- Az ön megbízatása határozott ideig szól. A Júrek szerint rend
szeresen kap.állásajánlatokat.

- Majd a helyzet dönti el elsősorban, hogya privatizáci6 június
30-ai befejezése után mennyibén tartanak majd igényt a munkámra.
Amikor elvállaltam ezt a beosztást, tisztában voltam azzal, hogy ha
olyan szemléletútulajdonosa lesz a cégnek, akinek más elképzelései
lesznek, akkor az elbocsájtási listán elsőbbséget fogok élvezni.

. H.E.
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Iroda

Az Endrődés Vidéke Taka
rékszövetkezet igazgatósága
még múlt év végén döntött ar
ról, hogy a jelenlegi zsúfolt
központi irodaépülete helyett

ázat épít a
szövetkezet

épületet emelnek Endr6dön, a
Hősök tere 10. száma alatt, a
templom mellett lévő - FüJöp
féle - üres telken.

. Szabó Jenő gyulai építész~

mérnök tervezte aképünkön is
látható központi székházat,
amely az alagsori páncélte
re~mel együtt összesen négy
szintes lesz, s mintegy 600
négyzetméter alapterületen
intézhetik a szövetkezet pénz
ügyeit a dolgozók. Farka
sins.iki Sándor ügyvezető

igazgatóiapunknak elmondta,
.hogy az építkezésmárcius ele
jén elkezdődött,s a tervek sze
rint december közepén már
elkészül a székház. A gyoma-

. endrődi kivitelezőt, a Thermix
Szövetkezetet 13 pályázó kö
zul választották kiszakért6i
vélemény alapján. A beruhá
zás költsége 24 millió forint,
mely összeg fedezetét a taka
rékszövetkezet eredményes
működésebiztosítja.

A Fő út l/l. szám alatt lévő
kirendeltség - az új épület át
adását követ6en - tovább mű

ködik, s akkor már
kényelmesebb körülmények
között fogadhatjákaz ügyfele
ket

még több lehetőség is felme
rült Végül az önkormányzat
városfejlesztő bizottságával
egyeztetve a szövetkezet ve
zetése úgy határozott, hogy új

egy új, modern, a mai kor igé
nyeit kielégítő irodaházat
építtet. Eleinte az is szóba ke
rült, hogy a Lenin Tsz iroda
házát építtetik át, s ezen kívül

~areta

A hel •
I la ok fű ellensé éről

Bt.

es választásokon, hiszen meg
mutathatja azoknak a pártok
nak az igazi arcát, amelyeket a
közvélemény csak frontembe
reik szereplésein keresztül is
mer.

PROMINEN
f"Wo"*'----,>:<:>':>.l=-""""'-
,~

letve a közérdekő információ
kat, - ám a képviselők munká
jának bemutatásában nagy
szabadságot kell élvezniük.
Meglátása szerint komoly sze
rep vár a helyi sajtóra az 1994-

~

PROMINENT Bt. Gyomaendrőd, ~ ~.
Kossuth u. 18. Telefon: (67)86-479 ~
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pok függyetlenségét.
Verebélyi Imre, a Belügy

minisztérium közigazgatási
államtitkára úgy vélte, az ön
mérséklet nem elegendő ga
rancia. Hosszabb távon az
anyagi függetlenségre kell tö
rekedniük alapoknak.

- A hatalom csak a nyilvá
nossággal együtt létezhet, s ha
ez igaz a központi hatalomra,
úgy érvényes a helyi hatalom
ra, az önkormányzatokra is.
Ezért fontos, hogya települési
sajtó megfelelően informálja
az állampolgárokat az általa
választott önkormányzati tes
tület munkájáról, adjon lehe
tőséget a lakosság és a vezetők
közölli információcserére, a
kü/önvélecények ütközteté
sére is - mondta az államtitkár.

Bencsik Gábor, a MUOSZ
főtitkára szerint helytelen
azoknak az önkormányzatok
nak a szemlélete, amelyek azt
hiszik: "Aki fizet, az muzsi
káltat." Ez esetben nem érvé
nyes ez az elv - vélekedell -,
hiszen az önkormányzat az ott
é/ők pénzével gazdálkodik.
Bencsik egyetértett azzal,
hogy legyenek kötelezettségei
alapoknak - például közöljék
le a testületi határozatokat, il-

Elegendő garancia-e az ön
kormányzatok által finanszí
rozott helyi lapok független
ségére a fenntartó önmérsék
lete? Miért nem helyezhetőpi
aci alapra e lapok kiadása és
terjesztése? Milyen szerep há
rul az írott helyi sajtóra a kö
zelgő választási kampány
során?

Ezek a kérdések álltak an
nak a tanácskozásnak a közép
P,Qntjában, amelyet a Magyar
Ujságírók Országos Szövetsé
ge (MUOSZ) támogatásáv~a
Pesterzsébet-Soroksári On
kormányzat polgármesteri hi
vatalában tartottak .a
közelmúltban, sajtószabad
ság, nyilvánosság, lapkiadás
az önkormányzatoknál cím
mel.

Perlaki JenlJ, a házigazda
polgármester köszöntő szava
iban e lapok nélkülözhetetlen
ségéről beszélt, mert
véleménye szerint szinte kizá
rólag ezek biztosítják az ön
kormányzat és a polgárok
közötti információáramlást.
Felhívta azonban a figyelmet,
hogy a finanszírozó önkor
mányzatoknak rendkívüli ön
mérsékletet kell gyakorolniuk
ahhoz, hogy meg tartsák: a la-
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Az ENDRŐDés VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET a
következőkről tájékoztatja Önöket.

Takarékszövetkezetünk 1993 májusában tervezi évi rendes közgyiilésének
megtartását. A kicsit kései idöpontot az országos szövetségünk

elnökségének kérésére választottuk, bízva abban, hogy akkorra a
közgyíHés elé tudjuk terjeszteni a már sok helyről beharangozott"Vidék

Bankja' , koncepciót.

Már most,tájékoztatni kívánjuk azonban Önöket a Takarékszövetkezet
1992. évi tevékenységének föbb jellemzöiröl.

- Betétállományunk 1992. december 31-én elérte az 1,471 millió Ft-ot az
egy évvel ~orábbi 961 millió Ft-hoz képest. Ez 53 %-os növekedés.

- Kölcsönkihelyezéseink 1,093 millió Ft-ra nöttek az egy évvel korábbi 692
millió Ft-tal szemben. Ez 58%-os növekedés.

.- Tagjaink által jegyzett részjegyek állománya meghaladta a 35 millió
I

Ft-ot, míg egy évvel korábban ez a szám még nem érte el a11 millió Ft-ot.
Ennek köszönhetöen Takarékszövetkezetünk szavatoló tökéje 1992

december 31-én megközelítette a 100 millió Ft-ot. (E tájékoztató
megjelenésekor a szavatoló tökénk már meghaladja a 100 millió Ft-ot.)

- A jelentös szavatoló töke mellett mintegy 57 millió Ft megképzett
kockázati céltartalékkal is rendelkezünk.

- A Takarékszöv tkezet 1992. évi bruttó (adózás elötti) nyeresége
meghaladja a 20 millió Ft-ot.

Ezek alapján összességében elmondhatjuk, hogy az 1992 második felében
jelentkezö nehézségek ellenére a Takarékszövetkezet igen sikeres évet zárt,

pénzügyi helyzete, gazdálkodása stabil, mely lehetövé teszi, hogy
tagjainknak 25 %-os osztalékfizetést tervezünk.

Hangsúlyozzuk, hogya közölt adatok tájékoztató jellegiiek, a pontos és
végleges mérlegbeszámolót és eredménykimutatást (könyvvizsgáló által

auditálva) a közgyiilés elé terjesztjük.

Szatmári Gergely
elnök

Farkasinszki Sándor
ügyvezetőigazgató

Weigert Lajosné
főkönyvelő



8 Szó- Beszéd 1993. március

Nem tudtak kiválni
A főügyészség vizsgálatot indít a Győzelemben

SECURITRADE
VAGYONVÉDELEM

Ez év január 18·án a Győzelem Tsz 6 dolgozója írta alá
azt a levelet, melyben kérik a Békés Megyei Földművelő
désügyi Hivatalt, hogyaszövetkezetben törvényességi fe
Iülvizsgálatot rendeljenek el soron kívül. Hegedüs Elek· a
levél egyik aláírója . lapunknak elmondta, hogya kérésü
ket azzal indokolták, hogya tsz elnöke akadályozza a
kiválást, a kiválás lehetőségét.

szövetkezetnek ebben az
id6ben összesen 14 millió
forint hosszú lejáratú hitel
tartozása volt... "

Az idézett levélre a Bé
kés Megyei Földművel6dé
sügyi Hivataltól február
26-án érkezett válasz. Sza
bó Imre hivatalvezet6 a pa
naszt megvizsgálta, s mivel
a szövetkezett61 bekért do
kumentációk is alátámasz
tani látszanak a
beadványban leírtakat,
ezért az ügyet további in
tézkedés végett a Békés
Megyei F6ügyészséghez
tették át.

Iványi Miklós, a Gy6ze
lern Tsz elnöke a vizsgálat
végéig nem kívánt nyilat
kozní az ügyben.

A l(~~)))))) ) )
wESTEl
RÁDiÓTELEFON KFT.

Rádiótelefon Kft értesíti
Gyomaendrődváros érdeklődő

közönségét, hogy helyszíni
értékesítéssel összekötött bemutató

kiállítást rendez 1993.
május 20-21-én a

Üzletében, a
Kossuth Lajos u.

18. sz. alatt.

Nyitvatartás: 9-17.30-ig.

vaz. Nagyfokú szabályta
lanságnak tartjuk, hogy a
jelöl6bizottságnak a szö
vetkezet elnöke jelölte
meg, hogy kik lehetnek az
új igazgatótanács tagjai ...
Mindannak ellenére, hogy
1991-ben a szövetkezetben
rekordtermést takarítottak
be, a tsz több mint 100 mil
lió forint adósságot szedett
össze, s az átszervezés he
lyett több mint kétszáz dol
gozó tagot mindenféle
kárpótlás nélkül munkanél
küli segélyre küldtek...

Kérjük, hogy a törvé
nyességi felülvizsgálatot
1990. augusztus 24-ig
visszamen6en végezzék el,
mivel a jelenlegi elnök ek
kor lett megválasztva és a

•............................................................

szövetkezet vezet6ségével,
hogy semmiféle ~dlépéshez

nem járulnak hozzá. A szö
vetkezeti törvényt, a tagok
jogai l'a szövetkezet vezet6
sége nem ismertette a tag
sággal, és a szövetkezeti
üzletrészhez való jogaikat
egyszeruen elbagatelizálva
ismertették. (például önnek
0,00177 vagyonrésze
van...)

Egyetlen személynek,
vagy kivál::: szándékozó
csoportnak hónapokon ke
resztüllehetóséget sem ad
tak a kiválásra, a háttérben
viszont folyt a csendes be
szélgetés - f61eg a nyugdí
jasok igen nagy táborában
-, hogy a szövetkezetnek
egyQen kell maradnia...

A szövetkezet elnöke
1992. december l8-án át
alakuló közgyu1.ést hívott
össze, ahol semmi sem ala
kult át, a gyűlés második
felét f61eg a dolgozó tagok
otthagyták... A tagság a
gyűlés végén egyszeruen
azt sem tudta már, mire sza-

Az említett levélben az
áll, hogy "a szövetkezeti
törvény megjelenése után 
amikor a szövetkezeti üz
letrész-hányadunkról érte
sítést kaptunk - mintegy 30
dolgozó azonnal bejelentet
te kilépési szándékát. A
szövetkezetben akkor még
működ6részlegek - a szárí
t6 üzem, a fa-és épít6üzem,
a baromfiágazat, a keltet6~

üzem - bejelentette átalaku
lási szándékát oly
formában, hogya szövetke
zet akkori adósságát a szö
vetkezeti törvényben
foglaltak szerint átvállalja.
A szövetkezet elnöke min
den akadályt felhasználva
sem az egyéni ~dválóknak,

sem pedig az egységesen
kiválniszándékozóknakle
het6séget sem adott az
önálióságra. A kilépési al
kudozást addig folytatta, és
az átalakuló közgyűlés

összehívását addig húzta,
amíg az MHB Szarvasi Ki
rendeltsége és a hitelez6k
levélben nem közölték a

Biztonságtechnikai rendszerekforgalmazása az
I olcsó taiwani termékektIJI a profi kdnadai
!.' rendszerekig, ezek telepítése lakások, nyaralók,
~ mt1helyek és üzletek, és bármely egyéb I~.·

helyiségekbe garanciával!

Török Sándor Gyomaendrőd, Hősök u. 78.
Tel. üzenetrögzítő: 67/86-703 (csak 8-4-ig)

Irodai, autóba szerelhetlJ és hordozható
rádiótelefon-készülékek azonnal megvásárolhatók

vagy lízingelhetlJk és használhatók.

Ügyfélszolgálat:
5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 21.

Telefon: (66) 447-014.

Rádiótelefon: 06 (60) 84-OOO, 84-001 .
..........................................................
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Kun Lászlóné

még akkor is, ha sokan úgy
érzik az övék már kevés. Fi
gyelni kell kik, milyen progra
mot hirdetnek, a sorba
valahová mindannyiunknak
be kell állnia, és az adott prog
ramot oly módon kell szolgál
nunk, hogy évtizedek múlva is
tiszta lelkiismerettel nézhes
sünk unokáink szemébe.

A hirdetőknek, legyen az
gazdasági, politikai köteles
ségük, hogy a félelem leküz
déséhez hozzásegítsék az
embereket, mert a félelem
gyötrelmekkel jár. Ezektől

megszabadulva lehet közösen
elindulni a mindenki által vár
va várt felemelkedés útján. Én
bízok benne!

Korruptálhatóvá vált? A tör
vények kuszaságaiban a "za
varosban" ki, kinek, hogyan
és mit halászott? Erre minden
kinek először magának kell
megadni a választ. Elkezdő

dött országos és helyi szinten
az újabb küzdelem, az esélyek
mint mindig most sem lesznek
egyenl6ek.

Mindenki a népre fog hivat
kozni, aki a legtöbbet szenve
dett, sokszor zokszó nélkül
viseli, túri a rendszerváltozás
gyötrelmeit. A közösség érde
kében mindig lesznek akiknek
kötelessége munkát vállalni,
melynek a tettekben és nem
üres szavakban kell megnyil
vánulnia. A közb6l nem el
venni, hozzáadni kell tudni,

állnak, valakik mindig sérül
nek, kisebbségben, kiszorítva
és kisemmizve maradnak. Ez
a nagy tét a gazdaság rend
szerváltozása, a tulajdonvi
szonyok átrendeződése,

fontos meghatározója a lét
nek, jövőnek.

Aki most nem lép, helyette,
ellene mások lépnek. Eppen
ezért elengedhetetlenül fontos
lenne a törvények betartása,
betartattatása, az érintettek
megfelelő felvilágosítása, hi
szen nem egyenlő az esély ki
mivé válik. Hány szövetkezet,
lsz vezető volt, van, aki a tag
ság által várt teljeskörű és tisz
tességes tájékoztatást megtar
totta?
, Hány kiválási szándékot
akadályozott meg a szövetke
zeti vezetés? Lehetne a kérdé
seket még hosszan sorolni. A
rendszerváltozás legnehezebb
heteit, napjait, óráit éljük. Fél
nek az emberek, hiszen váro
sunkban is aki munkanélkü
livé válik nagyon nehezen tud
elhelyezkedni. Ezt a félelmet
tudom nagyon nehéz, mégis le
kell vetkőzni, memi kell gon
dolkodni, szólni. Nagy szük
ség van most arra, még nem
késő, az idő sem kevés, hogy
mindenki nézzen önmagába
iskolástól nagypapáig, hogy
megtett-e mindent a változás
érdekében, és ha tett azt mi
ként, hogyan? Jól tájékoz
tatott? Az igazért harcolt?

A választások után a sok
szenvedést átélt nép úgy érez
te megindulhat a felemelkedés
útján. Akik egy kicsit gondol
kodtak tudták, hogy nem
egyik évr61 a másikra köszönt
be ajólét. Négy évtized gazda
sági, politikai, kulturális rom
lását nehéz kijavítani, nem
négy év kell hozzá.

Az eltelt néhány év alatt a
közember gondjai sajnos nem
csökkentek, nőtt a bizonyta
lanság. A társadalomban ha
talmon lévő személyek,
politikusok, igazgatók, mene
dzserek, elnökök, urak, ügy
vezetők, stb. sajnos igen
jelentős része, saját egziszten
ciájuk, gazdasági hatalmuk
erősítése közepette elferditve
hangoztatják "A kedvezőtlen

kormányzati döntések követ
keztében nincs remény arra,
hogy javuljon a helyzet."

Hát igen, míg a gazdasági
hatalmon és átmentésen to
vábbra is maradhatnak azok a
főelvtársak, akik degeszre
loplák és lopják most is zsebe
iket a közb61, nagyon nehezen
javulhat a helyzet. Városunk
lakóinak is a legfontosabb tét
a megmaradás, a holnap.
Gondjaik közösek, kárpótlás,
szövetkezeti törvények végre
hajtása, privatizációs eljárá
sok akadályai, közalkalma
zotti törvény és még hosszan
lehetne sorolni. Minden gond
mögött emberek csoportjai

r--.-------..,
I ~ ~DY-WA KFT. I
I 5599 GYO~ENDRÖD II ~ Kossuth Lajos u. IB. Tel./Fax: (67) B6-497 I

I Gyomaendrőd, Kossuth u.18. I
I 60 literes I
I KEMPING-HtJT6SZEK.RÉNYEK I
I .kedvező áron kaphatók! I
I Hálózatról és gépkocsi I
I akkumulátorról egyaránt I
I üzemeltethető. Kirándulsához, I

nyaraláshoz egyaránt előnyös.
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holtágakról

Kefe z/es

K. levele

Az önkormányzati tulaj
donba került holtágak halá
szati hasznosításáról kötött
megállapodást a város ön
kormányzata a Körösi Ha
lász Szövetkezettel. Eszerint
a szövetkezet szeptember
30-ig az alábbi üzemeltetési
hozzájárulást fizeti az önkor
mányzat részére: Torzsás
zugi holtág (ll hektár)
27500 forint, Templom-zugi
holtág (9 hektár) 22500 fo
rint, Soczó-zugi holtág (9
hektár) 22500 forint, Bó
nom-zugi holtág (12 hektár)
30 ezer forint, Pap-zugi hol
tág (2 hektár ) 5000 forint,
Endrőd Falualja holtág (10
hektár) 10000 forint. Endrőd
Ligetalja holtág (12 hektár)
12000 forint, Gyoma Lige
talja holtág (14 hektár)
14000 forint, Német-zugi
holtág (13 hektár) 32500 fo
rint, Kecsegés-zugi holtág (3
hektár) 7500 forint, Fúzfás
zugi holtág (22 hektár)
55000 forint.

A megállapodás szerint a
Körösi Halász Szövetkezet a
halászati jog alapján a vizek-

A jelek szerint "jó mun
kát" végeztek a vadorzók a
Hánnas-Körös medrének fe
nekén telelő, vermelő halak
között. Télvíz idején ugyanis
divatos foglalatosság a ge
reblyézés. Ólomsúlyokkal
telerakott méretes hármas
horgokat húznak végig lel
ketlen polgártársaink a
meder fenekén telelő halak
között. A horog beleakad a
halak hátába, s a "sporthor
gász" egyszerűen hátánál
fogva kihúzza az ilyenkOr le
lassult életfunkciójú halat a
partra.

Volt is dolguk a Körösi
Halász Szövetkezet haIőrei

nek, akik például ez év január
26-t61 március 7-ig 21 gereb
lyézőellen tettek feljelentést.
A gereblyéz6k tevékenysé
gét az összetaposott partol
dal és a szárazra vetett
halaktól véres partszakasz
jelzi. Egyik téli hajnalon egy
csabai brigád alig 60 perc
alatt több mint húsz kiló har
csát pakolt be a kocsi cso
magtartójába.

Az ilyen módszerrel pecá
zókról igazán nem lehet el
mondani, hogy nem jutna
pénzük a halra. A halőrökt61

megtudtuk, hogy a feljelen
tettek között van benzinku
tas, taxis, rendőr, gázszerelő,

tűzoltó, üzletkötő, sőt temet
kezési vállalkozó is. Több
nyire vidékről járnak
Gyomaendr6d környékére a
Hánnas-Köröshöz, de került - Bár városunk vezetése
már a halőrök hálójába isa- szinte mindent elkövetett,
szegi, békéscsabai és mez6- hogy a leendő Körös-Ma
berényi vadorzó is, akik ros Nemzeti Park igazga
közölt többen horgászenge- tóságának székhelye
déllyel is dicsekedhetnek.
Ám a tettenérést követ6en a Gyomaendrőd legyen, a
horgászegyesületük hiába közelmúltban leváltott
vonja vissza engedélyüket, környezetvédelmi mi
ők egy másik településen niszter február 12-én kel
múködő horgászegyesület- tezelt levelében mégis
nél akár már másnap enge- más döntésről értesítette
déllyel rendelkez6 tagok a polgánnesteri hivatalt:
lehetnek.

A törvény is elnéző, csak "Tisztelt polgármester
szabálysértési feljelentést te- úr!
hetnek a hal6rök, s csak na- Alapos tájékozódás és
gyobb mennyiségű halnál mérlegelés után a Körös-
súlyosabbazelbírálás.Aha- Maros Vidéki Termé-
lőrök szerint a megoldás az szetvédelmi Igazgatóság
lenne, ha az 6szi vízleeresz- székhelyéül Szarvas vá
tést61 a tavaszi vízfeltöltésig
betiltanák a pergető halásza- rosát választjuk. Köszö

nöm Önnek és aztot.

re horgászengedélyeket ad
ki. Az engedélyek árának 80
százalékát visszahalasításra
fordítja. Az ezévi kötelezett
ségét a szövetkezet legké
sőbb jövő év május l-ig tel
jesíti oly módon, hogya le
halászott hol tágakra a lehalá
szást követően helyezik ki a
halat. A kihelyezett halak
faji összetételének irányszá
mai: ponty 65 százalék, amur
25 százalék, ragadozó 10
százalék. A szövetkezet ez
évre indokoltnak tartja aTor
zsás-zugba 220 kilogram
amur, a Fúzfás-zugba 110 kg
amur, a gyomai Falualji hol
tágba 300 kg ponty, 700 kg
busa és 70 kg amur elhelye
zését.

A megállapodás szerint a
szövetkezet ápri lis 15 és ok
tóher 1. között egyéni, úgy
nevezett sajátszerszámos
halászatot a Fúzfás-zug kivé
telével nem folytat a holtága
kon. A szövetkezet csak
október l-t61 április 15-ig
halászhat. A kifogott halak
mennyiségének 25 százalé
kát a fogott halak faji össze-

önkormányzati testület
nek azokat a számottevő

felajánlásokat, amelyeket
a székhelyválasztáshoz
kaptunk. Egy leendő

nemzeti park alapjait kí
vánjuk: most megteremte
ni: a természeti
értékekbyn még mindig
roppant gazdag, de meg
lehetősen sérült és veszé
lyeztetett délkelet-alföldi

tételében jövő év május 15
ig kell yisszahalasítania.

A szerz6dés 4-es pontja
szerint" a holtágak vízmi
nőségét az önkormányzat
nem tudja befolyásolni, így
ezért garanciát arra neItl vál
lai."

A Halászati Szövetkezet a
holtágak ezévi termelési te
vékenységéb61 szánnazó jö
vedelem 30 százalékát az
önkormányzat részére 1994.
február 28-ig átutalja.

Dr. Csoma Antal a Körösi
Halász Szövetkezet elnöke a
Szóbeszédnek elmondta,
hogy a fenti megállapodás 3
tárgyalás után szÜletett meg,
mindkét részről kompro
misszumokkal.

Itt csak közösen tudunk a
holtágakért tenni, s ehhez
közös áldozatvállalásra van
szükség. A megállapodás
egy évre szól, s ezt követ6en
a tapasztalatok birtokában
újra tárgyaljuk a témát az ön
kormányzattal - mondta dr.
Csoma Antal.

régióban csak az érintett
települési önkormányza
tok összefogásával, konk
rét, érdemi segítségével
számíthatunk sikerre...

Eddigi munkáját, se
gítségét, felajánlásait kö
szönöm, s további
eredményes együttműkö

désünk reményében kö
szöntöm Önt. Keresztes
K. Sándor"
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Ingyenes apróhirdetések

r-=-~·-===-
A Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ ér!esíti

i tagjait, hogy részközgyiiléseit 1993. március
I 29 • április 5. közötti időben tartja. ~

Valamennyi Á/ész üzlet bejárati ajtaján kifüggesztett 'li:.

I meghívókon/eltüntetett napirendekkel és ~
idlJpontban varjuk a szövetkezet tagjait a

I részközgymésre. Tagsági könyvét szíveskedjen

L....· magával hozni.
ÁFÉsz igazgatósága=-=--_.=-=

Pihent oltott mész
zsákolva és ömlesztve

helyszínre szállítva is kapható. Német nyelv oktarásI, nyelvvizsgára va
ló felkészítést vállalok otthon.
Érdek16dni: Boecker Margit, Gyomaend
rod. Álmos u. 12.

Matematika, fIzika korreperálást válla
lok ált.alános iskolások részére. Varga Zol
tán, Gyomaendrod, Mátyás u. 4.

Angol nyelvtanírást és korreperálást ál
talános iskolásoknak vállalok. Hubay
Krisztina, Gyomaendrod, Mátyás u. 4.

tr szetter, törzskönyv=ll, 10 hónapos
szuka, olcsón eladó. Gyomaendr6d, Mátyás
u.4.

Rákóczi uo 13. sz. alatt bels6épUlet 2
szoba, fIlrd6szoba (víz bent van) sUrg6sen
eladó. Érdekl6dni: 8-16118 óráig.

.Ház és amellette lév6 ures telek, egybe
vagy kUlön-kil1ön eladó. (gázf6tés van) Ér
dekl6"dni: Gye. zalka M. u. 5.

Panasonic videomagnó és új Lucsnik
villanyos varrógép kedvez6 áron eladó. Ér
dekl6dni: Soós, 86-347.

ÉpUlelek lervezésér, mUszaki vezetését
vállalom. Gyors, színvonalas munka. igen
szolid árak. Gyomae. Micsurin u. 25.

Olasz Szieszta gázkályha újszerl! álla
potban eladó. Gyomaendrod. Sugiír uo 4.
Megfelel6 jövedelemszerzési lehe16séget
ajánlok, kis befektetéssel nagyobb összeg
hez juthat. Érdek16"dni: Kulich Gy. u. 12-

Asztalos munkár vállalunk. Megrendel
hel6k: ajrok, ablakok (boltívesek is) feny6
bútorok. Gyoma, Bánomkerti u. 16/1.

28/164 hajadon keresi józan életvitelI!,
n6tlen fIatalember ismeretségél, házasság
céljából, 35 éves korig. A leveleket a szer
keszt6ségbe kérem.•Szeretetre vágyom"
jeligére.

CACIB, CAC gy6ztes, igazol tan disz
plázia mentes szUl6kt6"l szUrlce masztlno
kölykök eladók. Anya "Jászberény Szépe
" is. ~rdek16dni: CsabacsUd, József A. u.
6/A.

Friss ml!szakival rendelJcez6 12 éves
AUDI 1000.s megkiméIt állapotban eladó!
Érdek16dni: Kmellir Béla Endr6d, !vficsu
rin u. 28/1. Irányár: 250.000 FL

3 kerekI! 300-as gyári szalagf6részgép
eladó. Gyoma. Körös sor l.

Elveszettjanuárelején szuka kuvaszku
tyánk. KéljUk a becsUletes megWáJól, hogy
jutalom ellenében jelentkezzen a 86-92I-s
telefonon.

Öregsz616ben jó állapotban lév6 tanya
3000 négyzetméter fólddel, fIzetési köny
nyfréssel eladó. Érdekl6"dni: Gyoma,
Bajcsy u. 58. Irányár: 360 ezer forinL

Napos és el6nevelt csibe és kacsa kap
haro, és rcndelhet6. Érdekl6dni: Gyoma,
Ady E. u. 13. szám (Besenyszeg)

Telefon: 67/86-614

Eladó két és fél szobás, fóldszinti, gáz
f6téses 1akás. Érdekl6"dni lehet: Ifjúsági ltp.
6/1. szám alatt

Nyugdíjas vagy leszázalékolt gépkocsi
vezet6t alIca1mazn~ hétvégeken. eseten
kénL Telefon: 86-815

FélJcész állapotban lév6 családi ház lak
haro alsó épUlettel Gyomán,a K6ri1si Cs. S.
u. 47. szám alatti eladó. Érdekl6dni: a K6
rösi CS. S. u. 48. szám alatt.

Eladó Endr6dön Deák út 24. szám alatti
ház. Érdekl6dni lehet a helyszínen kedd,
csutörtökdélel611,vagyJóuef A. u. 7. szám
alatt.

Feles ml!velésre poccsi kert kiadó, ler
m6 gyUmölcsfákkal. Érdekl6dni: Gyoma
endrod. Áchim u. 8. Telefon: 86-315

Endrod. Kinizsi u. 16. szám alatti két és
fél szobás csalá.di ház eladó vagy lakótel...
pire cserélhct6. •

Családi ház eladó. Érdekl6dni az endr6
di ruházati boltban.

.Családi házunk eladó, Áchim u. 7.
szám alatL Érdekl6dni lehet: telefon: 86
446 vagy Hantoskerti u. 2. szám

. Gyomaendrod. Kis Bálint u. 4. szám
alatt lév6 telek (házhely) eladó. Érdek16dni:
Gyomaendrod. Tokai uo 12.

Közml!vesített ház eladóI 150 négyzet
méter, több ce1ra felhasználható gazdasági
épUlettel,1.500.oo0Ft-érLLakÓlelepi csere
·is érdekel Tímár l Gyomaendrod, Babits
M. uo 35. (ENCI mögött)

ügyvezető

ig:Jzgató

minden dolgozója
nevében

~prTÖIPARI SZÖVETKEZET
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

Kelleni~s húsvéti ünnepeket

kíván·

Zsákolva: 500 Ft/q

Ömlesitve:400 Ft/q
~ . . '. .

Araink az áfát tartalmazzák!

ETZ 250-es M.K.P. jó állapotban eladó,
vagy kisebbre (125,150) cserélhet6!
Érd.: Október 6. Ltp. 817.

Gá21l!zhely két palackkal sUrg6scn el
adó 12 ooO.-Ft-érL Erdek16dni: 16 óra után,
Tobakné. Vásártéri lkL 27/./10.

Práliai nyaralás (Görögország) jún. 29-júl
8-ig. Elhelyezés appartmanokban
3100+150 DMlf6
Érdek16dni: Nagyné Perjési Anikó, Gy<>
maendrod. Pásztor 1. u. 23.17.00 óra után.
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Diák sikerek " , ,
PALYAZATI FEUHVAS

A gyerekek, a szülők és az iskolák
életében ITÚndig jelentős esemény
egy-egy szaktárgyi versenyen való
részvétel és az elért eredmény.
A Zrínyi Ilona Matematikaversenye
megyei fordulójának eredményhir
detése március 17-én volt
A díjazott gyomaendrődi tanulókat
a Polgánnesteri Hivatal gépkocsija
vitte Sarkadra Harmadik osztálytól
8. osztályig versenyeztek a gyere
kek. Minden évfolyamon 200-300
fiú és leány mutatta meg ITÚt is tud,
hogyan tud eligazodni a matematika
birodalmában.
Városunk három általános iskolája
közül csak kettő vett részt ezen a
nemes vetélkedőn,a 3. sz. Általános
Iskola nem képviseltette magát Ki
magasló eredményt értek el a 2. sz.
Általános Iskola tanul6i.
Cs. Nagy Balázs 4. o. második he
lyezés t ért el és részt vesz az orszá
gos versenyen is.
A felső tagozatos tanul6k is igen jól
szerepeltek.
Szaniszló András 5. a osztályos ta
nuló harmadik helyezett lett
Kis Tamás 7. o. második lett, így Ó
is utazik az országos versenyre
Kecskemétre.
Szaniszló György 7. o. tanuló har
madik helyezett lett
A hetedik osztályosok csapatverse
nyét is a 2. sz. iskola tanul6i nyerték
meg.

Kis Tamás, Szaniszl6 György és
Putnoki Szilárd (Óegyéni 7. lett)
voltak az első helyezett csapat tag
jai.
A gyerekek teljesítményén túl a fel
készítő nevelőkmunkáját is értékel
ték. A megyei verseny
legeredményesebb felkészítő neve
lője Halászné dr. Balogh Erzsébet a
2. sz. Általános Iskola matematika
szakos nevelője lett
Az l. sz. Általános Iskola igen nagy
létszámmal vett részt ezen a sereg
szemlén. A negyedik osztályosok
versenyében Ványolos Balázs első

lett. Ó tagja az országos versenyre
utaz6 csapatnak. Tari Gizella 31.
Czafit Attila 73. lett Ezzel az ered
ménnyellettek csapatban elsők.

A felső tagozatos tanulók is részt
vettek szép számmal a versenyen,
de helyezést nem értek el.
A 2. sz. iskola tanul6i nemcsak a
matematikában jeleskedtek, de a
megyei tornász versenyen is 4. he
lyezést értek el.
A csapat tagjai: Nagy László. Vetró
Péter. Varga Tamás, Kovács Balázs
3. osztályos, Jónás Péter. Kovács
Ákos, Kéri Roland és Ötvös Sza
bolcs 4. osztályos tanulók.
A versenyen részt vett, helyezést el
érttanulólmak, valaITÚntafelkészítő
nevel6knek gratulálunk, további
eredményes mW1kát IávánW1k.

A Gyomai Kner Nyomda Kft. gyennekrajz-pályázatot
hirdet a gyomaendrődi általános iskolák: Ianulói részére.

A pályaművek szabadonválasztott témában bármilyen
technikával készülhetnek N4-es méretben. A pályázaton
legjobb eredménnyel szerepl6 munkákból a nyomda gyer
mekeknek szóló kiadványt készít. A beérkezett pályamú
veket zsűri bírálja el. A legjobb eredményt elér6 Ianulók
díjazásban részesülnek.

Fődíj: 5000 Ft.
További díjak: 3000 Ft, 2000 Ft. 1000 Ft és könyvjutal

mak. A beérkezett pályázati anyagból kiállítás készül, a
munkák a Kner Nyomdaipari Múzeumban lesznek látha
tók. A pályázat eredményhirdetése a kiállítás megnyitóján
lesz.

Beadási határid6: 1993. április 30. A munkákat a Kner
Nyomdaipari Múzeumban kérjük leadni.

A pályázat jeligés. Kérjük a jeligét a pályamunka hátol
dalára ráími és egy külön jeligével ellátott lezárt boríték
ban feltüotetni a pályázó tanuló nevét, életkorát, lakcímét
és iskoláját. Egy tanuló több munkával is indulhat a pályá
zaton.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetőa Kner
Nyomdaipari Múzeumban, Dr. Füzesné Hudák: Julianná
nál, telefon: 86-211/24.

f KNER
~@~(9)&
Gyomai Uz8l1lO
Gyoma
Kossuth L uo 10-12.
5601

I
Csemege uborka (2 literes) 139 Ft.

Csemege uborka (szeletelt) 59 Ft.

Rostos ivólevek nagy választékban
, félliteres 'üvegekben 18-24 forintig.

P'*...·1'i"%f.. rwnezr'""l'ffl~~~~~t1í~~~~::;:'<W

JI' HúsVéf~á~engedményes •.·.1
, vasa, a Hunya $

I Élelmiszerbolfbanf !
~ ~

[ ~I Kinder tojás 60 Ft helyett 55 Ft. ~

~ Mezőtúri csípős szalámi 440 Ft I
helyett 415 Ft. I

Trappista sajt 342 Ft helyett I.',.

322 Ft. I

1.

:

,';

I
A kiárusítás folyamatos,
munkaidóben 8-15-ig.

,
Erdeklődni

a tsz központjában lehet:
86-022.

Felvilágosítást ad
dr. Iványi Lajos elnök

A Dunaholding Kft. a
gyomaendrődi Lenin Tsz

felszámolója értesíti a
lakosságot, hogy március

l-től a Peresi üzemegységben
az alkatrészraktár és

fogyóeszközök
kiárusítása.
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Segítségükc} nagyon kö- osztálya anagylányi iskoJá·
szönjük: a3.sz. AJtalános Isko- ból.
la és Diákotthon l.a, l.b., 2.a

Válasszon videofiImet a

" Csipet' ,-ből

Bál
nemcsak

népműve16knek

Március 20-án a már ha
gyományosan minden ta
vasszal megrendezésre kerül6
Népművel6k megyebáljának
városunk adolt otthont. Mivel
az utóbbi idóben egyre keve
sebb résztvev6vel zajlottak
ezen események, félő volt, ha
nem teszik valamiképpen
vonzóbb~ idén végez szakad
a sorozatnak. Ez adta az ötletet
a szervez6knek, hogy szakít
sanak a szokásos formával: ne
kizárólag népművelók talál
kozója legyen ez az este, ha
nem a művelődési házi
dolgozók, s a művel6dési há
zat "használók" - a közönség
- együttléte, szórakozása.

Tény, a művelődési köz
pontban el6varázso1t bálter
met zsúfolásig megtöltötték a
vendégek, akik közt a "haza
iakon" kívül még hat város
művelődési otthona képvisel
tette magát. Az est divatbemu
tatóval indult. A Budapesti
Dioro Divat Studió itteni, szi
tanfolyamát elvégzett manö
kenjeink kiváióan vizsgáztak
a hazai közönség előtt. Jól
megkoreografált, perg6 mű

sorukban a nézók lelkes, biz
tató tapsa mellett ízelít6t adtak
az idei tavasz divatirányzatá
ból. Mint kiderült - legalábbis
a széplábúak körében - to
vábbra is hódít a mini. Vége
zetül - mivel a tavasz az
esküvók hamisítatlan szezon
ja is - pompás menyasszonyi
ruhákban gyönyörködhe~

tünk. Vacsora után, a bálat a
Rumba Táncklub bécsi kerin
g6je nyitotta meg. A hajnali
4-ig tartó remek hangulatról a
Me::orex együttes gondosko
dott. A mez6berényi zenekar
idén már több rendezvényen
szerepelt a városban, s méltán
belopta magát a közönség szí
vébe.

S hogyakülönteremben
mik voltak azok a kisebb cso
portosulások? Nem mások,
mint annak a ' 'népművel6 be
tegségnek" a legékesebb bi
zonyítékai, miszerint, ha csak
ketten is összetalálkoznak,
már a második kérdésük: "És
nálatok, mi újság a házban... "

Csath Róza

gyermekekérta

Minden film kölcsönzési díja 80 Ft egy napra.
4 órára 50 Ft.

Néhány film a kínáiaIból:
Tökéletes katona Utolsó cserkész
Örült Stone Drágán add az életed

Dolgoz61ány Éjjeli szemek
Fortress Beethoven

Gyilkos testrész Öldökl6 vágyak
200 kazcllil közul válogathat. a kínálat hetente b6vül.

Fő u.I88.

ESKÜVŐIfényképek és iskolai
csoportképek készítését vállalom.

Előrendelés: Vhrin Erzsébet Endrőd,

Deák u. 15. vagy Gyoma, Attila u. 1.
Telefon: 86-547

..
Osszefogás
Ezúton szeretnénk köszöne

tet mondani azoknak a vállala
toknak, vállalkozóknak.
szülőknek és munkatársaknak,
akik március 6-án tartott ren
dczvényünkhöz anyagi-és tár
gyi támogatást nyújtottak. A
vacsorából és tombolából be
folyt összeg a gyerekeket illeti.
ezt a pénzt kirándulásra fordít
juk.

Támogatóink voltak: a szü
lők, Kner Nyomda, Déryné Mű
velődési Ház, Izsóné Gecsei
Elit, Apolló Mozi, Interminor
Söröző, Józsi kné Gyuricza
Margit, Filti Szalon, Henkel
Körösladány, Tropical zöldség
gyümölcs kereskedés, Endrőd

és Vidéke Takarékszövetkezet,
Topánka BT. Dévaványa, Tő

gyi Andrea, Szabó Ktsz, Csapó
Zoltánné, Csapó Gyuláné,
Stranszki Mihályné, Dávid Ist
vánné, ENCl, KötőipariSzövet
kezet, Körös Bútoripari Kft.,
Bútoripari Szövetkezet, Hege
düs József, Póló Textilipari
Kft., DY-WA Kft, BottlikJudit,
Tanga Shop, Liget Fürdő, Lutz
Tibor, Turul Cipő, Várfi And
rás, Katona Vendelné.

Nőnapi

rendezvény
Március 9-én nőnapi ren

dezvényt tartottunk a n6tagja
ink részére a művel6dési

központban, ahol több mint
120-an vettünk részt. Ebből

70-en voltak az ünnepelt nók.
Van 10 olyan mozgássérült
n6sorswsunk, akik az ágyhoz
vannak kötve, így nekik más
nap vittük ki az ajándékokat és
így személyesen adtuk át ne
kik. Jelenleg több mint 250 ta
gunk van. Minden kedden este
17 órától várjuk a sorstársain
kat és várjuk azokat is, akik
még ezután szeretnének be
lépni az egyesuletünkbe. Ilt hí
vom fel a sorstársaink
figyelmét, hogy 1993. április
16-án pénteken este a Katona
József Művel6dési Központ
ban nagyszabású birkavacso
rát rendezünk. Jelentkezni
lehet: április lO-ig minden
kedden este az egyesületben,
CslJke János titkárnál.

A Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei Egyesületé
nek Gyomaendrődi csoport
ja
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Focisták
közgyűlése

-'a peDZ...Kevés
A Gyomaendrődi Futball

Club március ll-én csütörtökön
tartott közgyulésén Vass Ignác
ügyvezető számolt be a klub
1991/92. évi munkájáról. A
GYFC 1991. augusztus l-je óta
működik önálló jogi személy
ként. Az 1990/91. évi megyei
felnőtt labdarúgó bajnokság
megnyerését követően vált ki a
klub a Gyomaendrődi STK-ból.
A GYFC-t 41 sportoló és szur
koló, valamint négy cég, a Kö
rösi Sütő-és Édesipari Vállalat,
a Fa-és Építőipari Szövetkezet,
a DY-WA Kft., és a HőtecJmi

kai és Gépipari Vállalat alapí
totta.

Az ügyvezető tájékoztaHa a
jelenlév6ket az elmúlt labdaru
gó idényről. Elmondta, hogy
újoncként az NB III-ban nagy
szerűen indult a csapat. Tizenöt
mérkőzésen 6 győzelem, 5 dön
tetlen és 4 vereség melleH 19
17-es g6lkülönbséggel 17
pontot szerzett a csapat, és az
ötödik helyen zárta az őszi sze
zont. Tavasszal már nem ment
minden olyan simán. Bevonulá
sok, sérülések és egyéb morális
problémák hátráltatták a jobb
szereplésI. Igy az 1992-es tava
szi szereplés igen gyengének
mondható. A tizenöt mérkőzé·
sen 4 győzelem, 5 döntetlen, és
6 vereség, a 15 rúgott és 25 ka
pott gól 11 pontot eredménye
zett. Ez azt jelentette, hogy a
felnőtt csapat az 1991/92. évi
NB-III-as szereplését a ll. he
lyen zárta 27 ponttal.

Az ifjúsági csapat szereplése
már egyenletesebb volt Megyei
bajnokként kezdték az NB-III
as szereplésüket. Az ifjúsági
csapat 35 ponttal 60-48-as g61
különbség mellett a 6. helyen
fejezte be a bajnokságot

A szakvezetésnek a bajnok
ság során sok gondot okozott a
csapatot sújtó 13 kiállítás. A
bajnokság egyik legfegyelme
zetlenebb csapata volt a GYFc.
Az 1991/92. évi megyei serdülő
bajnokság keleti csoportjának
bajnoka a GYFC csapata lett A
színvonalas utánpótlás-munka
eredményét mutatja az a tény is,
hogy valamennyi korosztályos
válogatottba adott játékosokat a
klub.

A gazdasági mW1kával kap-

csolatban Vass Ignác elmondta,
hogy a klub bevétele összesen 3
millió 300 ezer forint volt, a ki
adások pedig 458 ezer forinttal
haladták meg a bevételt A hi
ányzó összeg fedezetére félmil
lió forint hitelt kellett felvenni.

Az 1992/93-as bajnokságot
változatlan edzői gárdával
kezdte a klub. A felnőtt csapat
azonban gyenge őszi szezont
produkált: 15 mérkőzésen 2
győzelemmel, 7 döntetlennel és
6 vereséggel, 11 pontot szerez
tek. A gyenge teljesítmény mi
att morálisan is szétesett a
csapat. Ezt a vészhelyzetet ta
pasztalva az elmúlt három és fél
éven át az edzéseket irányító
Koltai Lajossal múlt év decem
ber ll-vel szerződéstbontottak,
és megbízták Plástyik Jánost a
felnőtt csapat .edzéseinek veze
tésével. Segítője Durucskó Pé
ter lett. Három fiatal, tehetséges
játékossal- Udvari Sándor, Saj
ben Zsolt, Kugyela Zsolt - erősí

tették meg a csapatot. A cél
most sem változott: bent kell
maradni az NB-Ill-ban.

- Ahhoz, hogy az 1993-as
évet végig tudjuk játszani 4 mil
lió forintra van szüksége a klub
nak. Az önkormányzat erre az
évre l millió 806 ezer forint tá
mogatást szavazoH meg, ez az
összeg 4 százalékkal kevesebb
a tavalyinál. E támogatás magá
ban foglalja a létesítmények
fenntartását és üzemeltetését is.
Ha nem sikerül t6keerős támo
gatókat találni, illetve az önkor
mányzattól nem kapunk
pótlólagos támogatást, akkor a
második félévi működés re
ménytelenné válik - mondta
Vass Ignác, s egyben bejelentet
te, hogy az önkormányzat ja
vasiatára emelni kell a belép6k
árát, így a tavaszi idénytől 70
illetve 40 forintba kerül a mér
kőzésekre a belépójegy.

A közgyulésen részt vett dr.
Frankó Károly polgármester és
Csorba Csaba jegyző is. A pol
gármester a város költségveté
séről tájékoztatta a jelenlévő

ket, s egyben kérte a focistákat,
hogy igyekezzenek minél job
ban szerepelni a bajnokságban,
hiszen így az önkormányzat is
könnyebben adhat jelentősebb

összegű támogatást a klubnak.

Az Endrődés Vidéke
Takarékszövetkezet minden

kedves ügyfelének
KELLEMES HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET KÍVÁN!

F.. ~:. .....~~~.x:~««-.:<'"'*:zc~w~.:~::;:;:~ ..ill..;.~~~l·I Aprilis l-töl 30-ig akció a '
I Halászkert ve~déglöben! ~

@ HALASZ-· iI . I
~ ~

J ~, i.
~ ~
~ ~
~ t.
I Legalábö kétjő étkezése esetén az alábi ~
~ szelvény bemutatója 15% árkedvezményt ~
~ k' l k ' 'b 'l t.J ap az ete e -ara o. t
I A Halászkert Vendéglő várja kedves I
~ vendégeit! lli
Ir------------------~-,i
i : E szelvény felmutatója - legalább :I
lli I két személy étkezése esetén - az I I
~ I , lk' 'b'115 07. I i~ I ete e ara o -/0 I ~

~ I kedvezményt kap! I ~

IL---------------------JI-$.~~_;s..%~~v;;:s..~%~~...'>~~>.,v;.»::..%'%'5&-'S-'i_'K ..%..<;.oZX"'~~.~.-~ ....::,:::~

Ingyenes az apró!
A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az

olvasóknak az apróhirdetését, akik azt az alábbi szelvé
nyen küldik be megjelentetés céljából. A szelvényen a
megjelölt helyre ke)) beírni a kívánt szöveget, és a szel
vényt levelezőlapon vagy borítékhan kell elküldeni a
következő címre: Szó-Beszéd Gyomaendr6d, Kossuth u.
18. A hirdetések szövegéért felelősséget nem válJaIunk!

Egy apróh:rdelés szövege nem tarl.3lmazhat tizenöt
(l5) szónál többet!

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

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

, ..
: Aláírás:................................................ ,L • __ ~
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THOMAS MANN GONDOLATA

Vízszintes: 1. ThomaS Mann rium 15. ,,Áll, mint Bálám.. ." 17.
gondolatát Idézzük (Fol~tatás a Éter és alkohol gyöke 19. Balj6slatú

függ. 16. sz. sorban) 14. Vocabulá- jel 20. Szár közepel 22. Az arany

Anyertesek

A nyerentények
E havi keresztrejtvé

nyünk helyes megfejtését
április 19-ig kérjük eljuttat
ni levelezőlapon a Szóbe
széd szerkeszt6ségének
címére (5500 Gyomaend
r6d, Kossuth u. 18.) A leve
lez61apra ne felejtsék el
ráragasztani

indián nő leszármazottja ll. Súlyt
maga fölé helyez 12. Angolul: futott
(RAN) 13. Kiejtett mássalhangzó
16. A gondolat ber. része 18. Női
név 21. Szerelem istene a latin mito
16giában 23. Lerak6 páratlan betűi

24. A Tisza mellékfoly6ja 26. Dön
tetlen játszma a sakkban 28. Zamat
30. Elad.páratlan betűi 31. tr 32.
Növényféle 34. Tr6ja eredeti neve
36. A máj orvosi szóhasználattai39.
Talpon van 40. Lengyel regényír6
volt (Stanislav) 45. Kanalazó 47.
Férfinév 48. Hangsor 49. Fasiszta
51. Zeusz testvére ,és felesége, a
házasság és a szülés védőistennóje a
görög mitol6giában 53. 0116 szélei
54. Darab 55. Mutatá szócska 57.
Káva páros betűi 59. Ugyanaz, mint
a vízsz. 46. 60. Népszerű magyar
rockegyüttes 63. M. LI 66. féldrá
gakő 68. Lám 69. Ósmagyar nép
vándorláskori törzs volt 70. Hint 71.
Leiiebb 76. Szintén

Februári keresztrejtvé
nyünk helyes megfejtése: A
finom ételnek nefrJ. a sok fo
gás a lényege, hanem a tö
kéletes tálalás. A Turul
Cip6 által felajánlott 2500
forintos vásárlási utalványt
Molnár Anita (Gyomaend
r6d, Álmos u. 15/1.) olva
sónk nyerte, a 2000 forintos
vásárlási utalványnak. Ta
kács Mátyás (Gyomaend
r6d, Akác u. 12.) örülhet,
míg az 500 forintos vásárlá
si utalványt Kovács Anikó
(Gyomaendr6d, Hámán u.
27. kapja. A vásárlási utal
ványokat a Turul Cipőgyo
maendr6di üzletében (F6 út
187.) vehetik át, és vásárol
hatják le ugyanitt a szeren
csés megfejt6ink, akiknek
gratulálW1k.

Függőleges: 2. Kálium és kén 3.
Zamata 4. Páratlan ütemű, gyors
spanyol nemzeti téma 5. Nyugalom,
kényelem (lat.) 6. Mulatság 7.A
br6m vegyjele 8. Nász páratlan betűi
9. Mondatelem lD. Néger férfi és I

vegyjele 23. Élet 25. Hangtalan báll
26. A rádium vegyjele 27. Kicsi
Emília 29. Higanyt tartalmazó ve
gyület nevének előtagja (lat.) 32. A
magasba 33. Orrocska 35. Erősen

óhajtó 36. Salakanyag 37. Néma
vári 38. Éneklő szócska 40. Alulra
41. Szovjet repUlógéptípus 42. Szál
kátlanított halszelet 43. Rajzfilm
rendező (József, Gusztáv atyja) 44.
Némadámal46. Eblak 47. B6r, kén,
nitrogén 50. Ezen a napon 51. Hek
tár 52. Nemesgáz 54. Egyetemi,
főiskolai kar élén áll6 személy 56.
Nincs sietés dolga 58. Literátor 59.
Felajánlás, áldozat, a hívők önkén
tes adománya (lat.) 61. Menyasz
szony 62. ,,Repül a nehéz..... 64.
Muhanunad... 65. E napon 67. J6
szívű 68. Ifjúsági Magazin 70. Csil
lagkép 72. Az a szám, amelynek
logaritmusát keressük 75. Törvé
nyes 77. Tudományos munkásság

r~------'

~ A I
~ ~
~ gyontaendrődi ~

~ Gazda ~
I ~
l Kisáruház ~

: Kellemes :

~ Húsvéti ~
~ .. ~

I Unnepeket ~

~ Kíván ~
I ~
I ntinden kedves ~

I vásárlójának! ~

~ ~

I ~

~ ~

I ~

~ ~

L_~ __~(x)

,
masszazsvéd

Endr6dön a szolgáltató
házban frissít6 svéd masz
százsra várja fiatal és id6
sebb vendégeit T6gyi

Andrea, massz6z. Az új szol
gáltatás január 19-én indult.
A talptól a fejig egy teljes
kezelés jó félóráig tart. A tel

.---------------:..----- jes masszázs
ára 260 fo
rint, akinek a
hátát kell
"meggyötör
ni", az 110
forintot fizet,
a lábmasz
százs, a kar
masszázs és a
váll, nyak
masszírozás
60-60 forint
ba kerül. T6
gyi Andrea
massz6z hét
f6n és kedden
12.30-19.00
óráig, szerdá
tól péntekig
pedig reggel
fél 9-t61 dél
után fél 5-ig
várja vendé
geit
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A Gazda Kisáruház
tavaszi ajánlata!
Fémzárolt vetóburgonya:

* Cleopatra: 34 Ft/kg,

* Desireé: 30 Ft/kg,

Tavaszi árpa: 1950 Ft/mázsa

Növényvédőszerek, vetőmagvaknagy
választékban!

. Kutya-és macskaeledele~(kedvezőáron!

Gazda Kisáruház Gyomaendrőd,
Pásztor}. u. 39. (a voltgépállomás

területén)

A gazdák szolgálatában!
várfi András

SzelkesZ1öseg:
5500 Gyomaendröd, Kossulh u, 18
TeVlax: 86-479
Kiad/'3' a REKLlNE STUDIÓ
Fele ös kiadó: Homok Ernő

Szedés és nyomtatás, SZARVASPRINT .
H·T Klt,
5540 Szarvas. Kossuth u 18, Tet;F""
11·084
Ügyvezetö 193.19.:1.16 Hornok Péter
ISSN: 1215-8623

sietett vissza. Társa, a 26
éves Jónás Zsolt még
csak egyszer került
összeütközésbe a tör
vénnyel. A két fiatal
ember bevallotta, hogy
ők törtek be a Halász
kertbe, s így március 16
án a bíróság előzetes

letartóztatásba helyezte
őket. A rendőrség őket

gyanúsítja a tett elköve
tésével, s a vizsgálat
még tart.

bárjába, ahol többek kö
zött két nagyhangú hely
béli t talált, ak ik
utazótáskákból olcsó ci
garettát próbáltak érté
kesíteni. A 25 éves, tíz
alkalommal már bünte
tett Bodor Lajost éppen
a börtönből engedték el
egy k~s szabadságra, s
mint kiderült nem igen

-oke-

amerikai cég olyan
készítményeket ajánl Önöknek,

amelyek IOO%-osan természetes vitaminokból és
gyógynövény-kivonatokból készülnek.

esecsem6kortól id6s korig különböz6fájdalmakra
és panaszokra, valamintfogyókúrára hatékony

segítségetjelentenek. Mintegy 200 féle természetes
alapanyagú, engedélyezett gyógyhatású terméket
rendelhet meg Gyomaendr6dön, a Bartók u. 9. sz.

alatt, ahol a termékekforgalmazásához,
értékesítéséhez kiskeresked6k, vállaklozók és

magányszemélyekjelentkezését is várják.

~ SZp
~E ZED

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Felelös szerkesztö:
Hornok Ernö

rettát, és édességeket lo
pott el, mintegy 23 ezer
forint értékben. A hely
színről nem lélekszakad
va távozott. Ezt a tényt
jelezte, hogy a betörő

nem tudott ellenállni a
konyhán árválkodó őz

pörköltnek. Villára szúr
ta hát a nemes
húsdarabokat, s így a
szatyrok mellett a hasát
is megtöltötte.

Az egyik gyomai ren
dőr még aznap délelőtt

betért a Shell benzinkút

-'

Ehes betöróK
aHalászkertben

Március 13-án hajnal
ban a rendőIjárőr vette
észre, hogy betörtek a
gyomai Halászkertbe. A
helyszínelők és a forró
nyomos csoport azonnal
a helyszínre sietett. Az
akkor még ismeretlen
tettes az ajtót befeszítve
jutott be a vendéglőbe,

ahonnan italokat, ciga-

H.E.

útjára engedték.
M.J. megpihent egy kicsit, s

másnap reggel 9 óra tájban Kiro
vec tra.lctorával leparkírozott a
gyomai Hanyecz kocsma előtt.

Néhány perc eltelt, míg a fülkéból
kikászálódott, s újabb percek
múltak el, míg bejutott a kocsma
pultjához, ahol a kocsmáros lát
ván M.J. erőteljes ittasságát nem
adott szeszt. M.J.-t ez különöseb
ben nem hozta zavarba, visszarná
szott traktorába és elindult,
amúgy cél nélkül. Talán még
most is menne, ha a Pásztor János
utcában az egyik betonvillanyka
ró meg nem akasztotta volna. A
reggeli szemtanúk hívták is azon
nal a rendőröket. Ml. viszont lát
va a traktor körül nyüzsgő

tányérsapkásokat. úgy döntött,
bezárkózik a traktor fülkéjébe.
Magára is drótozta hát az ajtót, s
közte és a rendőrök között egyfaj
ta süketek párbeszéde alakult ki.
Míg nem a rend egyik őre rést lelt
a fülke ajtaján. s ott egy adag
könnygázs!>rét spriccelt a szoli
dan meghúzódó traktorosra. Ml.
t ismét vérvételre vitték. s az
ügyeleten még a tegnapi doki vi
gyázta a nép egészségél. Az orvos
megint csak nem szúrt tút az italos
traktorosba, ehelyett a gyulai de
toxikálóba állított ki beutalót.

M.J. ellen a rendőrségi vizsgá
lat még folyamatban van.

Haragos
Február 27-én éppen az esti

mese kezdődött a televízióban,
amikor a gyomai rendőrökhözbe
jelentés érkezett: a Széchenyi ut
cában egy traktoros randalírozik.
Ml. este 7 óra tájban némi alko
hol elfogyasztása után rájött,
hogy ő tulajdonképpen utálja a
volt apósát. Ezért hát hirtelen ha
ragjában "beröffentette" huszon
éves Kirovec traktor át, s
jármúvével a volt apósa utcájába
hajtott. Ténfergett ott egy dara
big, majd megcélozta haragosa
házát. A vélhetően amerikai akci
ófl.imeken nevelkedett M.J. be
kapcsolta a reflektorokat,
rávilágított az ex-após házára, s
közben túráztatta az orosz monst
rum motorját. A gépet egyesbe
rakva megcélozta - amúgy ijesz
tésképpen a ház kerítését, s a gon
dolatot hamarosan tett követte:
traktorostul, kerítésestül behajtott
az udvarra, majd kitolatott, meg
fordult, s eközben egy útszéli
akácfát is kimozdított a helyéből.

A felbőszült Ml. a helyszínre
érkező rendőröket tájékoztatta,
hogy elóbb-utóbb úgy is rádönti a
házat a volt apósára. A haragos
traktorost bilincsbe verve az
ügyeletes orvoshoz szállitották a
rendőrök, ám az agresszív M.J-t61
a doki nem volt hajlandó vért ven
ni, így a csapat Szarvasra utazott
kényszerűségből.Ott vért vettek a
láthatóan ittas erőgépest61, majd



·Használt, kopott bútorait
(stílbútorokat

is) felújítja
Uhrin Sándor
KÁRPITOS!

Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 46.

2. ÉVF. 4. SZÁM 1993. ÁPRILIS ÁRA: 24,50 Ft
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JárműABC
- kerékpárok: Schwinn-Csepel márkabolt,
- motorkerékpárok: Ramovill, Mobil, Tomos márkabolt,
- mezőgazdasági kisgépek: Hermes, Agrobix, Oetli márkaboit.

TARTOZÉKOKKAL,
ALKATRÉSZEKKEL,

SZERVIZZEL!
- új és hasznátt gépek adás-vétele!

Cím: Vaszkó Lajos Endrőd, Zöldfa u. 1.
Hosszútávú kapcsolat!

Bérelhető: kertikapa: 400 ft/nap
Utánfutó: 60 ftlóra.

Sertéspestis Gyomaendrődön?
A hét elején Gyomaendrődön

három kistenyésztősertés
állományában beteg állatokat

> fedeztek fel. A fertőző sertés
betegség, azaz a. sertéspestis
gyanúja miatt az állategész
ségügyi vizsgálatokat Békés
csabán és Budapesten
elvégezték. A három endrődi

tenyésztőjószágállományát
április 22-én leölték, majdaz
udvarukatés azólakatfertőtle
nítették.
Az üggyel kapcsolatban bő

vebbet nem sikerült megtud
nunk, a helybéli állator/osok
nem kIvántak nyilatkoznl Dr.
Joó Jenőmegyei főállatorvos
sem volt bőbeszédű:"csak
gyanús esetek történtek 
mondta, és telefonon informá
ciót nem álltmódjában, továb
bá személyes érdeklődés

esetén sem tudna mást mon
dan~ mertmint kijelentette: -a
közérdeketsértőesetekrőlfel-
világosítástnemadok. .. "

H.E.

"Hogy a vendéglátás gondtalan legyen!"

Keressen bennünket. Vegye .gé ybe
szolgáltatásainkat.

Szolid árakon vá11aYuk
- állójogadások,

- alkalmi ebédek, vacsorák,
- családi rendezvények,

reruJ.ez~sét, lebonyolítását a
KOROS E1TEREMBEN, a

HIDFÖ VENDÉGWBEN és a
VÁSÁRTÉRI BISZTRÖBAN!

Lakodalmak már 550 forinttól személyenként.
Terembérleti dij nincs! /

Gyomaendrőd és Vidéke Afész
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Gyomaendrődönhét háziorvosi körzet mííködik,
melyet a társadalombiztosítás finanszíroz, a házi
orvosok pedig az önkormányzattal állnak munka
viszonyban. Dr.Frankó Károly az ide vonatkozó
törvény értelmében polgármesteri megbízatásának.
időtartamára fizetés nélküli szabadságon van. A
testület dr. Frankó helyére múlt év május l-től dr.

Kolozsvári Árpádo! nevezte ki háziorvosnak. Az ön
kormányzat március 23-i ülésén úgy döntött, hogy
ha dr. Kolozsvári a későbbiekben vállalkozó orvos
ként kíván dolgozni, úgy területi kötelezettségre
nem kötnek szerződést vele. Igy dr. Frankó a fizetés
nélküli szabadságának lejárta után az eredeti mun
kahelyére vissza tud kerülni.

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

••••••••••..•••.•.•..................•.•.•••••••........•···Válasszon a Color Sho :
májusi áruajánlatából.

Papír roletták 50-94 cm-ig 360-422 Ft-ig,

Fotóalbumok, fényképezőgépek, játékok
nagy választékban.

Szeretettel várjul, vásárlóinkat.
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I A Tisza-Reorg Kft. ,
I értékesítésre felajánlja .~

~ az I

11 db P=i~~i~~~Öe;:~~:~::~er II tartozékaival. Irányár: 800 OOO Ft. I
i 1 db Polák 600-as alumíniumöntő i
~ f
~ tartozékaival együtt.«I Irányár: 600 OOO Ft. I
'I~ ~t~y~~;~~ ~~~~icJ~~etilén hegesztő. I
} Polietilén tömlők, nyomatlan t.
ill reklámtáskák többféle színben és ~
j ~
~ méretben. Irányár: 2-6 Ftldb. I
! Festékek: 70 Ftlkg. ~,
t ...~~~. ~.

:" Az árak az áfát nem tartalmazzák."

Az értékesítés helye: I.~.•.
Gyomaendrőd, Kossuth u. 31.

Telefon: 86-503 i
~~~==~;-<Si·'*·ru·y·~~~--;-:·ms:s.......··:::·...·r:·m-:-::tr::ot·m·,~·~-.:·:·:·~~:-:-:~.~~:

A polgármester úgy tűnik

rövidesen befejezettnek te
kinti közéleti, politikai sze
replését, s igyekszik
álláshelyét biztosnak tudni
az-elkövetkezend6 évekre.

- Hogy én bebiztosítom
magamnak a saját állásomat,
az természetes, hiszen erre a
törvény lehet6séget ad. Az
önkormányzati törvény
ugyanis kötelezi a volt mun
káltatót, hogy :l ciklus befe
jezte után a polgármester
nyugodtan vissza mehessen
dolgozni. A testületnek is er
kölcsi kötelessége ezt segíte
ni. Kolozsvári doktor persze
ezt most valószínűlegúgy éli
meg, hogy valami nem túl
sportszerű dolog történik ve
le. Ez azonban így nem igaz.
Arról van csupán szó, hogy
dr. Kolozsvári szerz6déssel
jött Gyomaendr6dre határo
zott id6re, addig anúg nekem
itt a polgármesteri ténykedé
sem folyik. Ha ez nekem
megszÚllik, akkor értelem
szerűenneki is megszúnik az
állása. Így nem is ígértünk
neki hosszabb id6re állást, de
van lehet6sége, hogyaváro
sunkban maradjon, mint ma
gánorvos, vagy ha Jánosik

doktor nyugdíjba menne, ak
kor az Ó helyére kerülhetne 
mondja a polgármester, aki
természetesnek tartja, hogya
volt körzetét ne engedjék
vállalkozásba kiadni Ko
lozsvárinak, mert akkor így
elviszi az összes kártyát. Ez
azt jelentené, hogy ha dr.
Frankó 1995. elején vissza
kerülne orvosi helyére, ak
kor nem lenne kártyája,
betege, tehát akár egy évig
fizetés nélkül kellene dol
goznia.

- Miel6lt polgármester let
tem, 25 évig dolgoztam ab
ban a körzetben, s talán van
annyi erkölcsi jogom, hogy
visszatérhessek, s remélem,
a betegek újra elfogadnak...

Hogy visszavágyik-e a
polgármester az orvosi állás
ba, nem tudni, de híre ment,
hogy már jöv6 év január 1
t61lemondana polgármesteri
tisztségér61, s újra az orvosi
hivatást választaná. Ezzel
kapcsolatban dr. Frankó a
következ6ket mondta:

- Én nem hallottam err61!
Nem mondtam soha, hogy
mindenáron visszakívánko
zom, de azt sem, hogy min
denáron polgármester

akarok maradni. Nehéz hely
zetben vagyok, hiszen a cik
Ius végén már 54 éves leszek,
s 6 évem lesz a nyugdíjig. Ez
alatt nekem inkább orvosnak
kellene lennem, s onnan
nyugdíjba vonulni. Bár Sze
rintem nem engedhetem
majd meg - els6sorban az
anyagiak miatt -, hogy nyug
díjba menjek. Viszont majd
nem ugyanilyen
lelkesedéssel lennék újra
polgármester, persze nem a
velejáró hatalom miatt, ha-

nem mert lenne még jóné
hány tennivaló, amit a követ
kez6 években szívesen
megvalósítanék még a város
érdekében. Az én sorsomat
egyébként az fogja eldönte
ni, hogy most polgármestcr- ,
ként mit és hogyan teszek.
Id6vel, ha megtudom kik in
dulnak a választásokon,
majd eldöntöm, hogy érde
mes-e harcba szállni - nyilat
kozta lapunknak dr. Frankó
Károly.

-oke-
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CALCUREA gyepgyomirtó 234 Ft,
DELAN gombaölő pennetezőszer 269 Ft, iiI

~ fi:jj DITHONE M 45 gombaölőszer 245 Ft,
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]: HUMIX pennettrágya 135 Ft, r
" Továbbá eredeti holland zöldség-és ...... ~i
~i virágmagvak. .[:r.::~.•I A gazdák szolgálatában! ;:[
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Cselei Jánosné egyedül él,
immáron hatodik éve albér
letben. 88 éves édesanyja
minden évben megveszi a
Kincses Kalendáriwnot.

- A rádió egyik músorában
hallottam egy érdekes témá
ról, melyr6l b6vebben a Kin
cses Kalendáriumban
lehetett olvasni. Igy hát el
kértem édesanyámtól a ka
lendáriumot, és ha már
nálam volt végig is böngész
tem. Így találtam ~á erre a
pályázatra, amely az "SO
ezer dolláros pályázat" cí
met viselte, s a pénzt a Cent
rál Kft. ajánlotta fel. A

r ;G;I~TT~M----'
csecsemő-

és
gyermekruházati

üzletemet.

Minden kedves

vásárlót

szeretettel várok

a

volt szakiskola

helyén:
Fő út 169-171.

I!~z~el::J~osné

kalendáriumban közölt két
úLeírás alapján az országok
nevét kellett kitalálni, s ezek
autójeiét küldtem be a pályá
zatra. Egyszeru volt a meg
fejtés, hiszen a vasúti
szabadjeggyel múlt nyáron
jártam már Párizsban és Spa
nyolországban is. Tehát egy
F betűt és egy E betűt kellett
beküldenem - mondja Csele
iné, aki egyébként csak saját
szórakozására fejt meg rejt
vényeket.

Már meg is feledkezett a
dologról, s április l-jén - a
sorsolás napján - éppen nap
pali szolgálatban volt, és
amikor munka után hazaért
egy távirat várta. Ebben az
á!!t, hogy gratulálnak az 50
ezer dolláros nyereményhez,

és hogy 5-én legyen szives
otthon tartózkodni, mert ri
portot akarnak készíteni vele
a Szabad Föld részére.

- EI6ször áprilisi tréfára
gyanakodtam, de nem vo:t
sok id6m a gondolkodásra,
mert este 6óra felé kopogtat
tak. A Centrál Kft. ügyveze
t6 igazgatója keresett fel,
bemutatta a

.sorsolás köz
jegyz6i okira
tát, s gratu:ált.
Még ekkor
sem nagyon
akartam el
hinni, hogy
ilyen szeren
cse ért...

Az 1992-es
Kincses Ka
lendáriwnban
közzétett
ugyancsak 50
ezer dolláros
pályázat nyer
tese is Békés
megyei: egy
mez6berényi
állatorvos
büszkélkedh
et az összeg
gel. Az 50
ezer dollárt
egyébként
nem egy ösz-

s~gben kapja a szerencsés
nyertes. A pénzt utazásra
kell fordítani, s 5 éven át évi
10-10 ezer dollárt utalnak a
boldog nyertesnek. A mosta
ni pályázatra egyébként
mintegy 40 ezer megfejtés
érkezett, s ebb6l21 ezer volt
a helyes válasz. A 21 ezer
levelez6lapból Cselei János-

nénak kedvezett a szerencse.
- Már hoztam különböz6

utazási programfüzeteket
Békéscsabáról. Hogy hová
utazok idén, még nem dön
töttem el. De biztos, hogy
nem olyan utat választok,
ahol mondjuk két hétig csak
napozni kell a tengerparton.
Szeretnék minél több érde
kességet, nevezetességet lát
ni. Talán el6ször egy nyu
gat-európai körútra fizetek
be - mondja Cselei Jánosné,
akinek olvasóink nevében is
gratulálunk, s jó utat, jó
egészséget kívánunk.

H.E.
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Pénz az utcatársulásoknak

A Gyomai Református Egyház, , , ,
VALLALKOZO BERUHAZOKAT

keres a Gyomaendrőd, Hősök 1tja 51. szám
alatti 1000 négyzetméteres udvaron,

piac üzemeltetésre!

Érdeklődni a református lelkészi hivatalban
lehet: Gyomaendrőd, Hősök útja 44.

Változnak a
telefon'számok!

Ot helyett hatjegyű

Tál110gatást
kaphat a város

önkormányzat számlájára
befizetik. Ha egy átemel6
höz kés6bb csatlakozó köz
múépít6k kivitelezési
költsége alacsonyabb a beru
házás indulásakor részt ve
vők tényleges hozzájárulásá
nál, a küJönbözetet az önkor
mányzat számlájára be kell
fizetni.

A rendelet egyébként ápri
lis 20-án .lépett hatályba.

többek között ivóvízbázis
fejlesztésre, víz-és szenny
vízcsatorna-hálózat
építésre, szennyvíztisztító
telep építésére, tornaterem
építésre, diákotthoni férő

helyekre, egészségügyi gé
pek beszerzésére igényel
hető, úgy, hogy a támogatás
mértéke az önkormányzati
saját er6forrás legfeljebb
50 százaléka lehet.

A rendelet szerint 1994
ben Békés megyéb61 30 te
lepülés, köztük Gyoma
endr6d is részesülhet e tá
mogatásból.

r...-_...--=-,
I HERBALIFE I
I Amerikai cég I
I sejttáplálkozási I

programjának I
I terjesztéséhez

I munkatársakat I
I keres I
I II másodállásban is I
I Magas kereseti I
I lehetőség! I
I Tájékoztató: I
I 1993. április 28. I
I Katona Józse! I
I MllveIlJdési I

L
Központ 19 óra. I
~~~:RllRSlllR~

Szerencse a szerencsét
lenségünk.ben, hogy Gyo
maendrőd városát a
kormány nem tartja társa
dalmi-gazdaságiszempont
ból elmaradott település
nek, viszont városunkban
múlt év végén az országos
átlagot kétszeresen haladta
meg a munkanélküliek ará
nya. A kormány április 9-én
rendeletet hozott az úgyne
vezett céltámogatási kiegé
szítlJ keretrlJl, mint olyan
adható támogatásról, a
melynek célja "a társada
lmi és gazdasági szempont
ból elmaradott, valamint az
országos átlag kétszeresét
meghaladó munkanélküli
ségi arányú települési ön
kormányzatok céltámoga
táshoz jutásának elősegíté

se, acéltámogatási igény
léshez szükséges saját for
rás egy részének kiegészí
tésével."

A támogatás - amely pá
lyázat útján nyerhetó el-

napon belül dönt a képvise
/(jtestület.

A szennyvízcsatorna épí
tésére alakult társulások által
kivitelezett mútárgyra utóla
gosan csatlakozni csak akkor
lehet, ha az el6zetesen részt
vevők általi tényleges hozzá
járulás összegét az
utólagosan csatlakozni szán
dékozók a társulás, annak
megszúnése után pedig az

(A telefonra váróknak
üzenjük, hogy az infor
mációk szerint új vonalak
bekötésére még egy-két
évet várni kell.)

.vagy elkülönült lakóterüle
tek múszakilag bonyolult és

. költséges közmúveinek ter
vezését és az átemelók elké
szítését magára vállalja. Az
önkormányzat által biztosí
tott kiviteli terv és az áteme
16k költsége nem vehet6
figyelembe aberuházás költ
ségénél.

A rendelet szerint, ha az
érintett ingatlantulajdono
soknak legalább az 50 száza
léka nyugdíjas, vagy az utca
egyoldalas beépítettségú, ak
kor 10 százalékkal maga
sabb támogatás állapítható
meg.

A közmúépít6 társulások
támogatási kérelmeiket a kö
zösség képviseleti szerve út
ján ellJször 1993. május
31-ig, majd ezt követ6en a
tárgyévet megel6z6 év októ
ber 31-ig nyújthatják be a
képvisel6testülethez. A tá"
mogatási kérelemhez csatol
ni kell a közmú
tervdokumentációit, a szak
hatóság~ engedélyeket, és a
saját anyagi forrást igazoló
dokumentumokat. A támo
gatások odaítélésér61 a pá
lyázati határid6tkövet6en30

A közmúépítésre alakuló
lakossági társulások támoga
tásáról alkotott rendeletet az
önkormányzat az április 15-i
testületi ülésen. A közmúé
pít6 utcatársulások, társula
tok útépítésre a beruházás
tervezett költségének a 40
százalékát kaphatják meg,
amennyiben az utcában meg
van a víz-, gázvezeték, és a
szennyvízcsatorna. Ha a fen
ti közmúvek közül valame
lyik hiányzik, akkor a támo
gatás az útépítés tervezett
költségének csak 10 százaié
kalehet.

Gázvezeték építés esetén
az utcatársulás méterenként
30 forint támogatást kap, ha
a lefektetett cs6 átmér6je 32
es. Amennyiben a cs6 átmé
r6je 63-as, úgy méterenként
70 forint támogatás jár.

Szec.::yvízcsatornaépítés
esetén a támogatás összege a
beruházás tervezett költsé
gének 30 százaléka, ha az
érintettek a tervezett költség
nek legalább 70 százalékával
rendelkeznek.

Az önkormányzat az
anyagi lehet6ségeit61 függő

en nagyobb, összefügg6,

Újra váltomak a gyo
maendrődi telefonszá
mok! Annak idején már
megszoktuk, hogy 31
gyel kezdődnek a szá
mok, mikoris 86-ra vál
toztatták. Most május 15
től 6 számjegyű telefon
számokkal büszkélked
hetnek városunk telefon
tulajdonosai. A változás
egyszeru: minden jelenle
gi telefonszám elé egy
hármast kell biggyeszte
ni: Tehát, például a Szó
beszéd telefonszáma
most még 86-479, de má
jus 15-től már 386-479.
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Május 21.
Társadalombiztosítási választás

Lesz-e autópálya?
Délibábos ötlet

________________________ •••• •• • 4

MEGNYÍLT
az íY "ORISING" fodrász termékeket

árusító üzletemJ Szeretettel várom
kedves vásárlóimat. Ábrahám Károlyné

Gyomaendrőd,Fő út 181/1. (Az íY
butiksoron)

R UCANOR shortok,
AMERIKAI pólók, és

hímzett
baseball-sapkák

gyermek és felnőtt

méretben, valamint
KÍNAI színes

szabadidőruhák,

joggingok nagy
választékban!

Várja Önt is a LINDA
SPORT

Gyomaendrődön a Fő

út 181/1. szám alatt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~w*~~w~~~~

~ ~

§ ~

~ A ROSTÉLYOS ~
~ HÚSBOLT ~
~ ~

~ ~

~ udvarias kiszolgálással és olcsóbb :
~ árakkal várja kedves vásárlói!. ~

~ «
~ ~

~ Ajánlott áraink: ;

: - sertéshús: 100 ft/kg - 290 ft/kg, ~
~ %
$ - J'uhhús: 200 ft/ko- §
~ b' «
~ - marhahús: 150 ft/kg - 320 ft/k& ~
~ §

: - zsír: 60 ft/kg (ömlesztve), :
~ ~

III - szalonna: 50 ft/kg. ~
~ z
~ ~

~ GyomaendrlJd, FIJ út 173-179. (A ;
~ Kollmann lakótelep) :
~ ~

~~*~~~~~~~~~u~~~u~*~uu*uu~*uu~

Schamschula György közlekedési miniszter délibábos
ötletnek minősítette a déli autópálya felépítését április
14-én az országgyúlésen, amikor az egyik MDF-es kép
viselő feltette a kérdést: megépül-e egyáltalán a déli au
tópálya? A miniszter a kérdezőt nem sok jóval biztatta, s
a válaszból kiderült, hogy a kormány korántsem látja
biztosítottnak e sajátos nagyberuházás gazdasági alapjait,
ezért a tárca nem is hirdeti meg a versenytárgyalást.

A mintegy 3 milliárd dollárba kerülő, közel 700 kiló
méter hosszú - Gyomaendrőd városától körülbelül 20
kilóméterre elhaladó - autópálya létesítése a Déli Autó
pálya Rt. által meghirdetett keretek között sok 10 milliárd
forint állami hozzájárulást, rendkívül kockázatos állami
garanciavállalást igényeine, tehát ilyen értelemben gaz
daságilag minden alapot nélkülöz - hangsúlyozta a mi
niszter. Hogy helyes-e, ha az önkormányzatok is részt
vesznek egy ilyen bizonytalannak tűnő vállalkozásban,
arra a miniszter úgy válaszolt: annak megítélése, hogy az
önkormányzat milyen felelősséggel kezeli a közpénze
ket, a választókra tartozik. Mindenki maga kockáztat,
mindenki maga játszik a saját pénzével.

Dr. Frankó Károly városunk polgármestere a Déli
Autópálya Rt 5 tagú igazgatótanácsának egyik tagja A
polgármester március 21-én vett részt a legutóbbi igazga
tósági ülésen. Dr. Frankó az önkormányzat április 15-i
ülésén ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy remé
nyei szerin~ lehet még valami a déli autópályából, s nem
igazán érti a miniszter nyilatkozatát. Gyomaendrőd váro
sa egyébként 100 ezer forinttal lépett be a vállalkozásba

ugyanis a munkahelyi szava
zókör kijelölésére vonatkozó
igényt.

A választásra jogosult két
szavazólapot kap, melyen fel
lesznek tüntetve alistát á1litó
szövetségek nevei, jelvényei
és valamennyiük rövidítése. A
szövetségre és a képvisel6kre
egyazon - "a kiválasztott szer
vezet alatti körbe rótt, egymást
metsző két vonalból álló"
(azaz "x" vagy"+") - jellel
szavazunk. A választási kam
pány április l6-án vette kezde
tét, a választák kegyeiért
ringbe szállók ettől kezdve is
mertethetik prograrnjaikat is.
A kampánycsend május 20-án
nulla órától lép életbe. A
munkahelyi kampánygyűlé

sek időpontját egyeztetni
kell a munkáltatóval, aki 
in-gyen és bérmentve - helyi
séget és eszközöket biztosí
t ehhez. A választást megelőző
nyolcadik naptól - ahogy ezt
már megszoktuk - tilos a vá
lasztásokkal összefüggő köz
vélemény-kutatások
eredményét nyilvánosságra

.hozni.
, A választás egyfordulós.

Ervénytelen választás eselén 
vagyis ha nincs meg a szüksé
ges 25 százalékos részvételi
arány - 1994-ben új választást
kell tartnni. Gyomaendrődön

20 szavazóhelyiségben várják
a szavazópolgárokat.

A társadalombiztosítási vá
lasztások kampánya április
l6-án vette kezdetét, a munka
helyi szavazás lehet6ségét ké
r6 aláírásokat azonban már
l5-ig össze kellett gyűjteni, és
át kellett adni a munkáltató
nak. Az elkövetkezőtöbb mint
egy hónap a május 21-én sorra
kerülő tb-választások jegyé
ben telik majd. A tb-önkor
mányzatok létrehozásának
értelme: a társada
lombiztosítás pénze egyértel
műen elkülönül a
költségvetéstől, s a vagyon
ncm közvetlenül a kormány és
az Országgyűlés irányítása
alatt áll majd. Hatvan tagú ön
kormányzat felügyeli a nyug
díjalapot, s ugyancsak 60 tagú
az egészségbiztosítási alapot.
30-30 képviselőt a munkálta
tók szervezetei jelölnek, a csa
pat másik felére lehet
szavazni. A választási listákat
a különböző szakszervezeti
szövetségek állitják össze.

A szak.szervezeteknek or
szágos listájukat - a szavazóIa
pon feltüntetett, első öt jelöltet
is beleértve - legkésőbb 1993.
április 30-án 18 óráig kell be
nyújtnniuk az országos válasz
tási bizottsághoz. A listákon
legfeljebb kétszer annyi jelölt
állítható, mint a mandátumok
száma. A választásokra 1993.
május 21-én pénteken (mun
kanapon!) 6-20 óráig nyitva
tartó szavaz6helyiségekben
kerül sor. Voksát minden vá
lasztásra jogosult polgárnak
személyesen kell leadnia a la
kóhelye vagy munkahelye
szerinti szavazókörzetben. A
Iak.óhelyi szavazókörök szín
helye általában megegyezik az
országgyűlési képviselők vá
lasztásakor kialakított szava
zókörökkel.

A törvény március 12-i dá
tummal jelent meg a Magyar
Közlönyben, így az március
22-t61 hatályos. E szerint meg
lehet kezdeni a munkahelyi
szavazáshoz szükséges aláírá
sok gyűjtését. Ehhez legké
sőbb április l5-ig össze kell
gyúljék a szükségesszámú
aláírás, hogy azok a munkálta
tónak átadatva, a törvényben
szabott határidőig, azaz április
21-ig me~érkezzenek a jegy
z6höz. U vizsgálja meg
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Az önkormányzati testület
április IS-i ülésén ismét szóba
került a Bethlen Gábor mező
gazdasági iskola kéreime,
mely szerint a Fő úti leánykol
légiumát SO fér6hellyel b6ví
tené úgy, hogy az egyébként is
rövidesen felújításra szoruló
tet6terét beépítené. Az iskola
szándékát a testület múlt év
októberében már támogatta.
Az akkor benyújtott céltámo
gatási igényt azonban a tör
vény szerint meg kell
ismételni. A munkák költsége
mintegy 13 millió forint, s eh
hez 40 százaléknyi állami tá
mogatás vehető igénybe,
amihez a városnak 7 millió
800 ezer forintot kellene biz
tosítani.

Ismerve a város költségve
tésének szúkösségét a polgár
mester az április IS-i ülésen
inkább lebeszéini igyekezett a
képviselőket a támogatásról.
Dr. Frankó felhívta a figyel
met arra, hogy sok más, a kol
légiumi férőhelyek

b6vítésénél fontosabb építke
zést kell megvalósítani a kö-

zeljöv6ben a városnak.
- Meg kell oldani a torna

csarnok korszeru szellőzteté

sét, amely mintegy 8 millió
forintba fog kerülni, halaszt
hatatlanná vált a strand fürdő

vízforgató berendezésének
felszerelése 7 millió forintért,
sőt a város járdáinak nagy ré
sze is igen rossz állapotban
van. Nincs nekem semmi kifo
gásom a Bethlen iskola ellen,
de ha kevés a pénzünk, akkor
inkább a mi gyerekeink általá
nos iskoláiban építsünk ren
des mosdót a m(ianyag
lavorok helyett, mert ellenke
ző esetben a választópolgárok
majd joggal kérdezhetile hogy
r.!iért éppen például a kunágo
tai itt tanuló diáknak építünk
kollégiumi szobákat..

Dr. Kulcsár László képvi
selő szerint nem volna szeren
csés a mezőgazdasági iskolát
kizárni a pályáztatás lehetősé

gét6l, s egyébként sem biztos,
hogy megkapják a pályázati
pénzt.

SzeretéJ Béla szerint a vá
rosnak ugyan nem hiányzik ez

a beruházás, de ha hosszabb
távon gondolkodunk akkor a
kollégiumi férőhely minden
képpen hasznos, nemcsak az
iskolának, hanem a városnak
is.

Dr. Valach Béla konkrét
döntést várt: - Ha a város nem
tudja viselni a ráes6 költsége
ket, akkor ne támogassuk: a be
ruházást. Szerető Béla
megemlítette még, hogy az
épület tetőszerkezete el6bb
utóbb úgy is felújításra szorul,
s ez a város költségvetését
fogja terhelni. A polgármester
erre válaszul közölte, hogy a
városházába is befolyik az
eoovíz, meg a városháza épü
lete mellett lévő büdös, múlt
századi WC korszeIÚsítése is
halaszthatatlan.

Ha már a halaszthatatlan
feladatok szóba kerültek, a
jegyző is említett egyet. 200
300 lux fényerő szükséges az
iskolákban az előírások sze
rint E követelményelőnyeit

egyedül csak az új ipari iskola
Lanulói élvezhetik, azaz az ot
tani tantermekben van elegen-

Kívánságára családi
és

közösségi
eseményekről

VIDEOFELVÉTEL

elkész[tését vállalom!

ROOSZÁDÁM

Gyomaendrőd,

Vásártériltp.
34. AlS:

. .

:. ··VIDEUM/X!: .
. . ..

d6 fény, míg az általános isko
lákban csupán 120 lux fényerő

mellett er6ltetik szemüket a
diákok.

A mint egy órás vita után a
kollégiumi férőhely b6vítésre
szavazott 9 képvisel6, s hatan
tartózkodtak.

H.E.

Gáz nincs, de lesz
,,A mai naptól az ÁFÉsz üzemeltetésében lévő PB gázcsere

telepre a szállítást leáUítjuk: a következő indokok alapján. Önök
a fizetési kötelezettségüket rendszeresen késve, felszólítás alap
ján teljesítik. Jelenleg tartozásaik: kiegyenlítését folyamatosan
szüneteltetik, így jelent6s összeggel tartoznak vállalatunknak.
Ezen okok alapján a palackos gáz szállítását tartozásaik teljes
kiegyenlítéséig szüneteltetjük." A fenti levelet a szajoli ~özpon
tú Prímagáz Rt. juttatta el a Gyomaendr6d és Vidéke AFESZ
hez, és az önkormányzathoz ahol Dr. Frankó Károly polgár
mester olvasta fel az április IS-i önkormányzati ülésen.

- Ez a szomorú valóság - mondta a polgármester, majd hozzá
tette, hogy a lakosság részére minden bizonnyal nagyon sérelmes
lesz a gázhiány.

Hunya Lajos kisgazda képviselő azonban nem hagyta ennyi
ben a dolgot. Közölte a képvisel6kkel, hogy amennyiben a
városban megszúnik a palackos gáz-ellátás, úgy ez komoly
lakossági réteget érint hátrányosan: - 17 ezer ember sorsáról van
szó, akkor is amikor bár sok helyre be van vezetve a gáz, de még
mindig vannak P~ gázzal múködő gáztúzhelyek. Tudom, hogy
nincs jogunk az AFESZ ügyeibe beleszólni, de a helyzetbe nem
nyugodhat bele a testület..

Hunya Lajos kérte a polgá.r1Jlestert, hogy azonnal hivasson be
a testületi ülésre valakit az AFESZ vezet6i közül, aki a helyzetr61
tájékoztatja a képviselőket. Rövidesen megérkezett dr. Kulcsár
Lászlóné az Mész elnökasszonya, akit mint mondta meglepett az
" idézés" , s az is szokatlan a gazdasági kapcsolatokban, hogya
szállító ilyen esetekben az önkormányzathoz fordul. Egyébként
az Mész is megkapta a Prímagáz Rt. levelét

Dr. Kulcsár Lászlóné elmondta, hogy az Mész évek óta súlyos
pénzügyi gondokkal küzd, s nem tudják időben kiflzetni szállí
tóikat - Ez a helyzet a Prímagázzal is, bár 30 napon túli tartozá
sunk nincs az rt-vel szemben. A tartozás körülbelül 1 millió
forint. Ezt az összeget az áfész körülbelül 1 héten belül tudja
kiflzetni. Egyébként nem ez az első eset. Ilyen és ennél hosszabb
időtartamú zavar is el6fordult már a gázellátásban az utóbbi
években. A tartozást rövidesen rendezzük, s akkor készpénzben
előre fIZetve újra szállítani fogják a gyomai gázcseretelepre a
palackos gázt - tájékoztatta a testületet az elnökasszony.

r ~

Hangulatos kerthelyiségében friss
csapolt sörrel várja kedves

vendégeit a

RÓZSA PRESSZÓ.
Gyuricza János és felesége
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A miniszter látogamsa a Turul Cipő standján

Latorcai János Miklós nyitotta meg a 6. nemzetközi
cipőhét kiállítást

Cipőhét

a

Ajánlatunkból:
- hot-dog, hamburger,

- hideg- melegszendvicsek,
- saláták,

- édességek,
- jégkrém, hűtött üdítőitalok

- presszókávé.

RIPP·ROPP
Gyorsétkezőaz új

butiksoron (Fő út 181/1.)

A Renault Gyomán

A Renault Békés megyei márkakeresked6je Gyomaend
r6dre is elhozta a több mint 2 millió forintot ér6 Safrane
nevet vise16 típust, amely minden földi jóval fel van sze
relve, s6t a fedélzeti számítógép még beszél is: köszön, s
figyelmeztet az esetleges műszaki problémákra is. Az ol
csóbb típusok közül való a Renault Clió 55 lóer6s, 1,2
literes motorral felszerelt járgánya, amelyért a vev6nek 
ha készpénzben fizet - l millió!8ü ezer forintot kell letennie
az asztalra.

Az bemutató alkalmával a látogatók kitölthettek egy
szelvényt, s a sorsolás után országszerte 333, Békés me
gyében 5 szerencsés nyertes egy hétvégére teli tankkal kap
egy Renault 19-est, amellyel oda megy, ahová akar. S ha
megszerette, meg is veheti!

333 hétvégi Renault randevú vár Önre! - hirdették április
2-t61 6-ig rendezett bemutatójukat a keresett francia kocsi,
a Renault márkaképvise16i, többek között a békéscsabai
Colors Coop Kft., amely ápnlis 6-án Gyomaendr6dön a
Shell-kút melletti parkolóban mutatta be a teljes típusvá
lasztékol

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

MEGNYILT!I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Füstmentes környezetben, hangulatos zenével

L
várjuk kedves vendégeinket minden nap 6-22-ig! ..I
------------

lós ipari-és kereskedelmi mi
niszternyitotta meg. Gyoma
endr6döt a Corvo Bianco, a
Nyúlcipó Bt., a Sympatic Kft.
és a Turul Cipó képviselte.
Az endr6di származású mi
niszter a megnyitó után rövid
látogatást tett városunk kiál
lítóinak standjain.

A B6r- és Cip6ipari Egye
sülés március elején 6. alka
lommal rendezte meg a
Budapest Sportcsamokban a
nemzetközi B6r és Cipóhét
kiállítást és vásárt, melynek
ünnepélyes megnyitóját
március 7-én tartották. A ki
állítást Latorcai János Mik-

~~r$:::,::w::::?~~w~~~~~~:::::~WK::»:~'~s.::.~::~:x:x:::::~:~:.~~~~~~::.:::Rw..%.,.

tARVERESI HIRDETMENY ~

\1 A Dunaholding, a Fémker Kft. felszámolóJ'a 1993. máJ"us i
% ~ 1r 22-én 8-12 óráig nyilvános árverést és értékesítést tart. it Az árverés helye: Gyomaendrőd, Bocskai u. 59. 1
t Arverésre kerülnek: ~

~ vasipari gépek, (présgép 5-40 tonnáig, hegeszt6 dinamó I
::.: és trafó, akkutölt6, esztergapad),]
i:; irodaberendezések (íróasztalok, székek, szekrények stb.) .~I Az eszkÖ~e~:~~~~i~t~r~~~, ~~:~~:;~{~. 22-én, az I
;; Licitálási feltétel: 5000 forint bánatpénz letétele ~

J kötelező. t
:~ Érdeklődni: a ,8~-947-es t~.lefonon lehet, I
ii 17 oratól 20 óraJg. 1
~~;::-=:,:::~:;:«::::~»:::":.:"?:::·:>x:»»m:-=:~:~:::::;;':':::::":'::::*~»~%',~~~:.:::».:.:>x~::>.~.....».'\.-==>::s..%~~~~.J
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(április 20-május 20-ig)

...a következő 30 nap legfontosabb fel
adatai: a kukorica vetése, a kalászo
sok gyomirtása, a lucerna első

kaszálása.

Agrohírek
A kukorica vetésig, ha

azt jó min6ségű6szi szán
tás, egy vagy két sor kulti
vátorozás. kombinátorozás
el6zte meg, igen sok gyo
mot sikerült kiirtani. Olyan
magágyat készítsen, hogya
vet6gép a magot legalább 8
cm mélyre tegye. Használ
jon rövidebb tenyészidejű

/300-400 FAO számú/ hib- .
rideket. Hamarabb érik,
biztonságosabb lesz a beta
karítása. Ezeket a hibride
ket némileg súruöben kell
vetni, mint a 500-600 FAO
számúkat. Ajánlott tőszám

60-70.000 t6/ha, rövidebb
tenyészidejúb61 többet, a
hosszabból kevesebbet. A
60.000-s t6szám 60 cm sor
távnál 27-28 cm, 76 cm sor
távnál 21-22 cm t6távot
jelent. A 70.000 t6szám az
el6z6 feltételekkel 23-24
cm, illetve 18-19 cm a t6
táv. Vet6gépét az e16z6ek
szerint állítsa be. Akkor
vessen, amikor a talaj h6
mérséklete 5-10 cm mély
ségben 8-10 celsi s fok. Ne
feledje. ma már csak. hibri
dek vannak, így évente új
vet6mag kell.

Akalászosok: Őszi és ta
vaszi árpa és a búza vegy
szeres gyom irtása
szennyezni fogja a környe
zetet. Ha mégis szükséges,
nagy körültekintéssel kell
végezni. Környékünk leg
veszélyesebb gyomnövé-

nye az ebszékfű /népiesen
margaréta/. ragadós galaj és
a hélazab. Ezeknek a ritka.
fejletlen állomány - ami
most sajnos jellemz6 - ked
vez. A vegyszerezést bok
rosodás végén. szárba
indulás el6tt kell végezni.
Egyszeruöb gyomok és a
ragadós galaj, valamint eb
székfű ellen ajánlható a
Banvel 2,5-3,5 liter/hektár
dózisban. Ha hélazab fert6
zés is van, ellene ajánlható
kiegészít6 kezelésként a
Suffix 3-3,51iter/hektárdó
zisban. Ezt a szert a búza
szárba indulása után is lehet
alkalmazni. Avegyszereket
hektáronként 200 liter víz
ben kell kijuttatni.

Lucernák els6 kaszálása
kései tavasz miatt valószí
núieg elhúzódik. Ezt a ka
szálást a lucerna bimbózása
el6tt ajánlatos elvégezni,
mivel kés6bb könnyen
megroggyan, valamint az
alsó levelek rohamosan le
száradnak. Ha május elején
a fagy megcsípi a lucernát.
utána azonnal le kell ka
szálni. A rendsodrás vagy
fordítás igen' kényes fel
adat, ha száraz a lucerna,
akkor legértékesebb részé
nek, a levélnek jelent6s ré
szét veszti, ezért ajánlatos a
kíméletes rendkezel6 vagy
harmaton kell végezni.

ilf

• A kecsketenyésztésnek jö
vője van. A kecske - mint
igen szerény igényű, érté
kes húst, tejet termelő ál
lat - sok család élelmezési
gondjain segíthet. A ma
gyar konyhát színesebbé,
egészségesebbé tudná ten
ni. Pár négyzetméterkifu
tó, udvar, egy szerény kis
fedett helyzség kielégíti
egy-két áifat igényeit. In
tenzívebb tartási feltételek
esetén tejelő barna, fekete,
deres és fakó fajtát célsze
rű tartani. Mindkét ivar.:.
ban szarvaltak, jó
hősformájúak, megfelelő

tartás esetén 700-1200 kg
3,3-3,8 százale7cos zsírtar
talmú tejet termelnek, és
200 százalékos szaporu
latra képesek.

• Keresett cikk a fehér
kukorica a világpiacon.
Huszonöt százalékkal
magasabb árat fizetnek
érte, mint a sárga színű

kukoricáért. Ez ellensú
lyozza alacsonyabb ter
méshozamát

• Orvosok és kutatók
megállapították, hogy
egészséges a vörösbor
fogyasztása, amely
többek között ásványi
anyagokat és mikroe
lemeket tartalmaz. A

már ifjú koruktól sok
vörösbort ivó franciák
szívmegbetegedési
statisztikája sokkal
alacsonyabb, mint pél
dául az amerikaiaké.

• A kínai-vietnami feke
te, csüngő hasú sertés a
hazai feltételek között
is nagyon alkalmas a
háztáji tartásra. Szapo
ra, húsa kiváló mi
nőségű. Gabonafélék
kel, nulladék takar
mányon, konyha
moslékon tarthato, sőt

ki is hajtható, és SO-60
kg-ig hizlalható.

• Az elmúlt 10 évben közel
40 százalékkal csökkent a
hIlzai sertésállomány. Az
agrárirányítás nem képes
érdemi megoldásokat ta
lálni a neFiéz helyzetben
levő termelők számára.
Az érdekképviseletek
usYan jelezték, hogyaz el
so negyedévben tulkínálat
várható, atárca mégis 250
ezer vágósertés importját
tette lenetővé. Súlyosbí
totta a helyzetet az Eur6
pai Közösség hús
embargója is. Minde
zek hiitására közel 200
ezer sertés jövője bizony
talan.
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Mégis ny·t a
strand

A polgármester üdvözli a belga iskola igazgatóját

vendéget
221C cc:: :ice::: gc:: e: ::::::c:ccc:c:::::::::a::::

a városházán fogad
ta dr. Frankó Károly
polgármester, aki a
város jelen~ről és jö
vőjéről tájékoztatta a
vendégeket.

A gyomaendrődi is
kolából április 30-tól
május 9-ig 13 tanuló,

rBe{ga
:: ::cmcm mc c::

A Bethlen Gábor
mezőgazdasági isko
la meghívására ápri
Iis 1O- én be Iga
vendégek érkeztek
Liege város mező

gazdasági és kerté
szeti középiskolájá
ból. A 10 tanulót és

zettséget vállalt arra, hogy jö
vőre beépítik a vízforgató be
rendezést.

E témához tartozik még,
hogya társadalombiztosítás
csak olyan fürd6vel köt meg
állapodást, amelynél a gyógy
fürd6-ellátások közül
legalább négyféle szolgáltatás
áll a vendégek rendelkezésé
re. A gyomai fürd6 jelenleg
csak háromféle szolgáltatással
- termál-gyógymedencével,
termálkád-fürd6vel, és
gyógymasszázzsal - büszkél
kedhet. Negyedikként a víz
alatti sugármasszázst lehetne
megvalósítani. A beruházás
költsége egy pezsg6fürd6kád
beépítése esetén mintegy 340
ezer forint. A társada
lombiztosítás az új szolgálta
tás támogatásaként 150
forintot fizet alkalmanként, az
igénybevétel esetén. A képvi
selőtestület egyébként egyet
értett a szolgáltatás
Mvítésével.

A gyomai tennál fürdő idei
nyilása veszély~e került. A

.volt Köjál, az A IIarni Nép
egészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat a közelmúltban
helyszíni szemlét tartott, s a
következő hiányosságokat tet
te szóvá. A medencékbe csat
lakozó csővezetékeken

vízmérőórát kell e helyezni, a
pancsolót közegészségügyi
okok miatt megszüntetnijava
solják, az 50 méteres meden
cébe több helyen kell
bevezetni a vizet, fel kelJ újí
tani a lábmosókat és a zuhany
zókat, és mielőbb szükséges
vízforgató berendezést beépí
teni.

Mindezek közül csak a pan
csoló megszüntetése nem ke
rül pénzbe. A többi
hiányosság kijavítására
egyenlőre nincs pénze a vá
rosnak, ennek ellenére az ön
kormányzat saját felel/Jssé
gére május l-téJI megnyitja a
ligeti fürdéJt, s egyben kötele-

" , ,
PALYAZATI FEUHVAS

a 6 tanárt az iskola
igazgatójának veze
tésével április 16-án

4 pedagógus vezeté
sével viszonozza a
látogatást.

A Gyomai Kner NyomdaKft gyennekrajz-pályázatot
hirdet a gyomaendr6di általános iskolák tanulói részére.

A pályamíIvek szabadonválasztott témában bánnilyen
technilcával készülhetnek N4-es méretben. A pályázaton
legjobb eredménnyel szerepl6 munkákból a nyomda gyer
mekeknek szóló kiadványt készít. A beérkezett pályamíI
veket zsíIri bírálja el. A legjobb eredményt elér6 tanulók
díjazásban részesülnek.

Flkiíj: 5000 Ft.
További díjak: 3000 Ft, 2000 Ft, 1000 Ft és könyvjutal

mak. A beérkezett pályázati anyagból kiállitás készül, a
munkák a Kner Nyomdaipari Múzeumban lesznek látha
tók. A pályázat eredményhirdetése a kiállítás megnyitóján
lesz.

Beadási határid6: 1993. április 30. A mu.nkákat a Kner
Nyomdaipari Múzeumban kéJjük leadni.

A pályázat jeligés. Kérjük a jeligét a pályamunka hátol
dalára ráími és egy külön jeligével ellátott lezárt boríték
ban feltüntetni a pályázó tanuló nevét, életkorát, lakcímét
és iskoláját. Egy tanuló több munkával is indulhat apályá
zaton.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhet6 aKner
Nyomdaipari Múzeumban, Dr. FUzesné Hudák lulianná
nál, telefon: 86-211/24.

1~YOMAI 1-1K.ner ~
NYOMDA KFT.
5500 GYOMAENDRÓD
KOSSuTH LAJOS UTCA W-l!. \'1'. 7

a WATT Villamosipari Gmk villamossági boltja és
szervizel

- háztartási gépalkatrészek,
- épület villanyszerelési anyagok árusításával, valamint

- villanymotor tekercseléssel,
- háztartási gépek javításával,

- lakó-és üzemi épületek villa.:lyszerelésével várjuk
~ kedves vásárlóinkat! Gyomaen<:kM, Fő út 214. ~

fu=:;"""=«~'<m<--=~'~:;:;;-«:i·;·~;·*V""=~. ..

MUNKALEHETÓSÉG
Az IPARKER Magyar-Osztrák Kft. előzetes

jelentkezést kér
- iparcikk boltvezető (szerződéses üzemelésre),

- élelmiszer boltvezet6 (szerződésesüzemelésre),
- zöldség boltvezet6 (szerz6déses üzemelésre),
vendéglátó eladó, felszolgáló, konyhai szak - és

betanított dolgozókat,
- piaci mozgóárus (jogosítvánnyal).
Tartós munkanélküliek el6nyben!

Jelentkezni lehet: május l-ig 9-ll óra között az
EzeIjó Vendég16melletti irodában (Bajcsy Zs. u.).

...........................................................
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Félmilliós ajándék az
önkormányzatnak

Megjelent a napilapokban
a Budapest Holding ismételt
pályázati felhívása a gyoma
endr6di H6technikai és Gép
ipari KFt. állami tulajdonban
lév6 üzletrészének megvá
sárlására. A kft. törzst6kéje
69 millió 690 ezer forint, va
gyona pedig 70 millió 241
ezer forint. A kazángyár 3,4
százalékos, azaz kétmillió
370 ezer forint névértékú üz
letrésze önkormányzati tu
lajdonba került.

Néhány hónappal ezel6tt a
gyomaendr6di önkormány
zat úgy döntött, nem kíván
tulajdonos maradni a kft.
ben, s inkább a kétmillió 370
ezer forintra, illetve a tör
vény szerint az összeg felére
tart igényt. Ugyanakkor a hí
rek szerint a közelmúltban az
önkormányzatnak félmillió
forintot utalt át a kazángyár
osztalékel61eg címén. Mint
azt dr. Frankó Károly gyo
maendr6di polgármestert6l
megtudtuk, a hír csak rész-

ben igaz.
- Ez nem osztalék és nem

el6leg volt. A kazángyár a
saját nyereségéb6l ajánlott
fel a városnak ötszázezer fo
rintot. Amit még az akkori 
az azóta az Állami Vagyo
nügynökség által elbocsátott
- igazgató ajándékozott az
önkormányzatnak. Három
százezer forintot egész
ségügyre, kétszázezer
forintot pedig a - Gyomaend-

r6d Város Közgyújteménye
iért - Alapítvány, azaz a leen
d6 képtár javára utaltak. Szó
sincs tehát osztalékról! Ez
egy olyan pénz volt, amit
gyorsan el kellett fogadnunk.
Megjegyzem: én ezzel kap
csolatban semmiféle leke
nyerezést nem éreztem 
mondta a polgármester.

A kazángyár privatizáció
ját végz6 Budapest Holding
felkérte dr. Frankó Károlyt,

legyen a háromtagú felügye
16bizottság egyik tagja. Ez
zel kapcsolatban dr. Frankó
tájékoztatta lapunkat, hogy
amennyiben semmiféle kifo
gást nem találnak személye
ellen, úgy elfogadja a megbí
zást, amit megtiszteltetésnek
tart.

***
A Gyulai Munkaügyi Bf- .

róság április 20-án hirdetett
ítéletet az 1992. október 21
én állásából elbocsátott Kun
Lászlóné ügyében. A bíróság
Kunnét visszahelyezte be
osztásába, s a t6le hitelelron
tás címén követelt 1,6 millió
forint kártérítést sem kell ki
fizetni a kazángyámak.

· IFA billenőplatós gépkocsi
pótkocsival eladó I

Magyar cement érkezett, 630
tlmázsa, áfával együtt.

Nádpalló kapható, 300 Ftldb,
áfával együtt.

•

•

ÉP(TŐIPARI SZÖVETKEZET
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 3. Telefon: 67/86-614

Vérdíj
Gyomaendrődváros képvi

selő-testülete és a Körösi Ha
lászszövetkezet között történt
megállapodás alapján, aki a
város tulajdonában, de a szö
vetkezet használatában lév6
holtágak bármelyikén lO kg
fölötti harcsát fog és azt hitelt
érdemlően bizonyítani tudja,
egy éves ingyenes területi hor
gászengedélyt kap.

~=I
r ~

I vásár I
~ ~

I a Piros ~
I malomnál! ~; II 15 Ft/mázsa I
lo/&2~~~er ~~~:->WÁj
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Felszámolják a kötőipart is

a gyomaendrődi Béke Tsz alábbi
ingatlanait:

o Központi irodaház
(Gyomaendrőd, Endrődi u. 5.)

o Takarmánykeverő üzem a
technológiával együtt (a szarvasi
út mellett)

o Pulyka előnevelő telepek, 2x4 ól
(Nagylaposon)

o Barbarie kacsatelep (a kondorosi
I út mellett)

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete

pályázatot hirdet
Városi Gondozási Központ intézményvezetői

állásra!
Pályázatijeltétel: fels6fokú szakirányú végzettség,

szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.
Benyújtási határidő:

a megjelenést61 számított 30 nap.

Felvilágosítás: Dr. Frank6 Károly polgármester,
telefon: 86-122

NYAKUNKON
~..

A NYAR!
Kényelmes, olasz miianyag kerti
székek, asztalok, ülögarnitúrák,

napozóágyak kedvező áron, rövid
szállítási határidővel

megrendelhetők! Katalógusból
választhat az Ön igénye szerint!

* székek 860 Ft - 1290 Ft,

* asztalok 3375 Ft - 4750 Ft,

I * napozóágy 7950 Ft,

Putnoki Sándor
~

Gyomaendrőd,

:' Bajcsy u. 103. Tr~dik.
,.,

A Gyoma Köt6ipari Szö
vetkezetet, közismertebb
nevén a háziipart sem ke
rülte el a felszámolás,
amely múlt év június IO-én
kezd6dött. A szövetkezet
nem tudott megegyezni két
legnagyobb hitelez6jével,
egy f6városi kereskedelmi
céggel és az adóhivatallal.
A Dunaholding Békéscsa
ba Kft. lett a felszámoló,
amely tevékenysége elején
felmérte a szövetkezet gaz
dasági helyzetét és a va
gyont. Ez a munka eltartott
néhány hónapig, hiszen a
kétszáz dolgozótfoglalkoz
tató szövetkezetnek nem
csak Gyomaendr6dön,
hanem Dévaványán, Hu
nyán és Bucsán is volt te
lephelye.

A szövetkezet ingat
lanjait 110 millió forintra
értékelték, a készletállo
mány értéke mintegy 2Ü
millió forint volt, s a gépek,
berendezések 24 millió fo-

;::::::::::::::::::::::::

rintra értékelték a Dunahol
ding megbízása alapján
küls6 cégek. Mint azt Di
nya Máté elnökt61 megtud
tuk a szövetkezet
adósságga ezzel szemben
6ü millió forintot tett ki.

A szövetkezetnél múlt év
augusztusában sZÚIlt meg a
termel6 tevékenység, s ezt
követ6en a dolgozókat is
folyamatosan bocsájtották
el. Most ez év áprilisában
mindössze heten segítik. a
felszámolás adminisztráci
ós munkáját, a készletek ér
tékesítését, a hitelez6kkel
és az adósokkal való egyez
tetési eljárásokat.

A gépek és az ingatlanok
értékesítésére márösszesen
6 árverést szerveztek. Di
nya Máté lapunknakel
mondta, hogy az eddigi
tapasztalatok szerint a fel
értékelt áron nem kelnek el
a gépek és az ingatlanok.
Igaz sok eszközük már több
mint 2Ü éves, melyeknek

könyvszerinti értéke már Ü,
ám ennek ellenére ingyen
nem adhatjákoda senkinek,
a felértékelés alapján kell
értékesíteni a piaci keres
let-kínálat szabta lehet6sé
gekközött.

- Lassú ez a folyamat A
felszámolás koncepciój a
az, hogy lehet61eg csak
annyi eszközt és ingatlant

értékesítsünk, amely az
adósság kifizetésére ele
gend6. Az elképzelés sze
rint az esetlegesen
megmaradó eszközökkel
mód nyílna a kötött
árugyártás újraindítására,
persze kisebb létszámmal 
mondta Dinya Máté.

H.E.
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RÁDiÓTELEFON KFT.

Rádiótelefon Kft értesíti
GyomaendrlSd város érdeklődő

közönségét, hogy helyszíni
értékesítéssel összekötött bemutató

kiállítást rendez 1993.
május 20-2l-én a

Üzletében, a
Kossuth Lajos u.

18. sz. alatt.

Nyitvatartás: 9-17.30-ig.

Ha megnézi,
meglátja, hogy megéri!

A VÁLLALKOZÓK

május 3-án, hétfőn a
Bútoripari Szövetkezet

irodaházának földszintjén.
Gyomaendrőd,Kossuth u.

61-63. szám alatt.

Irodai, autóba szerelhettJ és hordozható
rádiótelefon-készülékek azonnal megvásárolhatók

vagy lizingelhettJk és használhatók.

Ügyfélszolgálat:
5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 21.

Telefon: (66) 447-014.

Rádiótelefon: 06 (60) 84-OOO, 84-001.

• "Skandináv" Bútorbolt,
fenyőbútotok, lakberendezési
tárgyak,

· "Csipet" bolt,

• "Éva" import ruhabolt.

li MEGNYITJUK ÚJ.
~ BOLTJAINKAT
S::: ::::::::::~::;;:::»Q9COX :::::::::::::::::·~cx::

*
DY.WAKFT.
".....--

~ t.-'hhjOOlOl.Jt.hl.IJ.. :C\lI""'''

Köszönjük!
Köszönjük az önkormányzati testület azon határozatát, mely

szerint a Fő út gyomai szakaszán a STOP-tól a Petőfi u. sarkáig
MEGÁLLNI TILOS jelzőtáblák sorozatát helyeztette el a Közúti
Igazgatóság Gyomaendrődiüzernmémökségével.

Köszönjük a polgármester úr "Nagypénteki jókívánságait, me
lyeket április 9-én II óra 50 perckor intézett a Fő út 181/1. üzletsor
tulajdonosaihoz, illetve az ottlev6khöz. Nem tudtuk mire vélni
ingerült hangnemét? Köszönjük az önkormányzati testületnek azon
elkövetkezendő döntését, ami a "Megállni Tilos" jelzótáblákat
"Várakozni Tilos"-ra módosítja.

Az oly hirdetett vállalkozásbarát vezetés tehát ennyivel hozzájá
rul az üzletek áruszállításának ki-és berakodásáboz, mert a lakossági
ellátásnak az is egy módja, ha a boltokban áru is van, nem csak eladó.

Köszönjük, hogy végigolvasták és végiggondolták, hisz tévedni
EMBERI dolog?! Köszönjük, hogy észrevételeinkkel segíthetjük.a
város előrehaladását!

Dezső Zoltán
Gyomaendrőd

Esti verseny
A gyomai Áchim utca és a Hősök útja Hármas-Körös felöli

részének lakói írhatták az alábbi levelet, melyet csupán, mint "az
érintett térség lakói" aláírással láttak el. íme a panasz, melyet a
képviselő-testületnek és a rendőrségnek ajánlanak.

, 'Közeleg a tavasz, s ezen a környéken elkezdődika már második
éve tartó eszeveszett motorozás és autózás. Érdekes módon ez nem
napközben folyik, hanem általában este 9 órakor kezdődik és tart
éjjel 2 óráig. A rajt a református templom előtti padoktól indul, s a
végállomás a Körösparton lévő szabadstrand non-stop (?) nyi tvatar
tású büféjéig tart, és vissza. Különösen élvezetes a program a
péntektől folyó diszkók idején.

A pálya igen jó, vannak benne kanyarok és padlóig nyomott
gázpedállal gyorsulásra is alkalmas egyenesek is. E pályán rende
zendőversenyek ki írásában úgy tűrúkrögzítvevan, hogy részt veIUlÍ
kizárólag csak megbügykölt, kifúrt, teljesen nyitott kipufogókkal
rendelkezőjárművek nevezhetnek... A verseny kiírásánál nem ve
szik tekintetbe a környező utcákban lakó mintegy 400-500 ember
véleményét. A fontos, hogy a néhány versenyző jól érezze magát.
Elvégre valamivel agyon kell ütniük az időt, és apukának még van
pénze benzinre is.

Természetesen - fordulónként, mint tavaly is - szóba jöhet még
az autók ablakábóllezseren eleresztett egy-két petárda durrogtatás
is. Mivel nekünk nincs módunk különbözőforgalnú korlátozó táb
lákat kirakatni - mint azt más "nagyforgalmú" utcán (Jókai u.) már
kitették, s önbíráskodni sem akarunk (a járművek gumijának kiszú
rása stb.) így" a levél írói a Körösparti büfé nyitvatartásának korlá
tozását és fokozottabbrendőrijelenlétetjavasolnaknemcsaka lakók
nyugalma, hanem a vízparti természetvédelem érdekében is.

Ugye "szép" városkép?
Járt már Ön mostanában a gyomai Erzsébet ligetben? Ha nem,

akkor tegye meg! Érdemes. Sokmindent megtudhatunk: városunk
lakóiról. Többek között azt is, hogy mennyire igényesek környeze
tük tisztaságára. Semennyire!

A ligetben kanyargó járda mellett ugyanis különböző papírhe
gyek találhatók. Csokispapírok, cigarettásdobozok, elhasznált pa
pírzsebkendők, műanyagpoharak is, de ezek fel sem tűnnek, ha
letérünk a járdáról és szétnézünk: a fák között Láthatunk: műanyag
zsákokat, zacskókat és egy helyen egy nagy kupac háztartási hulla
dékot Igy ligetünk szépen, lassan átalakul egy szemétlerakó telep
pé, és ha gyermekünket levisszük sétálni nem a madarakról és
növényekról fogunk beszél~etni, mert nem lesznek...

Nézzék meg! Érdemes! Es talán megpróbálhatnánk tenni is vala
mit azért, hogy a liget, liget maradjon. Es a szemetet az arra kijelölt
helyeken ürítenénk. Vagy jó nekünk egy szemétdomb tetején élni?!

Roósz Beáta
Gyomaendrőd

"Öivasóink leveleiből. . . . ,;: ." . ~



1993. április Szó- Beszéd 13

Elkaptáka pulykato/vajt

Magánszemélyek, és közületek
figyelmébe!

az árokban kötött ki. 6, vala
mint két utasa súlyos sérülést
szenvedett

Ezen kívül több közleke
dési baleset történt városunk
ban és környékén, melynek
egyik fő oka a gyorshajtás, va
lamint az ittas vezetés. Az
elmúlt két hét alatt 4 vezetői

engedéllyel lettek szegényeb
bek polgáraink, mivel az el-·
lenőrzések során a szonda
alk9holfogyasztást jelzett.

Aprilis B-án eddig isme
retlen tettes behatolt a Pálma
(Romantika) vendéglő játék
termébe, ahol a 6 játékauto
malát vandál módon feltörte.
Pénzt azonban nem talált. A
kár több mint ]00 ezer forint.

Jó a levegöl
Az. évekig veszedelmes levegőjű városi

sportcsarnokban április 9-én yégzett újabb le
vegőtisztaság-vizsgálatot az Allami Népegész
ség ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. A
sportcsarnokban három helyen 9 levegőmintát

vettek különböző időpontokban, és különböző

levegőhőmérséklet mellett. Az április 14-én kel
tezett laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv sze
rint "a mérőpontokon végzett minden egyes
mérés alkalmával mért formaldehid koncentrá
ció a kimutathatósági határ alatt volt". A labo
rató ri umi szakvé le mény sze rint: "a
sportcsarnok légterében mert formaldehid-tar
talom egy vizsgálat esetében sem haladta meg
az Egészségügyi Minisztérium állásfoglalásá
ban rögzíteU 80 mikrogramm/köbméter határ
értékel "

Új díjak
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gon

dozási Központhoz tartozó ellátási fonnák szerint a
következő intézményi térítési díjakat állapította
meg, 1993. június Ol-tol.
Az étkeztetés intézményi térítési díja (napi):

- 18-60 éves korcsoportban: 78 Ft/f6/nap,
- a 60 éven felüli korcsoportban: 75 Ft/f6/nap.

A házi segitségnyújtás intézményi téritési díja:
- óradíj: 84 Ft/óra.

Az Idősek Otthonában az intézményi térítési díj:
Napi:

- a 18-60 éves korcsoportban: 243 Ft/f6/nap,
- a 60 éven felüli korcsoportban: 222 Ft/f6/nap.

Havi:
- a 18-60 éves korcsoportban: 7.290 Ft/f6/hó,
- a 60 éven felüli korcsoportban: 6.660 Ft/f6/hó.

Az IdJjsek Klubjában az intézményi térítési díj (na
pi):

Ebéd igénybevétele esetén: .
- a 18-60 éves korcsoportban: 74 Ft/f6/nap,
- a 60 éven felüli korcsoportban: 71 Ft/f6/nap.

Reggeli és ebéd igénybevétele esetén:
- a 18-60 éves korcsoportban: 117 Ft/f6/nap,
- a 60 éven felüli korcsoportban: 106 Ft/f6/nap.

Az Időskorúak Gondozóházában az intézményi té
r{tési díj:

Napi:
- a 18-60 éves korcsoportban: 243 Ft/f6/nap,
- a 60 éven felüli korcsoportban: 222 Ft/f6/nap.

Havi:
- a 18-60 éves korcsoportban: 7.290 Ft/f6/hó
- a 60 éven felQ.li korcsoportban: 6.660 Ft/f6/hó.

Megkezdtük gyári új gumiabroncsok árusítását
személy-, kisteher-, tehergépkocsikra, valamint

meztJgazdaságijármavekre.

Bármilyen típusú megrendelést 10 nap alatt
teljesítünk. (UAZ, NIVA, ARO, IFA, stb.)

Nyitva: hétköznap 16-19 óráig, hétvégén 9-19
óráig. Érdekl6dni: Csicsely András, Gyomaendr6d,

Blaha u. 37. Telefon: 7-16 óráig 67/86-322.

Április 2-án az éjszakai
órákban rendőJjárőr igazoltat
ta Sz.Gy. kondorosi lakost. aki
kisteheraut6ján éppen pulyká
kat szállított. Mivel a rako
mány származásáról hitelt
érdeml6en számot adni nem
tudott, így az éjszakai fuvarost
a gyomaendrődi rendőrőrsön

előállították. Sz.Gy. itt már
bevallotta, hogy a kocsin lévő

47 pulykát a szarvasi út mel
lett lévő pulykanevelő telepről

lopta.
Április lO-én éjjel 10 pere

cel 3 óra előtt súlyos közleke
dési baleset történt Gyoma
endrődés Körösladány között.
Egy körösladányi fIatalember
gépkocsijával áttért a menet
irány szerinti bal oldalra, majd
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Fizetni kell!
A sportcsarnok több mint 2 hónapig állt a lakosság rendel

kezésére térítésmentesen. A zavartalan működés érdekében
szükséges volt a testületnek dönteni a térítési díjak kötelezett
jeinek körér6l és a térítési díj összegér6l.

A képvisel6testület április IS-én avárosi sportcsarnok óra-
díjszabását az alábbiak szerint határozza meg:

- iskolai diáksport 150 Ft/óra,
- egyesületi versenysport 500 Ft/óra,
- egyéb szabadid6sport 600 Ft/óra,
- belép6díjak 30 Ft, és 50 Ft.

A hatodik fordulón ju
tottak túl a labdarúgó
NB-III Alföld csoport
csapatai a tavaszi idény
ben. A GYFC az elvárá
soknak megfelelően

szerepelt. A tél folyamán
a fiatal játékosokkal ki
egészült csapat hat mér
kőzésblJl 5 pontot
szerzett, úgy hogy négy
szer játszott idegenben,
és csak kétszer itthon.
Hat gólt lótt a csapat és
hetet kapott.

Változatlanul a 12.
helyet foglalja el a tabel
lán. A küzdőszellemmel

és az akarással nincs
gond, a góllövéssel áll
hadilábon a csapat.

Tavaszi erednnények:
KSC - GYFC 0:2

Kecskemét, március 14.,
GYFC - Miske 1:2

Gyomaendrőd, március
20.,

SZVSE - GYFC 0:3
Szeged, március 27.,

S zegedi Dózsa 
GYFC 0:0 Szeged, ápri
lis 3.,

GYFC - Dabas 3:1
Gyomaendrőd, április
10.,

Makó - GYFC 1:0
Makó április 17.

Területi enpedélyek
árai: felnőtt eves 940
Ft, heti 480 Ft, napi
140 Ft. Ifjúsági enge
délyek: éves 480 Ft,
heti 250 Ft, napi 60 Ft.

Az intenzív vizekre
(Peres~ Harang-zugi
holtágak, Büngősdi és
a II/.sz. főcsatorna) ér
vényes engedélyek
árai.·felnőttéves 2820
Ft, heti 1420 Ft, napi

560 Ft. Ugyanezekre
a vizekre az éves ifjú
sági engedély ára:
1420 Ft, a heti 720 Ft,
a napi 290 Ft.

A Torzsás, Temp
lom, Sóczó. Bónom
zugiho/tágakra az éves
felnőtt engedély ára:
1880 Ft, a heti 940 Ft,
a napi 380 Ft. Az ifjú
sági éves engedély
940 Ft-ba kerül, a heti
380-ba, a napi pedig
190-be.

A Fúzfás-zugi ho/
tágra, mint intenzíven
kezelt területre a fel
nőtt éves engedély
ára 1880 :=t, a napi
380 Ft. Az ifjúsági
éves engedély 940, a
napi 190 forint.

Az engedélyek a
DAM Horgászboltban
hétvégeken is kivált
ható.

Gyors, pontos és udvarias kiszolgálás! Győződjön meg róla! Nyisson nálunk folyószámIát!

fizet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet.

kiemelkedőenmagas kamatot

Csárdaszállás, Pet6fi u. 15.

Murony, Földvári u. 4.

Békés, Piac tér 5.

Kirendeltségeink:
Gyomaendr6d, F6 út l/l.

Gyomaendr6d, Kossuth u. 30.

Hunya, Pet6fi u. 3/1.
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Gépelést vállalok! Csőre Tün
de, Fegyvernek u. 4/1.

Gyomaendrőd, Dobó u. 35.
szám alatt 1004 négyzetméter
üdülőtelek, ikerfaházzal, bekerít
ve, vízzel, villannyal ellátva el
adó. Érdeklődni: Barátéktól.

Eladó CD lejátsz6 megkímélt
állapotban. Érdeklődni a 86-397
es telefonon 18 óra után.

1200-as Zsiguli lejárt múszaki
val olcsón elad6. Érdeklődni: Vá
sártéri ltp. 321B. fsz.l.

Gyomaendrőd,Kolmann lakó
telepen 3. emeleti 39 négyzetmé
teres egyszobás lakás elad6.
Érdeklődni:napközben a 86-102
es telefonszámon lehet

Eladó: használt combi gyere
kágy, íróasztal, Babetta segédmo
torkerékpár. Érdeklődni: Babecz
János Vásártéri ltp. 32/A.

Eladó 250 köbcentiméteres
ETZ, 1994. július 14-ig érvényes
múszakival. Irányár: 22.000 Ft

Egy db kétszárnyú ajtó, tokkal
együtt, 135x210-es, valamint kár
pótlási jegyeladó. Érd: Gyoma
endrőd, Hősök u. 101.

Alsó tagozatosok korrepetáIá
sát vállalom. Bélteki Éva Gyoma
endrőd, Pásztor J. u. 27/1.

terjeszt6ket keresek. Érdeklődni:
Gyomaendrőd, Bethlen G. u. 9.
Telefon: 86-750 Zsombokné

Endrőd, Blaha u. 12/1. alatt
120 négyzetméteres miíhely sze
relőaknával kiadó. Érdeklődni:
Szabó Dezsőné Endrőd, n. kerü
let 482.

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

......... ~ .

Életmentő kártya (Medcard)
megrendelhető.Forgalmazásához

6 hónapos németjuhász kutyák
elad6k. Erdeklődni: Gyomaend
rőd, Bethlen G. u. 9. Telefon: 86
750 Zsombokné

Ingyenes az apró!
A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az

olvasóknak az 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 levelez6Iapon vagy borítékban kell elküldeni a
következ6 címre: Szó-Beszéd Gyomaendrőd,Kossuth u.
18. A hirdetések szövegéért felel6sséget nem vállalunk!

Egy apr6h:rdetés szövege nem tarUllmazhat tizenöt
(lS) szónál többet!

Aláírás:................................................ .L••••• __ ••• •• • • ~

Ingyenes apróhirdetések

Hobbitelekre 2x2 méteres fa
ház olcsón eladó. Telefon: 67-86
546

345-ös Volvo automata gépko
csi bontott alkatrészek kaphat6k.
Érdeklődni: Gyomaendrőd,
Áchim u. 8. Telefon: 67-86-315

Napos és előnevelt csirke és
kacsa kapható és rendelhető. Gyo
ma, Ady E. u. 13. (Besenyszeg)

L6vontatású borona és ekeka
pa eladó. Cím: Timár István Gyo
ma, Kulich Gy. u. 12.

Elad6 két és fél szobás föld
szinti, gázfútéses lakás. Érdeklőd
ni lehet Ifjúsági ltp. 6/1. szám
alatt

Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
14/2. alatti 2 és fél szobás gázfú
téses földszinti lakás kis kerttel
elad6. Érdeklődni: a helyszínen.

3 + fél szobás összkomfortos
lakás elad6, vagy családi házra
cserélhető. Érdeklődni: Okt6ber
6. ltp. 8(7.

Eladó Siratói holtág területén
800 négyszögöl földi terület. Ér
deklődni: Gyomaendrőd, Áchim
u. 8. Telefon: 67-86-315

Eladnám, vagy kertes családi
házra cserélném 3 szobás gázköz
ponti fútéses lakásomat. Urbán,
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. 1
C/1l.

.1
I
I
I
I
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••
Ezt On sem
hagyhatja

IPARKERMagyar
OsztrákIpari

Szolgáltató és
KereskedelmiKft

A felújított és új tulajdonossal üzemel6 Halászkert
kínálja áruválasztékát és szolgáltatásait Gyomaendr6dön

a Liget Fürd6nél. Egyedülálló ételválaszték:
hal - vad - borjú - sertés - marhahúsból készített

tájjellegű ételek és b6 italválaszték.
Kulturált kiszolgálás! Vendégeink részére napi sajtó,

TV, sakk biztosítás. Meghatározott napokon május l-től

- hangulatos zene,
- kulturált diszkó zene,

- április 30-án szezonnyitó diszkó.
Családi, iskolai, munkahelyi rendezvények lebonyolítása

árengedménnyel. Kedvezményes árú menü a déli
órákban (elvitelre is) Biztos siker, ha családjával,

barátaival, munkatársaival, üzletfeleivel megkeresi
vendégl6nkct. El6rendelés: 67/86-825 telefonszámon.

Legyen a törzsvendégünk.!

A TEQUILA DISZKOCENTRUMNÁL
a 46-os út mellett megnyitotta kapuit

állandó használtcikk piac, minden nap 6-16 óráig,
autópiac minden vasárnap 6-13 óráig,

lakossági használtcikk piac minden vasárnap 6-13
óráig.

L ~n~~e~d~ze~e~V=O_k_._..
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I egy perc alatt. I
~~ * Esküvői fényképek készítése I
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1 * Sooter's termékek árusítása, ~
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t:,; fényképezőgépek, albumok, képkeretek,
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I Uhrin ErzsébetI fényképésznél
:~ Gyomaendrl>d,
I . Deák F. u. 15. m
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JON A PAKUCZAI

Május elsejei programok

Anyertesek

SzerkesZ1öség:
5500 Gyomaendröd, Kossuth u. 18.
TeVfax: 86-479
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,
Ügyvezetö igazgató: Hornok Péter
ISSN: 1215-8623

nyeként egy 1500 forint érté
kű különböző tápanyagokat és
növényvédószereket tartal
mazó csomagot nyert Dinya
Imréné (Gyomaendrőd, Se
lyem u. 40.). A MezőtÚf Szal
ma u. 55. szám alatti olvasónk
Horváthné M. Györgyi egy
1000 forint értékű Bento ku
tyaeledelt vihet haza. Dom·
bos Lászlóné (Gyomaendród,
Fó út 159.) pedig 500 fOIint
értékben különbözó virág-és
zöldségmagvakat tartalmazó
csomagot nyert. A szerencsés
megfejtőinknek gratulálunk, s
a nyereményeket a Gazda Ki
sáruházban, a Pásztor János u.
39. szám alatt (a voll gépállo
más területén) vehétik ál Várfi
Andrástó l.

Katona József Művelő·

dési Központ
19.00 órától bál- vacsora:

meleg egytálétel + apperitív,
belép6 500 Ft, közreműkö

dik a Memorex együttes.
Asztalfoglalás a helyeszínen
illetve a 86-771-es telefon
számon.
Endrőd

lO.oo Déryné Múvel6dési
Házban játszóház gyerekek
nek

10.00 Sport-és akadály
versenyek általános iskolás
gyerekek részére a Népliget
ben. Közreműködneka 3.sz.
Általános Iskola tanulói.

14.00 A Reakció együttes
koncertje

A városban zajló progra
mokra minden érdeklódót
szeretettel várunk: a rende
zlJség

~ SZp
~ESZED

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Felelős szerkesztö:
Homok Ernő

résztvev6ib61 néhányan. Be
lép6díj, nevezési díj nincs!

Közreműködik: Lustyik
Duó, valamint a Ki Mit Tud

Bocsánatot kérünk minden
kedves rejtvényfejtó olva
sónktól, hogy figyelmetlensé
günk miatt a múlthavi
számunkban egyszeruen le
maradtak azok a sorok, ame
Iyekból kiderült volna, hogya
levelezólapra mit is kell rára
gasztani, s az is a számítógép
ben maradt, hogy melyik cég
milyen nyereményeket aján
lott fel a megfejt6knek. Ve
gyék úgy, hogy áprilisi tréfa
történt! Köszönjük, hogy ér
deklődésük és rejtvényfejtó
kedvük ennek ellenére nem
lankadt, s ami késik, nem mú
lik! Igy most megismerhetik a
nyereményeket, amelyeket a
Gazda Kisáruház ajánlott fel.

Tehát a sorsolás eredmé-

Kinti programok:
8.00 Zenés ébreszt6, kira

kodó vásár, árusok jelentke
zését várjuk április 30-ig a
városi sportesarnokban. Te
lefon: 86-938

8-lO-ig Kishalfogó ver
seny a holtágon. Engedély
nem szükséges. Jelentkezés
a kijelölt helyen. Nevezési
díj: 30 Ft

10.00 Aszfaltrajzverseny
gyerekeknek Jelentkezés
9.30-tól a kijelölt helyen.
Nevezési díj 30 Ft. Futóver
seny a ligetben gyerekeknek.
Jelentkezés 9.30-tól a kije
lölt helyen. Nevezési díj 30
Ft.

12.00 Motoros, kerék
páros ügyességi versenyek.
Jelentkezés 11.30-tól a kije
lölt helyen. Nevezési díj 30
Ft.

13.30 Májusfa mászás,
rönkcipel6 verseny, sörivó
verseny, autóhúzó verseny.
Jelentkezés 13 órátÓl a kije
lölt helyen. Nevezési díj 30
Ft.

Délel6tt 9.00 Órától folya
matosan sétakocsikázás a
városban, és lovaglás pónilo
von gyerekek részére.

Jóid6 esetén:
19.00 órától a sportcsar

nok parkolójában utcabál !

Ci·...

i...

la ÉKP-s tagozatosainak be
mutatója

11.00 PAKUCZA JO
ZSEF "a magyar Herkules"
showmüsora Belép6: 50 Ft,
mely egyben tombolajegy is.

12.00 Röpi-buli
13.00 Tombolahúzás és a

délel6tti versenyek ered
ményhirdetése

14.00 Judó bemutató
15.00 Kosárlabda he

Iyosztó
16.30 Bármilyen sportá

gak alkalmi versenye. Igény
szerint jelentkezés a helyszi
nen.

SPORTCSARNOK
Benti programok:
8.00 Kosárlabda Dévavá

nya - Gyomaendr6d
9.00 Kosárlabda Békés 

Mez6berény
10.00 2.sz. Általános Isko-



Még mindig mérgezo a
tornacsarnok levegoje

2. ÉVF. 5. SZÁM 1993. MÁJUS ÁRA: 24,50 Ft
.A legutóbbi laboratóriumi szakvélemény szerint a küz
dőtér közepén a levegő formaldehid tartalma meghalad
ja az engedélyezett mértéket. A vizsgálati eredményről
és az azt követő eseményekről a lap 2-3. oldalán olvas
hatnak...

SULI-BULI
"A mi iskolánkban sem hülye

mindenki"
FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP (4-5. oldal)

Botrányos igazgatóválasztás
. (6. oldal)

Kérjük azon személyek jelent
kezését, akiket az elmult idő

szakban hasonló módszerrel
megkárosított illetve ezt meg
kísérelte. Az elkövetőműködé

si területe: Gyomaendrőd és
környéke, illetve Szarvas vá-

. ros volt. De nem zárható ki az
sem, hogy a közeli települése
ken is megpróbált hasonló
módszerrel pénzhez jutni. A
bejelentés megtehető: A Szar
vasi Rendőrkapitányság Bű

nügyi Osztályán (67/313-711)
illetve a Gyomaendrődi Ren
dőrőrs Bűnügyi Csoportjánál
(67/386-633).

Aze/követőszemély/efrása:
A kb. 163 cm magas megnyerő

modorú szőkésbarna hajú, ha-

Megy8:D a csaló!
A Szarvasi Rendőrkapitány~ a ViZMU, illetve a TITÁSZ jarövidrevágva,vékonytestal-
ság Bűnügyi Osztálya nyomo- munkatársaként mutatkozott katú hölgy. Az eddig feltárt
zást rendelt el ismeretlen be. A lakás tulajdonosával kö- esetekben fekete színűtesthe-
tettes ellen, aki 1993. április zölte, hogya víz, illetve villa- zál ló nadrágot és szintén feke-
hónapban Gyomaendrőd illet- nyórája időszakos cserére te kabátot viselt.
ve Szarvas város területén szorul, és ezért a fenti össze-
több személytől 1600-2600kr get kell a helyszínen kifizetni.
rintig telfedőösszeget csalt ki Az átvett pénzről nyugtát adott,
vIZ, Il/etve vII/anyóra csere cf- mely ún. OCR csekkről levá-
mén. A nyomozás során meg- gott számsort tartalmazott, il-
állapítást nyert, hogy az letve más szintén csekkről

elkövetéssel alaposan gyanú- levágott, az összeget tartalma-
sítható V.L·né, 28 éves gyo- zó papírdarab volt.
maendrődi lakos.
Módszere a következővo/t:
Általában idős, egyedülálló
személyeket látogatott meg és

~L .J

KEDVES VÁSÁRLÓINKl

ÁFÉSZ Gyomaendrőd
/

Tudatjuk Önökkel, hogy
ÚJ HELYEN,

megújult készlettel megnyitottuk
RUHÁZATI BüLTUNKAT.

Í[j cún: Gyomaendrőd,Bajcsy Zs. lL 49. lA STOP-nál, az ABC helyénJI
Június l-től ENGEDMENYES 111házati vásárt rendezünk az Ly 111házati boltban,

30-50-60 %-os árengedménnyel.
Keressefel megLyult üzletünket.
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Ujra bezárják a tornacsarnokot?
Az alig két hónapja m~gnyitottgyomaendrőditornacsar

nokban május 13-án az Allami Népegészségügyi és Tisztior
vosi Szolgálat a polgármesteri hivatal kérésére ismét
levegőminta-vizsgálatotvégzett. Az utóbbi időben ugyanis
újra erUteljes kellemetlen szagot lehet érezni a csarnokban. A

polgármester külön kérésére két napig nem szellőztettek a
csarnokban, s ezt követően került sor a levegő-mintavételre.

Ugyanezen a napon félórás szellőztetésután is mintát vettek,
majd délután még egy alkalommal vizsgálatot végeztek a
szakemberek...

Még mindigmérgező alevegő

sülhettünk a folytatásról. A
túloldalon újra a tornacsarnok
a téma...

Tisztelt Véradók!

***

A Vöröskereszt véradást szervez
1993. június 10-11-én 8.00-12.00

óráig a Katona József Művelődési
Központban. Várjuk véradóinkat!

Idáig tartott volna a cikk,
ám lapzárta el6tt máris érte-

-oke-

zárják újra a csarnokot, vagy
éjjel-nappal működtetik a
venlilIátorokat, ami havonla
mintegy 40 ezer forintba ke
rül. esetleg - s ez lűnik végle
ges megoldásnak - mégiscsak
le kell szedni az aminoccllt az
állrpennyczelMI.

Am a dolog nem ilyen egy
szerű. s jó magyar szokás sze
rint ismét bűnbakkeresés

folyik. Dr. Frankó Károly
polgármester a Szóbeszédnek
elmondta, hogy véleménye
szerint Babos Lászlóné a
csarnok igazgatónője - érthe
teLlen módon - nem az el6írá
soknak megfelelően

szellőztetia csarnokot, s emi
ali írásbeli figyelmeztetésben
is részesítették. A mi kis
"csernobilunknak" tehát még
kor:ínt sincs vége...

A bboratóriumi szakvéle
mény szerint "az els6 és a har
madik mintavétel alkalmával
a küzd6tér közepén mért jor
maldehid koncentráció értéke
130 mikrogramm köbméte
renként, ami meghaladja az
egészségügyi minisztérium ál
lúsjoglafásában rögzíterr köb
méterenként 80 mikrogramm
határértéket. A csarnok légte
rében a többi pontokon mért
jornwldehid tartalom nem ha
ladja meg az elórrt határér
Iéket. "

Állítólag nem sokat ér az
álmennyeze; szigetelése, mert
azon keresztül mégiscsak át
szivárog a helytelenül beépí
tell aminocell hőszigetel6

anyagból származó formalde
hid, de az is lehet, hogya mű

anyagpadló ragasztóanyaga a
bűnös. Mindenesetre többféle
megoldás felmerült: vagy be-

r~
! WESTEl iI ~( I
~ ~

I
~
jq.
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\iiIr-----------

1 Május 20-21-én a DY-WA Kft. Termo-Elektro üzlelé- ~
i ben tnrtott árusítással egybekötött termékbemutatót a ~

:"

:...,~x:.·:,~:::: Westel Rádiótelefon Kft. A telcfonra évek óta hiába ~.X:
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népszeruob rádiótelefonok iránt. 1
::~ ~
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Az igazgatónőt figyelmeztették
* Kényelmetlen helyzetben az önkormányzat

* Csak semmi pánik...

* El akarták titkolni a laboreredmény t?

ÉPITŐIPARI SZÖVETKEZET
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3.

THERIVI

H.E.

A ventillátor állandó mű

ködtetése mellett, az egyszer
re három csoport testnevelési
órája esetén a függönyökkel
három részre osztott teremben
csak egy rész szellőztethető

hatékonyan. Éppen a középső
rész legkevésbé, tehát éppen
az ahol a formaldehid kon
centráció a legmagasabb. Az
egész terem használata az ál
landóan múkö.d6 zajos ventil
látorok mellett tarthatatlan,
hiszen a testnevelő aiig tudja
túlkiabálni a zajt. Nem utolsó
sorban talán először kellett
volna említenem azt, hogya
gyerekek jelentős formalde
hid tartalmú levegő melletti.
megterhelése milyen egész
ségkárosodással járhat. S az
egész ügyben ez·a legfonto
sabb - nyilatkozta lapunknak
Babosné.

A megbeszélésen a testne
velők egyértelmúen kijelen
tették, hogyagyerekeket ilyen
körülmények között nem hoz
zák el a csarnokba testedzésre,
és kérik az önkormányzatot,
hogy a szeptemberi iskolakez
désre szüntessék meg a bajok
okozóját.

sportcsarnok reggeli haszná
latát megeltJzlJen legalább egy
6rával az kerüljön kiszelltJzte
tésre, valamint a napi haszná
lat befejeztJdését követtJen
legalább egy 6rán keresztül
biztosftott legyen afolyamatos
szelltJztetés.' '

E figyelmeztető levél cím
zettjét is mintha eltévesztette
volna dr. Frankó. Ugyanis
mint azt a legutóbbi - május
l4-i - önkormányzati ülésen is
bejelentette a B-i levegőmin
tavétel előtt a csarnokot az ő

kifejezett utasítására kellett 2
napig zárva tartani, hogy a
vizsgálatot most szell6ztetés
nélkül végezhessék el a szak
emberek. Ennek az utasítás
nak én eleget tettem, s a mérés
a csarnok közepén a megenge
dettnél nagyobb formaldehid
értéket mutatott a levegőben ...

Május 19-én Babos László
né megbeszélésre hívta össze
a város testnevel6it, edz6it, és
az iskolák igazgatói t A téma
a légszennyezettségi vizsgálat
eredményének közlése volt, s
az igazgatónő többek között
bejelentette, hogyamegválto
zott körülmények között a tor
nacsarnok működtetésének

irányítását nem tudja vállalni.

Törzskönyvezett német juhász kiskutyák
eladók.
Ikarusz autóbuszunkat 35 Ft+áfa/km.
díjért bérbe adjuk.
Feny6 tűzifa kapható: 300 Ft+áfa
.mázsánként.

*

*

*

gírót ajegyz6höz irányítottam
kérésével, a jegyző pedig to
vább küldte a polgármester
hez, aki végül engedélyezte a
másolat elkészítését. Ily mó
don érlhetelJen számomra a
polgármester írásbeli figyel
meztetése, s úgy tűnik mintha
a város vezetése nem kívánta
volna kellő figyeleIT!mel ke
zelni a legutóbbi levegővizs

gálati eredményeket - mondta
Babosné.

Ugyanezen a napon az igaz
gatónő egy másik figyelmez
tető jellegű levelet is kapott
szintén a polgármestertől,

melyben közlik, hogy a május
B-i levegővizsgálatszerint a
formaldehid koncentráció bi
zonyos pontokon meghaladta
a megengedett értéket. Babos
Lászlóné figyeimét felhívja
dr. Frankó arra, hogy "a csar
nok megfelellJ szelltJztetéséért
folwzottfeleltJsséggel tartozik.
Igy küliinös figyelmet köteles
arrafordftani, hogy a szakvé
leményekben szerepllJ ventil
látor üzemeljen (mely a
küzdtJtérbe szfvja a levegtJt), a
maszaki eltJfrásoknak megfe
leltJen kerüljön beindftásra és
használatra. Köteles gondos
kodni továbbá arr61, hogya

Babos Lászl6né, a sport
csarnok igazgatón6je május
18-án írásbeli figyelmeztetést
kapott. melyet dr. Frankó lSá
roly polgármester írt alá. Ime
a figyelmeztetés indok1ása:

,Az Állami Népegészségü
gyi és Tisztiorvosi Szolgálat
legut6bbi levegtJszennyezett
ségi vizsgálatár61 készült
jegyztJkönyvkézhezvétele után
Ön, ajegyztJkönyvben szerep
ltJ eredménybtJl fakad6 fel
adatok megbeszélése és
egyeztetése eltJu, sz6ban szin
te azonnali tájékoztatást adott
a sajt6 képviseltJjének. Igaz
ugyan, hogya jegyztJkönyv
másolatban történtJ kiadásá
hoz ezt követtJen engedélyt
kért a polgármesterttJl, akinek
a körülmények ismeretében
nem volt más lehettJsége, mint
az engedélyt megadni. (;gy ér
zem ezzel olyan kellemetlen
helyzetbe hozta önmagát és az
egész önkormányzatot, mely
a városban ismételten pánik
hangulatot teremthet, a nem.
megalapozott és kelllJ tájélwz
tatás miatt.

A fentiekre val6 tekintettel
frásbeli figyelmeztetésben ré
szesftem. Felhfvom a figyeI
mét arra, hogy ajövlJben ilyen
és hasonl6 hordereja kérdé
sekben eltJzetes egyeztetés
nélkül hivatalos iratot ne ad
jon ki, ellenkezlJ esetben nem
tekinthetek el a fegyelmi ,eljá
rás megindftásár61. Termé
szetesen ezzel nem azt 6hajtom
kifejezni, hogya lakosságot
nem kell tájékoztatni a torna
csarnoklevegtJjévelkapcsola
tos vizsgálati eredményekrlJl.
Ha már megtörtént ez a tájé
koztatás, úgy gondolomfontos
lett volna az is, hogya mérési
eredményt befolyáso16 ténye
ztJkrtJl szintén tájékoztatni a
sajt6 képviseltJjét.' ,

A figyelmeztetéssel kap
csolatban Babos Lászlóné a
következőket mondta a Szó
beszédnek:

Nem szégyeJlem, hogy
ilyen figyelmeztetést kaptam.
Mindenesetre a vizsgálati
jegyzőkönyvet a Szóbeszéd
nem t6lem kapta meg, hanem
a legutóbbi önkormányzati
ülés egyik szünetében a jegy
zőkönyvet tanulmán)Zozó dr.
Farkas alpolgármestert6l kér
te el a lap újságír6ja, s ezt kö
vet6en fordult hoz~, hogy
lefénymásolhassa. En az újsá-
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milliárd szúnyog szépen meg
erősödött, megizmosodott,
jött az első irtás május köze
pén, ami annyit éi}, ,mint ha
lottnak a csók. Ugy túik a
szúnyogoknak kifejezetten jól
esett!

Május végére ígéri az Ön
kormányzat a repülőgépes ir
tást, amihez a miniszteri
hozzájárulás beszerzésén túl,
még talán a légvédelem enge
délyét is be kell szerezni.
Hogy majd ez a m6dszer pusz
tító hatású lesz, nem tudni, de
addig is tanuljunk meg együtt
élni a Gyomaendr6di szúny0
gokkal ...

küldjenek át az egyesbe, és ak
kor nem kell három osztályt
indítani. Erre Halász Istvánné
a 2. sz. iskola pedagógusa is
javaslatot tett: szerinte az
egyes iskolából a harminc
egynehány elsősből néhányan
minden bizonnyal átjönnének
a kettesbe, és akkor már kétsé
get kizáróan három első osz
tályt kellene indítani.

Szeret/J Béla képviselő sze
rint anyagi függőséget és tel
jes szakmai szabadságot kell
adni az iskoláknak, és a szülő

joga eldönteni, hogy melyik
iskolába iratja a gyermekét.
Az ülésen eddig csöndes
szemlél6ként részt vevő Ko
vács Gábor, az l. sz. Általá
nos Iskola igazgatója is szót
kért. Kijelentette: - A mi nyol
cadikos wnulóink nem tanul
tak semmiféle programot, és
mégis megtanultak írni, olvas
ni, de ez az iskola magánügye.
A mi iskolánkban sem hülye
mindenki, hogy csak hagyo
mányos programmal tanítunk.
A testületnek nem azzal kell
foglalkozni, hogy egy iskola
hány osztályt indít, hanem in
kább teremtsen egyenlő pénz
ügyi feltételeket ..

Már két órája folyt a vita,
amikor Honti Judit a polgár
mesteri hivatal oktatási f6e16
adója tájékoztatta a
képviselőket, hogy valójában
miről is kellene véleményt
mondaniuk. Arról kellett vol
na ugyanis dönteni, hogya fel
sorolt megállapításokat
további kidolgozásra alkal
masnak: tartják-e. A napirendi
pont végén kiderült, hogy an
nak tartják...

Szúnyoginvázió

Ez az utóbbi javaslat több
féle hozzászólást szült. A do
199 lényege, hogy a 2. sz.
Altalános Iskolába, ahol a ha
gyományos mellett új okwtási
módszereket is alkalmaznak a
pedagógusok, a következő ta
névre 63 leend6 els6st irattak
be a szül6k. Ezzel szemben az
1.sz. iskolába csak alig 30
gyerek jelentkezett. Az okta
tási törvény szerint a kettes is
kolába beiratkozott létszám 3
első osztály indítását indokol
ja. Ez azonban - állítólag - né
mi többletköltséggel jár.

Jenei Bálint képviselő sze
rint szükséges korlátozni a fel
vételt a 2. sz. iskolában az
arányosabb beiskolázottság
érdekében. Ez a kijelentés a
jelenlévő pedagógusok között
zúgolódást váltott ki, éppúgy
mint dr. Valach Béla azon
megjegyzése, hogya különbö
ző okwtási programok közül a
szülő gyakran nem tudja el
dönteni, hogy hová irassa be a
gyennekét, s minden attól
függ, hogy a pedagógus mi
ként tudja "megdumálni a szü
1éJt' ' .

A 2. sz. Általános Iskola
igazgatónője is felszólaIt, s ki
jelentette, hogy a demokrácia
egyik vívmánya a szabad is
kolaválasztás, a szülőnek joga
van azt az iskolát választania
amelyiket akarja. És szó sincs
a szül6k megdumálásáról, hi
szen az iskola pedag6gusai
nyílt napokat tartottak a leen
dő elsősök szüleinek, ahol be
mutatták, hogy ebben az
iskolában milyen oktatási
programokat ajánlanak.

Az egyik képviselő - elve
télt ötlete - volt, hogy a kettes
iskolából néhány gyereket

Egyesek szerint köbkilomé
terenként több millió, az el
szán t horgászok szerin t
milliárdnyi szúnyog tartózko
dik esténként Gyomaendrőd

légterében, bosszantva ezzel
városunk egyébként béketűrő

lakosságát. Az élelmes keres
kedők azonnal drága szúnyog
riasztó sprékkel és kencékkel
árasztották el az üzletek polca
it. Az önkonnányzaJ idén is
üzletet kötött a ROVERT nevú
rovarirtó Kft-vel, amely ebben
az évben is - igaz drágábban 
elvállalta a szúnyqgok nyár
eleji elpusztítását. Am ember
tervez, isten végez, s a hirtelen
jött meleg, valamint a Körös
áradása szúnyogok tömegét
szülte. Aztán mire mind a több

MSZOSZ-t támogatták. A
nyugdíjbiztosítási önkor
mányzatra4451 szavazatér
kezett. s ebMI 2486-an
szintén az MSZOSZ-re vok
soltak. Legkevesebb szava
zatot mindkét esetben az
Autonóm Szakszervezetek
Országos Koordinációja ka
pott.

iskola nem múködtetné to
vább a diákotthonát, akkor azt
át lehetne alakEtani tanter
mekké az alsó tagozatos tanu
lók részére. Ez a lehetőség

nem váltott ki különösebb tet
szést. de a polgármesternek az
a javaslata sem, hogy az end
rMi bölcsödébéJI - ahová 5-6
gyereket jelentettek be - is le
t,etne tantermeket kialakítani,
annál is inkább, mert ennyi
bölcsődésért kár fenntartani
egy egész épületet. Dr. Frankó
azon ötlete. hogy az Üfes.end
r6diközségháza-aholhárrnan
dolgoznak - is alkalmas lehet
alsó tagozatos iskolának. vég
képp halvaszületett gondolat
volt

Ezen a bizonyos testületi
ülésen, melyen sok pedagógus
is ült az érdeklőd6k között,
senki sem gondolt arra, hogy
ez a napirendi pont több mint
két és fél órát vesz el az ott
ülők életéből. Az intézmény
irányító csoport által készített
elemzés eredményeképpen az
iskolákkal kapcsolatban az
önkormányzat elé a követke
ző megállapítások kerültek:

Az intézmények szakmai
szabadságának meghagyása
mellett törekedni kell az esé
lyegyenl/Jség kialak{tására a
három iskola között. Az elkép
zelés szerint az 1994-95-ös ta- r----------------------
névt61 a 2. számú és az 1.
számú iskolákat össze kellene
vonni. A 2. sz. Általános Isko-'
Iának javasolják, hogy az ez
év őszt61 kezdődő wnévben
csak két els6 osztályt ind{tson.

községházán?
szabadságot az oktatásban.

iskolánkban sem hülye mindenki. .."

Nyert az MSZOSZ

SULI-BULI

A május 21-i társada
lombiztosítási választások
Gyomaendrődönis eredmé
nyesek voltak. A 12828 sza
vazópolgárból 4772-en
mentek el voksolni.

Az egészségbiztosítási
önkormányzatra 4382 érvé
nyes szavazatot adtak le,
melyből 2141-en az

* Iskola a
* Szakmai
* "A mi

Kimondva, kimondatlanul
egy-két endrődi önkonnány
zati képviselő ellenérzését
váltotta ki a polgármesternek
az a megjegyzése, hogy a ~.>

lajdonképpen üresen .álló - be
lülről felújított - endrődi

községháza épülete igencsak
alkalmas lenne általános isko
lának. Dr. Frankó ötletét Hu
nya Lajos kisgazda képvisel6
azonnal visszautasítotw, ami
kor kijelentette: ' 'ne bom
lasszuk már szét az endr6di
tanácsházát" , majd hozzátet
te, hogy fel akaIják számolni a
kirendeltséget és az endr6di
bölcsödét is, ezzel szemben
Gyomán semmit nem kell
megszüntetnil Az már csak
némi olaj volt a tt1zre, amikor
a polgármester ezek után meg
jegyezte, hogy az endrődiköz
ségháza olyan mint a
hobbikert, jó ha van ..:

A vita tulajdonképpen a~
ból pattant ki, hogy az önkor
mányzati testület május ll-i
ülése elé került az "általános
iskolák gazdasági szempont
ból történő elemzése" címú
anyag, amelyb61 többek kö
zött az is kiderült, hogy az is
kolaépületek egy része
múltszázadi viszonyokat ~u

tat, ezen belül ,,a 3. számú AI
talános Iskola alsó tagozatos
épületeinek állapota nem tart
ható..." Valamelyik képvise
16 meg is jegyezte: a 3. iskola
egyik-másik épülete igényte
lenségre vall.

A már említett elemzés
megjegyzi, hogy ha az endrődi
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Bethlen hírek
lommai már házigazdája volt a
Bethlen mez6gazdasági isko
la, most a Tolna megyei Len
gyel község mez6gazdasági
iskolája rendezte, s a verse
nyen 18 hazai, valamint erdé
lyi és szlovákiai és
lengyelországi iskolák vettek
részt. A gyomaiak a hagyomá
nyoknak megfelel6en jól sze
repeltek. Az iskolák közti
sportversenyeket a gyomai lá
nyok nyerték. (atlétika, Jövé
szet. kézilabda)

***
A Bethlen iskolába május

24-én délután a szlovákiai lip
tószentmiklósi mez6gazdasá
gi iskola 3 tngú küldöttsége
érkezett vendégségbe. A láto
gatók az itteni oktatási formát
és a tangazdaság múködését
tanulmányozták.

Mint arról már korábban beszárrwltunk az önkormányzat
pályázatot frt ki a templom-zug i strand mt1ködtetésére. Több
pályázó közül végül Pájer Sándor vállalkozó nyert, aki 5
évig bérli a holtág mellett lévtJ közkedvelt fÜTd/Jhelyet. A
szezon e{(Jtt a közelgtJ nyitásról érdekltJdtunk az új bérltJnél,
aki elrrwndta, hogy a benyújtoU pályázatábanfoglaltaknak
megfeleltJen készül a közelgtJ nyitásra.

Az udvari klotyó helyeu vfzöblftéses vécét épfteu, hideg
melegvizes zuhanyzókat alakfwtt ki. A pihenésre, sportolás
ra vágyó strandoló egyébként regge/ttJl estig kint lehet a
parton, hiszen a büfében ebédelhet is, stJt a büfé éjjel-nappal
nyitva lesz, s a személyzet egyúttal arrwlyan éjszakaifelügye
letet is ellát a kempingeztJk nyugalma érdekében. Pájer

• Sándor igyekezett mindent megtenni a vendégei kényelme
érdekében. A pihenést és a napozást szolgálja .a 2 méter
széles és 6 méter hosszú napozóstég. Akár 100 vendég is
kényelmesen ücsöröghet a székeken és a padokon, aki pedig
izgalomra vágyik annak a játéktermet és a biliárdasztalt
ajánlják.

Aki viszont nem bfr egyhelyben ülni, vagy feküdni, az az
újonnan elkészült strandröplabda pályán próbálhatja ki
ügyességét, emelleu asztalitenisz és lengtJteke várja a stran
dolókat. Óránként 100forintért bérelhettJ vfzibicikli, nyolc
vanért pedig kajak. A tartós pihenést és kikapcsolódást
szolgálja az 50 sátorhellyel rendelkeztJ kemping, ahollak6
kocsikat isfogadnak. A kényelmet biztosftják az elektrorrws
csatlakozók, a világftás és a hideg-melegvizes rrwsogató.

A templom-zugi strand fizettJ nyitvatartása 9-18 óráig
várja a vendégeket, aki pedig az esti zárás után érkezik, az
ingyen úszkálhat. Az önkormányzat által eltJfrtak szerint a
beléptJdljaj( igen kedveztJek: felntJueknek mindössze 20 fo
rint, 10-18 év között 15 forint, a 10 éven aluliaknak pedig
ingyenes.

9{yit a
Pájer~strantf .

Mezőgazdasági tanulók
nemzetközi sportversenyét,
melynek 1978. óta több alka-

***

"Hazánk mez6gazdasága
diákszemmel" címmel orszá
gos pályázatot hirdettek me
z6gazdasági szakközépiskolás
tanulóknak. A Bethlen Gábor
mezőgazdasági iskolából két
pályázatot küldtek be. Az
egyik címe: .,SzarVas és vidé
kének ökológiai és urbanizáci
ós gondjai", ez II. helyezést
értel. SzerWi: GajdosAttila és
Melis Péter harmadik osztá
lyos tanulók. A l1}ásik pálya
mú címe: "Ünnepeink
hagyományos étkezési szoká
sai", melyet különdJjjal jutal
mazott a zsüri. SzerWje Kulik
Éva szintén harmadik osztá
lyos tanuló·

Németh József
tanító

2. sz. Általános Iskola

Hol kezd'ődik
a demokrácia?

1993. május ll-én a polgármesteri hivatal tanácstermében
testületi ülés volt, melyre az iskolák dolgozóit is meghívták,
mivel egyik napirendi pont, az iskolák átvilágításának tnpasz
talatai volt.

Az ismertetés után következett a vita. A polgármester úr
részéről jó néhány értelmes javaslat hangzott el a problémák
orvoslására, megoldására, melyek azonban süket fülekre tnlál
tak. A testületi tagokon kívül is sokan hozzászóltak. Jómagam is
többször jelentkeztem, hogy az egyik nagyon vitatott dologról
elmondjam véleményemet. Nem tudom mi okból. de nem kap
hattnm szót, melyet végül a polgármester úr ki is mondott. az idő

múlásával indokolta cselekedetét
Nagyon sérelmesnek tnrtottam döntését, mivel másoknak is

mé.telten és újra megadtn a hozzászólás jogát.
Igy most szeretném elmondani nézetemet, észrevételemet az

els6 osztályok indításával kapcsolatosan. Ismereteim szerint a
magyar állampolgároknak joguk, hogy gyermeküket abba az
iskolába írassák be, amelyikben a legjobbnak ítélik meg gyer
mekük fejl6désének, oktatásának, képességei kibontakozásának
lehet6ségét. Iskolánkhoz ebben az évben több leend6 első osztá
lyos iratkozott. mint a másik két iskolába állalában. Három első

osztály indítása volna indokolt a meghirdetett programok alap
ján, s csak ilyen feltételek mellett nyújthatjuk a szül6knek azt
amit ígértünk.
, A gazdasági helyzetre hivatkozva, az oktntási programok kis
sé költségesebb voltára tekintettel a testület felvetette annak
lehetőségét, hogy csak két első osztály induljon iskolánknál.
Nézetem szerint ez eső után köpönyeg, ut.ólag ebben az évben
elvtelen volna és az iskola lejáratásához vezetne, ha megváltoz
tntnánk a meghirdetett ígéreteket, lehet6ségeket.

A szül6ket nem lehet becsapni, megmásítva a beígért lehető
ségeket. Két osztály indJtásánál a nevelőkre - a magas tnnulói
létszám miatt - akkora teher nehezedne, amit képtelenség elvi
selni, abba csak egészségileg belerokkanhatnak, de a pedagógus
az el6írásokat akkor sem tudja teljesíteni. Ezt tudja mindenki, aki
ismeri az oktntási forma módszertanát, követelményeit, oktatási
anyagát.

A jövőre való tekintettel el6re kellene közölni az intézmé
nyekkel, hogy mire vállalkozhatnak, akkor nem alakulhatnak ki
ilyen kellemetlen helyzetek és nem fogjuk a demokráciát sem
így vagy úgy arcuIcsapni. Ha ott, azon a testületi ülésen mindezt
elmondhattnm volna, most nem foglalnám a helyet esetleg fon
tosabb dolgok közlését61.
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. Az ötikormányzatnak nem tetszett az egyetlen pályázó
Hajdú László, a Gyomaendrődi Híradó felelős szerkesztő

je, aki mellesleg civilben tanár, amolyan pályázgatós fajta.
Sok állást megpályázott már, s ő ebben éli ki magát. Ezt a
tényt közölte is a május ll-i önkormányzati ülésen Jenei
Bálinttal, aki nebezményezte Hajdú ebbéli szokását. A téma
egyébként a Katona József Müvelődi Központ meghirdetett
igazgatói állására a Hajdú által benyújtott pályázat elbírálá
sa volt.

A beadott egyetlen pályáza
tot egy szakmai bizottság vé
leményezte április 29-én.
Hajdú pályázatával kapcsolat
ban megállapították, hogy ..a
pályázó nem fr szakmai pro
dukcióiról, csak eddigi mun
kahelyeit emlflt... Tervei.
elképzelései megval6sftásá
hoz a pénzügyifedezet hiányá
val nem számol. Túlságosan
ren.dezvénycentrikus, nem épü
az intézmény közösségteremtlJ
közéletiség kialakítását szol
gál6. a mindennapok kultúrá
ját közvetftIJ szerepére. A
rendezvények többsége kira
katrendezvény.. . A saját veze
tIJi tfpusáról alkotott
véleménye túlzott önbecsülést
tükröz.Amunkatársakmegvá
lasztásával kapcsolatos elkép
zelései a köztisztviseléJi
törvény szellemével ellentéte
sek.....

A szakmai bizottság úgy
. ítélte meg, hogy amennyiben

az önkormányzat kedvező eJ
bírálásban részesíti a pályáza
tot, úgy a pályázót kevesebb
mint5 évre nevezze ki igazga
tónak.

A testületi ülésen először a
fideszes Pocsaji kért szót, és a
pályázót támogatásáról bizto
sította. Kruchió Lajos - mint
mondta - még ilyen jó pályá
zatot, mint a Hajdúé nem is
látott. Dr. Valach Béla kon
cepciót és lendületet olvasott
ki a pályázatból, melyet elfo
gadásra ajánlott. Gel/ai József

alpolgármester is hasonlóan
nyilatkozott.

Jenei Bálint szép gondola
tokat talált Hajdú pályázatá
ban, ám a szakmai bizottság
véleményével értett egyet, és
csak egy évre szóló kinevezést
tartott lehetségesnek. Jeneit
zavarta az is, hogy Hajdú az
elmúlt években állások töm
kelegét pályázta már meg,
több-kevesebb sikerrel.

Az ülésen a 19 önkormány
zati képviselő helyett csak ll
en voltakjelen. Nem vett részt
dr. Farkas Zoltán. a kulturális
bizottság elnöke sem. SzeretéJ
Béla ezzel kapcsolatban beje
lentette, hogy ez a csonka kép
viselőtestület ne döntsön
most. Amennyiben mégis ha
tározni kell, úgy ő tartózkodni
fog.

Dr. Frankó polgármester a
Hajdúval kapcsolatos aggá
lyait sorolta. Szerinte .Hajdú
esetleges kinevezése konflik
tus helyzetet fog kialakítani a
művel6dési központban, a pá
lyázó ugyanis nem a kompro
misszumok embere, az ő

toleranciája ehhez a munká
hoz kevés. - Hajdú néhány

alapvető emberi tulajdonsága
miatt én nemmel szavazok a
kinevezésére - jelentette ki dr.
Frankó. .

Dr. Kulcsár Lászl6 egyetér
tett Szeretővel, hogy ilyen
horderejű kérdésben, egy tel
jes létszámú testületnek kell
határozatot hoznia.

Hajdú László is szót kapott
és kérte a testületet, hogy a
pályázatát tekintsék semmis
nek. - Visszavonom a pályáza
tot és keressenek nálam
alkalmasabb embert. Ez nem
sért6dés, de úgy látom, hogy
én a testület előtt nemkívána
tos személy vagyok. Ennek az
egésznek nincs semmi értel
me, rajtam ne rág6djanak itt..

Dr. Frankó ezt követően

szünetet rendelt el, de előbb

bejelentette, hogy igazolva
látja előbbi véleményét Hajdú
viselkedésével kapcsolatban.
A szünetben a folyosón dr.
Valach Béla, Gellai József és
Hangya Lajosné próbálta Haj
dút jobb belátásra bírni, mint
kiderült sikerrel. A szünet
után Hajdú bocsánatot kért és
visszavonta, hogy visszavonja
a pályázatát. Végül szavazás-

ra került sor, s Hajdú 7 támo
gató, l nem, és 3 tartózkodó
szavazattal lett a művel6dési

. központ igazgatója. ..
De csak l napig! Mint az

másnap kiderült, az önkor
mányzati törvény szerint a ki
nevezés, vagy megbízás
esetén a testületnek minősített

szótöbbséggel kell határozatot
hoznia. Ez esetben Hajdút
csak akkor lehetett volna kine
vezni, ha ajelenlev611 képvi
sel~ igennel szavaz.

Eppen ezért május 14-én
pénteken rendkívüli testületi
ülést hívtak össze, ahol még
egyszer elmondta mindenki, a

. már ismert véleményét. Csak
Pocsaji képviselő lógott ki a
sorból, aki időközben a műve
lődési központ dolgozóival
beszélgetve úgy döntött; hogy
korábbi véleményét felülbí
rálva nem támogatja Hajdú
László kinevezését. Több
mint másfél órás vita után a
polgármester végül kihirdette,
hogy a május ll-i szavazás
eredménytelen ül zárult, és
ezért új pályázatot kell kiírni a
Katona József Művelődési

Központ igazgatói állására.
H.E.

***
Lapzárta után értesül-

tünk róla, bogy Hajdú Lász
ló "tekintettel a
polgármesterrel megrom-

- lott viszonyára" lemO:1d a
Gyomaendrődi Híradó fele
lős szerkesztéséről.

A két nyerő
A Városi Könyvtár vezet6i állására is pályázatot hirdetett az

önkormányzat. A jelenlegi vezető flornok Lajosné nyújtotta be
egyedül pályázatát. A szakmai-szakértői bizottság véleménye
szerint Homok Lajosné személye, szakmai kvalitásai biztosítják
a könyvtár további működését és azt, hogy magasabb szintre
emelje a jelenlegi ellátást. A képviselőtestület május ll-i ülésén
vita nélkül egyhangúlag kinevezte újabb 5 évre Homok Lajosnét,
a Városi Könyvtár vezetőjének. Homokné egyébként 1965. óta
dolgozik a könyvtárban.

***
Újabb 5 évre Csányi Istvánné lett az Apolló Mozi vezetője. A

mozivezetői állásra kiút pályázatra egyedül Csányiné nyújtotta
be pályázatát, melyet a szakmai bizottság is elfogadásra aján
lott.

Gyomaendr6d Város Önkormányzata (5500 Gyomaend
rőd, Szabadság tér 1.)

pályázatot hirdet
a Katona József Művel6désiKözpont (5500 Gyomaend

rőd, Kossuth u. 9.)

igazgatói állására.
Pályázatifeltételek: szakirányú egyetemi, vagy főiskolai

végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi vagy főiskolai

végzettség és fels6fokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
valamint 5 év szakmai gyakorlat.

A pályázat benyújtásának határideje: a Művel6dési

Közlönyben való közzétételt61 számított 30 nap. Az állás
helyelfoglalásának határideje: az elbírálást követően azon
nal.
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Május 21-én 11 óra 10 perckor a Hősök útja Fő út keresz
tez6désében H. L rendőr figyelmetlenül vezette személygép
kocsiját és hátulról elütötte a segédmotoron közlekedő V.
L-t, aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedetL

A figyelmetlenséghez hozzájáruIt, hogy H. L alkoholt
fogyasztott, ezért a Szarvasi Rend6rkapitányság vezetője a
gázoló rendőr ügyét a Szegedi Ügyészségi Nyomozóhivatal
hoz tette át a büntetőeljárás'lefolytatása érdekében.

Május elsején kellemes nyáridó és jó program fogadta a város szóra
kozni vágyó polgárait. A Falualji holtágon, közismertebb nevén a Dögin
kishalfogó versenyre várták a pecásokat. 8 és)O óra között zajlott a
verseny, s a 28 nevezóközül első helyezett lett Abrahám Csaba. aki két
óra alatt 82 halat kapott horogra. 48 hallal Oláh László lett a második, s
a harmadik helyet Udvari Zoltán szerezte meg, 24 hallal. Különdíjat
kapott Schwalm AnikiJ, aki lány létére szorgalmasan lógatta a horgot a
vízbe, és sikeTÜlt is összesen 3 halat a partra húzni. A legnagyobb fogás,
egy 40 dekás kárász JanicskiJ László horgára akadt. Egy halat szedett ki
a vízbo1 a verseny legfiatalabb versenyzóje Gurin László.

A sportpályán munkakutya bemutatóra gyülekeztek az ebek és gaz
dáik. Több cég, köztük például a Gyomai Kner Nyomda Kft. szervezett
dolgozóinak programot. Nagylaposon pedig a Fortiko Kft. és az End
rlJdhús Kft. várta ebédre a dolgozókat és hozzátartozóikat. A program
sikerét jelzi, hogy a nagylaposi május elsején több mint ISO-en vettek
részt.

A tomacsarnokban a 2. sz. Általános Iskola alsó tagozatosainak
zenés-táncos bemutatója után következett a nap attrakciója, a békéscsa
bai erős ember Pakucza József adta eló nem mindennapi tudományát.
Vasat hajlított, követ tört, sót egy utasokkalteli Volkswagen mikrobusz
is áthajtott amellkasán.

Megállni

GMK.
üzletének
árlistája:

A PRIZMA
gyomaendrődi

tavaszi akciós

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

Funai 51 cm-es színes tv 24.900.
Funai 51 cm-es TXT-s színes tv 28.800.
Funai 37 cm-es színes tv 19.900.
Funai 37 cm-es TXT-s színes tv 24.900.
Elekta 51 cm-es színes tv 24.700.
Elekta 51 cm-es TXT-s színes tv 27.900.-
Elekta 37 cm-es színes tv 19.700.-
Akai EDF 260 videorekorder 25.900.-
Akai VSP 88K videolejátszó 14.900.-
Mikro S-4OOO múholdvevő szett 22.400.-
Zanussi-Lehel60L fagyasztó 15.400.-
Philips E-195 videokazetta 285.-
Maxell XL-ll audiókazetta 180.-
Philips C 60 audiókazelta 75.-
Philips C 90 audióka7.elta 85.-

Most valóban érdemes vásárolni!
Cún: Gyomaendrőd,Fó út 181/1.

Június l-tól 10.000JorintJelett műszaki
cikkekre előleg befIZetése nélkül

vásárolhat részletre!
L••••••• _•• ••••••••••• __ •• _•••••••••• __ • • __ •• _••••

elseje!

tilos!

rendőr

-oke·

Dezső Zoltán üzletét61, a Lin
da Sporttól. Tehát semmi nem
indokolja, hogy éppen, köz
vetlenül az üzletc előtt kclljen
parkolni. A táblákat elsősor

ban a közlekedő gyerekek mi
att helyeztük el. Aki ezzel nem
ért egyet, az nem szereti a gye
rekekct és nem gondolkodik
felelősséggel. Szerintem nem
azon múlik egy üzlet forgal
ma, hogy a bejárata előtt lehet
e megállni, vagy arrébb 
mondta a polgármester.

Megkérdeztük, hogy vajon
miért nincs megállni, vagy vá
rakozni tilos tábla a városban
olyan útkereszteződések kö
zelében, ahol talán közleke
désbiztonsági okokból ez
indokoltabb lenne. A polgár
mester azt mondta, hogy a
közúti igazgatóságnak több
ször is jelezték, hogy akár a
Romantika kocsma előtt, akár
az áfész előtt álló autóktól
nem tudnak kilátni a Bajcsy
útra kanyarodók, ám a közúti
igazgatóság eddig még nem
helyezett el táblát a hivatal ké
résére.

a

'" .maJus

Gázolt

Éljen

Szerdán és szombaton egy
irányú lesz ez év nyarától a
Pásztor János utca az új piactér
várható forgalma miatt - hal
lottuk a városházán. A volt
Gy6zelem tsz gépmúhelyének
teJiiletén épülő piactér várha
tóan július elején n)'11ik meg.
Hogy a Hősök útján, a Darvas
iskola udvarán a református
egyház is piacot nyit a kör
nyékbeliek kérésének eleget
téve, arról a város polgármes
terének az a véleménye, hogy
ez a piac" egy kicsit az önkor
mányzat ellen készül... ' ,

A Fő úton és a stopnállévő

butiksor tulajdonosai aláírás
gyüjtésbe kezdtek, kifogásol
va az üzleteik előtt elhelyezett
megállni tilos táblákat. Az ön
kormányzatnak az a vélemé
nye, hogy ez nem népszavazás
és aláírásgyüjtés kérdése. Dr.
Frankó Károly polgármester
ezzel kapcsolatban elmondta,
hogya táblákat a közúti igaz
gatóság, a rendőrség és a vá
rosháza egyetértésével
helyezték el, de mindez nem a
vállalkozók ellen irányul.

Lemértem, 82 lépésre van a
legközelebbi parkoló például
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Vállalkozó orvosok
Dr. Frankó nem helyesli. ••

Gyomaendr6d orvos polgármestere dr. Frankó Károly
nincs túlságosan elragadtatva helybéli háziorvosok vállalko
zókedvét61. Dr. Frankó szerint nem túl frankó dolog ma
vállalkozni, különösen nem az orvosoknak. Azt mondja, hogy
6 ma biztos nem lenne vállalkozó orvos még ha tehetné sem.
Ö sosem volt jó keresked6 mint orvos. Szerinte az assziszten
ciát valószínúleg kisebb fizetésért kell dolgoztatni, hiszen a
hasznot hozni kell. - Ez erkölcstelen dolog. Igazságtalannak
tartom ezt a kormány adta lehet6séget, azt ahogyan most az
orvosoknak túl olcsón juttatja a rendel6ket. Ilyen kis pénze
kért, semmiért odaadni egy aránylag jómódú rétegnek a vál
lalkozás lehet6ségét - amikor más vállalkozók semmit sem
kapnak - tisztességtelennek tartom. Mondták is, hogy irigy
vagyok, meg nem vagyok orvos párti, és én ezt kikértem
magamnak, hiszen nekem els6sorban polgármesterként az
önkormányzat érdekeit kell képviselnem...

A gyomaendr6di polgármester nincs egyedül a véleményé
vel, hiszen a tapasztalatok szerint országszerte gyakran el6
fordul, hogy a háziorvosok vállalkozóként kívánják
működtetni a rendel6t, ám az önkormányzatok ehhez nem
járulnak hozzá. A törvény arra kötelczi az önkormányzatokat,
hogy május 31-ig kérjék ki a háziorvosok véleményét, mun
kavállalóként, vagy egyéni, esetleg csoportos vállalkozóként
kívánják-e folytatni tevékenységüket.

A legutóbbi önkormányzati ülésen egy orvosházaspár dr.
Lizák Anna és dr. Darvas Tamás kérte az egészségügyi vál
lalkozásához az önkormányzat tulajdonában lév6 orvosi ren-

del6t, és az ott lév6 orvosi műszereket, s ezek bérleti díj
nélküli használatát.

Az önkormányzat havonta 5 ezer forint úgynevezett fenn
tartási hozzájárulást kért, amely összeget a rezsiköltségre, a
tisztasági meszelésre, s egyéb műszaki hibák kijavítására
szántak volna, ezt azonban az orvosok nem fogadták el. Ök
csak a rájuk es6 rezsiköltséget hajlandók megfizetni. Ebbe a
testület némi vita után beleegyezett, annál is inkább mert
ellenkez6 esetben a két orvos nem vállalt volna területi köte
lezettséget, s az orvosi ügyelet munkájában sem vettek volna
részt.

Pocsaji Zsolt fideszes képvisel6 ezt zsarolásnak érezte.
Hunya Lajos képvisel6 szerint vagy minden orvos fizet vagy
egyik sem. Dr. Kulcsár László azt mondta, hogy az orvosok
ajánlata elfogadható, a rezsiköltségeket a rendel6t bérl6 vál
lalja, a nagy felújítások a bérbeadót terhelik. S ez ajogszabá
Iyok szerint is így van rendjén.

Dr. Frankó polgármester úgy hírlik mégiscsak hallgat az
idők szavára, s igaz az események után ballagva, állítólag
magánpatika nyitását tervezi a városban. Ezzel kapcsolatban
érdekl6désünkre elmondta, hogy ez csak provokáció valakik
részér61, hiszen életében nem akart vállalkozó lenni..

A felesége által korábban megnyitott maszek fagyizóba is
belebuktak. De arról dr. Frankó is hallott, hogy valakik szc
retnének a városban maszek gyógyszertárat megnyitni, de
hogy kik, azt 6 sem tudja.

H.E.

Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos a lapunk áprilisi számában megjelent "A
polgármesternek kell a hely... " címú írást olvasva fogalmazta meg az alábbi sorokat.

T-ddigi !(ft évem (jyomaendrődön
1991. április
Feleségemmel eldöntjük,

hogy a több kínálkozó lehet6
ség közül Gyomaendr6dön te
lepszünk le, végleg.
Döntésünkben maximálisan
támogat bennünket a város
polgármestere, dr. Frankó Ká
roly. Aggályunkra, hogy mi
lesz mandátumának lejárta
után, megnyugtat bennünket:
ha más lehet6ség nem marad
Jánosik doktort elküldik
nyugdíjba, így én a helyére
léphetck. (Dr. Jánosik Berta
lanjelenleg a61. évében van.)

1991. május
Feleségemmel megkezdjük

munkánkat dr. Frankó Károly
rendelőjében. A beilleszkedés
ahogy másutt is, itt is szül
problémákat. Mégis erőt ad a
hétköznapokhoz a betegek bi-

zalma és a tudat - itt családot
alapíthatunk és dolgozhatunk
amíg egészségünk engedi.

1992. április
Az egészségügyi reform

nak köszönhet6en a betegek
körzethatárok nélkül, szaba
don választhatnak háziorvost
maguknak. Az egykor köze
pes nagyságú 8-as körzet las
san kezd újraformálódni.
Egyre több betegkártya gyűlik

össze. Nem ritka eset, hogya
n6vér a kártyát lcadó beteg ne
vét, lakcímét kérdi, - 61c az
átjelentkezett, más körzetből

való s7.avazóim. Számuk ma
már több százra tehető.

1992. június 26.
Megszülclik első gyermek

ünk, akit f0ár régóta várunk:
Viktória. Ugy érezzük, ez a
város áldását adta ránk.

1992.6sze
Egyik orvosértekezleten dr.

Frankó Károly megjegyzi: ha
netalán vissza is mennék a
körzetembe, Árpádnak majd
szorítunk magunk közt helyet.

1993. március 23. A képvi
sel6testület dr. Frankó Károly
kezdeményezésére hatfiroza
tot hoz: dr. Kolozsvári Arpád
dal nem köt vállalkozói
szerz6dést. Indoklás, magya
rázat a két héttel később kéz
besített levélben nincs.

1993. május 03. Két éve,
hogy e városnak dolgozom,
hiszem becsülettel, legjobb tu
dásom szerint.

A képvisel6testület hama
rosan, június hónapban dönt a
sorsomról. Három lehet6ség
közül kell választania:

1. Létesít egy új orvo~i kör
zetet a városban, ahol vállal
kozóként dolgozhatom.
(Ennek jogi akadálya nincs, és
nem kerül horribilis összeg
be.)

2. Dr. Jánosik Bertalan kör
zetére köt velem vállalkozói
szerz6dést. (Ett61 dr. Jánosik
Bertalan mint magánvállalko
zó, nyugdíja mellett dolgoz
hatna tovább.)

3. Megköszöni eddigi tevé
kenységemet ebben a kiszá
míthatatlan pillanatban,
amikor dr. Frankó Károly is
mét orvoskén t kíván dolgozni.

Kérem döntsenek lelkiis
meretük szerint.

1993. május 03. ,
Dr. Kolozsvári Arpád

körzeti szakorvos
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Városunk középiskoláiban május IS-én búcsúztik iskoláiktól
a végzős diákok. Felvételünk a gimnáziumban készült.

Horgászok figyelem!
Intéző bizottsági borgászvizekre engedélyek válthatók

a Pákász Horgászboltban, Gyomaendrődön,aFő út 173-179.
szám alatt. Gyermek horgászjegy 330 forint, felnőtt éves
engedély 1500 forint, felnőtt heti engedély 750 forint, felnőtt
napi engedély 250 forint, 18 éven aluliak és kedvezménye
zettek éves engedélye 500 forint lfjúsági heti engedély 313
forint, napi engedély 125 forint Külföldi felnőtt napi enge
dély 375 forint, külföldi ifi engedély egy napra 188 forint, •
külföldi felnőtt heti en,gedély 1000 forint, külföldi ifi heti
engedély 500 forint. UdüllJ felnőtt engedély 1250 forint,
ifAsági 875 forint.

EI6csalik nagy választékban a Pákász Horgászboltbani
Csonti és giliszta dobozonként 30 forint.
Nadály 16 Ft/darab,
Pióca 10 Ft/darab

KEMPING- ÉS KERTIBÚTOROK
árusítása kezdődöttel a "CSIPET"-ben.

Flekkensütö, kerti álló lámpa
is kapható! Nagy méretű fézerképek

szintén vásárolhatók Gyomán a Kossuth IL
61-63. szám alatt.

Videofilmek kölcsönzése
80Jorintért.

,
BUSZ'REKLAM

Minden eddiginél olcsóbb
reklámlehetőséget biztosí
tunk Önöknek. A Gyoma-

endrődönközlekedőautóbu
szok hát-és oldalfelületére
öntapadó reklámok helyez-

hetők. Reklámötletét meg
tervezzük és elkészítjük!

Különböző méretú rek
lámhelyek bérleti díja havi
850 forinttól 2000 forintig.

A bérleti díj nem tartal
mazza a reklámok grafikai
tervezésének és nyomdai ki
vitelezésének, valamint a
jánnúre való felragasztásá
nak költségeit. Reklámhe
lyek bérlése, felvilágosítás:
Rekline Studió, Telefon:
386-479 Gyomaendrőd,

Kossuth u. 18.
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Francia fóliaházak a
Fortikonál

Néhány hónappal ezelőtt lapunkban már olvashatbk a
Fortiko Kft. terveiről. A kft. a felszámolás alatt álló Béke
Tsz-től vásárol ta meg a nagylaposi majort a hozzá brtozó
területekkel együtt. Fodor István ügyvezetőakkor még csak
az elképzelésekről beszélt, most pedig már a megvalósult
beruházásokról is tájékoztathatta a Szóbeszédet.

Érik a paprika a Fortiko egyhektnros növényházában

A Vöröskereszt Gyomai Területi Szervezete jótékony cé
lú hangversenyt rendez az en<lr6di katolikus templomban
1993. június 5-én 19 órai kezdettel.

Fellépnek: Karaszan DezstJ orgonaművész, Székely Csa
ba hegedűművész,Feichter Erzsébet énekművész,Tóth Mi
hály kántor.

A belépődíj 50 és 100 forint. A bevételt a helyi rokkantak
és egészségkárosodottak javára fordítják.

koncert

H.E.

lió forint befektetésére volt
szükség, s még további 100
millió forint kell az említett
beruházásokra

Ha majd ezek a megépült
termelőeszközök működni

kezdenek, akkor az ebMI
származó többletbevételb61
lehet bért fejleszteni. Hogy ez
bekövetkezhessen, ahhoz lel
kiismeretes munkára és a dol
gozók bizonyos fokú
áldozatvállalására van szük
ség. Vannak akik: ezt érzik, de
sajnos többen vannak azok,
akik erről másként véleked
nek, és még a régi mentalitás
szerint próbálják ellátni fel
adataikat - mondta Fodor Ist
ván.

zásokhoz viszonyítva a Forti
konál a dolgozók fIzetése jó,
de tudják, hogy a jelenlegi
pénznél lényegesen több kel
lene ahhoz, hogy az itt dolgo
zó családok megélheJési
körülményei javuljanak. Am a
kft.-nél eddig a vállalkozás
beindításához mintegy 80 mil-

Jótékonysági

kamionnyi traktor megérkezik
Nagylaposra. A gépekből és a
Filclair fóliaházakból vásárra1
egybekötött kiállítást tart a
Fortiko június lO-13-ig Nagy
laposon a Birkacsárdával
szembeni területen.

Van mit csinálni a kft. dol
gozóinak: május végén 25-30

hektáron szabadföldi paprika
palánta kiültetését ~ezdték

meg, s a termesztés szintén bi
orendszerben folyik. Magyar
országon a Fortiko a fóliás
biotermesztésben már a legna
gyobb cég, a szabadföldi bio
kultúrában pedig az egyik
legjelentősebb társaság. A
biotermesztés szabályainak
betartását és a termékeket a
Biokultúra Egyesület Minősí
tő Bizottsága állandóan és
rendszeresen ellenőrzi.

A Fortikonál jelenleg 48,
javarészt volt munkanélküli
dolgozik. Ha a felsorolt tervek
megvalósulnak akkor decem
berre 90-100 fő között lesz a
létszám. Az ügyvezetőszerint
a térségben található vállalko-

OTP Gyomaendrődi fiókja
nyújt segítséget hitellel. A
francia cég is nagy kockázatot
vállal, hiszen részletfizetési
kedvezménnyel adja a fólia
házakat. A leendő három hek
tárnyi területen zöldségféléket
termesztünk, s még az idén
megpróbilkozunk a virággal.
Jövőre szeretnénk másfél-két
hektáron virágot, szegfűt,

muskátlit és mikulásvirágot
termeszteni. Ezzel párhuza
mosan nagy ~zükség van to
vábbi termálenergia
bevonására, azaz több termál
kutat kell a termelésbe vonni 
mondja az ügyvezető, s meg
említi, hogy a MOL RT-vel
folyamatban vannak az üzleti
tárgyalások a nagylaposi tér
ségben található szénhidro
génre fúrt, de meddő kutak
átalakílásár6I.

A Fortiko Kft. további ter
vei között szerepel egy 600
vagonos hűtőház felépítése is,
amelyre jelenleg egy pilyázó
árajánlatát várjálc. A beruhá
zás hilelpályázalának elbírálá
sa még most van folyamatban.

Ha idén nem is épül meg a
hűt6ház, az nem jelenti azt,
hogy lemondunk a lervünkről.

Elképzelhető, hogy ebben az
évben csak a hűtőház felét épí
tenénk meg. Mindenesetre a
fóliaházak és a hűtőház párhu
zamos létesítése óriási terhet
jelent a kft. számára - mondja
FodorIstván.

A Fortiko Kft. egy francia
magyar vegyesvállalat alakí
tásáról kötött előszerződést a
francia AgricuJture Technical
Services céggel, s mezőgazda
sági gépek, elsősorban hasz
nált John Deere traktorok
forgalmazását végeznék Ma
gyarországon. A nagylaposi
gépműhelyt a francia fél mo
dern szerszámokkal szerel i
fel, s a vegyesvillalatlól vásá
rolt traktorokat, és a hozzátar
tozó adaptereket itt
szervizelnék. Mire az újság
megjelenik, már az els6 három

M,unkalehetőség!

Epítőipari végzettségű

szak-és segédmunkások
jelentkezését várja folya
matos munkára a Venta
Bt. Jelentkezni személye,
sen 8-17 óráig Gyoma
endr6dön a Fő út 218.
szám alatt.

A Fortiko Kft. ez év márci
usára építette fel a francia
gyártmányú műanyag bevo
natú növényházát Nagylapo
son, a termálkút közelében. A
növényházba körülbelül 40
ezer fehérpaprikapalántát ül
tetlek, s a vegyszermentes ter
méssel, tehát biotermékkel
jelentek meg a hazai piacon,
ahol például május l8-án Bu
dapesten 1 kiló biopaprikáért
kilónként 250 forintot kaptak.
Fodor István büszkén említi,
hogya következő szállítmá
nyokat már Svájcba és Német
országba viszik a kamionok.
A holland Koppert cég vállal
ta a biológiai növényvédel
met, amely körülbelül
négyszer annyiba kerül, mint
a hagyományos vegyszeres
védekezés.

A francia FiIcIair céggel to
vábbi növényházak építésére
van szerződése a Fortikonak, s
a terveik szerint idén még 3
hektárnyi területet "fednek
be" a modem fóliaházakka1.

Ehhez azonban a kft. min
den dolgozójának kemény
munkájára van szükség. A be
ruházás megvalósításához a
békéscsabai Mez6bank és az

~:,,;.:-»»»»»»»>:.:-,o,.,:..:<<<-:<<-»»).: ::::::::::::::ll:: ;:::I 524 TD BMW, 1986-os ~
~I' évjárat felújftott állapot- ~
. ban, 1989-es motorral el-
i adó. Irányár: 700 ezer
Uorint. ÉrdekltJdni: Profi-
~ soft Bt. GyomaendrtJd, FtJ
~ út 173-179. vagy EndrtJd,
~ Deák u. 6. Telefon: 386-488 ~
~ vagy 06-60-384-341 ~

t..)Y.>Y.o.....:.Y.o)..»»............,._~." ... !I6.6!rtO.Y.ob.J.
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Kinna
földeken...

F.J.

Raskó a
gazdakörben

A gazdakörökr61 sz6lván az
államtitkár hangsúlyozta,
hogy velük a minisztérium a .
legtöbb esetben egyetért, bár
"van még tennival6" . Mint
mondotta: - A gazdakör az el
s6 igazán agrár - érdekvédelmi
szervezódés, amely a sz6 igazi
értelmében lentről indult el, s
nem fölülrőlatyáskodott vala
ki. Nehéz körülmények között
indultak ezek a körök és olyan
idóben, amikor az ideval6
csatlakozásnak túlságosan so
kan nem örültek. Ez adja a hi
telességet ezeknek a
szervezeteknek. A minisztéri
um azt szeretné, ha a gazdalcö
rök rövid idón belül
megerósödnének, mert a me
zőgazdaságot mesterséges
alakulatokkal nem lehet élet
ben tartani.

- A gazdák mozgalma nem
egy a már meglév6 18 agrár
érdekvédelmi szervezet közül
- folytatta dr. Rask6 -, hanem
az egyik legjelent6sebb. Már
most országos kiterjedésű a
társaság, szervezett, egyre iz
mosod6 csapat.

Az államtitkár véleménye
szerint azonban taktikát kelle
ne változtatni. Mint hangsú
lyozta: szükséges e1killönillni
azokt61 az ál érdekvédelmi
szervezetekt61, amelyeket
nem fontos felsorolni, de min
denképpen kiemelend6 közü
lük a Magyar Agrárkamara.

- Nem kell mindig minden
ben együtt mozdulni a többi
ekkel, meg miért is 
vélekedett. - A gazdalcörök
tagjainak érdeke egészen más,
mint mondjuk egy állami gaz
daságb61 átalakult rész
vénytársaságban dolgoz6ké,
vagy éppen egy átalakult szö
vetkezeté. Ezt tessék tisztán
látni, és megérteni azt, hogya
kétfajta felfogás között érdek
védelmi szempontból is ég és
föld a tnvoIság. E két véglet
ütközéséb61 ad6dik, hogya
kormányban és a parlament
ben igen komoly viták folytak
az elmúlt három évben a me
zőgazdaság jövójéről - zárta
érdek16dést kelt6 elemzését a
Földművelésügyi Minisztéri
um közigazgatási államtitká
ra.

Nemrégiben tartották tava
szi nagygyűlésüket a Déryné
MűvelődésiHázban megyénk
gazdakörei. A határszemle és
a birkapörkölt között egy kis
politizálásra is jutott idó. A
gyűlésnek jeles vendégei vol
tak, többek közt Raskó
György, a Földművelésügyi

Minisztérium államtitkára és
Kovács Lajos. a Gazdakörök
országos alelnöke. Dr. KuL
csár László önkormányzati
képvisel6, a Békés Megyei
Gazdakörök elnökének kö
szönt6je és rövid ismertetője

után Kovács Lajos beszélt. A
gyűlésen dr. Rask6 György ál
lamtitkár egyebek mellett a
következ6ket mondta:

- Újabban nagy divat kije
lenteni azt, hogy három éven
keresztül eleget foglalkoztunk
a téeszekkel, ment a zöldbáró
zás meg egyebek, mostmár
hagyjuk: óket nyugodtan. Át
alakultak, a téeszek hadd dol
gozzanak szépen, minek az
álland6 piszkáI6djs ... Az·
MSZP a Fidesszel egyetér
tésben fel is vetette, hogy ne
legyen több agrártörvény, hi
szen már megvannak a fonto
sabbak. Az a baj, hogy ez a
köztes állapot rettenetesen
kedvez a termelószövetkezeti
vezet6knek. Persze, csak
azoknak közülük, akik oko
sak, értelmesek... A balfácá
nok megbuknak akkor is, ha
"egy az egyben" alakult át a
téeszük. Az ügyesebbek vi
szont rövid időn belül a saját
kezükben koncentrálják az üz
letrészeket, még azokat is,
amelyek egyelóre a nyugdíja-
sok és a kívüláll6k tulajdoná

iIf ban vannak. Még az is lehet,
hogy az er6átcsoportosítás
után is marad vagy 500 tagja
egy-egy ilyen szövetkezetnek,
de a fónök már igyekvó embe
rünk lesz. Ó javasolja majd azt
is, hogy alakuljanak át gazda
sági társasággá, mert az "egy
ember egy szavazat" elve már
a múlté. A tagokat az ilyenek
szabályszerűen megetetik az
zal, hogya kft. vagy a rész
vénytársaság jobb, pedig a
6riási a különbség... Ugyanis
utóbbiakban akkora hatalma
lehet valakinek, ahány részje
gye van. Hát, itt van a trükk...

alakulni. Azt, hogy ki mit ter
meljen, a talaj min6sége, vala
mint a kitűzött cél dönti el. Ha
állattartással is foglalkozik,
f6leg takarmánynövényeket,
ha nem akkor megfeleló áron
értékesíthet6 árunövényeket
termesszen. Mindenképpen
ajánlatos azonban több évre
elóre gondolkodni, mivel a
célszerű vetésváltással igen
sok gyomot és kártev6t lehet
irtani, valamint betegséget le
het elkerülni. Avetésváltás ki
alalcításánál sok szempontot
kell figyelembe venni. Ezek
ből egy pár:

- a betakarítás után elegen
dő idó legyen vetésig a talaj
művelésre,

- búzát önmaga után csak
egy évig érdemes termeszteni,

- napraforg6 5-6 év után ke
rülhet vissza ugyanarra a terü
letre, a lucerna pedig 10-15 év
után stb.

Megjelentek a környékün
kön a bÚLafelvásárl6k. Jelen
legi szerződéses ajánlatuk 710
ft +6 %áfa, mázsánként Ezért
úgynevezett malmi l-es búzát
várnak, amely a következ6 mi
n6ségi előírásokatjelenti:

- hektolitersúly 76-80 kg/hl,
- tisztaság 98 %,
- víztartalom 14,5 %,
- sikértartalom 30-34 %,
- sütóipari értéke B-l.
Erre azoka gazcWc számít

hatnak, akik MY-16, MY-9,
MV-l3, GK öthalom, MV-2l,
MV-20, MY-19, MY-17, GK
Zombor, MY-IS, MY-14, Al
föld Jubilejnaja, GK-Bokros,
GK-Szóke és GK-Bama fajtn
kat vetettek.

J6 döntéseket kívánok!

...most kevesebb a munka,
mint április végén, május ele
jén volt. Ezért ez az idószak
alkalmas lehet gondolkodásra.
Van is min, hiszen ebben az
évben a kárp6tlási árverések,
valamint a Földkiad6 Biwtt
ságok révén igen sokan jutnak
földhöz. Már pedig a földdel a
tulajdonosnak kötelesség is
jut, ha más nem is, de legalább
művelni kell. Mit lehet hát, és
mit érdemes tenni?

El(jször: EI lehet adni. Ezt
kevésbé ajánlom, hiszen a kár
pótlási árverések 500 forintos
aranykoronánkénti ára tartó
san alacsony árakat alakított
ki, hiszen így egy hektár köze
pes min6ségű földért 10-15
ezer forintot lehet kapni.

. Másodszor: A földet bérbe
lehet adni. A környékünkön
már megjelentek a földbérlók.
A kialakult bérleti díj 15-20 kg
búza, vagy ennek júliusi tózs
dei ára aranykoronánként. Igy
egy hektár 25 aranykoronás
földért 2500-3500 forintot le
het kapni évente. Ilyenkor a
földad6t a földbérlónek kell fi
zetnie.

Jlarnu7dszor:Amialegfon
tosabb termelhetünk rajta. Ezt
végezhetjük egyénileg, vagy
másokkal összefogva csopor
tosan. Mindkett6nek van el6
nye is, hátránya is. A termelést
végezhetjük saját eszközök
kel, vagy mások swlgáltatása
it igénybe véve. A saját
géppark kialakítása igen sok
befektetni val6 pénzt igényel,
de a gépi munkák: sem olcsó
ak. Várhat6an egy hektár
szántás 3000-3500 forint, tár
csázás, kultivátorozás, vetés
1000 forint/ha, aratás pedig
4000-4500 forint/ha körül fog
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VAGYUNK Ingyenes apróhirdetések

Ingyenes az apró!

Sokfelé járok a városban, sok
mindenkit ismerek, kérdezek em
bereket, engem is kérdeznek. Sok
az ilyen-olyan szóbeszéd. Mond
ják azt is: "mit ugrál az a néhány
szerencsétlen szocdemes". Csak
így "szerencsétlenek", igen így
címkézett bennünket egyik be
szélgetőtársam.

No gondoltam megkaptuk a
beosztásunkat, de nem találtam
sértőnek. Igen mi szociáldemok
raták azok közül kerülünk ki, és
azok közé tartozunk, akik ma sok
mitli6 honfitársunkkal együtt
nem a szerencsések, a gyorsan
meggazdagod6k táborát gyarapít
ják. Mi a bérből és fizetésbo1 élő

kisemberek, a sajnos egyre gyara
podó munkanélküliek, a pálya
kezdésseI küszködő fiatalok és a
nyugdíjából tengődőnyugdíjasok
pártol6i és potenciális pártja va
gyunk. Sajnos ránk illik az idézett
jelző.

A szociáldemokrata pártok
szerte a világon mindig az elóbb
felsorolt társadalmi rétegeket
képviselik, az arra rászorul6k ér
dekeit igyekeznek érvényesíteni 
vállvetve a szakszervezetekkel.

Nem szabad elfelejteni azon
ban a régi magyar mondást

"Segíts magadon, az isten is
megsegít." Évezredek tapasz
talataival üzeni ez a mondás a má
nak, hogy aktív közélet nélkül, a
nehéz sorsú rétegek nyílt kiállása
nélkül nem tehetünk sokat sor
sunk jobbra fordulásáért

M6nus Illés mondta: "A polgá
ri demokrácia csak a kapitalista
országokban, a kapitalista osztá
lyok kezében maradhatott épség
ben. Hogy a munkásosztály
kezében a felemelkedésnek, a
szabadságnak és a békének bizto
sítéka legyen, ahhoz szükséges,
hogy a polgári demokrácia mun
kásdemokráciává váljon, és elég
erő, aktivitás és készség legyen

mögötte arra, hogy szükség ese
tén önmagát megvédelmezhes-
se."

íme az idézel, és mit mutat a ta
pasztalat. Mindtöbb dolgoz6, és
önhibáján kívül munkanélküli ér
zi szükségét azönvédelemnek, de
nagyon kevesen élnek a lehető

séggel, hogy sorsukat maguk is
formálhassák.

Ezen gondolatok papírra veté
sekor még előtte voltunk a társa
dalombiztosítási önkormány
zatok választásának, melynek
hordereje sokkal nagyobb mint a
hivatalos propagandája. Mi szoci
áldemokraták reméljük, hogy
nem a léc alatt szaladnak el azok,
akiknek jövője sokban függ a vá
lasztá.~ok sikerétől vagy sikerte
lenségétől. Ha a választ6k nem
teszik hitelessé a szakszervezete
kel, saját magukat fosztják meg a
legfontosabb érdekvédelmi lehe
tőségüktől. Reméljük nem így
lesz. Hát ezért ugrál unk mi gyo
maendrődi szocdernek, e törekvés
vezeti a helyi önkormányzatba
választott képviselőnketés erre
fog törekedni a f. h6 22-i országos
programalkot6 értekezleten részt
vevő hat gyomaendrődi szociál
demokrata küldött is.

Reméljük, és a mi hat szava
zatunkkal azon leszünk, hogya
22-i országos értekezlet jelentős
fordulatot hozzon a szociálde
mokrata mozgalom egységéhez
vezetőúton.

Hisszük, hogy erős szociálde
mokrata párt és szakszervezetek
nélkül nem lehet igazságos társa
dalmi viszonyokat teremteni a
polgárok részére.

Reméljük időben létrejön
mindkettő.Ehhez kérjük aktív se
gítségüket.

Garai János
az MSZDP Gyomaendrődi

Szervezetének elnöke

Harminc mázsa szén olcsón eladó.
Érdekl6dni: 386-762 reggel vagy este.

Elad6 250 köbcentiméteres ETZ,
1994. július 14-ig érvényes műszaki

val. ÉrdekI6dni: Gyomaendr6d, Hu
nyadi u. 33. szám alatt.

Ház elad6 Hámán Kató u. I I. szám
alatt. Gáz, víz az udvarban. Érdekl6d
ni: Rákóczi u. 10.

Philips DC 970-es CD rádi6s leját
szó 32.000 forintért eladó. Érdekl6d
ni: 386-748 telefonon 8-I7.30-ig

Építkez6k figyelem! Építkezésb6I
kimaradt padlófűtéscs6 (900 fm)
50%-os áron elad6. ÉrdekI6dni lehet:
Gyomaendr6d, Damjanich u. I I.

Távirányítású FUNAl videoleját
sz6, garanciás 13.000 forintért eladó.
ÉrdekI6dni: Gyomaendr6d, Bethlen
Gáboru. 29.

Eladó mély babakocsi, irányár
4000 forint, és arany bébi fülbevaló,
irányár: 2500 forint. Érdekl6dni: Ság
vári u. 3. sz. alatt.

Hirdessen Békés- Szolnok és
Csongrád megyei Szuperinfóban. F6
út 186. Andi Divat, ugyanitt kulcsmá
solás

Felújított ekekapa TZ-4-K traktor
hoz és MF-70-es fűnyíró-adapter e1
ad6. ÉrdekI6dni: Vásártéri ltp. 27/N9.

Eladó összkomfortos családi ház,
nagy kente!. Korrepetálást vállalok
német nyelven. ÉrdekI6dni: hétvégén
Gyoma, Álmos u. 10/1.

1500 darab 4Ox40-es szürke pala
elad6. ÉrdekI6dni: a 386-330-as tele
fonon egész nap.

Fehér színű mély babakocsi. meg
kímélt állapotban 2500 forintért eladó.
Gyomaendr6d, Vásártéri ltp. 19!A.
Hortobágyi.

Hunyán gázfűtéses családi ház ol
csón elad6. Erdekl6dni: a 386-330-as
telefonon, vagy Endr6di u. 8.

Eladó Wartburg 353 típusú sze
mélygépkocsi friss műszakival. Ér
dekI6dni: Kálvin János u. 81/1.

Skoda lOD-as és ID darab méhkap
tár elad6. Gyomaendr6d, SaIlai u. 5.

Prémes állat tenyésztésére alkal
mas ketrecek elad6k. ÉrdekI6dni: Sze
leiné Gyomaendr6d, F6 út 4. Telefon:
386-077

Gyomaendr6d, Damjanich u. I I.
szám alatt egy vegyestüzelésűSIMP
LEX 04-es kazán eladó.

Endr6d, Kinizsi u. 16. szám alani
két és félszobás családi ház eladó vagy
lakótelepire cserélhet6.

l darab 12 kalapácsos terményda
rál6 eladó, 220 W. ÉrdekI6dni: Gyo
maendr6d, Munkácsy u. 8.

Terra Traktor utánfutóval és talaj
művel6 eszközökkel elad6. ÉrdekI6d
ni: Gyoma, Kisfaludy u. 3.

Törzskönyvezett német juhász 2
hónapos kiskutyák eladók. Erdekl6d
ni: a közúti igazgat6ság gyomai tele
pén Putnoki Lajosnál. Telefon:
386-575

Két új boltíves ablak (120 cm szé
les 60 cm magas) Hungaropan üveg
gel szerelve alkalmi áron eladó.
ErdekI6dni: Putnoki Gyoma, TropociI
zöldségbolt.

Rákóczi u. 13. szám alatti udvari
lakás sürg6sen eladó. ÉrdekI6dni a
helyszínen 8-17 6ráig lehet.

Tiszta, könny\)' másolás, otthoni
munka. Válaszborítékért tájékoz
tatom. Címem: Vetésiné Geszti Ildik6
5500 Gyomaendr6d, Ságvári u. 3.

Halászkert:

Várják Önt Gyomaendrődön
a Liget Fürdőben az

IPARKER Magyar-Osztrák
Kft. vendéglátó egységei!

HALÁSZ-

- különleges ételválaszték,
- hal-és vadételek,
- min/Jségi italok. csapolt sör, KERT
- meghatározott napokon éló illetve diszk6zene.

Park gyorsétkező:

- elsósorban grill ételek,
- egytálételek.
- menükiszolgálás,
- hIltötf italok.

Legyen On is a vendégünk!

A Sz6-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az
olvas6knak az apr6hirdetését, akik azt az alábbi szeivé
nyen küldik be megjelentetés céljából. A szelvényen a
megjelölt helyre kell beírni a kívánt szövegel, és a szel
vényt levelez6lapon vagy· borítékban kell elküldeni a
következő címre: Sz6-Beszéd Gyomaendrőd,Kossuth u.
18. A hirdetések szövegéért felelősségetnem vállalunk!

Egy apróhirdetés szövege nem tartalmazhat tizenöt
(l 5) szónál tö~bet!

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

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

Aláírás: .
-----------------------_._--------------.---------~
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AFORIZMA

VÍZSZlNlB: 1. ThaIéS:Z CL e. (;-7. sz.) milélloszi származású goodolkodót az ókori
~rrások a hét bölcs egyikekénl emlegetiL A lóle idézett aforizma elsó része (zárt

beIÚk: N, Ü, Z. E, Ü, Ö). 13. Hangszertartozék. 14. Város Dominikában. 15. Juttattál<
neked. 16. Az egyik világrész. la Város Franciaországban. 20. KED. 21. Figyelmeztetó
rosszallás. 22. Spanyol férfinév. 24. Fontos belső szerv - névelóvel. 26. EN. ZJ. A sivatag
,.hajója". ~. Husáng. 31. Tallium vegyjele. 32. Város Uruguayban. 34. A Balaton jege
teszi. 36. Ej - frandául. 38. Egyforma betúk. 39. Férfinév. 41. Nátrium, oxigén és nitr;ogén
vegyjele. 43. Megegyezés. 45. Helyhatároző. 47. Ón és nitrogén vegyjele. 49. Az összes
többit megel?zó. 51. Maros parti városunk. 53. Negativ töltésű elektród. 55. Személyes
névmás. 56. Erzelmi megnyilvánulás. sa Osszejövetel. 60. Növényrész. 61. Borotválkozás
kor néha szükséges. 63. Az épület 65. A hím. 67. Erbium és oxigén vegyjele. 68. Becézett
nói név. 70. Elvárható. 72 Ruhát felsegit. 74. Gyermekgondozó. 76. GLL Ja Kábitószer.
BO. Állati lakhelyek. 82. Tompa dörgés.

fÜGGŐLEGES: 2. Jó hangzás - idegen szóval. 3. Kripton és radon vegyjele. 4. Házikó.
5. Allati .fejdisi'. 6. OU. 7. Szellős lábbeli. 8. Disze. 9. Nagyon jó. kiváló. 10. Kén és
foszfor vegyjele. 11. Tápláléka 12. Város Romániában. 13. Az idézett befejező része
(zárt beIÚk: T, l, l, E, D. 17. Görög betú. 19. Becézett nói név. 23. Osszetételekben:
~ég. légi. 25. Hangszertartozék. 28. Zuhan. 30. Évben, évében - latinul. 33. Város
Irországban. 35. Közel-keleti ország. 37. A Shetland-szigetek egyike (UNsn. 40.
Dudorodás, csomó. 42 A megegyezést elózi meg! 44. Szekértartozék. 46. Ide szállitja
_ kissé régiesen. 4a Dal, ének. 50. Papírra vet 52. Nagyon óhajt 54. Tó Oroszországban.
57. Fériinév. 59. Korhol. 62. Zsörtölódik, dohog. 64. Közúti létesitmények. 66. Csésze,
ivóedény. 69. Nagy folyó Oroszországban - névelóvel. 71. Fényes ruhaanyag. 73.
Fekhely. 75. Kas - keverve. 77. Házikó. 79. Helyrag. '81. Igekötó. 83. Oxigén és foszfor,
vegyjele.
Beküldendó: az összefüggő idézet,

Anyertesek
, K~~?rsoltuk a~ Iya:ker Kft. Halászkert ven

degloJe,nek ~egh:vasalt. 114-e~ k~ldték be a lap'
ban talalhato Halaszkert emblemat, s abeküldok
közül Tóth Zoltán (Gyomaendrőd,Ifjúsági ltp.
7. 1/4.) nyert egy négyszemélyes (1500 forint
értékű) vacsorameghívást. Ronyecz Pálné (Gyo
maendrőd, Vásártéri ltp. 10/3.) egy kétszemé
lyes - 1000 forint értékű - meghívást kapott a
Halászkert vendéglóbe. A har~adik díj, az egy
s~emé~y~s,500forint értékű étkezés nyertese pe
dlg DOgI Ferenc (Gyomaendrőd,Nagy Sándor
u. 13.) A nyerteseknek gratulálunk és jó étvágyat
kívánunk! (A Halászkert vendéglő telefonszá
ma: 386-825)

: ~

: A számítástechnika karmestere :
I I
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I I

: PROFISOFT :
: számítástechnikai BT. :
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: Keresse a Profisoft BT üzletét GyomaendrlJdön a FtJ út
: 173-17~J. szám alatt! Szám[tógépek, STAR nyomtatók,
: szoftverek, számftástechnikai tartozékok, irodagépek,
: telefaxok, telefonok, intelligens könyveltJprogramok
I széles választéka, adótanácsadás Békés megyében a
: LEGOLCSÓBB ÁRAKKAL várjuk kedves vásárl6inkat! :
I ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• ~

. . .~~~'X;~.(.IX-.<<.::<<:::»:::-..~;.~~

W
;:-X ••• ; óIQ';'I»1111~·~·ooq..>~..·~y,;y.~~ ..~-.;........"X«... . ... ~~

,..t~=ciy~~7;;;k;;;P~}~';'~;;~ I"'

:" t1:~I vasárofjon II ~
II játékot, ajándékot II! I
,'s; .A ]

~f. a COLOR SHOP ~H I;:':

~ II kultúrcikk boltban. Ill;'
L~:-~'~~=::=::;~~==~7:0::==;;~~:u

A nyeremények
!<eresztr~jtv~~yün~,h~lyes megfejtését leve

lezolapon kuldJek be Jumus 18-ig a Szóbeszéd
szerkesztőségénekcímére (5500 Gyomaendrőd,

K.?s~uth u. 18.). A h;lyes megfejtést beküldők

kozott a gyomaendrodi Profisoft Betéti Társa
ság ~ltal f~!ajáx;lott ajándékokat sorsoljuk ki. A
Profisoft aJandeka: 1 doboz 3M típusú floppylemez
1238 forint értékben, egy 110 darabos floppyle
me::-tartó d~bo~ ,1000 f?ri~·lt értékben, és egy 233
formtos szamztastechnzkaz szakkönyv, melynek cí
me "Egyszerúen DOS". A levelezőlapra ne felejt
sék el ráragasztani a Profisoft hudetésében
található ábrát.
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t1Ut!K6N6P2KQNl
O~RYN~ MŰV.HÁZ. 5,00 5,30 6,00 6.30 7,00 7,30 9,00 lD.OO 11.00 13,00. 1-4,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17.00 18,00 19,00 21,20
~ÓBARÁT BI5ZTR. 5,02 5,32. 6,02 6,32 7,02 7,32 9,02 10,02 11,02 13,02 14,02 14,32 15.0e 15,32 16,02 16,32 17.02 18,02 19,02 21,22
NAPKELETI Ú. 5,04 5,34 6,04 6,34 7,04 7,34 9,04 10,04 11,04 13,04 14,04 14,34 15.04 15,34 16,04 16.34 17,04 18,04 19,04 21,24
BARTÓK B.U. 5,06 5,36 6,06 6,36 7,06 7,36 9,06 10,06 11,06 13,06 14,06 14,36 15,06 15,36 16,06 16,36 17,06 18,06 19,06 21,26
BESEr-jY5ZEG 5,09 5,39 6,09 6,39 7,09 7,39 9,09 10,09 11.09 13,09 14,09 14.39 15,09 15,39 16,09 16,39 17,09 18,09 19,09 21,29
PÁSZTOR ~,U. 5,13 5,43 6,13 6,43 7,13 7,43 9,13 10,13 11,13 13,13 14,13 14,43 15,13 15,43 16,13 16.43 17,13 18,13 19,13 21,33
VAsUTÁLLOMÁS 5,15 5,45 6,15 6,45 7,15 7,45 9,15 10,15 11,15 13,15 14.15 14,45 15.15 15,45 16.15 16.45 17,15 18,15 19,15 21,35
KOSSUTH U. 5,17 5,47 6,17 6,47 7,17 7,47 9,17 10,17 11,17 13,17 14,17 14,47 15,17 15,47 16,17 16,47 17.17 18,17 19,17 21,37

o BA;JCSY zS.U. I I 6,18 6,48 7,18 7,48 9.18 10,18 11,18 I I I I I - l' - I - 1- - I . l-
op I A C 6,20 6,SO 7,20 7,SO 9,20 10,20 11,20
oBA;JCSY ZS. U. 6,22 6,52 7,22 7,52 9,22 10,22 11,22 _",..-
Fő Ú. STOP 5,25 5,55 6,25 6,55 7,25 7,55 9,25 10,25 11,25 13,25 14,25 14,55 15,25 15,55 16,25 16,55 17,25 18,25 19,25 21,45
SZABADSÁG T~R 5,30 6,00 6,30 7,00 7,30 8,00 9,30 10,30 11,30 13,30 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,30 19,30 21,SO

MUNKASZONETI NAPOKON Ügyfélfogadás
- - - - - - - - - - - Gyomaendr6d Város Polgármesteri Hivntnln értesíti a

O~RYN~ MOVI HÁZ 5,30 6,30 7,30 9,00 10,00 11,00 13,00 15,00 17,00 18,00 19,00 20,30 tisztelt Inkosságot, hogya képvisel6testület
~ÓBARÁT BI5ZTR. 5,32 6,;52 7,32 9,02 10,02 11,02 13,02 15,02 17,02 lB,02 19,02 20,32 13/1993.(III.30.) KT. számú rendelete alnpján n polgár-
NAPKELETI U. 5,34 6,34 7,34 9,04 10,04 11,04 13,04 15,04 17,04 llil,04 19,04 20,34 t . h' tal é k' d I é .. félf dá 199
BARTÓK B. U. 5,36 6,36 7,36 9,06 10,06 11,06 13,06 15,06 17,06 18,06 19,06 20,36 mes en Iva s a Iren e ts g ugy oga sa 3.
BESENY5ZEG 5,39 6,39 7,39 9,09 10,09 11,09 13,09 15,09 17,09 18,09 19,09 20,39 május 1. napjától megváltozik. t/)

PÁS~TOR::J U. 5,43 6,43 7,43 9,13 10,13 11,13 13,13 15,13 17,13 1B,13 19,13 20,43 Ennek megfelel6en a polgármesteri hivntal (Szabndság ~
VASUTÁLLOMs 5,45 6,45 7,45 9,15 10,15 11,15 13,15 15,15 17,15 18,15 19,15 20,45 t' 1) - .
KOSSUTH U. 5,47 6,47 7,47 9,17 10,17 11,17 13,17 15,17 17,17 18.17 19,17 20,47 er. ~

D BA::JCSY ZS.U. 1 6,4B 7,48 9,18 10,lB 11.18 I i I I I 'I . hétf6n egész nap /8-16 órai, kedden ügyfélfogadás ~
o P I A C 6, so 7,50 9,20 10,20 11,20 I I mncs, szerdán egész nap /8-16 óraj, csütörtökön nincs ""
o BA::JCSY zs, U. 6,52 7,52 9,:32 10,22 11,22· .. "él" dús é k dél 16 /8 1 I:l..

FO ÚT STOP 5,55. 6,55 7,55 9,25 10,25 11,25 13,25 15,25 17,25 18,25 19,25 20,55 ugYI' .Ioga ,p nte en e II -12,
SZABADSÁG T~R 6,00 7,00 8,00 9,30 10,30 11,30 13,30 15,30 18,30. 18,30 19,30 21,00 a kIrendeltség /F6 út 2./ hétf6t61 csütörtökig egész nap

18-16 óraj a tisztelt állam polgárok rendelkezésére áll. Kér
jük nz állampolgárok szíves megértését és az ügyfélfoga
dási id6 betartását.

Polgármesteri Hivatni

o CSAK PIAC NAPOKON /5ZERDA, SZOMBAT/KöZLEKEDIK ARRA

RI SZÓ·
~

BESZED
A SZÓ-BESZÉD

ÖNNEK SZÓL ÉS
MAGÁÉRT BESZÉL!

COLOR SHOP
1(u[túrciKj(~resKsáés

{jyomaenárőcC~ő út 218.

o O

O o

O O

O O

-'

SUBLOT
.5500 Gyomaendród,

Fő út 230.
Telefon: (67) 386-774
Glória Lakberendezés
Skandináv Bútorbolt

....
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~
;;
~
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ot
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VASÁRNAP A SZABADSÁG T~RROL

!:1U!:i~S~0!:iE!I_ ~O~0!:il

7,00 8,00
7,01 8,01
7,02 8,02
7,05 B,05
7,07 e,07
7,oB B,oe
7,10 8,10
7,12 8,12
7,14 8,14
7,16 8,16
7,18 e,18
7,20 8,20
7,22 8,22

9,30 -KOR INDULÓ JÁRAT

~
t:;j

~

'22,10
22,11

I
22,18
22,20
22,22
22,24
22,26
22,28
22,30
22.32

19,30
19,31

I
17,30 18,30
17,31 18,31

I
17;38 18,38 19,~8
17,40 18,40 19.40
17,42 18,42 19,42
17,44 18,44 19,44
17,46 18,46 19,46
17,48 lB.48 19,48
17,50 18,50 19,50
17,52 18,52 19,52

17,00
17.01

17;08
17,10
17,12
17,14
17,16
17,18
17,20
17,22

16,00 16,30
16.01 16,31

16.08 16,38
16,10 16,40
16,12 16,42
16,14 16,44
16,16 16,46
16,18 16,48
16,20 16,50
16,22 16,52

.., ,
Ugyfelfogadas

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatnia értesíti a
tisztelt lakosságot, hogy a képviselőtestület

l3/l993.(III.30.) KT. számú rendelele alapján a polgár
mesteri hivatal és a kirendelIség ügyfélfogadása 1993.
május 1. napjától megváltozile

Ennek megfelelően a polgármesteri hivatal (Szabadság
tér 1.)

hétfőn egész nnp /8-16 órai, kedden ügyfélfogadás
nincs, szerdán egész nap /8-16 órai, csütörtökön nincs
ügyfélfogadás, pénteken délelőtt /8-12/,

n kirendeltség /Fő út 2./ hétfőtől csülörtökig egész nap
/8-16 órai ntisztel tállampolgárok rendelkezésére áll. Kér
jük az állampolgárok szíves megértését és az ügyfélfoga
dási idő belartását.

Polgármesteri Hivatni

15,30
15.31

I
15;38
15,40
15,42
15,44
15,46
15,48
.15,50
15,52
15,55

15.00
15,01

I
15.08
15,10
15,12
15,14
15,16
15,18
15,20
15,22

22,10
22,11

I
22,18
22,20
22.22
22.24
22.26
22.28
22,30
22,32

19,38
19,40
19,42
19,44
19,46
19,48
19,50
19,52

19,30
19,31

I

14,00 14,30
14,01 14,31

I I
14;08 14;38
14.10 14,40
14,12 14,42
14,14 14,44
14,16 14,46
14,18 14,48
14,20 14,50
14,22 14,52

18,38
18,40
18,42
18,44
18,46
18,48
18,50
18,52

18,30
18,31

I

lJ,Jo
13,31

,
13:38
13,40
13,42
lJ,44
13,46
13,48
13,50
13,52
13.55

17;38
17,40
17,42
17.44
17,46
17,48
17,50
17,52

17,30
17,31

I

11,30
11,31
11,32
11,35
11,37
11,38
11,40
11,42
11,44
11,46
11,48
11,50
11,52

10,30
10,31
10,32
10,35
10,37
10,38
10,40
10,42
10,44
10,46
10,48
10,50
10,52

13;38 15;38
13,40 15,40
13,42 15,42
13,44 15,44
13,46 15,46
13,48 15,48
13,50 15,50
13,52 15,52

13,30 15,30
13,31 15,31

I
11.30
11,31
11,32
11,35
11,37
11,38
11.40
11,42
11,44
11.46
11.48
11,50
11,52

8,00 9,30
8,01 9,31
8,02 9,32
8,05 9,35
8,07 9,37
8,08 9,38
8,10 9,40
8,12 9,42
9,14 9,44
8,16 9,46
8,18 9,48
8,20 9,50
8,22 9,52

10,30
10,31
10,32
10,35
10,37
10,38
10,40
10,42
10,44
10,46
10,48
10,50
10,52

7,30
7,31
7,J2
7,35
7,37
7,38
7,40
7,42
7,44
7,46
.7,48
7,50
7,52

7,00
7,01
7,02
7,05
7,07
7,08
7,10
7,12
7,14
7,16
7,18
7,20
7,22

9,30
9,31
9,32
9,35
9,37
9,38
9,40
9,42
9,44
9,46
9,48
9,50
9,52

6,30
6,31
~,32

6,35
6,31
6,38
6,40
6,42
6,44
6,46
6,48
6,50
6,52
6,55

6,00
6,01

I
6,08
6,10
6;12
6,14
6,16
6,18
6,20
6,22

6,(>8
6,10
6,12
6,14
6,16
6,18
6,20
6,22

5,30
5,31

5;38
5,40
5,42
5,44
5,46
5,4B
5,50
5,52

6.00
6,01

I

TEMETOI JÁRAT:
•••••••• :.IJ.:a••

SZABADSÁG .T~R
FO ÚT STOP

o ~:lCSY ZS. U.
op I A C
o BAJCSY ZS. U,

KOSSUTH u.
VASÚTÁLLOMÁS
PÁSZTOR J I U.
BESENYSZEG
BARTÓK B. U.
NAPKELETI U.
JÓBARÁT BISZT I
D~RYN~ MOV.HÁZ.
tlREGSZ(lLO

SZABADSÁG·T~R
FO ÚT STOP

'" BAJCSY ZS. U.
o P I A C
o BAJCSY ZS. U.

KOSSUTH U.
Vasútállomás
PÁSZTOR J. U.
BESENYSZEG
BARTÓK 8. U.
NAPKELETI U.
JÓBARÁT BISZT.
D~RYN~ MOV.HÁZ.

o CSAl< PIAC NAPOKON /SZERDA ,SZOMBAT/KöZLEKEDIK ARRA

RI SZÓ·... ,

BESZED
A SZÓ-BESZÉD

ONNEK SZÓL ÉS

MAGÁÉRT BESZÉL!

o o
o o

o o
o o

"SUBLOT
5500 Gyomaendrőd,

Fő út 230.
Telefon: (67) 386-774
Glória Lakberendezés
Skandináv Bútorbolt

COLOR SHOP
1(j1{túrcil(l(Xfres f(gáés

yY011UUnrfrő~ ~ő út 218.

.....

'"



Szabó Istvánné
óvodavezetö

***
Értesítem a város lakosságát, hogy a gyomai településrész

óvodáiba /F6, Jókai, Kisréti és Kossuth úti! a beíratás: 1993.
június l-S-ig lesz, délelőtt 7.30-tól délután 17 óráig.

Helye: Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.
A beíratáshoz szükséges: a gyermek személyi lapja, orvosi

igazolás. .
Várjuk azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik 1994.

május 31-ig betöltik 3. életévüket, illetve akik már korábban
betöltötték.

]993. május

Dr. Csoma Antalné
óvodavezetö

Szerkesztőség:
5500 Gyomaendród. Kossuth u. 18.
TeVlax: 8&479
Kiadja: a REKLlNE STUDIÓ
Felelős kiad6: Homok Ernó
Szedés és nyomatás: SZARVASPRINT •
H-T. Klt.
5540 Szarvas, Kossuth u. 18. Tel/Fax:
11-084.
Ogyvezetó igazgató: Hornok Péter
ISSN: 1215-8623

'E~iRöFÜGGETLENVÁROSl HAVILAP
Felelős szerkesztő:

HomokErn6

Gvermeknap 1993.
A Katona Józser Művelődési Központ és aNagycsaládosok

Egycsülctének közös szervezésében május 30-án GYERMEK
NAP '93. Az egész napos rendezvényt a gyomaendr6di vállal
kozók támogattálc.

9.00 A Kner Nyomdaipari Múzeumban a Gyomai Kner
Nyomda Kft. által meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése,
díjkiosztása, a pályaművekb61 készült kiállítás megnyitása.

9.15 "Csodálatos kerek erdő" dmű meseműsor,

A művelődési központ előtt terület:
- vetélkedők, versenyek, liszt gyurmázás, papírhajtogatás,

s7.almafonás, kedvezményes könyvvásár, forgó, céllövölde stb.
10.45 A művel6dési központban a Nyulam Bulam együttes

esztrád műsora

15.00 Nagy Feró koncertje a művelődési központban kedvez
ményes áron belépő:: 3-14 éves korig 100, 14 éves kortól 150
forint.

Szeretettel várunk minden érdekléJdéJt!

Óvodai beíratás
Az 1. sz. Önálló Napköziotthonos Óvoda (endr6di rész) veze

tője értesíti a szülőket, hogy az óvodai beíratás:
1993. június 1-t61 - 1993. június 5-ig tart, reggel 7 órától

dél~tán 16 óráig.
Ovodába iratható az a gyermek, aki 1993. augusztus 31-ig,

illetve 1994. május 31-ig betölti a 3. életévét.
Minden gyermeket saját körzetébe kell beíratni. Beiratkozás

hoz szükséges iratok: orvosi igazolás, és a gyermek személyi
száma.

Szó- Beszéd

•

..
UZENETEK

Uhrin Erzsébet fényképész értesíti kedves
vevőit, hogy 1993. június l-től az Attila u. 1.

szám alatti üzletét mcgszünteti.
A Deák Ferenc utca 15 szám alatti

FOTO-ÜZLETÉT újra non-stop jelleggel
. üzemelteti.

Szombaton és vasárnap is nyitva van az üzlet,
ahol filmeket, fényképezőgépeket,

fotóalbumokat, képkereteket vásárolhat és
igazolványképeket esküvői felvételeket

rendelhet!

]6

M~ZQGAZDASÁG)GF;PEK ÉS BERE~DEZ~SEK,
NüVENYEK, PALANT1}K, FRANCIA FüLIAHAZAK

BEMUTATOJA!
Vásárlással és megrendelési lehetőséggel

egybe~ötött
KIALLITAST

rendez a Fortiko Kft. június 1Q-13-ig Nagylaposon
a Birkacsárdával szemben lévő területen! A kiállítás minden

nap 8-20' óráig tart nyitva. ~ : &\
.--. A Fortiko Kft. tisztelettel vár _m

minden érdeklődöt! ~:ff~
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Osszevesztek a képviselóK
Mint az várható· volt

rendkívüli vitát váltott ki
június 15-én az önkor
mányzat testületi ülésén
az endrődi bölcsőde ter
vezett bezárásáról szóló
előteIjesztés. Újra fel
szíme került a két tele-
pülésrész, Gyoma és
Endrőd közötti ellentét.
A több órás meddő vita
végén Bátort Gyula kép
viselő megunta a szó
cséplést és jól lehordta
képviselőtársait, azok
közül is elsősorban az
endrődieket... Írásunkat
a 2-3. oldalon olvashat
ják.

ÁRA: 27,50 Ft

Lakatos leverette
a lakatot

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

2. ÉVF. 6. SZÁM 1993. JÚNIUS

A közelmúltban furcsa dolgok tör
.r1.téntek a felszámolás alatt álló
Gyoma Köt6ipari Szövetkezet terü
letén, ahol a Lakatos-féle nyomda is
működik. Egyik reggel a Lakatos cég
dolgozói lakatot találtak a kapun...

(10. oldal)

·,········,·,,··,,,,~ • -A
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~1 Műszaki áruk nagy választékban kaphatók II
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:. * színes televíziók kiHönbözőméretben,

* video lejátszók,
f: * mikrohullámú sütők, ~

1. * kávéfőz6k:, f:« x,. * konyhai kisgépek ,.I Kere~~~Lje/~z~~~inket! " l
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A Szarvasi Rendórka
pitányság Bűnügyi Osz
tálya nyomozást rendelt
el ismeretlen elkövetó(k)
dlen. aki(k) az elmúlt
idószakban Gyomaend
ródön több nagy értékű

kerékpárt tulajdoní
toti(ak) eL Tekintettel az
eUopott kerékpárok érté
kére a Szarvasi Rendór
kapitányság vezetője

20000 forint pénzjutal
mat ajánlott fel annak a
nyomravezetónek, aki az
elkövetó személyéróL il
letve az eUopott kerék
párok fellelési helyéről

érdemleges felvilágosí
tással szolgáL A bejelen
téseket személyesen a
Szarvasi Rendórkapi
tányság Bűnügyi Osz
tályvezetójénél (telefon:
67/3 13-7 11), ille tve a
Gyomaendródi Rendő

rőrs bűnügyi csoportve
zetöjénél (telefon:
67/386-633) lehet meg
tenni.

A Szarvasi Rendórka
pitányság vezetóje által
felajánlott 20000forintos
juta~mat gyomaendródi
cégek és magánszemé
Lyek, valamint a polgár
mesteri hivatal 30000
forinttal egészítette ki., így
a nyomravezető 50000
forintot kap kész
pénzben!

50000 fo rint
juta.lom a

nyom ravezetőnekI



2 Sz6- Beszéd 1993. június..,
Ujra Gyoma- ·1u1rőd mta

"Az endrődiképviselőnek

kisebbrendűségi mplexusa van..."
Mint az várható volt rendkivüli vitát

váltott ki június IS-én az önkonnányzati
testület ülésén az endrődi bölcsőde terve
zett bezárásáról szóló előterjesziés. Is
merve az önkonnányzat nehéz anyagi
helyzetét egyre inkább elkerülhetetlen a
város által fenntartott intézmények mú
ködtetésének felülvizsgálata. Igy kerü!L
sor - az iskolák után - a város ké! bölcső

déje gazdaságosságának áttekintésére is.
A lényeg, hogy a két bölcsőde összesen
110 férőhelyes, ám jelenleg mintegy 10
10 kisgyennek "foglalkoztatja" a sze
mélyzetet. Szeptembertől az endr6di
bölcs6débe 7 gyermeket, agyomaiba
nyokat írattak be. A takarékosság azt kö
veteli, hogy ily módon elegendő l bölcsó
dét fenntartani, ám az endrődi

képvisel6kn~kerről némileg eltérő volt a
véleményük.

Legyen egy
bölcsőde

Dr. Frankó Károly polgármester java
solt~ hogy az endródi bölcs6débe jelent
kezett 7 gyermeket irányítsák át a
gyomaiba, s az így üresen maradt épület
ben 40-50 3. számú Általános Iskolás
gyenneknek két tantennet lehetne kiala
kítani, akik jelenleg a rozzant, múlt szá
zadi körülmények között tanulnak az
endrődi polgári iskola épületéb.en. A böl
cs6dében dolgozó 36 ember közül lO-et
az ÖNO-ba irányítanak át.

A javaslat elóször ott akadt el, hogya
3. szárnú Általános Iskola igazgatón6je
Ladányi Gáborné szerint az üres bölcs6de
50 t::..:,ulónak mindenképp optimálisabb
helyzetet teremtene, ám az iskola jelenle
gi 8 épülete, így 9-re Mvülne, s ez plusz
költséget jelent, amit az iskola nem bír el.

Dr. Kovács Bélaképviselómegemlítet
te, hogy az iskolások esetleges áthelyezé
sével hosszú invra megnyugtató helyzetet
szükséges teremteni, ezért javasolta, az
endrődi községházát iskolai célokra ki
alakítani.

Ezt dr. Frankó Károly is helyeselte,
mert - mint mondta - nem indokolja sem
mi a kirendeltség fenntartását

Dr. Kulcsár László képviseló is ezzel
értett egyet: "A testület minden tagja
egyetért a város költségeinek csökkenté
sével, s ezért ésszeTÚsíteni szükséges az

intézményrendszert Dr. Farkas Zoltán
alpolgármester hozta szóba, hogy esetle
ges mag&1Vál:alkozásba is ki lehetne adni
a bölcsődei tevékenységet. Ezt követően
menetrendszefÚen érkezett Gellai Józse!
alpolgármester felszólalása, s feltette a
nem költ6inek szánt kérdést: - Csak End
ródön szüntetik meg a bölcsődé~ csak
Endrődön van az anyja mellett a gyerek
helye, Gyomán nem?! Ha nem vállalja a
város a bölcs6dei ellátást, akkor ne vállal
ja se Endr6dön se Gyomán.

Ezt már dr. Frankó sem állta szó nélkül.
Kissé ingerülten jegyezte meg, hogy End
rődön 6 ezer, Gyomán II ezer ember él,
és az tény, hogy Endrőd az elöregedettebb
lakosságú.

- Ha állandóan a 'Gyoma-Endrőd vita
van felszínen, akkor a következő a meg
oldás: maradjon a bölcsőde, maradjon
meg kirendeltségnek az endrődi község
háza, ez esetben viszont a testületnekjö
vőre lakossági létszám-és területarányos
költségvetést kell készíteni. Így majd az
endrődiek azt. csinálhatnak a településré
szük pénzével, amit akarnak. Fenntarthat
ják a bölcsődét, a kirendeltséget! Én
viszont már kezdek belefáradni abba az
állandóan felszínen lévő hasonlítgatásba,
hogy ha Endrődön nem, akkor Gyomán
miért igen... Legyen külön költségvetés,
és akkor nem lesz Gyoma-Endrőd ügy.
Ettől még Gyomaendrőd egy város ma
radhat és majd senki nem tehet szemrehá
nyást senkinek. Ezt az ügyet
mindenképpen tisztába kell tenni, annak
ellenére, hogy az endrődi képvisel6k
ilyenkor, ha ez a téma szóba kerül, csak
nagyokat pislognak.

Gellai József újra szólásra emelkedett.
Józan paraszti ésszel a köveikező tényt
tárta fel: 6 ezer endródib6l 7 bölcs6dést
írattak be, míg a 11 ezer Gyomaiból 8
gyermek bölcsődei igényét jelezték. Re
latíve tehát több az endródi bölcs6dés...

,
"ErteImetlenül
ne pusztítsunk"

flimya Lajos, némi szónoki képessé
gekkel is megáldott kisgazda képviselő

bejelentette, hogy ha mindenképpen egy
bölcsőde lesz, akkor az legyen mindkét
településrész által egyfonnán elérhetó he
lyen. Majd azt is megemlítette, hogy iha-

tatlan a város ivóvize, és az az endrődi és
a gyomai bölcsóde csapjaiból is folyik.
Emellett védelmébe vette az endródi köz
ségházát, melynek három dolgozója ó
ezer endrődi lakost képvisel. Szerinte az
épület nem alkalmas iskolának, s mon
dandóját azzal a nem túlzottan világos
kijelenté~sel fejezte be, hogy "most ne
vágjunk el minden fona.lat azzal, hogy
megszüntetjük az endrődi kirendeltsé
get" .

Dr. Kulcsár több kevesebb sikerrel pró
bálta volna visszaterelni az elkalando
zott hozzászólásokat tárgyszerű

mederbe, mikor Gellai József újabb ötlet
tel jelentkezett: - tehát összesen 15' új
bölcsőd és jelenikezett. Ez a létszám elfér
a gyomai és az endrődi bölcs6dében i$. A
gyomai bölcsőde a város költségvetésé
ből többet emészt fel, mint az endr6di,
Magyarán az endr6di fenntartása a gazda
ságosabb. Ha arról döntünk, hogy melyi
ket tartsuk meg, "kkor világos, azt,
amelyik gazdaságcsabb, olcsóbban üze
meltethető...

Szabóné Vaszk6 Edit az Egészségügyi
és Szociális Intézmények Gondnoksága
vezetője tíjékoztatta a képvisel6ket, hogy
az endr6d.i bölcsőde konyhájának állaga
nem Lúl jó, és az épület állaga is kívánni
valót hagy maga után. Ezzel szemben a
gyomai bölcsőde újabb, modernebb épü
let.

Dr. Valach Béla felszólította a testüle
tet, hogy"értelmetlenül ne pusztítsunk! "
Véleménye szerint valamiféle koncepció
alapján törekszik a városháza az endr6di
intézmények megszüntetésére.

Már két órája folyt a parttalannak
tűn6 vita, amikor Gellai alpolgármester
csavart egyet a dolgokon: - ha politikai
jellegű döntést kell hozni, akkor - úgy
látom -, hogy az endrődi bölcsődét

kell megszüntetni, viszont . ha a
gazdaságos megoldást választjuk, akkor
a gyomait. Ha viszont a legjobb
döntést akarjuk meghozni, akkor a 3. sz~
mú Általános Iskola korszeTÚsítésével,
egy épületegységbe való centralizálásá
val együtt kell kezelni a bölcsőde meg
szüntetését.

Jenei Bálint úgy vélte, hogy ez ajavas
lat nem old meg semmit, csak elodázza a
döntést, hiszen az említett isko!akorszerú
sítés egy hosszabb, több évet is igénylő

folyamat.
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Jakab Józsefné
Gyomaendr6d, Napkeleti u. 21., az
endrődi kirendeltség nyugalmazott

vezet6je.

zimbóluma...Endrőd
Tisztelt Polgármester Úr!

Megvallom ,hosszú töprengés után fog- Endr6dön nagyobb bizalommal mennek
tam hozzá e levél megírásához. Február be apró-csepr6 ügyeikkel-az endrődi köz-
óta prób~lom ugyanis elhitetni magam- ségházhoz, mint Gyoma túlsó felébe, s6t
mal az On jó szándékát. Nem sikerült! végére. A legtöbben nem szívesen bu-
Februárban ugyanis a Szóbeszéd dmú szoznak, vagy kerekeznek tO-15 kilomé-
lapban olvastam, hogy az endrődi kiren- tert is egy-egy kisebb gáz, villany hiba,
deltséget meg kellene szüntetni, mond- vagy egy csekk, esetleg felvilágosítás
ván, hogy az felesleges, mivel három ügyében. Ezt elintézik a kirendeltségen,
ember dolgozik ott és úgy sem tud semmit bár ennek legtöbbször ott nincs nyoma,
intézni. A megszüntetéssel2 milliót nyer- azért meg kell csinálni. Az ott dolgozó
ne a város: Arra gondoltam: ez nem lehet három személy igen sokrétű és hasznos
igaz, itt félreértés van, ilyen fokú hozzá munkát végez. Miért nem jön ki gyakrab-
nem értés lehetetlen. Mind szakmailag, ban, akkor láthatná és talán értékelhetné
mind politikailag! Most viszont májusban is az ott folyó munkát!
a SULI-BUlI címú cikkben azt olvastam, Ja igen: a 2 millió forint. Ahogy Ön
hogy "az endr6di községháza olyan, mint mondta, ennyi haszna lennea kirendeltség
a hobbikert, jó, ha van...". Ezek szerint - megszüntetéséb61 a városnak. Mint eze-
úgy látszik - a szakmai és politikai vakság, lőtt, úgy most is ez az összeg terheli
ekkora hozzá nem értés mégsem lehetet- annyira a költségvetést? Most is ez húz-
len! hatná ki a k~tyúból a város elült szekerét?

Uram! Tudja-e Ön és a T. jegyz6 úr, Hát igen! Ugy látszik, még mindig van
hogy milyen munkát végeznek a kiren- lóistálló a városháza udvarán, amib61 ka-
deltség dolgozói? Dehogy tudják, honnan csalábú irodát kellene varázsolni. Pedig
tudnák? Mikor voltak kinn legutolszor, már néhányat átalakítottak hatalmas költ-
hogy legalább képet kapjanak arról, hogy ségen. Ezzel szemben az endrődi tanács-
milyen munka folyik ott? Hallotmk, hogy házára már annyi pénz sem jutott, hogya
némely dolgozó ide akar kijárni aludni. tetőn a bádogot megjavítsák, így a frissen
Igaz? Higyje el, nem megbízható forrás! festett házasságkötő terembe akkor nem
1982. óta - mióta ez a szerencsétlen házas- folyik be a víz, ha nem esik az eső. A
ság létrejött Gyoma és Endrőd között - az hivatalnál viszont trillázó telefon kellett,
akkori gyomai vezetők szemében szálka a régi cseng6 nem felelt meg a kifinomult
volt a kirendeltség létezése. Szinte kez- ízléseknek. Na meg a perzsaszőnyeg, bár-
deUől fogva azon munkálkodtak, hogyan sonyszék. Nézze már meg a kirendeltsé-
lehetne megszüntetni, mondván: "három gen a berendezést. Még mindig a régi jó,
emberért nem érdemes fenntartani." Endr6döt is kiszolgált bútorok vannak,
(Esz~be sem jutott a hatáskör b6vítése tehát az a bizonyos két millió nen: biztos,
pl.) Es f!)ost - három év umn - ismét napi- hogy két millió. ..
renden Ont61! Tudja, ez olyan jeneibálin- Uram! Higyje el, On tényleg hatalom-
tos dolog. Min.tha összebeszéltek volna. tól fert6zött. Mostmár csak a vírushordo-
Egyébként is On egyre jobba~ hasonlít zót keresse meg a környezetében, akitől a
el6djére, a volt tanácselnökre. On is min- ~.ajt megkapta, mert ez a baj nemcsak
dent tud, mindenhez ért már és mindig Onre, de a hivatal szervezetére is káros.
igaza van. /Mint annak idején Jenei Bá- Talán még annyit, polgármester úr! El
lintnak, azért olyan tökéletesek az akkori akarják adni az endrődi községházát Ezt
létesítmények, (tornacsarnok, kerékpárút az épületet az endr6diek - előd.eink - épí-
stb.)., tették fel valamikor régen. Onök, akik

Polgármester Ur! .. valahonnan "Kutyanyakról" idejöttek a
Az a gyanúm - és másoké is -, hogy Ont jegyz6 ÚrraJ együtt., ezt nem adhatják el!

megfertőzte a hatalom vírusa. Ennek leg- Mert ugyebár Onök tovább is állhatnak
főbb jele a nagyfokú magasabbrendűségi " Kutyanyakra" , az endrődiek itt marad-
késztetés, mely megnyilvánul nyilatkoza- nak. Hagyják békén Endrőd szimbó!.u-
!aiban, magatartásában egyaránt. Hadd ne mát! Valahol azt olvastam, hogy On
téljek itt most erre ki részletesen. Tehát sértődékenyés érzékeny, ezért, mivel ne-
kérem! Hadd hívjam fel a figyeimét arra, kem is van viselkedésem, szinte sajnálom,
hogya kirendeltség nem három ember, hogy meg kellett bántanom érzékenysé-
hanem 6500 ember számára létesült, mi- gében, de sajnos erre egyre inkább rászol-
attuk kell fenntartani. Hiszen ha belegon- gál.
dolunk, az Öregsz616 a maga 1000 Maradok tisztelettel:
lakosával is van akkora. hogy jobb helye
ken már olt is indokoltnak látják egy ki
rendeltség létét. Miért nem akarják
tudomásul venni azt. hogy az emberekH.E.

"Undorító, ami
itt folyik ..."

SzeretéJ Béla. a pénzügyi bizottság el
nöke csodálkozik Gellain, aki a 3. számú
iskola pedagógusaként úgy tűnik jól érzi
magát munkahelyén, az ismllószerú isko
laépületben, és nem akar átköltözni a még
mindigjobb megüresed6 bölcs6deépület
be, a diákokkal együtt. Gellai erre azt
válaszolta, hogy a bölcs6débe csak két
osztály tudna átköltözni, két osztálynak
ott kell maradnia a romos iskolaépület
ben ...

Az eddig csöndes magányába burkoló
zó Bálori Gyula képvisel6 a vitának ezen
a pon:ján már nem türt6ztette magát to
vább: - Ez kérem egyértelmű, hogy End
r6d-Gyoma harc! Eppen Hunya Lajos
neheztel a város ivóvize miatt, 6 aki pa
rasztgyerekként itta a kútvizet. Kétségbe
ejtő az, amit önök itt csinálnak. Már
többen strigulázzuk, hogy Gellai hány
szor szól hozzá üléseken. Ötvenszer is
felugrál és a helyzetnek megfelel6en
össze-vissza változtatja véleményét.
Hogy itt mi folyik az üléseken és a szüne
tekben arról jobb nem beszélni: az endr6
di képvisel& közül Hornokné Eszter jár
körbe, hogy mire, hogyan kell szavazni.
Aztán dicsérgetik itt egymást, hogy ki,
milyen jól szólt hozzá. Undorító ami itt
folyik! - jelentette ki felháborodva Bátori
Gyula. ,

Gellai máris feltette a kérdést: - Es a
témával kapcsolatban milyen javaslata
van Gyula bátyám!

- Én a polgármester javaslatát tartom
elfogadhatónak, és egyébként sem nekem
kell javaslatot tenni, hanem te javasoimI
itt marhaságokat...

Dr. Frankó Károly is rákontrázott: "az
endrődiképvisel6knek mintha kisebbren
dűségi komplexusuk lenne, s az a téves
elképzelésük van, hogy ők egy elsorvasz
tás alatt álló településrész népét képvise
lik, s ezért állandóan ellenséges
álláspontra helyezkednek. A szünetekben
engem szidnak, mélységesen ellenzik ja
vaslataimat, ám az ülésen ennek nem ad
nak nyíltan hangot. Egyébként pedig
megjegyzem, hogy soha egyetlen gyomai
polgár eddig nem panaszkodott amiatt,
hogy az orvosi ügyeletre, vagy a gyógy
szerwba hétvégén Endr6dre kell átutaz
ni ..."

Több mint három és fél órás vita umn a
képvisel& végül az endr6di bölcsőde

megszüntetésére szavaztak. (Az olvasó
nem is gondolná, hogy meglett, koros em
berek miként tudnak civódni egymással,
úgy, hogy közben olykor nem is a lényeg
r61, a város közügyér61 vitáznak. Egyné
melyik képviselő láthatóan kéjes köteke
dése, kétségbeejt6en szűk látókörű meg
nyilvánulása, saját képességeiket túlérté
kelő magatartása néha nevetségessé teszi
a testületi üléseket. s ez egyben a tudósító
rendkívül szomorú tapasztalata is.
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a megszerzett lakótelken 4
éven belül az új családi házat
felépftik és ezt lakhatási enge
déllyel igazolják:. Amennyi
ben e kötelezettségüknek nem
tesznek eleget, úgy a támoga
tásként kapott összeg fennma
radó része - a támogatás
megállapításától kezdőd6en 
a mindenkori bankkölcsön ka
mataival együtt egyösszegben
visszatérítend6. Az egységes
támogatás megállapítás? mel
lett meghatározták az Ujkert
sori telkek árát is, .amely
négyzetméterenként 300 fo
rint, függetlenül a telek nagy
ságától.

Június elsején nyitotta és 6-án zárta kapuit a III.
Kelet-Nyugat Nemzetközi Kiállítás és Vásár Nyíregy
házán, ahol a 250 kiállító között mindössze két Bé
kés megyei kiállító mutatta be termékeit. A
gyomaendrődi DY-WA Kft. által gyártott Szikra gáz
kazán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkor
mányzat különdiját kapta, melyet Berényi Lajos, a
Külgazdasági Kapcsolatok Minisztériumának helyet
tes államtitkára nyújtott át. A zsűri szerint aDY-WA
Kft. korszerű, jó esztétikai megjelenésű, energiata
karékos gáztüzelésű kazánokat gyárt kétharmad
részben hazai alkatrészekből.

. ,
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Kisebb lett az ABC
Az áfész a gyomai ABC-jét a forgalom csökkenése miatt

átszervezni kényszerült A kávézó részt bérbe adták egy a
hirdetésrejelentkezőpályázónak, aki zöldség-gyümölcs for
galmazással foglalkozik, s a nyári hónapokban az utcára
nyíló pultról árulja portékáját, ha pedig hidegebbre fordul az
idő, akkor a benti bérbe vett helyiségben árusít. A zöldség
gyümölcs árusítás az ABC-ben - a korábbi helyén - meg
szűnt, és mivel a forgalom nem igényeljelent6s árukészletet,
ezért csökkentették az ABC eladóterét.

Rom lott viszony
A polgá.rmesterrel megromlott viszonyára hivatkozva má

jus 24-én írásban jelentette be lemondását a Gyomaendr6di
Híradó felelős szerkesztőiposztjáról Hajdú László. Tette ezt
azt követően, hogy a Katona József Művelődési Központ
igazgatói állására benyújtott pályázata sikertelennek bizo
nyult az önkonnányzati testület többsége előtt. Atestület
elfogadta Hajdú felmondását és megbízta a polgánnestert,
hogy írjon ki pályázatot a megüresedett hely betöltésére. A
pályázat elbírálásáig, ez év novemberéig pedig szüneteltetik
az újság megjelentetését

Repi
A városháza reprezentációs kiadásairól június 14-én ké

szült tájékoztatás szerint tavaly összesen 73418 forintot
használtak fel ilyen célokra. Többek között a külföldi ven
dégek fogadására alig 10 ezret költöttek, a polgárvédelmi
értekezlet 5100 forintba került, az önkonnányzati lapban
bemutatott Gyomaendr6d Aszainak megvendégelése több
mint 6 ezer forintot emésztett fel, a május l-i rendezvény
pedig 14 ezer forintot vitt el. Az éves reprezentációs kiadá
sok összege egyébként maximum 100 ezer forint lehet.

Endrődi piactér
Az Áfész értékesíteni kívánja az endrődi volt vas-műszaki

bolt épületét a hozzátartozó udvarral együtt Az önkonnány
zat már korábban szemet vetett a területre. A bolt udvarán
lenne az endrődi piactér. A képviselőtestület úgy határozott,
hogy az említett udvarból mintegy 3 ezer négyzetméternyit
vásároljon meg a város. Amennyiben a költségvetésben erre
nincs fedezet, akkor a vételi ár kiflzetésére hitelt kell felven
ni.

-'

J}pítkezz az
Ujkertsoron!

A képviselőtestület módosí
totta, illetve kiegészítette a fia
tal házasok els6 lakáshoz
jutásának támogatásáról al~o

tott rendeletét. Eszerint az Uj
kert-soron lévő közművesített

lak6telkek megvásárlásához
az els6 lakáshoz jut6fiatal há
zasok részére 100 ezer forint
vissza nem tér[tendtJ támoga
tás, és 50 ezer forint kamat
mentes hitel adható.

A nem els6 lakáshoz jut6k
esetén vissza nem tér[tend6 tá
mogatás nemjár, csak 70 ezer
forint kamatmentes hitelre
szám[thatnak afiatal házasok.

A rendelet szerint a fenti tá
mogatásban csak azok része
sülhetnek, akik válialják, hogy

Különdíj aSzikrának
H.E.

-'

Atrajzoljuk árcéduláinkat!
Díszkonf áruházaínkban áraínk áflagosan /O%-kal
alacsonyabbak.
A város legnagyobb kereskedelmí vállalkozásának
üzlefeígazdpg áruvcjlaszfékkpl 'ládák a vásárlókat.
MESTERFOGAS HA NALUNK VASAROU

ÁFÉSZ Gyomaendrőd
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Közműépítési

támogatások
A képviselőtestület a rendelet nem nyújt le
városfejlesztő bizottság hetőséget támogatásra,
javaslata alapján össze- a Bogárzói zug útfelújí
sen mintegy 3 millió fo- tását a rendelet nem tá
rintot szán különböző mogatja, a susányi
közműépítések támo- útfelújításra idén nem
gatására. Eszerint a jut pénz.
Hunyadi utca útépíté- A Ságvári utcaigázveze
séhez 69120 forintot, a ték építéséhez 40590
Fáy utca útépítéséhez forintot, a Kálvin utcai
103 ezer forintot, a For- gázvezetékhez 30920
tiko Kft -nek a régi me- forintot ad az önkor
zőtúriút építéséhez 100 mányzat. Egymillió 440
ezer forintot biztosí- ezer forinttal támogat
tanak támogatásként. j ák a Besenyszegi II.
A Kálvin utca útépítésé- ütemet, valamint l mil
hez nem jár támogatás, lió 200 ezer forinttal 4
mivel nincs meg a mini- u tea, a DQ.TT]janich. a
mális részvételi arány, Deák, a Lábas és a Cor
a Bajcsy utca záróréte- kij utcák közműépíté

gének készítéséhez a sét.

Zárvatartás
Az 1. sz. Óvoda kérte az ság úti óvoda június
önkormányzatot, hogy 14-től július 26-ig, a
a takarításra egy hóna- Blaha úti óvoda június
pon kívül még 4 hétig 28-tól augusztus 23-ig,
szüneteltethesse az az öregszőlői óvoda pe
óvodák nyitvatartását. dig szintén június 28
A testület így az alábbi tól augusztus 23-ig
zárvatartási rendet en- szünetel.
gedélyezte: A Szabad-

Igazfalva
A Romániai Magyarok esztendővelezelőtt több
Demokratikus Szövet-· mint húszan települtek
ségének Igazfalva-i ta- át Gyomáról Igazfalvá
gozatától Székely ra. Közös ünnepünk
Károly elnök aláirásá- kapcsán szeretettel
val meghívólevél érke- várjuk önkormányza
zett városunk tuk képviselőit..... - ír
polgármesteri hivatalá- j ák meghívó
hoz. A székelyföldi tele- levelükben. Városunk a
pülés Igazfalva ez év meghívást elfogadta, s a
augusztus 8-án ünnep- polgármester vezetésé
li megalapításának vel három fős küldött
100. évfordulóját. "Száz ség látogat Igazfalvára.

•
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Leszedik
Az önkormányzat szerint október végére újra megnyitják

a közelmúltban ismét bezárt tomacsamokot. A legutóbbi
leveg6szennyezettség-mérés szerint ugyanis újra a megen
gedett érték felett van az egészségre káros formaldehid
mennyiség a leveg6ben. A tet6teret szigetel6 aminocell
anyagot mégiscsak le kell szedni és az el6írások szerint a
dorogi veszélyeshulladék- lerakó telepre kell szállítani.

Toronyóra
A toronyóra miatt többen panasszal éltek a városházán. A

református templomtomyán lév6 óra ugyanis hónapok óta
áll. Kiderült, hogy az óra nem hibásodott meg, csupán üze
men kívül van helyezve. Mindezt az önkormányzat ülésén
jelentette be a polgármester, aki elmondta még azt is, hogy
a toronyórát mindeddig a város kötelessége volt rendbentar
taní, ám hogy ezután is így lesz-e azt nem tudni.

Olyan lesz mint régen

Használt, kopott bútorait
(stílbútorokat

is) felújítja
Uhrin Sándor
KÁRPITOS!

Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 46.

A FaJuaJj i holtág, azaz a "Dögkörös" fölött átível6 közúti
híd felújítását már elkezdték. Az idén 100 éves műemlék

jellegűhíd teljes rekonstrukciójára 17 millió forint világban
ki hitelt kapott a város. A felújított hidat várhatóan szeptem
ber közepére adják át, s három hónapig az építKezés idején
félpályás útlezárásra kell számítani.

Emlékérem
Június 4-én délután a városháza nagytermében dr. Frankó

Károly polgármester 12 nyugdíjba vonuló pedagógusnak,
. köztük 2 óvón6nek adta át a Pedagógus Szolgálati ~mlékér

met. A bens6séges hangulatú ünnepségen a 2. sz. Altalános
Iskola diákjai adtak músort.

Kerítés
Az állaNásárokra vonatkozó el6írások alapján az állatvá

sár területét körbe kell keríteni és a bejáratot zárható sorom
póval kell ellátni. A kerítés megépítése a Gyomaszolg Kft
ajánlata alapján mintegy 300 ezer forintba kerül. A kerítést
a marhalevelekb61 befolyó pénzb61 építik meg.
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Pocsai kilépett...
./

Ujjáalakult a gyomaendrődi FIDESZ

A helyi politikáról
szólva a gyomai fidesze
sek kijelentették, hogy ki
állnak Gyomaendrőd

egységéért, s a közös vá
roskép kialakításáért har
colni és dolgozni
akarnak. A lócán ücsö
rögve, az erős délelőtti

napfény elől egy hatal
mas fa árnyékának oltal
mába menekülve
megtudhattuk azt is, hogy
Békés megyében Oroshá
zán és Szeghalmon nyit
hamarosan irodát a Fi
desz.

Deutsch Tamás egy rö
vid összefoglalót tartott
pártja V. kongresszusá
róL Elmondta, hogy érzé
se szerint népszerúségük
azóta is nőtt, hiszen az el
múlt hetekben ötszázan is
kérték felvételüket a fia
tal demolcratákhoz.

Az alelnök Szabó Iván
pénzügyminiszternek a
Nemzetközi Valutaalap
pal történt tárgyalásairól,
az azóta megfogalmazott,
tervezett intézkedésekről

így vélekedett:
- Szabó Iván nézetei

összefüggéseiben elfo
gadhatatlanok. Nem lát
szik világosan, milyen
eszközökkel kívánja elér
ni a gazdaság növekedé
sét, az infiáció
csökkenését

fideszesek rendeztek a
volt ipari iskola udvarán.
A narancsos zsúron részt
vett Deutsch Tamás par
lamenti képviselő, a párt
egyik alelnöke is.

A nemrégiben felka
pott MDF-Fidesz székhá
zügyről szólva kideriilt,
hogy Deutsch szerint az
nem más, mint kísérlet
politikai lejáratásukra.

- Mi csupán 150-200
négyzetméterrel kaptunk
többet annál, mint ami
törvény szerint j árt volna.
Éppen azok székelnek in
dokolatlanul hatalmas
irodaházakban, akik vá
dolna.lc núnket

Deutsch úgy értékelte
Für Lajos lemondását az
MDF-ben viselt posztjá
ról, hogy az nem akkora
nemzeti tragédia, mint
ahogy bemutatni igye
keztek.

- Csurkával az MDF
szalonképtelen - jelle
mezte a helyzetet a Fi
desz alelnöke. - Tőle meg
kell szabadulnia a legna
gyobb kormányzó párt
nak, tulajdonképpen
fi ostefolyamatvégkifej
letét éljük. Kérdés persze
az, hogy az MDF-nek si
keriil-e egyáltalán a vá
lasztásokig annyira
összeszednie magát,
hogy konnányalakít6 té
nyező legyen. Lehet,
hogyaFidesznek kell ki
mondania: elég volt!

FJ~

Dezső Zoltán
Kovács Attila

Ádám Gyöngyi

helyi Fórumot rendezünk a volt Ipari
Iskolában lévő FIDESZ irodában
ahol témánk: GYOMAENDRdD
vÁROS!

Szeretettel várunk minden érdek
16OOt, a városért tenni akaró lakoso
kal

A fent leírt tájékoztató után továb
bi változás történt a Fidesz helyi szer
vezetén belül. Pocsaji Zsolt, aki mint
listás jelölt j uto tt be a Képviselő Tes
tületbe a Fideszen keresztül 1993. jú
nius 18-án a Fidesz gyomaendrődi

szervezetéb61 kilépett. A továbbiak
ban mint független képviselő óhajt a
nézetei és eszméi mellett véleményt
alkotni. Sajnos a Fidesz szervezeté
nek így nincs Önkormányzati Képvi
selője, de ett61 függetlenül a Testületi
üléseken mint érdekvédó részt ve
szünk.

Ü gyviv6 testület

GyománTamás

Sajnos a mai világban termé
szetessé vált a munkanélküliség,
mely városunkat is élinti. Persze en
nek megszüntetéséhez egy párt na
gyon kevés, de azt gondoljuk, hogy
megfelel6 vállalkozói szellemű, me
nedzser típusú képviselő testület ki
alakításával helyileg lehetne segíteni
ezen a prúblémán. A megoldás kulcsa
abban rejlik, hogy az Önkormányzat
szakbizottságaiban jól képzett szak
ért6k vegyenek részt, reális nem csak
saját életszemléletükb61 kialakult né
zettel, hanerh az átlag ember fejével
gondolkozva is tudjanak véleményt
mondani és döntéseket hozni.

A gyomaenclr6di FIDESZ-r61 ez
alatt a három év alatt kialakult kép
sokak számára elfogadhatatlan, bár
országos szinten nagYOll sok a szim
patizáns és ugyanez elmondható vá
rosunkról is. Szeretnénk e pár évek
kedvez6tlen visszhangját helyrehozni
és elfogadtatni az emberekkel új arco
kal Ennek els6lépéseként 1993. jú
nius 03-án 17.00 órai kezdettel nyílt

Deutsch
Inkább egy könnyű,

május végi piknikhez,
mint politikai rendez
vényhez hasonlítható az a
május 29-i szombat déle
lőtti összejövetel, ame
lyet a gyomaendrődi

A FIDESZ gyomaendrődi szerve
zete 1993. május 29-én a volt IRari
Iskola udvarán DEUTSCH TAMAS
SAL egy nyílt fórumot tartott me
lyen a kedvezőtlen ió6pont ellenére
számos érdel-jődő megjelent. A FI
DESZ alelnöke tájékozt,atta az egybe
gy11lteket a párt jelenlegi helyzetér61,
aktuális kérdéseir61.

A megyei értékelésen a gyomaend
rődi fórumot a legjobbnak, a legszer
vezettebbnek minősítették a
megyében lévő kilenc jelent6sebb te
lepülés közül.

A FIDESZ gyomaendr6di szerve
zetének elsődleges állásp'ontja, hogy
"GYOMAENDRdD VARDS" va
gyunk! A két településrész közötti vi
szálykodást el kell felejteni és azon
kell munkálkodnunk, hogy ez a város
megőrizze régi hagyományait, ide
genforgalmi nevezetességeit ki kell
aknázni, és a meglév6ket pedig fónn
tartani. Természeti adottságai révén,
az egész országban ismert legyen..
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Torgyán a falu kirablásáról

görögdinnye-politikusokról./es

Torgyán József és Győriványi Sándor ellátogatott az endrődi

Katolikus plébániára is...

... majd Gyomán Sipos Tas
Töbötöm református lelkész
fogadta a kisgazda elnököt

tettel egyrészt többet kaptak,
másrészt meg jól jártak a fel
értékeléssel is. Lehetetlen
helyzetbe hozták a falut, mert
közös tulajdonban olyan ré
szek maradtak, amelyek nem
jövedelmet hoznak majd, ha
nem terhet termelnek. Az
önök üzletrésze egyre keve
sebbet ér, kedves hallgatóim...

F.J.

tékelték fel a vagyont, s amit
meg akartak szerezni - az érté
kesebb dolgokat, a szeszf6z
dét, a gépeket, az épületeket 
arra nyílván rátették a kezü
ket Ami az övéké let~ azt le
értékeltették nullára, a többi
árát pedig felverték a csillagos
égig. Ezért kétszeresen is szét
lopták a téesz vagyonát, mert
az "érdemeikre" való tekin-

Az endrődi nagygyíilésre hajtva a Bajcsy és Kossuth utca
keresztezödésében - napirenden kívül - a Pájer Étkező

felszolgál6ja állította meg a menetet, és egy üveg sörrel és egy
babos-túróssal kedveskedett Torgyán doktornak

- Kívülr61 van rajtuk egy kis
zöld máz, de ott található mö
götte a nagy vörös valóság, a
hatalmas, piros, dobogó szív!
Mint a görögdinnye. Csak
hogy mi, kisgazdák, magya
rok tudjuk, hogya dinnyére
eljön ám Szent L6rinc napja,
amikor a disznók elé vetjük a
maradvány dinnyét. Innen, fi
gyelmeztetem a görögdinnye
politikusokat, hogy nagyon
közeleg már az 6 SzentL6rinc
napjuk is, amikor a szemét
dombra kerülnek - úgy, ahogy
vannak - valahányan! Mert
végre el kell dönteni: a magyar
népet akarjuk helyzetbe hoz
ni, vagy néhány szélhámosnak
akarunk - munka nélkül, kor
rupcióval- soha sem látott, ha
talmas vagyont adni. __

Torgyán József kijelentette,
hogy érzése szerint szándéko-

Május 26-án Gyomaendrődön járt Torgyán Jó
zsef. Az endrődi Déryné Miivelödési Házban leg
alább 700-an hangatták a Független Kisgazdapárt
országos elnökét, parlamenti képviselőt, a Világ
Liga a Szabadságért és a Demokráciáért (WLFD)
világszervezet soros elnökét. Sokan be sem jutot
tak a nagyterembe, ők az épület elé helyezett hang
szóróból, az utcán ánva követték az eseményeket.
valamelyik menő vállalkozás san akaJják tönkre tenni a ma-
élén.' gyar mez6gazdaságot akkor,

- A kisgazdák elnöke szót amikor külföldr61 hoznak be
ejtett még bizonyos görög- húst, pedig - hangsúlyozta - a
dinnye-politikusokról is, akik jóisten adománya az a csodá-
szerinte mindegyik pártban latos éghajlat, amellyel a Kár-
megtalálhatók. pát-medencét megáldotta az

ég. Ezt nem kihasználni: vé
tek. A mez6gazdaság átalaku
lását jellemezve kiemelte: 
Miután a termelőszövetkezeti

vezet6k tudták, hogy a tée
szeknél változás lesz, alapve
t6en- tisztelet akivételnek 
szétlopták a nemzeti vagyont,
és ehhez a kormány adott ne
kik segítséget. Ezzel kezd6- .
döu az egész szörnyüség
ebben az országban, és tulaj
donképpen tavaly, december
végére fejez6dött be a falu el
s6 kirablása. A magyar nép
természetes jogait kellett vol
na el6térbe helyezni, de nem
ezt csinálták. A szövetkezeti
vagyon nevesítésével például
mértékadó a kereset vol~ nem
a tisztességes munka. Kinek
volt a múltban magas a fIzeté
se? Annak, aki akommuniz
mus alatt a rendszer kegyeltje
volt. Tehát a téesz-elnök, a
párttitkár, meg a retyerutyájuk
tartoznak ebbe a körbe. Ok ér-

dig egy évezrede itt élünk a
közepén. Külön tragédia,
hogya mostani vezetés elher
dálja azt a nemzeti vagyont,
amit pedig 6seink ezer év alatt
gürcöltek össze vérrel-verej
tékkel.

A későbbiekben a kisgaz
da-vezér a mai magyar társa
dalmat posztkommunista
berendezkedésúnek min6sí
tette. Mint elmondta: - a ko
rábbi szocialista vezet6k
összejátszottak a maiakkal,
ennek az egyezségnek közö
sen isszuk a levét. Szerinte a
volt kommunista vezet6k
ügyes húzásokkal tulajdonos
sá tették magukat. a régi Zsi
gulikat kicserélték Audikra és
Mcrcédeszekre, s most elnök
vezérigazgatóként és ügyve
zct6ként húzzák meg magukat

- Honfitársaim, magyarok!
- szólította meg Torgyán a
megjelenteket. - Napjaink leg
főbb kérdése az, hogy hogyan
lehetne az országot kivezetni
abból a katasztrofális helyzet
b61, amiben vagyunk. A kom
munizmust előtte még
véglegesen le kell rombolni,
mert a képviselői évtizedekig
azt etették meg velünk, hogy
becsületes munk;íért nem jár
tisztességes bér. Am a jelenleg
hatalmat gyakorlók sem sok
kal külömbek, mert 61c meg
unos-untalan Európába akar
nak elvezetni bennünket, pe-
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"LELŐTTEK"'EGY'HElIKOPT~RT
.- .HUNYA HATÁRÁBAN ... .... .

. .' .~. - . -

Beázott é lezuhant...
\

,

o/áTjul(é{e{miszer, ruliázati és
vegyesiparcil(I(üz{eteinKPen!

H.E.

venni a harcot, akár egy vi
szonylag kisnyomású vízsu
gárral is...

ki nem vizsgálják. Mindene
setre tény, hogy az alacso
nyan szálló harci helikopter
ellen eredményesen lehet fel-

.}f%~~::;:::::~~::~::;:::::::~':':::.:%.=::%;:;;;:'::::::'~~::=*=lli~;:~~;':~:::;:~:;::::::mm:v::-~~:~~~::;:::::~~*:?"~":~:::;;;-::::~::~:~~;;.~:;:;z;::;:::~;;;m;:;:.:z-::;:;:~::::::~~::

& &I A MINDENNAPIT", I
f: MINDEN NAP ;
t SZAKÜZLETEINKBÓL j

t : (O':>,,: lI ..~. ÁFÉSZ Gyomaendrőd ..I
'<::~:~::::;;::~::::::::~::'$::::::::::::*::;;:;:::::::::::«:::::::::::::::'5-::'5-'5-::::::"::::"::.;::;;;:;:;:;:;::::::;:('::::;:'5-:;;«;;:;:;:;:::::c.::::;::::::::::::::*:::::"';:;:;:i:':$:~~::~:"~w::~:;c(,;:x::;:(.::(.:$*":

öregecske harci jánnú rövid
zuhanás után a kukoricaföldre
esett. A két piló"ta kisebb sérü
lésekkel megúszta a sikertelen
bevetést. A gép azonban totál
károsnak tűnik. Körülötte 100
méteres körzetben leszakadt,
törött alkatrészek díszítik a
hunyai kukoricást. Szerencsé
re lőszer nem volt a gépen. A
két kilóméterre lévő község
apraja nagyja eIIátogiltott a
roncshoz, s elmondták, hogya
helikopter igen alacsonyan
szállt a falu felett is. A két
pilótát a riasztás után a hely
színre érkező szolnoki kato
nák szállították kórházba.

Békési József ezredes, dan
dárparancsnokot nem sikerült
elémünk. A törzsfőnök pedig
mindaddig nem kívánt tájé
koztatást adni, míg az ügyet

Talán a kukoricaföldön ka
pálgató menyecskéket próbál
ta becserkészni június lO-én
délelőtt 9 óra után az a katonai
helikopter, amely néhány perc
múlva Hunya mellett a kuko
ricaföldre zuhant. A Szolnoki
Kilián György RepülőMűsza

ki Főiskola Vegyes Szállítóre
pül6 Dandárjának MI-2-es
helikoptere hadműveleti repü
lést hajtott végre, s mint azt a
helyszínen megtudtuk, az ala
csonyan repkedő gép 2 pilótá
ja úgy döntött, hogy a
kukoricát locsoló BAUER ön
töz6berendezés két szórófeje
között próbál elrcpülni. A pi
lóták nem ismerhették a BAU
ER berendezést és a
nagynyomnsú vízsugár éppen
tclibe találta a helikopter haj
tóművét. A motor leállt és az
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. Júni~s 25-július 25· . .

1(jnn a fö{áe~n ...

FIGYELEM!
Újra régi helyén a növényvédőszerek, a műtrágyák és

egyes mez6gazdasági termékek, Gyomaendr6dön az end
r6di részen a 21-es háztartási boltban.

Növényvéd6szer ajánlatunk:
Rovarölőszerek: Decis, Pirirrwr, Fendona,
Gomba elleni szerek: Dithone, Miltox special, Cupro

san.
Lisztharmat ellen: Fundazol, Rubigan 12 EC. Karatha

ne.
Burgonyabogár ellen: Bankol. Sevit.

A fenti termékek a gyomai részen a Kossuth úti Vas
boltban is megvásárolhatók. Tanácsadással is szolgálva
várjuk kedves vásárlóinkat

Gold Star 4 fejes vídeo 29.900,-
Funai 51 cm-es színes tv 24.900.-
Funai 51 cm-es TXT-s színes tv 28.800.
Funai 37 cm-es színes tv 19.900.
Funai 37 cm-es TXT-s színes tv 24.900.
Elekta 51 cm-es színes tv 24.700.
EJekta 51 cm-es TXT-s színes tv 27.900.-
Elekta 37 cm-es színes tv 19.700.-
Akai EDF 260 videorekorder 25.900.-
Akai VSP 88K videolejátszó 14.900.-
Philips E-195 videokazetta 285.-
MaxelI XL-II audiókazelta 180.-
Philips C 60 audiókazetta 75.-
Philips C 90 audiókazetta 85.-

Most valóban érdemes vásárolni!
.Cún: Gyomaendrőd,Fő út 181/1.

Június 1-tól10.000forintfelett műszaki
cikkekre előlegbefIZetése nélkül

vásárolhat részletre!
Kárpotlásijegyet napi áron

beszámítunk!

A gyomaendrődi műszaki

szaküzletének akciós árlistája:

ilf.

ft/loo kg havonta. Itt vélemé
nyem szerint különös jelent6
sége lenne az összefogásnak.
Sajnos a termel6kkel beszél
getve itt problémák várhatók,
f61eg a fajták közti különbség,
a mennyiség mérése és elszá
molása és a min6ség vonatko-'
zásában.

Uraim, ha másra nem is,
legalább erre a közös érdekek
figyelembevételével szövet
kezni kellene. A búza értéke
sítés lehet6ségér61 ~ el6z6
számban szóltam. Uj fejle
mény, hogy a Békés Megyei
Gabonaforgalmi Vállalat
meghirdette búza vásárlási
szándékát, úgy hogy az árak
ról kés6bb dönt. Az árpa árait
viszont meghirdette. Ezek sze
rint telephelyre beszállítva az
árpáért 10 munkanapon belül
700 ft/100 kg árat fizet. Ha
valaki az áru átvételekor azon
nal pénzt kér 660 ft/l 00 kg árat
fizet.

A legközelebbi felvásárló
telephely Gyomaendrőd tár- .
ház, Lévay u. 2. szám.

Ajánlom az el6zetes meg
beszélést és szerz6déskötést.
Jelenleg a környéken szalma
hiány van, tehát aszalmának
értéke lesz. Ha bálázza, körbá
lázásra csak a hosszú szálú
szalma alkalmas. A többit öm
lesztve, vagy kisbáIás formá
ban lehet betakarítani.

Ajánlom becsüljék meg a
szalmát, mivel abból is szűk

termés várható.
A vetésváltási, talajművelé

si feladatokról a múltkor szól
tam. Jó betakarítást kívánok
mindenkinek.

Megyeri Istvánné
és családja

Köszönetet mondok
mindazoknak, akik

fájdalmamban osztoztak
és édesanyám

özv. Cselei Endréné
(Mikó Mária)

temetésén 1993. június
21-én résztvettek.

...most következik a kalá
szos gabonák aratása. Az
aszály miatt az aratás valószí
nűleg hamarabb lesz, mint
ahogy a biológiai érésid6 ezt
indokolttá tenné. A határt jár
va megállapítható, hogy leg
nagyobb kárt a tavaszi árpa
szenvedte. Az 6szi búza gyö
kere a terület többségén még
nem szakadt fel, a tavaszi ár
páé viszont igen. A zabvetések
igen ritkák és gyomosak.

Az aratás megvalósításánál
aj{mlom a kÖ'fetkez6ket figye
lembe venni:

1. Lehetőleg a szárítást el
kell kerülni. A környéken ki
alakult árak szerint 100 kg bú
zára vetítve l % vízelvonás
14-15 ft-ba fog kerülni. Mivel
a termény 14-15 % víztarta
lomnál tárolható és adható el,
biztonságosan a betakarítás
;;:ori nedvességtartalom meg
választása nagyon fontos.

2. A szemestermény szárí
tókkai egybeépített tisztító
rendszerek a tisztítás során l-2
% víztartaimat tudnak elvonni
a szellőztetés és a nagy ned
vességtartalmú szennyez6dés
elvonásával. !Ez 100 kilog
rammonként 11-12 forintba
kerül.!

3. 17-18 % aratáskori ned
vességtartalom felett az aratá
si /kombájn/ veszteség nagyon
megemelkedik. Különösen
harmatos reggeleken lehet ezt
megfigyelni. Ha gyomos az
aratandó terület erre különö
sen figyelni kell.

4. Külön gondot fogjelente
ni a termények tárolása Kezd
kialakulni az azonnali átvétel
és fizetés rendszere, de a ter
mel6k többségének fel kell ké
szülni a tartós /30-ffJ napos/
tárolásra. Ezzel az árbevételt
jelentősen lehet növelni. A tá
rolási díj várhatóan a tsz-ek
szemestermény szárítÓt mel
letti zárható tárolókban 8-10
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Lakatos leverette a lakatot
A közelmúltban furcsa dolgok történtek a felszámolás alatt

álló Gyoma Kötőipari Szövetkezet területén. A cég egyik volt
épületét Lakatos Gyula, iIJetve a Lakatos Co. Ltd. vásároIta
meg, még múlt év májusában. A Lakatos-féle nyomda emel
lett már hónapok óta bérelte az azóta már értékesített varro
da épületét. Az egyik reggel a varrodához vezető kapun
lakatot találtak. Mit volt mit tenni Lakatos leverette a laka-
~L -

Bármilyen jellegii földmunka az itt
látható gépekkel

Bt.

mindenképp elfogadom a bíró
ság döntését, és annak szellemé
ben fogok eljárni - mondta
Lakatos, aki az említett lakatle
vágással kapcsolatban még
megjegyezte: - Ugyanolyan jo
got éreztünk ahhoz, bogy a la
katot eltávolítsuk, mint amilyet
a felszámoló érzett akkor, ami
kor lezárta a kaput...

A Békés Megyei Bíróság
meghozta döntését, mely sze
rint "a bíróság Lakatos Gyula
kifogását minden tekintetben
elutasítja" Lakatos tehát kiköl
tözik...

Útépítés
szennyvízcsatorna-építés

tervezés

~ lkot-luvENjJ B T
PROMINENTBT. Gyomaendrőct

Kossufh u. 18.

TeltJfon (67) 86-479

bizonyos április 27 -i árverés
időpontjábanmár lejárt, viszont
tájékoztatta a felszámolót, hogy
az árverés után 4 órával már te
lefonon banki igérvényt kapott

Ennek ellenére a Gyomai
Kner Nyomda Kft-vel kötötték
meg a szerződést. Igazamat bi
zonyítandó, azonnal a bíróság
hoz fordultam, mert úgy látszik,
hogyazelővásárlási jog nem
működik ebben az országban.
Ha a bír6ság nem nekem ad iga
zat, akkor a törvénytárból töröl
ni kell az elővásárlási jog
intézményét. Mindemellett

H.E.
~~~~~~~~~~~~w~~w~w~~
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hetnek be. Azóta Lakatos dol
gozói engedély nélkül tartóz
kodnak a szövetkezet területén.

- Annak ellenére, hogy nincs
érvényes bérleti szerződés a La
katos nyomda éppúgy használja

- a már eladott varroda épületét
Arra várunk, hogy Lakatos ki
költözzön a Kner Nyomda által
megvett ingatlanból, erre azon
ban mindeddig nem vott hajlan
dó. Ha másképp nem, úgy
rövidesen hatósági eszközök
höz leszünk kénytelenek folya
modni. Lakatos egyébként a
bírói végzés eredményétól teszi
függővé a kiköltözést - tájékoz
tatta a Szóbeszédet Kozák Imré
né.

- Igen is bírósághoz fordul
tam, mert az elővásárlási jogo
mat figyelmen kívül hagyták 
pana~zkodik Lakatos Gyula, a
róla elnevezett nyomda kft ügy
vezetője. Ezt a társasházzá nyil
vánított irodaépületet tavaly
májusban megvásároltam. és
ezzel elővételi jogot is szerez
tem az összes többi épületrész
re. A másik elővásárlási jogot
pedig akkor szereztem, amikor
béreltem a varroda részt, tekin
tettel arra, hogy több százezer
forintos beruházást végeztem a
bérelt épületben. A fűtést meg
csináltattam, kazánházat épít
tettem stb. Sőt a bérleti
szerződésben is szerepel az el
ővásárlási jog...

Lakatos Gyula elmondta,
hogyabarikgaranciája azon a

Kozák Imréné a szövetkezet
felszáillolóbiztosa tájékoztatta
a Szóbeszédet a két cég között
kialakult vitár6I. Kozákné el
mondta, hogy április 27-én im
máron harmadik alkalommal
volt nyilvános értékesítésa szö
vetkezet több ingatlanára, köz
tük a varroda épületére is. A
pályázati kiírásban is szerepelt,
hogy a leendő vásárlónak iga
zolni kellett a fizetés módját,
illetve fedezetet kellett felmu
tatni az ingatlan megvásárlásá
hoz. Az emeletes raktárépületre
és a varrodára több vételi ajánlat
is érkezett

- Minden pályázó bemutatta
a fedezetigazolásokat, ám La
katos úr igazolását nem tudtuk
elfogadni. Lakatos papírja nem
felelt meg a pályázati kiírásban
felsorolt feltételek egyikének
sem. Megtörtént a nyilvános ér
tékesítés és a raktárra, valamint
a varrodára a Gyomai Kner
Nyomda Kft-vel kötöttünk
adás-vételi szerződést. Lakatos
pedig bírósághoz fordult, meg
történt a meghallgatás, ám a bí
rósági végzés még nem érkezett
meg - mondja a felszámolóbiz
tos.

Megtudtuk Kozáknétól,
hogy a Lakatos cég által hasz
nált varroda épület bérleti szer
ződését még a nyilvános
értékelés ellőtt felmondták, s jú
nius l-tól a szövetkezet terüle
tére csak a dolgozók és a külön
engedéllyel rendelkezők lép-

A Stop Shop Divatáru
Üzletben a legújabb

divat szerint
felöltözhet!

Fürdőruhák,

virágmintás
nyári ruhák,
divatos bermu
dák,
top-ok!

Stop S/wp Divatáru.,
Gyomaendrőd,

Bajcsy lL 45.

Nyári vásár a
Turul

Cipöboltokban,
Gyomaendródőna Fő út 187. szám alatt, és

Kondoroson a buszállomáson!

Nyári női és gyermekcipők

30-50 %-os kiárusítása,
amíg a készlet tart!
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rágalmazó levéllel neln
foglalkozunk - mondta az elnök

, A Gyomaendrőd és Vidéke
Afész május 24-i küldöttgyú
lése el6tt a küldöttek egy öt
aláírással ellátott tájékoztatót
kaptak kézhez, melyben az
aláír6k felhívják a figyelmet
az alábbiakra:

" 1993. már~iu,s végén
megtartotta az AFESZ éves
részközgyúlését. Sajnos, a
szokatlan meghívási forma
(nem kaptak a tagtársak sze
mélyre szüle meghív6t) miatt

. a tagság dönt6 többsége /kb.
90 %/ nem tudott részt venni a
részközgyűlésen. Az. elmúlt
napokban megkaptuk az áfész
küldöttgyúlésére sz616 meghí
v6t, hasonlóan szokatlan mó
don, nem kapJunk írásbeli
tájékoztat6t! Ugy érezzük,
hogya nagy titkol6zás miatt,
szükséges a tagtársat is tájé
koztatni a részközgyűlési kör
ze/ünkben elhangzottakr61.

1. Aráfész 1992. évi vesz
tesége 47 milli6 forint

2. Az eladott ingatlanokból
befolyt pénzt felélték.

3. Az 1992. évre tervezett 2
milli6 forint nyereség tervezé
sekor már látszott a 47 milli6
forint veszteség - szól az igaz
gat6ság beszámol6ja. 50 mil
li6 forinttal félretájékoztattak
bennünket.

4. Ebben a nehéz helyzet
ben az igazgatóság az els6 ne
gyedévben egyszer ülésezett.

5. Egyes igazgatósági tagok
és vezet6 beosztású dolgoz6k
részére zárt körben üzletek ke
rültek kiadásra. valamint el
adásra. A bérleti díjak
összegét, ingatlanok értékét az
igazgat6ság dönti el - tehát
egym.~nak döntik el.

6. Ot évig nem kívánnak az
üzletrészért osztalékot fizetni.
Ezek figyelembevételével az
alábbi javaslatok hangzottak
el:

- Vagyontárgyak eladásár61
a küldöttgyűlés dönthessen
csald

- Ha döntés született ingat- .
lan eladásáról, javasoljuk,
hogy a vásárló csak üzletré
szért szerezhesse meg az in
gatlant. Igy lesz csak
forgalomképes az üzletrész,
amit most csak kötelezettsé
gek terhelnek, de javaslatunk
elfogadása esetén pénzt fog
érni tagjainknak.

- Minden egységet nyílt
versenytárgyaláson kell meg
hirdetni.

- Ki kell vizsgáltatni az
1992. június l-t61 bérletbe ,
adott egységek helyzetét. va
lamint az eladott ingatlanok,
fogyóeszközök eladását!

- Lehet6séget kell biztosí
tani azon tagjaink részére,
akik a Kner Imre Gimnázium
és Kereskedelmi Szakközép
iskola által alapított alapítvá
nyon keresztül,
üzletrészükkellávánják támo
gatni a jövő keresked6it.
Osszefogva ingatlanba kivi
hessék üzletrészüket.

Gondoljuk, hogy az ön kör
nyezetében is több kétség me
rül fel. Ezért kérjük, hogy a
killdöttgyűlésen támogassa a
tagsági érdekeket! "

- Megalapozatlan rágalma
zásokat tartalmaz a levél,
melyben szerepl6 javaslatok
egy része kifejezetten kárt
okozna a szövetkezetünknek 
mondja dr. Kulcsár Lászlóné
elnök. - A levél írói nem isme
rik a szövetkezeti törvényt, és
a szövetkezet alapszabályával
sincsenek tisztában. Az igaz
gatóság mindig is az alapsza
bály szerint járt el, s6t a
felügyel6 bizottság a bérbea
dásokat megvizsgálta és a
megállapításokr61 a killdött
gyűlésnek beszámolt. A bi
zottság semmiféle
elmarasztalót nem állapított
meg. Az említett levél tartal
mával éppen ezért az· áfész
nem kíván foglalkozni -'
mondta végül az elnökasz
szony..

WA Tr Vi//amosípari Gmk.
Gyomaendr6d. Fő út 214.

Telefon: 67/386-358
Villanyszerelési anyagok
(lakossági és ipari jellegű)
fIáztartásigép-aTIkatrészek
(bojler, mosógép, centrifu
ga, stb.)
Szervízünkben háztartási
gépek javítása és
villanymotor tekercselés.
Villanyszerelés

WATT Villamosipari Gmk

F~~-~=-~==~~~=-~~
. ,

I . A Tisza-Reorg Kft, mint a I
i gyomnendród.i Béke TszfelszámDlója i

: 500 ezer tasak befőzésí :
I gumígyűrűt ajánl I

: eladásra tasakonként 5 :
I f6ríntos áron! fi
fi Érdeklődni: Gyomaendrőd, ;.
I Endrődi u. 5. Telefon: I
I 67/386-533 i
L~~~_~ ~ ~~~

"
Mondja marha,
miért oly bÚS,
OLCSóBB A ZÖWSÉG, m.in.t a hús?!

A köze1.múItban megnyilt ÉDENKERT
zöldség-gyümölcs kereskedés bó

áruvá.lasztékkal és kedvezőárukkal
szombaton és vasárnap is váJja
nemcsak vegetáriánus vásárlóitI
Gyomaendrőd,Kossuth u. 18.

. "''-------------------~



Az amerikai elnökkel már találkozott...

A gyomai és endrődi születésü írók, költők és színészek között néhány híres po
litikai személyiséggel is büszkélkedhet városunk, hogy az utóbbiak közül csak né
hányat említsünk: a gyomai Keserü Jánosné vezette a Könnyüipari
Minisztériumot, Pál Lénárd többek között az MSZMP KB tagja is volt az elmúlt
rendszerben, most pedig az endrődiszármazású Latorczal János Miklós Irányítja
az ipari tárcát. Alábbi cikkünk szereplöje bizonyára nem neheztel az előbbi felso
rolás mia~t, melyet talán majd egyszer azzal egészíthetünk kl, hogy az Amerikai
Egyesült Allamok külügyminisztere is gyomai származású. Hogy-e merésznek tü
nő feltételezésünket mire ls alapozzuk, az rövidesen kiderül...

H.E.

1993. május

A gyomai egyetemista Was
hingtonban is igyekszik nyo
mon követni a magyar bel-és
külpolitikát. Egy számítógépes
szolgáltatást igénybe véve S-6
elektronikus újságot olvas a
monitoron. A hazai hírek egy
napos késéssel, de megérkez
nek.

Évfolyamtársaival gyakran
megfordul az amerikai kong
resszusban, ahol módjuk van a
szenátorokkal való eszmecseré
re is.

- Bill Clinton elnök, két nap
pal a beiktatása előtt, január 18
án ellátogatott egykori
egyetemére, ahol az őt ünneplő

diákokkal kezet fogott, s nekem
is módom volt gratulálni neki.

Az amerikaiak az 1989-es
magyarországi változás elindí
tását rendkívül szimpatikusnak
tartják, ám mostanában legin
kább csak a szélsőséges hazai
megnyilvánulásokat ismerik. A
Csurka-féle nézetek gyakran
szerepelnek az itteni sajtóban
is. Fontosnak ítélik a magyaror
szági változásokat, ám ennél ki
emelte bben kezel ik
Lengyelország és Csehország
problémáit. Mindenesetre tény,
hogy nem az amerikaiak fogják
megoldalli a mi bajainkat,
mindamellett, hogy gazdasági
lehetőségeinket igen pozitívan
ítélik meg - nyilatkozta la
punknak a leendőgyomai diplo
mata.

Csaba Gábor, az amerikai egyetemista,
tanársegéd

I LAP
zól és
beszél !

külpolitikacsi
nálást tanuIc I

mányozom 
mondja Csaba
Gábor, aki ne
ves tanárjaival
is büszkélked
het. Órákat ad
például az USA jelenlegi ENSZ
nagykövete, a CIA volt igazga
tóhelyettese, és az USA volt ro
mán nagykövete, hogy csak
néhányat említsünk a sok neves
szakértő-tanár közül. Vizsgák
ritkán vannak, inkább házidol
gozatokat kell írrú, és leginkább
a saját önálló kutatásokra helye
zik a hangsúlyt

- Emellett hobbiból németet
tanítottam a diákoknak, most
pedig egy tanársegédi állást is
kaptam a történelem tanszéken,
ahol heti két alkalommal elsős

egyetemistákat tanítok majd eu
rópai történelemre - mondja
Csaba Gábor, aki mindenképp
meg akarja szerezru a doktorá
tusi (Phd) fokozatot, s ezért
újabb négy év tanulásnak néz
elébe különbözőamerikai egye
temeken. Ha mipden sikerül,
akkor három lehetőség áll előt

te: vagy egyetemi tanár lesz,
vagy valamelyik szervezet
(ENSZ, Világbank, stb.) mun
katársa lesz, de éppúgy érez
kedvet a magyar diplomáciában
való közreműködéshez is.

Szó- Beszéd

tani külügyminiszter Je:.
szenszky Géza, aki Csaba Gá
bor tanára volt az egyetemen, jó
ajánló levelet adott. De minden
bizonnyal inkább a tudás és a si
keres nyelvvizsga döntött.

Üröm az örömben, hogy
pénzt a kint megélhetésre és a
tandíjat egyik egyetem sem fi
zette, illetve vállalta. Az ameri
kai tanulmányok egy évben
mintegy 23-25 ezer dollárba ke
rülnek.

- Különböző alapítványok
hoz fordultam, parlamenti kép
viselőket kerestem segítséget
kérve. Egy hónapnyi keresgélés
után az egyik alapítvány 10 ezer
dollárt ajánlott, amennyiben
tandíjmentességet kapok. Leve
Iet írtam mindkét egyetemre, és
a Georgetown jelezte vissza,
hogy tandíjmentességet kapok.
így hát múlt év szeptemberében·
repülőreültem és irány az USA.
Európai diáktársakkal az egye
tem mellett béreltünk egy lakást
és elkezdtem a tanulmányokat'"
Egy 150 tantárgyat tartalmazó
listáról lehetett kiválasztarú az
érdeklődési körömbe tartozó
tárgyakat, így többek között az
USA és a volt Szovjetunió hi
degháború utáni kapcsolatát, a
nemzetközi kapcsolatok elmé
letét, Kelet-Európa 1989-es for
radalmait, a fejlődő országok
külpolitikáját és az amerikai

A leendő gyomai
diplomata

12

Elöljáróban csak annyit,
hogy a washingtoni George
town Egyetemen végzett a je
lenlegi amerikai elnök Bill
Clinton is. Ám a nagymúltú in
tézmény nemcsak erről híres: a
hallgatói között találunk egy
gyomaendrődi fiatalembert is.
Csaba Gábor (25 éves) 1992.
szeptembere óta ösztöndíjas
ként tanul diplomáciát az ame
rikai főváros egyetemén. Csaba
Gábor most iskolai szabadságát
tölti itthon, s az elmúlt időszak

eseményeiről, valamint tervei
ről számolt be a Szóbeszédnek.

A fiatalember a budapesti
közgazdaságtudományi egyete
met végezte el múlt év júniusá
ban a nemzetközi kapcsolatok
szakon. A diplomamunkájának
címe - mi is lehetett volna más
- az "Amerikai demokrácia:
múlt-jelen-jövő".A diploma
munkajól sikerült, hiszen vörös
diplomát hozhatott haza.

Közben azonban két ameri
kai ösztöndíjra is pályázott. A
bostoru Harward Egyetem dip
lomáciai és nemzetközi-jogi
1.'Urzusára és a washingtoni Ge
orgetown Egyetemre jelentke
zett még 1991. novemberében.
Sikerrel: mindkét intézménybe
felvették annak ellenére, hogy
mindkét helyen tizenötszorös
volt a túljelentkezés. Valószí
nűleg az is segített, hogya mos-
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APREMIUM
takarékbetét váltásával évi bruttó 38 %

is· elérhető!
Magán és jogi személyek ré,szére.

Jöjjön be hozzánk, MEGERI!

Kirendeltségeink:
Gyomaendr6d, F6 út l/l. 67/386-881 Murony, Földvár u. 4.
Gyomaendr6d, Kossuth u. 30. 66/341-704

67/386-202 Békés, Piac tér 5.
Hunya, Pet6fi u. 3/1. 66/341-559 .

67/388-013 Bélmegyer. Pet6fi u. SI.
Köröstrrcsa. Kossuth u. 20. 66/350-136

66/382-230 Békéscsaba, Gábor köz 2.
Mez6berény. F6 út 8. 66/326-762

66/352-279 Budapest, II. Pitypang u. 6.
Csárdaszállás, Pet6fi u. 15. 1/188-4196

66/357-015

I I ..
Itt van a

PIRAMIS takarékbetét,
nettó 16,5 % kamat is elérhető, a végén

sorsolás!
ENDRŐD és VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETI
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Anyertesek

Keresztrejtvényünk helyes megfej
tését leve1ez61apon kéIjük beküldeni
július IS-ig a Szóbeszéd Szerkeszt6
ségének címére (5500 Gyomaendr6d,
Kossuth u. 18.). A helyes megfejtést
beküld6k között a Liget-Fürd6 által
felajánlott 4 személyre szóló, családi
strandbeléptJt, egy kétszemélyes belé
pót sorsolunk ki, a harmadik helyezett
pedig egyJó részére kap ingyenes be
léptJt, amely szeptember 30-ig érvé
nyes. A nyertesek nevét a Szóbeszéd
júliusi számában tesszük közzé.

Májusi keresztrejtvényünk helyes
megfejtése: Ne külsó szépségeddel
tündökölj, hanem a tetteid legyenek
szépek.

A helyes megfejtést beküld6k kö
zött a Profisoft Számítástechnikai
Betéti Társaság által felajánlott aján
dékokat sorsoltuk ki. Tokai Gréta
(Gyomaendr6d, Könyves K. u. 8.) 1
doboz 3M típusú floppy1emezt nyert
1238 forint értékben, Csík Imréné
(Gyomaendr6d, Attila u. 2/1.) olva
sónk pedig egy }OOO. forint értékű

floppylemez-tartó doboznak örülhet.
A számítástechnikai szakkönyvet,
mint hannadik díjat Dinya Erika
(Gyomaendr6d, Mátyás u. 14/1.) kap
ja. Anyertesek - akiknek gratulálunk.
- az ajándékokat a Profisofi BT. üzle
tében, Gyomaendr6dön a F6 út
173/179. szám alatt vehetik át.

Anyeremények
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ÓKORI B.ÖLCSESSÉG
;; Cicero (i.e. 106(3) római szónok, író és politikus egyik bölcs megállapí
(ása olvasható a rejtvényábra fő soraiban. Megfejtésül a vízsz. 1., afügg. 38
~ 39. számú sarok megoldását kérjük beküldeni legkésőbb július 10-ig.
..'

'~ vízsZINTES 1. Cicero megáUapftásának els6 része. 14. Eszményi, mintaszenl. 15. Más
ú,tvonalra irányít. 16. Igekötó. 17. Gyötrelem. 18. Fóvárosi sportklub. 19. Ma már kevésbé
~mert játék. 20. Arab férfinév. 22. Televíziós (kép) technika. 25. Rengeteg. 26. Id6sebb nd.
2$. Létezik. 29. Id6egység. 30. Féligvele(l). 31. HegycsúcsJapánban. 33. Súlyegység. 35. Római
s~mok, az összegük: 601. 36. Szén-monoxid. 37. A földre esik. 40. NévelCvel: három tagú
~port. 42. Az ... az 6ceánig (Ady vers). 43. Betegség és gyakori halál-<Jk. 46. Biztosító intézet.
48· Az 1920-as évek szovjet gazdaságpolitikája. 49. Megszólftás lehet. 50. Svéd város Stock
f;I;olmtól nyugatra. 53. Mindennapi "társunk". 54. Az egyik szüld. 55. Szomorú. 57. A függ.
@-mal: határozói ragpár. 59. KÖZSég,Aggtelek közelében. 61. Bizony - a Halotti Beszédben.
9.2. Kedvtelésből tartott kis kutya. 64. Irországi terrorszervezet. 65. A hét vezér között találjuk.
6c7. Pusztai részlet(!). 68. Nagy állóvfza francia-svájci határnál. 70. Antiszeptikus gyógyszer.
~; FüGGŐLEGES 1. Nagy olasz város. 2. Település a Bódva partján. 3. A germánium
~~gyjele. 4. A Szovjetúnió - ma. 5. A zöld sz(nárnyalata. 6. Az egykori Asszír Birodalom
~városa. 7. Kétségben van(!). 8. Szemmel érzékeid. 9. Egyetemi kar. 10. Hat kétharmada(!).
\ 1. A neon és a bór vegyjele. 12 A Maros megyei Keresd község román neve. 13. Közép-spa-
nyolországi város. 18 monda (SZÓbeszéd). 21. Magához ..., odaszólft. 23. Igen - oroszul. 24.
~chfvum. 27. A1ea est (a kocka el van vetve). 29. Történelmi éra. 32. Megvesztegethetd.
~)'1-. Keserllen haragos, gúnyos. 35. Két kis ország, Ciprus és Luxemburg autóinak jelzése. 37.
Chilei kikötőváros. 38. A vízszintes 1. számú sor folytatása. 39. Cicero megállapftásának
~fejező része. 40. Francia hftügynökség. 41. Halpete. 44. Pedagógiai tevékenység. 45. A
Wipfolt sötét magja. 47. Teljesen, hiánytalanul. 50. Bútorda(ab. 51. Az SZTK el6dje. 52.
ijetalcarftani, gabonát vágni. 56. Ugyanis, röv. 58. KérddfV egyik rovata lehet. 59. Uralkodói
I(~rosszék. 60. Pólus. 63. Lásd a vízsz. 57. számú sort! 64. Japán város az !zu-félszigeten. 66.
Qunántúli csatorna. 69. Ingdarab(!) 70. A molibdén vegyjele. 71. A portugál és a német
g~pkocsikjelzése.



1993. június Szó- Beszéd 15

A födíjat nyert mti

AKner-rajzpályázat
nyertesei

Aláírás: , .
---_.-----_.--._---------------._------.--_ _~

30 mázsa szén jutányos áron eladó.
Érdekl6dni: 386-762, reggel vagy es
te.

Lakó-és középületek tervezését
vállalom. Beinschróth Mária okleve
les építészmérnök Gyomaendr6d,
Csokonai u. 21.

1 szoba összkomfortos ház eladó.
Gyomaendr6d, Lehel u. 17. szám. Ér
dek16dni a helyszínen.

Ujszení állapotban lév6 6 darabos
konyhaszekrénysor eladó 15000 fo
rintért. Gyomaendr6d, Kazinczy F. u.
111.

Veszek újszení 2 ütem\! Wartbur
gOL Telefon: 671386-815

Hirdessen Békés, Szolnok, Csong
ráa.megyei SZUPERINFÓBAN.
Gyomaendr6d, F6 út 186. Andi Divat
Ugyanitt kulcsmásolás n)'ugati autók
hoz is!

Akácméz eladó 180 ft/kg. Gyoma
endr6d, Honvéd u. 7. Érdekl6dni 16
óra után.

Méretarányos teriiletmérés és szá
mítás polárisplaniméterrel - vámtaná
csadás. Juhász Mihály Gyomaendr6d,
Somogyi Béla u. 6.

AlJást hirdetünk: kémia-bármely,
rajz-bármely, tesInevelés és történe
lem szakos tanárok részére. 2. sz. Ál
talános Iskola Gyomaendr6d, H6sök
u.45.

Társközvetítés katalógusból! Be
mutatkozó levél és válaszboritékérttá
jékoztatom. "APHRODITE"
Társkeres6 Szolgálat Gyomaendr6d,
PF: 48.

, Símson S51B tpusú segédmotor
igényesnek eladó. Erdekl6dni: Pintér
Zoltán Gyomaendr6d, Radnóti u. 2.

Teherkocsi alkat részek , izzók, sZl!
r<Sk, ékszíjak, olajak kllphat& Gyo
mán a régi Volántelepen, az új
alkatrészboltban.

Gyomaendr6dön a Bartók Béla u.
46. szám alatti családi ház sürg6sen
eladó. Érdekl6dn.i: Öregsz616. Álmos
dombu.16.

Minden korosztály talál kedvére
valót a "Koldus és Királyfi" boltban.
Térjen be hozzám! Szeretettel várom!
Gyomaendr6d, F6 út 176.

Ingyenes az apró!

2 és fél éves fajtiszta, törzskönyv
nélküli rajzos németjuhász szuka el
adó 1500 forintért. Gyoma, Pásztor 1.
u.26/1.

Kecsegési holtág kiils6 részén 860
négyzetméteres telek eladó. Érdekl6d
ni: Kerek Lajos Gyomaendr6d, Mun
kácsy u. 12.

A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak: az
olvasóknak: az 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
következ6 címre: Szó-Beszéd Gyomaendr6d, Kossuth u.
18. A hirdetések szövegéért felel6sséget nem vállalunk!

Egy apróhirdetés szövege nem tartalmazhat tizenöt
(15) szónál többet!

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

Asztalos munkát váJJalunk, meg
rendelhet61c: ajtók, ablakok, feny6 bú
torok. Gyoma, Bánomkerti u. 16/1.

Menyasszonyi ruhámat olcsón köl
csönadnám. Vetésiné Geszti ildikó
Gyomaendr6d, Ságvári u. 3. 5500.

353 típusú Wartburg személygép
kocsi m\!szaki nélkiil.felújítottmotor
ral eladó. Érdekl6dni: Garai
Gyomaendr6d, Munkácsy u. 13.

"Veterán" üzemképes 500-as Tra
bant combi eladó. Érdek16dni: Tóth
Endréné Gyomaendr6d, Áchim u. 12
14.

Ingyenes apróhirdetések

Skoda lOO-as és 10 darab 18 kere
tes nagybacanádi méhkaptár eladó.
Gyomaendr6d, Sallai u. 5.

Vennék használt, jó állapotban lé
v6pianínót. Érdekl6dni: BabeczJános
Gyomaendr6d, Vásártéri ltp. 32/A.

Számviteli végzettséggel, húsz
éves gyakorlaual, lehet61eg Gyoma
endr6dön állást keresek. Ajánlatokat
"Könyvvitel" jeligére a Szóbeszéd
címére kérek.

Két és fél szobás gázos, telefonos
földszinti lakás + garázs eladó. Érdek
16dni: Gyomaendr6d: Ifjúsági 6/2. Te
lefon: 386-347

Erdősi Klára, Hajdú Helga,
Herter Róza, Homok Jl.J.dit,
Homok ,Mária, Jenei Eva,
Kovács Agnes, Kun Ildikó,
Lovas Beáta, Majoros Adri
enn, Majtényi Máté, Me
gyeri Csaba, Mészáros
Nikoletta, Nótári Krisztina,
R.Na~y János, Schwalm
Gergo, Szmolnik Péter,
Szurovecz Csilla, Terdik
J>ároly, Timár Ágnes, Tóth
AgT}es, Varjú Anita, Vasz
ko Akos, We,idmann Edit

2. számú Altalános Isko
la

Bencsik Mihály, Bíró
László, Bóczér Bálint,
Cs.Nagy Áj;nes, Csikós
Anikó, Csikos Irén, Farkas
Edina, Galgóczi Krisztina,
Károlyi Anita, Kis Tamás,
Knapcsek Andrea, Kocsik
György, Koloh Alíz, Lu
kács -Edit, Maráz Alíz,
Nagy Attila, Oskó Ildikó,
Otvös Zsanett, Papp Lász
ló, Papp Lilla, Pelyva Erika,
Rácz Beáta, Stranszki Vik
tor, Szaniszló György, Szé
kács Beáta r Szilágyi Edit,
Szujó Anikó, Tóth Judit r

Uhrin Klára, Zöld László.
3. számú Általános Isko

la
Almási Anett, Bakor

Norbert, Balázs Beáta, Ber
ta Rita, Dógi Be,áta, Egri
Mónika, Giricz Eva, KISS
Zoltán, Kovásznai Nóra,
Kulik Anita, Maráz Alíz,
Mészáros István, Pap Ildi
kó, Rojik Zsolt, Sztanyik Ri
ta, Timár Katalin, Timár
Krisztina, Váradi Viktória.

A Gyomai Kner Nyomda
Kft. és a Kner Nyomdaipari
Múzeum által meghirde
tett rajzpályázat eredmé
nyét május 30-án a
gyermeknapon hirdették
Kir a pályamúvekból ké
szült Kiánítás megnyitó
ján.

Az 5 ezer for(ntos fódíjat
Molnár Mónika Eva (az 1. sz.
Általános Iskola 8. osztá
lyos tanulója), a 3 ezer fo
rintos díjat, Porubcsánszki
Zita (a 3. sz. Altalános Isko
la 8. osztályos tanulója), a 2
ezer forintos díjat Czafit At
tila (1. sz. Általános Iskola
4. osztályos tanulója), az l
ezer forintos díj~t Udvari
Me/inda (az 1. sz. Altalános
Iskola 6. osztályos tanulója)
kapta.

Otszáz forintos jutalom
ban részesült:

Csapó Béla (2. sz. Általá
nos Iskola 4. oszt?ly), Far
kas Szilvia (1. sz. Altalános
Iskola 4. oszt,ály), Szabó
Gabriella O, sz. Altalános Is
kola 4. o1>ztály), Oláh Zoltán
(2. sz. Altalanos Iskola 4.
Qsztály), Tóth Beatrix (3. sz.
Altalános Iskola 8. os?tály),
Diószegi Edit (2. sz. Altalá
nos Iskola 5. osztály).

A Kner Nyomdaipari
Múzeum különdíját,kapta
Róza Györgyi O, sz. Altalá
nos Iskola 7. Osztály).
Könyvjut~lmat kaptak:
1. számú All:.:l1ános Isko

la
Andódy Norbert, Balasi

Ilona, Bemschróth Károly,
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Két öngyilkosság
egy napon

Szerkesztőség: .
5500 Gyomaendröd, Kossuth u. 18.
TeVfax: 386-479
Kiad/'a: a REKLINE S1UDIÓ
Fele ös kiad6: Hornok Ernö
Szedés és nyomatás: SZARVASPRINT •
H-T. Kft.
5540 Szarvas, Kossuth u. 1a.
TeVFax: 31 1-084.
Ps1rN~~~tf~"t~at6: Hornok Péter

Homok Ernő

idegenforgalmi prospektust
készítene a városnak, s ehhez
az önkormányzati testület né
mi pénzzel is hozzájárult. A
hányatott sorsú Hajdút sem
akadályozta senki, hogy ilyen
irányú ötletet terjesszen az ön
kormányzat elé.

Igy azonban Hajdú mindkét
'említett megjegyzése tájéko
zatlanságát bizonyítja, ami új
ságot szerkesztő embertől

helytelen. Nem feladatunk
ugyanakkor minősíteni Hajdú
Híradóbeli rövid munkássá
gát, de úgy gondoljuk, hogya
sértődött szerkesztőlemondá
sa nem okoz hatalmas úrt a
tájékoztatásban. Az egész ügy
kapcsán - hogy az irodalom se
szenvedjen csorbát - Móra Fe
renc 19l3-ban megjelent Haj
dúk a harangöntésben címú
írása jut eszünkbe, mely sze
rint "a hajdú, aki a harang
öntésben szerepel,
kétségtelenül magyar tipus.
Nem bizonyos, hogya honfog
lal6kkal költözött be, de az bi
zonyos, hogy manapság igen
itthon érzi magát e hazában.
Ez az ország az, ahol mindenki
mássalfoglalkozik, mint ami
hez ért - no meg is látszik rajta.
Már tudniillik az országon.
amelyben a mézeskalácsosok
timárkodnak, a csizmadiák re-'
pü16gépet találnakfel, az ügy
védek szlJllJmolyt
termesztenek, a vincel/érek
bankot alapitanak. az orvosok
pedag6giát reformálnak. a ta
nárok börzéznek, a börziáne
rek mezlJgazdasági
szaklapokat szerkesztenek. a
polgármesterek értekezletet
imak Sandro Botticelli fest
ményeirlJl. afestlJk kártyabar
langokat gründolnak. a
képvisellJk álhfrlapir6skod
nak, az újságir6k beál/nak köl
tlJknek és a költlJk
vezércikkeket szerkesztenek az
ország miniszterelnökérIJI
mint hivatásos panamistá
r61..... (Akit az írás többi része
is érdekel, nézzen utána a
könyvtárban.)

JJj-{ajdú~a

fiarangöntés6en JJ

~ SZp
~ESZED

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Felelő. ozerkeaztő:

HomokErnö

Nem szokásunk a Gyoma
endrődi Híradóban megjelenő

írásokra reagálni, most mégis
kivételt tenni kényszeTÜlünk.
Hajdú László, ex-felelős szer
kesztő lemondása kapcsán a
Híradó májusi számában b6
teret szentelt saját ügyének, il
Ietve a közte és a polgármester
között kialakult viszonynak.
Ebbe beleszólni nem kívá
nunk, csupán megjegyezzük,
hogy a felelős szerkesztő bár
csak: minden más, inkább köz
érdekű témát ilyen
részletességgel taglalt volna.

Hogy most mégis közlen
dőnk van, annak egyetlen oka.
hogy Hajdú többször is említi
a Szóbeszédet különböző - ál
tala vélt - összefüggések kap
csán a polgármesternek
címzett nyílt levelében.

Először is azt írja. hogy a
polgármester "fél a város füg
getlen lapjának kritikájától is,
ezért sok információt els6dle
gesen annak ad ki." A taná
rember Hajdú téved: hogy a
polgármester mitől, vagy kitől

fél azt csak: ő tudja, de a Szó
beszédnek eddig önszántából
egyetlen -információt sem
nyújtott. Ezzel szemben a Szó
beszéd lapzárta előtt - minden
esetben - az aktuális ügyekben
tájékoztatást kér és kap a pol
gármestert6l.

Másodszor Hajdú, a szer
kesztő nehezményezi, hogy
"a GyomaendrődiNyár cÍInű

prospektus kiadásával is a
Szóbeszéd szerkesztőjét bízta
meg (mármint a polgármes
ter), engem (mármint Hajdút)
a hivatal és az önkormányzat
sajtójának szerkeszt6jét meg
sem kérdezett, hogy vállaI
nám-e?" A Szóbeszéd szer
keszt6jét nem bízta meg senki
az idegenforgalmi kiadvány
elkészítésével. A Szóbeszéd
kiadója, a Rekline Studió
nyújtott be az önkormányzat
hoz egy üzleti ajánlatot, mely
szerint a Gyomaendrődi Nyár
címú - kissé elavult - músorfü
zet helyett egy új, színes, ma
gyar-német nyelvű

~'!~'!~f:lx
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3. Telefon: (67) 386-614

Június 8-án Endrődön a Toronyi és a Selyem utca útkeresztc
z6désében két kerékpáros összeütközött. A Toronyi utcáról ki
hajtó biciklis nem adta meg az elsőbbséget. A karambol
következtében a szabálytalankodó kerékpárost agyrázkódns
gyanúja miatt a mentők kórházba szállított<ík:.

Június 14-én két öngyilkossághoz kellett kivonulniuk a ren
d6röknek Gyomaendrődön.P. F. a házának padlásán egy geren
dára akasztotta fel magát. Ugyanezen a napon találtak rá háza
szeneskamrájában V. P-re, aki szintén ezzel a módszerrel vetett
véget életének.

Június l7-re virradó éjszaka igen furcsa módon, de sikerrel
hatolt be valaki a Fészek presszóba. A vendéglő épületének
tetőcserepeit megbontva mászott be a padlásra, s így jutott be az
üzlethelyiségbe, ahonnan mintegy 40 ezer forint értékben ciga
rettát és néhány üveg italt lopott el.
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FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

Gránát a
híd alatt

Második világháborús lő- mal fojtntják a kotrást, ugyanis
szert tnlált a mederkotró gép a a helyszínen járt túzszerészck
gyomai Falualji holtágon át- szerint elképzelhető, hogy
ívelő, idén száz éves híd alatt. újabb lőszerek kcrülhetnek elő

A híd felújításán dolgozó az iszapból...
munkások némi aggo<blom- ( 3.oldal )

ARegős utcai kettős gyilkosság
Egy endrődi család tragédiája

....................;.Július 3-án este 11
óra tájban Budapesten
a Regős utca egyik la
kásában kettős gyil
kosság történt. Oláh
László ittas állapotban
késsel megölte volt fel
eségét Oláhné Márton
Margitot és a lakásban

tartózkodó román fia
talembert Nitru Pet-
rut. Talán kevesen
tudják, hogy Oláh
László és a meggyil-
kolt feleség ep.drődi

származású... Irásunk:.. :... : :i;:r:':(ö:::::::::;;;;;tt:
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Július 3-án este 11 óra tájban Buda
pesten, Gazdagréten a Regős utcai
egyik háztömb harmadik emeleti laká
sában kettős gyilkosság történt. O/áh
Lász/óittas állapotban késsel megölte
volt feleségét O/áhné Márton Margitot

és a lakásban tartózkodó román fiatal
embert, Nitru Petrut Talán kevesen
tudják, hogy Oláh László és a meggyil
kolt feleség, Márton Margit endrődi

származású. Összeállításunk a tragi
kus esetről készült.

Egy endrődi család tragédiája

A Regős utcai kettős gyUkosság

Al. utolsó kép Margitról

A július 5-i hétfői újságok
mindegyike hírt adott a gyil
kosságról.Oláh László 38
éves rokkantnyugdíjas szom
bat éjjel fél II tájban már ka
patos volt Ez ideig még nem
tisztázott okból egy, a szovjet
hadseregben rendszeresített
Kalasnyikov bajonettel sz[-

venszúrta volt feleségét Már
ton Margitot, valamint az ép
pen náluk időző 30 éves
román férfii, Nitru Petrut

Mi csak ajtócsapkodást
hallottunk - állítja az egyik
szomszéd. - Aztán jött a ren
dőrség. Tudtuk, hogy Oláhék
nem élnek' 'rendesen", olyan
zűrös volt minden körülöttük.
De részleteket nem tudok. 
mondta az egyik szomszéd a
Pesti Riport című lap újságíró
ján*.

En nagyon szerettem Babit
- mondja a másik szomszéd
asszony, a gazdagréti tízeme
letes ház egyik lakója. 
Nagyon rendes asszony volt,
és nem igaz, hogy foglalkozás
nélküli, amit az újságban ír
nak, mert igenis dolgozott,
számítógépes munkát végzett.
Oláh Laci egyszer csak inni
kezdett és odahozott egy n6t,

Ildit, aki terhes lett Tulajdon
képpen emiatt váltak el, és ak
kor még Babinak, azaz
Margitnak nem volt senkije.
Azt mpndta, nem bírja így az
életet, Laci meg azt mondta,
hogy legszívesebben két hétig
Margittal élne, két hétig lldi
vel. Mindehhez pedig a két

aranyos gye
rek, az ötéves
és a tizenkét
éves fiú, akik
rengeteget
szenvedtek
ettől a hely
zettől. Ildi vé
gül elköltö
zött, és Babi
megismerke
dett ezzel a ro
mán fiúval, de
igazán nem
lehet monda
ni, hogy a fiú
sokat tartóz
kodott volna
ott. Úgy volt,
hogya gyere
keket elviszik

a nagymamához szünidőre,

igazán rájuk fért volna egy kis
nyugalom., lldi elköltözött az
anyjához Obudára, Margit ja
vasolta, hogy adják el a lakást
és költözzenek szét, de Laci
ezt semmiképpen nem akarta.
Hogy mit akart, nem tudjuk.
Azt sem tudjuk, miért volt baj,
hogy Babi talált magának vég
re valakit, hiszen Laci volt az,
aki félrelépett...

Az Esti Hírlap július 6-i
számában "Ez kérem, halott
gyalázás!" címmel jelent meg
egy írás. "A Munkaügyi Mi
nisztériumon kint lobog a fe
kete zászló. Halottjuk van és
felháborodottak. A meggyil
kolt asszony, a minisztérium
dolgozója volt, bár több lap
azt írta róla, hogy foglalkozás
nélküli.

Nem értem az egészet. Ret
tenetes. Ez halott gyalázás!

Ilyesmit írni arról a halott éde
sanyáról, aki évek óta két
gyermeket nevel egyedül?
Hogy munkanélküli, hogy éle
te harmincnégy éve alatt nem
volt bejelentett munkahelye?
S írják ezt arról, aki pár napja
még itt dolgozott a minisztéri
umban, velünk? - kezdi Lados
Istvánné főel6adó.

Négy éve közvetle~ mun
katársam volt. Korábban a Bu
dapesti Híradástechnikai
Vállalatnál dolgoztunk
együtt. Gyalázkodnak, hogy
nem mosott, nem főzött, hogy
elhagyta a férjét és mélyen a
pohár fenekére nézett? Meg
hogy barátja volt? Még sajnál
ják is a gyilkost! Hát ez szép!
Hol az igazság? Ez az asszony
szerette a volt férjét, a gyilko-

. sát, Oláh Lászlót, aki több íz
ben agyba-főbe verte. Margit
a két gyermekét imádta, ren
desen járatta, nevelte, etette
őket Kiváló kolléganő volt,
emberséges és ember! A volt
férje egyébként nem lakott ve
lük, csak időnként látogatta a
gyerekeit. A másik áldozat, a
román férfi egy éve ismerte
Margitot, még mi, a munka
társai bátorítottuk: fiatal, épít
sen ki új kapcsolatot. A
férfinek nem volt gyermeke, a
kolléganőnk két csemetéjét
szinte a magáénak tekintette.
Mi itt a Koordinációs és Sze
mélyzeti Fő

osztály dolgo
zói döbbenten
vettük tudo
másul a félre
~ájékozlatást.

Irják le véle
ményünket,
bár rajta már
nem segíthe
tünk, de eny
n yi vel tar
tozunk neki 
kérte lapunkat
Kádár Kata
lin, a meggyil-

kolt asszony közvetlen mun
katársa, a minisztériumból.

A férfit a rendőrség letar
tóztatta, a nyomozás folytató
dik.

Márton Margitot 34 évesen
érte a halál. Július lO-én az
endrődi teme!6ben helyezték
nyugalomra. Edesanyja a Szó
beszédnek elmondta, hogy
1979. őszén esküdtek örök hű

séget egymásnak Margit és
László. 1980. szeptember 21
én született első gyermekük
Krisztina, Tamás pedig 1985.
augusztus 24-én. Hét év há
zasság után romlott meg a
kapcsolat - tudtuk meg a gyá
szoló édesanyától.

Baba, a lányom nem akart
válni, megbocsátott volna a
férjének, aki azonban odahoz
ta élettársát a gyerekkel együtt
a lakásba. Több mint 4 éve
elváltak, de egy fedél alatt lak
tak az egy plusz két félszobás
lakásban. A lányom rengete
get szenvedétt, gyakoriak vol
tak a veszekedések. A román
férfir61 nem sokat tudok. A lá
nyom egyszer említett, hogya
Belügyminisztériumban dol
gozott testőrként a férfi.
Egyetlen óhajom mostmár és
ehhez ragaszkodom, hogya
lányom két gyermekét itt End
rődön én neveljem feI...

-oke-
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Gyomaendrőd, Bajcsy LL 49.
(az íY ruházati baU mellett)

Baromfi húsbolt

Gránát a híd alatt

láltam. A temetőcs6sz mond
ta, hogy néhány napja volt itt
valami hozzátartozója, aki le
szed~ a koszorúkat és még a
kelyhet is lefeszítették és elvit
ték. Ezt a szégyent, hogy le
hetnek az emberek ilyen
aljasok!? Hiszen ez sírgyaIá
zás! Csak azért kérem az újság
segítségét, hogy tudja meg a
város lakossága, hogy igen is
volt virág és koszorú Csúvár
Jánossírján! -panaszoljaköny
nyeivel küszködve Mészáros
né, akit az elhunyt Csúvár
János egyedüli örököséül tett
meg. "Becsületes, tisztessé
ges gondoskodására ajöv6ben
is számítok, azt elvárom. Ek
ként rendelkeztem halálom
esetére..." - szól a végrende
let.

.Uborkaszezon ide, uborkaszezon oda, ajövIJre esedé
kes parlamenti és önkormányzati választások közeledté
vel megkezdték kampányukat a pár/ok, s a
mandátumokra áhítozó más szervezetek. GyomaendrlJ
döt sem kerülték el a jelentIJsebb pártok vezérei és szó
nokai,járt ill az elmúlt hónapokban dr. Torgyán Józse!,
a fideszes Deutsch Tamás, sIJt az MSZMP-Ml átlénye
gült Munkáspárt egyik vezére is.

Az önkormányzati képviselIJk közül többen egyre in
kább szeretnék választóik jóindulatát elnyerni, remélve,
így újabb öt évet tölthetnek képviselIJként a helyi hata
lomban. Az SZDSZ, MDF támogatással honatyává lett
szavai evangelikus lelkész Deme Zoltán tevékenysége - s
ennek az érintett pártok is hangot adtak - nem nyerte meg
választói tetszését. A csurkista Deme már nem egyszer
kijelentette, nem indul a következIJ választásokon, s sze
rinte jövIJre helyes lenne gyomaendrIJdi képviselIJt vá
lasztani az 5. választókörzetnek. A találgatások már
megkezdlJdtek, sót az endr6di kereszténydemokratáknak
már megvan a jelöltjük. Szerintük az endrlJdi születésa
Császár Ferencnének kellene képviselni a körzetet a
parlamentben.

A helyi MDF a szarvasi MDF szervezetével együtt - a
hírek szerint - az endródi származású dr. Latorcai János
Miklós jelenlegi ipari minisztert támogatná szívesen.
Latorcai talán segíthetne a térség, de különösen Gyoma
endród elmaradottságán segíteni néhány munkahelyet is
teremtóJóleg ipari vagy idegenforgalmi beruházással.
Persze kérdés, hogy Latorcai miniszter akar-e honatya
lenni.

Egyébként pedig figyelenvnel kísérve az önkormány
zati képvisellJk között újra és újra fellángoló Gyoma és
EndrlJd közti vit41, vé/hetóen Gyoma és EndrlJd válasz
tópolgárainak egy része nem lesz egységes állásponton
a leendó parlamenti képviselIJ személyét il/etóen...

H.E.

Volt virág és
koszorú a síronI

Uborkaszezon

A gyomaendr6di Mészáros
Antalné a Szóbeszédt61 kért
segítséget. Sírva panaszolja,
hogy nagy szégyen érte a kö
zelmúltban. A nemrég elhunyt
Csúvár István szüleit több
mint két és fél évig gondozta,
a június 19-én elhunyt Csúvárt
pedig majdnem 13 éven át
ápolta, f6zött és mosott rá.
Csúvárt június 23-án temette
el Mészárosné.

Kevesen voltak a temeté
sen, ahová még a csaI:1dja sem
jött el a gyomai temetőbe.

Csúvár Istvánt tisztességgel
eltemettettem, koszorút ren
deltem és, bár Ó katolikus
volt, én pedig refonnátus, te
tettem a sírjára egy nagyon
szép refonnátus kelyhet is. J ú
lius l2-én jártam a sírjánál, s
azon csak száraz gallyakat ta-

-oke-

esetleg újabb veszélyes lősze

reket találni. Fáradozásuk
azonban nem vezetett ered
ményre a vastag iszapréteg
miatt. A szárazra emelt gráná
tot elvitték és hatástaIanítot
ták. A híd felújításán dolgozók
elmondták, hogya munkát né
mi aggodalommal kénytele
nek folytatni. hiszen ki tudja
mikor akad a kotrógép kanaIá
ban egy újabb 16szer. Remé
lik, hogy nem történik baj,
mert ellenkez6 esetben lehet,
hogy teljesen új hidat kell épí
teni a Dögkörösön.

Baromfifarhát (csirke, kacsa, liba)
45,-Ft/kg
Csirke-, pulykamáj 174,-Ft/kg
Csibefasírt 81 ,-Ft/doboz

BarorrifiJelvágottak. S egyéb élelmiszerek
nagy választékával várjuk kedves

vásárlóínkat!

Második világháborús né
met repeszgránátot talált a me
derkotró gép a gyomai Falualji
holtágon átívelő idén 100 éves
híd aIatt. Mint arról már hírt
adtunk 17 millió forintos vi
lágbanki hiteiMI egy hónap
pal ezel6tt kezdték meg a
múemlékként nyilvántartott
kőhíd felújítását. A munkála
tok során július 16-án délelőtt

a kotrógép a meder aljából egy
német repeszgránátot tett part
ra az iszappal együtt.

Néhány óra múlva a hely
színre érkeztek a budapesti
túzszerészek, és speciális ké
szülékükkel próbáltak még
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A Tele-Coopnak nincs tele a zsebe .

1993. július

Egyenlőre nem
kábeltévé

lesz

Felhívás
A városképet is meghatározó református templom tor

nyának külső felújítása halaszthatatlan az omladozó va
kolat miatt, mert veszélyezteti a templom tetőzetét. A
legszükségesebb munkához mintegy 1,5-2 millió forintra
van szükség.

Az egyház vezetősége, presbitériuma az e célra való
adakozásra hívja fel a város lakosságát. Saját erőből - a
tetőzet és a templombelső felújítása után - már nem képes
elvégeztetni ezt a gyülekezet.

Ezúton kérjük, hogy fogadják megértéssel és jóindu
lattal a gyülekezet küldötteit - akik az egyes házakba
betérnek a közelgő hetekben - és önkéntes adományokat
kérnek a Lelkészi Hivatalból kiadott gyújtőívekkel. Kö
szönettel fogadunk minden adományt egyénektől és kö
zösségekt61. S megértéssel vagyunk azok iránt is, akik
elvi okból vagy anyagi helyzetük miatt nem tudnak adni.
De lehetősége van mindenkinek arra is, hogy személye
sen a Lelkészi Hivatalba hozza be adományát. (Hősök

emlék úlja 44. sz.)
Előre is köszöni a város lakóinak minden jóindulalát

és támogatását a Református Egyház Presbitériuma..

Előreláthatólag jó ideig
nem lesz kábeltévé-hálózat
Gyomaendrődön.Mint az
köztudott több mint egy évvel
ezelőtt a szolnoki Tele-Coop
Kft. jelentkezett városunkban
a hn16zat kiépítésére. Tájékoz
tatókat tlrtottak. plakátokat
ragasztott:lk ki városszerte, s
próbál ták a lakókat rábírni a
18 ezer forintos bekötési díj
megel6legezésére. Eddig
nüntegy 160-anjeiezték, hogy
igényt tartlnának a kábeItévé
nyújtotta lehetőségekre, ám a
kiépítés elkezdéséhez a kft.
szerint legalább 600 család
jelentkezésére volna szükség.
A Tele-Coop úgy döntött,
hogy bár a jelentkezők száma
nem szaporodik, mégis hozzá
kezd a kábeltévé hálózat ld
építéséhez. A beruházáshoz
azonban 13 núllió forintos hi
tell kellene felvennie. amely a
jelenlegi kamatok mellett kb.
18 millió forint egy éven belül
visszafizetendőhitelt jelent. A
szolnoki cég mindehhez az

önkormányzat garanciaválla
lását kérle még júniusban.

Az önkormányzati testület
akkor úgy határozott, hogy
mindehhez meg kell vizsgálni
a kft. pénzügyi :lelyzetét.
Ezek után a július 6-i testLileti
ülésen került újra napirendre a
térn:!. A képviselők között kü
lönösen az endr6diek ragasz
kodtak foggal-körömmel a
Tele-Coop kft-hez, illetve a
kábeltévé-hálózat és a helyi
televízió-studió mielőbbi

megteremtéséhez. Mint azt
Cellai alpolgármester hozzá
szólásában megjegyezte, ép
pen a közelgő választások
idején lesz szüksége az embe
reknek hiteles információkra,
s ezt a jogot a testületnek kö
telessége megadni a polgárok
nak.

A kft. pénzügyeit egyéb
ként rendbenlévünek találták.
A hitel visszafizetésére azon
ban mintegy ezer lakás háló
zatba való bekötése
jelenthetne fedezetet. A Tele
Coop szerint a város lakásai-

nak mintegy felét kábeleznék
be, s a beruházás összege
mintegy 26 millió forint lenne.
Kiderült viszont, hogy részle
tes tervet és költségkalkul,íci
ót még nem készítettek. Tény
viszont, hogy a kft. törzstőkéje
még az igénylendő hitel egy
harnwdára sem nyújt fede:::e
tet. Az önkormányzati testület
ülésén is elhangzott, hogy a
város jelenlegi gazdasági
helyzetében jelentős kockáza
tot vállalna Gyomaendrőd, ha
banki garanciát vállalna a kft.
hitelére, hiszen ha a kft. emlí
tett tervei nem válnak valóra,
úgya városnak keI1 a zsebébe
nyúlnia a hitel törlesztésekor.

A július 6-i önkormányzati
ülésen részt vett a mezőberé

nyi SzOcs Imre. rádió, televí
zió műszerész, válblkozó, aki
az újságból értesült a gyoma
endrődi kábellévés tervekről.

Szerinte mintegy 15 ezer fo
rintból meg lehetne oldani
ugyanazt, amit a Tele-Coop
próbál 3 ezer forinttal drágáb
ban. Szűcs tapasztalatai alap
ján legcélravezet6bb, ha a
kábel tévé kiépítése az önkor
mányzat kezében van, s az ön
kormányzat mintegy
megelőlegeznéa lakók részé
re a beruházás költségét, me
lyet a lakók a városnak
törlesztenének.

Erre a Tele-Coop kft. jelen
levő képviselőjemegjegyezte,
hogy aki náluk olcsóbban tud
ja megcsinálni a hálózatot, az
szerinte kilopja az anyago I a
hálózatból. Amezőberényi

Szúcs ez ellen tiltakozott, s
megjegyezte, hogy számára
ez a kijelentés rendkívül sértő.

HWlya Lajos képviselő sze
rinta fejlődésútja a kábeltévé,
ám egy 18 milliós adósságot a
város semmiképp sem vehet a
nyakába.. Ezzel Bátori Cyula
és dr. K~llcsár László is egyet
értett. Am jöttek az ellenér
vek. Homokné Németh Es::ter
úgy vélle, hogy sokkal több
érdeklődő lesz majd akkor, ha
a hálózat kiépítése megkezd ő-

dik. Ezen az állásponton volt
Balázs Imre és Cellai József
is.

A szokásos módon már jói
deje folyt a vita, amikor dr.
Kulcsár kért szót: - Az vilá
gos, hogy van és lesz is igény
a kjbeltévére, ám a testületnek
a lehetőség oldaláról kell vizs~
gálni a dolgok::lt. A városnak
kevés a pénze, iskoláink az el
lehetetlenüJés szélén vannak,
milliókat kell még a sportesar
nom költeni, és jöv6re min
denképpen be kell építeni a
fürdőbe a vízforgató berende
zést. Mindezek sokkal fonto
sabb feladatok...

Még egy ideig elvitatkoztak
a képvisel6k a kábeltévé
ügyén, majd névszerinti sza
vazással döntöttek a Telc-Co
op kft-nek nyújtandó banki
garanciavállalásról, melyet tá
mogatott: Homokné Németh
Eszter, Gcllai József, Knap
csek Béla., Balázs Imre és dr.
Valach Béla. Nemmel szava
zott: dr. Farkas Zoltán, Szere
t6 Béla, dr. Kulcsár László,
Bátori Gyula, Martinák Csa
ba, dr. Kovács Béla, Hangya
Lajosné, Hunya Lajos, Jenei
Bálint és dr. Frankó Károly.

H.E.

Néptánc
fesztivál

Szalonikiben
Szeptember elején a Gyo

maendrődi Körösmenti Nép
táncegyüttes, a Szarvasi
Tessedik és aMezőberényi

Berény táncegyüttes táncosai
ból álló együttes utazik Görög
országba. A Szalonikiben
rendezendő fesztiválon 12
gyomaendrődi táncos vesz
majd részt. Ugyancsak ide
kapcsolódó hír, hogy augusz
tus 12-én az ul;Ínpótlás együt
tes több mint 20 tagja zánkai
üdülésre utazik, ahol több mű

sort is adnak.
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NB III. ALFÖLD CSOPORT ŐSZI
SZEZONJÁNAK SORSOLÁS.Lt\

1993/94.

Elnapolt döntés
Tájékoztató

A Református Egyház Hősök útja 51. szám alatti udvarára
meghirdetett piac megnyit:í.sának időponlja bizonyL1bnná vált.
Az önkormányzat július 6~i ülésén nyilvánvalóvá vált, hogy
mindent megtesz a testület azért, hogy minél jobban késleltesse
a megnyitás idejét azzal a nem titkolt szándékkal, hogy jobb
lenne, ha meg sem nyílna. Ezért született az a határozat, hogy
szeptemberben foglalkozik ezzel a kérdéssel a testület újra, mert
meg kell várni a jelenlegi piac helyére tervezett - mintegy 8
millió forintos - új főtér tervét.

E h:llasztó határozat ellen mindössze két gyomai képviselő:

Jenci Bálint és dr. Kulcsár László szavazott. A testülctMltöbbcn
politikai kérdésnek tekintették czt.

csival. Telefonszámuk:
386-230.

A város idén 300 ezer fo
rint támogatást biztosít az
egyesületnek, jövőre pedig
2 millió forintot szán erre a
célra-

s ehhez az önkormányzat
hozzá is járult. A vevő az
épületet szerctné felújítani,
s ott októberlől élclmiszer
vegyiáru diszkont áruházat
nyitna.

ÖTE
Megillakult a gyomaend

r6di Onkéntes Tűzoltó

Egyesület, és működési fel
tételének javítására pályá
zatot nyújtott be a Magyar
Tűzoltószövetséghez.Az
egyesület már készenléti
szolgálatot tart a tűzoltó ko-

A készülő új piactér mel
lett a mintegy 360 négyzet
méter területű volt
magtárépülctct 800 ezer fo
rint6rt Gondáné Raduska
Ilona kivánja megvásárolni,

Az önkormányzat jogi bizottsága áttekintett a temetkezési
tevékenységr61 szóló hatályos rendeletet, ugyanis az elmúlt
időszakban több polgár fordult panasszal a városházához, azt
kifogásolva, hogy a rendelet értelmében a köztemetókben sír
helyet csak a hozzátartozó halála esetén lehet megváltani. A
képviselőtestület módosította a rendeletet, mely szerint "éld
személy részére a kezel6 által kijelölt parcellában sírhely eidre
váltható. Ezen túlmenően haláleset miatt a soron következő

helyen megváltott sírhely mellett is váltható előre sírhely az
elhalt még élő közeli hozz,'Ítartozói részére. Az előreváltott

sírhely másra nem ruházható át. Az előreváltottsírhelyr61 tör
ténő lemondás esetén a kezelő köteles azt visszavásárolni a
megváltáskori áron."

.,---------------
Uj diszkont

Sírhelyeiore
váltható

Tankönyv féláron
A megemelkedett tankönyvárak miatt a tavalyi száz százalé

kos tankönyvvásárlási támogatást az önkOlmányzat az 1993
94-es tanévre nem tudja vállalni. A testület úgy határozott, hogy
a gyomaendrődi állandó lakosú általános-és középiskolás gyer
mekek alapoktatásához szükséges tankönyvek értékének ötven
százalékát vállalja át az 1993-94-es tanévre. Ennek megfelelően

minden szülőa tankönyv árának csak a felét köteles megfizetni,
a másik felének megtérítését pedig az iskola vezetőjének kell
kérnie ez év november 30-ig a polgármesteri hivatal pénzügyi
csoportjától.

elhangzott az általános rende
zési terv szerint a rövidesen
megszűn6 Szabadság téri pi
actér helyén több millió forin
tos modern, színvonalas
főteret kíván létesíteni az ön
kormányzat Ehhez a terveket
már meg is rendelte. Ily mó
don állítólag csak: útban lenne
az emlitett ingatlan udvarán
létesítend6 piactér és butiksor.

A vitában Bátori Gyula
képvisel6 elmondta, hogy a
mostani piactér megszünteté
sének hírét többen helytelení
tik, s a lakosok közül ki-ki a
maga módján ennek hangot is
ad. Az egyik panaszos polgár
közölte Bátori Gyulával, hogy
az összes önkormányzati kép
viselőt össze kellene" kötözni
és ki kellene tenni az épülő új
piactér közepére.

A testület a református egy
ház piactér létesítési kéreimét
szeptemberig, a főtér rendezé
si tervének elkészültéig elna
po l ták.

1993.10.02. szombat 14.00
Kecskeméti SC - Gyomaendrőd

1993. 10.09. szombat 14.00
Gyomaendrőd - Szegedi VSE

1993.10.16. szombat 13.30
Szegedi D6zsa - Gyomaendrőd

1993. 10.23. szombat 13.30
Gyomaendrőd - Makó

1993.10.31. vasárnap 13.30
Békés - Gyomaendrőd

1993. ll. 06. szombat 13.00
Gyomaendrőd - Szőreg

1993. ll. 13. szombat 13.00
Mez6kovácsháza -Gyomaendrőd

1993. ll. 20. szombat 13.00
Gyomaendrőd - Cegléd

1993.08.15. vasárnap 16.30
Kiskunfélegyháza - Gyomaend
rőd

1993.08.21. szombat 16.30
Gyomaendrőd - Gyula

1993.08.28. szombat 16.30
Gyomaendrőd - Törökszentmik
lós

1993.09.05. vasárnap 15.30
Kalocsa - Gyomaendrőd

1993.09. ll. szombat 15.30
Gyomaendrőd - Hódmezővásár

hely
1993.09.19. vasárnap 15.00

Orosháza - Gyomaendrőd

1993.09.25. szombat 15.00
Gyomaendrőd - Kecskeméti TE

Piac-ügyben hosszú vitát
folytatott a város képvisel6tes
tülete a július 6-i testületi ülé
sen. Befejezés el6tt áH a
Pásztor János út mellett épül6
új piactér. Az aszfaItozási
munkák elkészültek, s most
épül az úgynevezett szociális
épület, ahol a wc-k és mosdók
mellett a piacgondnoki iroda is
helyet kap. Időközben kide
rült, hogy a földmunkák során
a nem várt talajviszonyok és
egyéb munkák miatt több mint
8 millió forint többletköltség
jelentkezett, így az eredetileg
tervezett költségek növeked
nek. A piacot várhatóan au
gusztus végén adják: át.

A református egyház a H6
sök u. 51. szám alatti ingatlana
udvarán piacot kíván létesíte
ni. A képviselőtestület úgy
ítélte meg, hogy a református
egyház fáradozása fölösleges,
és kár lenne az új piactémek
konkurenciát teremteni.
Egyébként is mint az az ülésen
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Svájci surranó a magyar bakáknak

Sícipőüzemaz Alföldön
Talán sokan azt gondolják, hogy a világhírű svájci sícipök

nek semmi köze az Alföldhöz, különösképpen a magyar Nagy
Alföldhöz. Kevesen tudják, hogya világ 3. legnagyobb síci
pögyártója a svájci Raichle Sport AG Kecskeméten és Gyo
maendrödön gyártlt sícipöbelsöket, azaz betéteket.

A Raichle vezérkara: baloldalon Bianchi úr, mellette a tul:ljdonos
Beatrice Werhahn

Gyomán évente 100 ezer
pár betét készül, a Raichle
Sport Kft üzemében. A közel
múltb3Jl Gyoamendr6dön járt
a svájci cég vezérkara, köztük
a tulajdonos-elnökasszony,
Beatrice Werhahn, aki szeré
nyen elhalgatta, hogy 1991
ben Sv~cban az év
üzletnsszonya megtisztel6 cí
met kaptn. Hogy miként került
a Raichle Gyomára, arról Bi
anchi úr, a ceg igazgatótaná
csának elnöke tájékoztatott

A Raichle csoport immá
rom 63 éve foglalkozik cipő

gyártással. A sícip6k mellett
túra- és hegymászóbakancso
kat, valamint ún. snowborde
reket gyártanak és
forgalmaznak. Nemcsak a téli
sportok szerelmesei és a ter
mészetjárók ismerik a Raichle
márkanevet, hanem a svájci és

:.:.:.:.:/~\ .:~: .:::.:~::.,:.:.:.:.:. ::~:~:~:~::: ..:.:.:.:.;.;.;.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.",.

spanyol hadsereg katonái is,
akiknek surranóit a svájci cég
gyártja. A magyar bakák büty
keit sem sokáig töri már a szo
cialista bakancs. Mint azt az
elnökasszony elmondta, újab
ban a magyar hadseregnek is
szállítnnak svájci surranÓt.

Kecskeméten egyébként 15
féle hegymászó és túracip6t
gyártanak, Gyomán pedig a
min6ségi, munkaigényes síci
p6l:)etétek készülnek.

Evekkel ezel~tt a Gyoma
endrődiKörösi Aliami Gazda
ság egy osztrák céggel
létesített melléküzemágat sí
cipőbetétek gyártására. Ezt az
osztrák Dynafit céget vásároI
ta meg - a márkanévvel együtt
- a svájci Raichle 1991-ben, s
így került a gyomaendr6di
üzem is a tulajdonukba. A hol
dingrendszerben múköd6 Ra
ichle-nek kisebb gyára van
még Franciaországban, s
emellett önálló kereskedelmi
képviseletük van az USA-ban,
Kanadában, Franciaország
ban, Németországban, Auszt
riában és természetesen
Svájcban.

Rövidesen Magyarorszá
gon is elkezdik a kere~kedel

mi tevékenységet. Evente
egyébként 650 ezer pár Raich
le cipőt és 130 ezer pár Dyna
fit márkanevú cipőt

értékesítenek a világon.
A svájci vezérkarelmondla,

hogy a Gyomaendrődön ké-

szülő termelnek min6ségével
rendkívül elégedettek és Ma
gyarország számukra igen el
őnyös termelési hely.
Gyomaendrődön már évtize
dek óta folyik cipőipari kép
zés és a halódó Endrődi

Cipész Szövetkezet mellett
felnövekvőmaszek cip6gyár
tókon kívül a svájci üzemben
is találnak munkát az iskolá
ból kikerülő fiatnlok.

A gyomai Raichle üzemben
dolgozó 60 nő - a tulajdonos
szerint - a megfelel6 munkáért

a megfelelő bért kapja. S hogy
a svájciak komolyan gondol
ják a magyarországi kapcsola
tot, azt jelzi. hogy a jelenlegi
gyomai üzemcsarnok mellett
még kettő és fél hektárnyi te
rületet vásároltnk. Persze nem

kukoricát termelnek itt, ha
nem új épületeket emelnek és
fejlesztik a termelést. Már
csak egy jó sípálya hiányzik
Gyomaendrődön.

Hornok Ernö

..- - -_ ~

Lányok, asszonyok
figyelem!

Kínai, három sebességes, el.öl-hátul.
dobjéke$ kényelmes női kerékpárt

ajánlW1k OT1Öknek teljes jelszereléssel
18500 jorintért!

NlKE pólók és teniszingek, valamint
RUCANOR sportnacj.rágok nagy

választéka váJja Ont a Linda
Sportban, Gyomaendrődöna Fő út

181/ l-ben.
l J

Kölcsönözzön a
MIAMI, ,

VIDEOTEKABAN
videofilmet!

Tagoknak egységáron:
60,-Fl/db,80,-Ft/db
Havonta új filmeket forgalmazunk!
Cím.:
Gyomaendr6d, YásártéJi Ltp. B épület.
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Üzenet "Kutyanyakról"
Tisztelt Asszonyom!
Kiprovokálta válaszomat a júniusi Szó-Beszédben megjelenl nekem

ámzell nyílt levelében. Miután közel három évtizede élek Gyomán. így
kénytelen vagyok nevükben is néhány problémára választ adni önnek.

Nem tartok rá igényt. Jwgy bárki is akár endrtJdi. akár gyomai
megvédjen. kiál/jon mel/e1tem.

A válaszom els6 részében Gyoma és Endr6d szerencsétlen házassá
gár6/ sz6/nék. Kétségtelen. boldogtalannaktflnik ez afrigy. Már a kezdet
sem volt jó (annak ellenére. hogy logikus volt a dönlés!). Szegény volt
a menyasszony. a Jwzomány néhány millió hiánnyal. elöregedelten
érkezel/. Tény. a két település lak6inak teljesen más a menlalitása - ami
nem szerencsés. De ez a házasság mégis megmentelle Endródöt a teljes
lemaradástól.

Az elmúlt 50 év alal/lakosságafelére csökkeni. értelmisége Budapes
len él (lásd: Baráli Kör). Meglartó eró: nulla - a falu elöregedelt,
fejllJdésre csak a városon belül van esélye eZltudja nJinden normálisan
gondolkodó ember!

Nem vélerlen. hogy az endr/jdi képviselökharcolnak mindpnnégyzel
méterért. ahol épülhet, szépülhet EndrM is. Ez a valóság. Es mil takar
az igazság? A városnakjáró állami támogatás - személyi jövede/emad6.
srb. -lakosokra. korcsoportokra, inlézményekre bonNa nagyságrenddel
tiibb pénzt bizlosít agyomaiaknak (430 millió az endr/Jdi 140 millióval
szemben)./gy hát Asszonyom. - a legtöbbfejleszlés.támoga/ás iskolára,
szociális segélyre és még sok mindenre - a gyomaiakpénzéMI vándorol
át Endr/ldre! Ez van.

Én tehát az Ön helyében örülnék ennek a rossz érdekházasságnak.
Van azonban egy veszély - nem tudom agyomaiak err61 hogyan véle
kednek? Miután szép lassan megszépül a "menyasszony". aszfaltos
lItak. terek. pix, parkírozók épülnek. a szennyvíztisztílÓ lelep elkészült,
megvalósul a cSa/ornázás - gondol egyet és elválik urálól. mondván nem
bírom tovább kedvesem! Ez pedig tiszlességtelen dolog. Ezért kell a
költségvetésI a jöv6ben arányosan megszabni és odafigyelni jobban a
gyomaiaknak is. ..

Természeu.'sen ha On és lársai biztosak abban, hogy EndrIJdön
mindenki"hasonlóképpen gondolkoqjk. azért ez nem Iragédia. Csak
biztos-e On abban,/wgy a lakosság On m(igé sorakozik majd? Ugyanis
nlinden törvényes eszköz meg van arra, hogy Endród lakossáRa kiváljon
a városból - és akkor a volt lanácsháza valóban benépesülhel eredeli
rendeltetésének megfelel/jen.

Mi gyomaiak már csak nevelrerésünkMI adódóan sem fogjuk ajánl
gatni a válást. A kisebbet. a gyengébbel, az öregebbel nem szokás
elkergetni. kiebrudalni. De lehet. s6t kell vele leülni és beszélgetni. Ezt
teszem most, nlint polgármester. Továbbra is egységben gondolkodom.
Amikor megválasztoitak, a leglöbb endrMi képviseW feltehet(j[eg rám
szavazol/. Söt afelkérés is onnan indult. Semmiféle ígéret, becsszó nem
kiilelc'z sem ide. sem oda. Csak a sajál lelkiismeretemmel és liszlessé
gemmel kell elszámolnom. Ez volt levelem elsó része.
.. Ki, milyen vírussal fcrtl.lziil/? Úgy Illnik, elhúzódó vírusfert/jzése

Onnek és Társainak van. Ennek tündei: utálni a gyomaigka/ és a
mindenkori vezetésI. Nem én lel/em' 'jeneibálinlos", hanem On maradt
a régi. akinek senki és semmi semjó.

A város/ulzán már nem alakítunk ki több irodál, a volt 16islállóban a
hely bet.elL. Az eslJ az én hivatali helyiségembe is beáztalja a mennye
zetet. On mindenI elkövet a !ejáratásomra. Szomorú, hogy akad/UlI
olyan lisztességes ember, aki elhiszi mindazt a zagyvaságot, amit ösz
szeírl. Sehol a hiva/(Jlban nincsen perzsaszl.lnyeg és bársonyszék. A
kirendeltség szükségességét a hivatal szakemherei is megkérdlJjelezik.
pedig jónéhányan endrlJdi lakosok, s6t 011 szülel/ekl

Mint polgármesler sok nzindenltez nem értek - és ez lermészetes. De
sok nzindenrtll van és kell lenni véleményemnek. merI kérdeznek. Ezért
hát a sok nyila/kozat, véleménynyilvánítás. Kélségtelen, sok nzindenben
nagyvonalú vagyok, másképpen gondolkodom - olyan városifejjel. Nem
vagyok kicsinyes, pili, mindenbe belekötó, nagyokos.

Mosl pedig szólnék a származásomr6l - ez lenne levelem befejez6
része.

Valóban "kutyanyakról" való vagyok - idegen. messzir61 jöl/.
A felvázolt hely feltételezi, hogy On a kutya másik végér6l szemléli a

dolgokat.

Anyertesek
Júniusi számunkban közölt kerc,zl
rejtvény helyes megfejtése: Megfon
Ioltan cselekedni többel ér. minI
bölcsen gondolkodni.
A helyes megfejtést bcküld<'ík közölt
egy 4 sZemélyre szóló családi strJnd
belép6t nyert a gyomaendrődi Liget
fürdőbe Bula Edina (Gyomaendr<'íd.
Csokonai u. 2(2.). kétszcmélyes belé-

Dr. Frankó Károly

p<'ít kap Pál Jánosné (Gyomaendrőd.

Móricz U. 1.). a hannadik helyezett
Hunya Dénesné (Gyomaendr6d.
Hársfa U. 7.) pedig egyszemélyes in
gyenes bclép,íhözjutult.
A strandbelép6k szeptember 30-ig
akár minden nap fclhasznáUlatók. A
Liget-fürd6 által felajánlan bclépőket

a strand pénZlár,ínál vehetik át a nyer
tesek. akiknek szcrkcszt<'íségünk gra
tul:í.l.

Tísztelt Polgármester Úr!
Ismét jelentkezem. Nem azért, mert olyan nagyon szeretek írni. Nem!

Dühös vagyok! Nagyon dühös! Hogy miért? Elmondom.
A Szóbcszédben közölt cikk dühített fel, amelyajúnius 15-i testületi

ülésr61 számol be. Kezdjük az elején: A bölcsóde megszüntetése Endró
dön. Nem az, hogy Endródön, hanem hogy megszüntetik. Arra gondol
tam Uram, hogy On még soha nem ült a saját lázas gyermeke mellett
arra várva, enyhüljön a láz, amit egy másfél-kétéves gyermek azért
kapott, mert valaki rossz döntést hozott Nos, én ültem így az unokám
mellett, elátkozva még az ivadékát is annak, aki kitalálta, hogy egy
kisgyereket cibáljunk ki az ágyb61 hajnalban és húzzuk-vonjuk kilomé
tereken esőben. h6ban, holott az egyik bölcsóde a szomszédban voll És
most Önök erre ítélték az endródi anyukákat. Vegyék már tudomásul,
hogy sem a gyennek, sem a bölcsóde nem luxus. Még ha kevés is az a
gyennek. Annyit kell óvnunk, amennyi van. Inkább adják fel a nagy
összegeket felemésztó "modernizálásokat". Ne tömjék a pénzt a már
eleve rossznak épült tornacsarnokba, míg nincs mib61. Keressék meg a
felelóst, és fizettessék meg azzal. Inkább a meglévó gyermek
intézmények karbantartásáról, felújításáról gondoskodjanak. Pl. az isko
lákat ne hagyják összed61ni, akkor nem lesz gond, hova helyezzék el a
tanulókat. Endródön az elmúlt 11 évben alig költöttek valamit az isko
lákra. Gyomán a 2. sz. iskolát annak idején az igazgat6 fegyelmi eljárást
vállalva javíttatta meg másfél milli6 forintért, akkor, amikor a műveló

dési házból galambdúcot csinálta!< lés mégis csak 320 személy fér el a
színházterembe. ez egy nagyközségnek is kicsi, nem egy városnak/,
mindezt 42 milli6ért. Hogy a lakosság ennél j6val kevesebbr61 tud?
Ugyan kérem, hát lényeges az. mil tud az egyszerűember? S mikor a
testület tagjai nem értettek egyet a bölcsőde megszüntetéséveL nyomban
rájuk lett sütve, hogy Gyoma-Endrődproblémát csinálnak. És akkor jött
On Uram! Jött "korszakalkotó" javaslatával... "Jövőre lakossági lét
szám és területarányos költségvetést kell készíteni."

" Legyen külön költségvetés és akkor nem lesz Gyoma-Endród ügy.
Ett6l még Gyomaendrődegy város maradhat.." Hát ez igaz, de minek?
Gondolja uram, hogy ett61 megijedne Endród? Nem. Az összevonás előtt

ugyanis 250 évig valahogy csak elkonnányoztuk magunkat, higyje el.
Az ilyen nyilatkozatok - tavaly Jenei Bálintt61, most Önt61- eszembe

juttatják azt a székely viccet, amikor a székely lehelte a kezét, mert fázott
neki. majd fújta a levesét, mert forr6 volt, mire a fia azt mondta, hogy:
" ördög búijék a kend szájába, hol hideget fúj, hol meleget?".

Vagy talán nem is a Gyom? -Endrődprobléma van a háttérben? Lehet,
hogy letelt a 84 milliós adósság, amelynek nagyrészét a gigantománia
oltárán áldozták fel, s mostmár teher a partner? Ha úgy gondolja polgár
mester úr, hogy legyen terület-és létszámarányos a költségvetés, ám
legyen, de akkor 11 évre visszamen61eg készítsék el, s akkor elszámol
hatunk. De ne mondjuk, hogy "A m6r megtette kötelességét, a m6r
mehet!!". Persze üres zsebbel!

Érti-e már, hogy miért vagyok dühös?
A másik dolog. amir61 írok. Hallottam, hogy a július 6-i testüieti

ülésen On azt ígérte, vagy fenyegetózött, nem tudom: Jakabnénak majd
válaszolni fog, mert megsértette a "kutyanyakkal" szűkebb pátriáját,
Békéscsabát és Szegedet. Jó annak, akinek kettó is van szűkebbhazából.
Különösen ha az hazánk legdélibb szép városa, Szeged. Eszembe juttatta
Tompa Mihály egyik csoclllatos versél: A g61yához

Annak is főként egyik szakasza ragadott meg:
"Csak vissza, vissza, dél szigetje vár,
Te boldogabb vagy, mint mi jó madár.
Neked két hazát adott végzeted,
Nekünk csak egy - volt! Az is elveszett!
Ugye szép! Érdemes végigolvasni. Legalább magyarázatot talál arra,

hogy az endródi képviselők miért harcolnak, kapaszkodnak mindenbe,
ha Endródr61 van szó. Őket ugyanis nemcsak azért választottuk, hogy
körzeteiket, hanem hogyatelepülésrészt is képviseljék. Igy van ez a
gyomaiakkal is, csak valahogy azt senki sem kifogásolja, az úgy tenné
szetes:. Mert ugye tudja azt, hogy alakosság - a nép - választotta Önöket,
nem Onök a népet, és nem azért. hogy uralkodjanak, hanem hogy
dolgozzanak. Jól dolgozzanak! Mert ne higyje azt, hogy csak az endró
diek kifogásolják az Onök tevékenységét. Nem. A gyomai területen
lak6k is. Nekik is inkább tetszene aszennyvízvezeték bekötése, az árkok
kitisztítása, mint a bársonytapétás, perzsaszónyeges, csillogó-villog6
tanácshá~, és egyéb költséges monstrum-társai. Uram! Tudnia kell,
hogy én Onre nem haragszom. Semmi bajom dr. Frank6 Károllyal. Van
viszont egy rosszul működé hivatalvezetéssel, s ez nemcsak azén bajom,
hanem az egész településé, Gyomaendródé. Csupán ez ideig én vállaltam
fel azt a feladatot, hogy hangot adjak több dolognak, ami az embereket
foglalko~tatja. Remélem, hogy ezt tévedésboí sem veszi Ön bocsánat
kérésnek.

Maradok tisztelettel:
Jakab Józsefné

GyomaendrlSd, Napkeleti u. 21.
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meglett a magyarázat". Az
UFÓ-kat és m:is "szamársá
gokat " kutatók elJen, tevé
kenységük beszüntetése
érdekében ]étrchozott Té
nyeket Tisztelők Társasága
nevű szervezet Szentágot
hai János professzor úrral az
élen rögtön a fellegekbe emel
te a két ifjú nagyszerű tet tét, és
azt év végén egy 300 dollárt
érő díj odaitélésével is jutal
mazta.

Mi UFÓ-kutatók nem fo
gadtuk el, és nem is fogad
hattuk el a fiúk állításá mert
azt nagyon súlyos érvek és
tények kizárták. Akkor el
határoztuk, hogy ezt az ügyet
nem zárjuk le, és idén
nyáron kezdeményezünk egy

ufókutatók azt remélik, hogy
párltá szerveződve talán jobban
el tudják fogadtatni tapasz
talataikat és magukat a ma még
kétclkedók népes táborával.

H.E.

tartaná, hogya zöldek pártjához
hasonlóan az ufóhívók és ufó
kutatók pártot alakítsanak, s re
ményei szerint ez a
közeljövőben, még a választá
sok előtt meg is történik. Az

Dr. Frankó: "Egy nagy fejti, vékony testalkatú valami nézett
farkasszemet velem..."

Néhány héttel később a te
levízió "Friderikusz-show"
című műsor.íb:m aztán jött a
nagy "leleplezés". Két szé
kesfehérvári fiatalern bcr, Dal
los Róbert és Takács Gábor
jelentkezett, és azt állították,
hogy ők taposták a kört a ga
bonába, és részletesen el is
magyaráztik a kör készítésé
nek körülményeit. Termé
szetesen a műsor jól
megszerkesl-telt forgatókönyv
szerint ment, és a kört taposó
fiúk állítása ellen szóló érve
ket gondosan elkerülték. Igy
sikerül is nagyon sok emberrel
elhitetniük állításuk valódisá
gát és az UFÓ-kutatókat ellen
z6k tábora is fellélegezhetett,
hogy "na lám, ugye erre is

bizonyítékokat, jeleket. A fran
cia férfi hobbiból foglalkozik
ufókutatással, s hisz abban,
hogy valamelyik bolygón élnek
"emberek", de hogy itt van
nak-e a földünkön az még nem
bizonyosodott be. Yves ehos
son egyébként a gabonakörök
kel foglalkozik behatóan. '89
óta minden nyáron elutazik
Angliába az ottani gabonakörö
ket tanulmányozni. Tapasz
talatai szerint minden bizonnyal
vannak olyan gabonakörök,
amelyeket huncut emberek csi
nálnak azért, hogy félrevezes
sék az ufókutatókat, ám vannak
olyan gabonakörök is, amelye
ket minden bizonnyal nem em
beri kéz vagy láb csinál. A
francia ufókutató most azért jött
Magyarországra - ahol egyéb
ként először jár -, hogy találkoz
zon azokkal az itteni
emberckkel, iliket szintén ér
dekelnek a megmagyarázhatat
lan esetck.

Tarcali Gábor a debreceni
UFüN, azaz a Magyar Ufókuta
tó Hálózat vezetője fontosnak

Az elm últ év UFÓ-króniká
jának egyik legizgalmasabb
eseménysorozata volt a titok
zatos gabonakörök megjele
nése Magyarországon is. Az
ország számos helyén fedez
tek fel több kisebb-nagyobb
kört és ábrát, melyek keletke
zésére nem sikerült magyará
zatot találni. Ezek közül is a
legnagyobb a Székesfehérvár
haL1.rában felfedezett 36 méter
átmérőjű kör volt. UFÓ-kuta
tók, mezőgazdasági szakem
berek, rendőrök vizsgál ták a
kört, és keresték keletkezésé
nek körülményeit, lehetséges
okozóit, de semmilyen ered
ményt sem sikerült elérniük.
Legalábbis elfogadható földi
eredetű okot nem találtak.

Gabonakör! · avagy taposl

Ufó kutató táb r Gyom án
Ha azonosítatlan repülő tárgyakkal és kis zöld emberkék

kel nem is jöttek össze a gyomaendrődi ufótábor résztvevői,

az egymással való találkozás mégis hasznos volt. Július 10
IS-ig a szegedi Ryufor 20 lelkes tagja, a debreceni HUFON
ufókutató hálózat 15 híve, az ugyancsak debreceni OISZUFO
csoport 10 tagja vendégeskedett Gyomaendrődön.A tábor
hoz csatlakozott még három francia és hat romániai, Nagy
károlyból érkezett ufókutató.

A gyomai kempingben
sátrat vert kutatók ki

cserélték egymás közt az elmúlt
időszak tapasztalatait, s július
l5-én és 16-án este fórumot is
rendeztek, ahol néhány helybé
li lakos is elmondhatta különle
ges élményét. Az ufósokat dr.
Frankó Károly polgármester,
mint a gyomaenrődi Galaktika
Baráti Kör vezetője köszöntöt
te, s elmesélt több vele megtör
tént furcsa esetet is. Ezek közül
talán az egyik legérdekesebb
nek, egy a közelmúltban történt
esemény tűnik.

A polgánnester egyik éjjel
váratlanul felébredt és kiment a
fürdőszobába. Dr. Frankó meg
állt az ajtóban, s látta, hogy a
sötét helyiségből egy koromfe
kete nagyfejű, vékony testalka
tú "valaki" néz farkasszemet
vele. A lény feje fölött egy zöl
deskék fényburok tündöklött.

Megállapítottam magam
ban, hogy itt vannak az "idege
nek". A lény egyszer csak
megforáult és bement a felesé
gemhez a hálószobába. Erre én
is visszamentem a szobába, le
feküdtem, s közben hallottam,
hogy a nejem valamiről beszél
get az ufonautával. Mesélte dr.
Frankó, ili már az eset előtt, de
azóta is érzi és észleli az idegen
bolygóról érkezett lények jelen
létét, "akik" néha különleges
fényjelenségekkel jelentkeznek
lakásában, máskor pedig nemes
egyszeruséggel - mint ez meg
történt - például a kazánházban
hátbavágták polgármesterün
keL

A fórumokon szinte minden
kinek alkalma volt elmesélni
különbözőtörténeteket. A Fran
ciaországból érkezett fves
Clwsson (48 éves) technikus
1989. óta foglalkozik ufókuta
tással. Mint mondta előtte sok
könyvet olvasott, s mivel meg
akar győződni a mások által ta
pasztalt ufóélmények igazáról,
négy éve belépett a helyi ufóku-

. tató csoportba. Tanukat hallgat
nak meg és elemzéseket
készítenek az átélt események
ről, de mint lapunknak elmond
ta ritkán találnak kézzelfogható
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Kinn a földeken...

ilf.

meg tudja csinálni rengeteg
gyomot kiírt és vetésre várha
tóan j6 magágya lesz~ Ha nem
szánt, akkor várhat6an ezt há
romszori tárcsázással tudja el
érni.

Ha tavaszit kíván vetni az
6szi szántásig kell a gyomokat
kikeleszteni. Tehát a feladat
fordított. lu ideális az október
végi, november eleji szántás.
Addig ne maradjon a terület
műveletlen. Tárcsázzon azon
nal és az előzőekbenvázolt el
vek szerint ha legalább kétszer
megismétli, komoly gyomir
tást tud elérni, és várhatóan j6
min6ségű lesz a mélyszántás.

Még egy dolgot ajánlok fi
gyelmükbe az eddigi tapasz
talatok alapján. Úszi vetéshez
használjanak j6 min6ségű

fém zárolt vetőmagot. Ha 100
kg-onként 200-300 forintot
megsp6rolnak, az 650-700 fo
rint hektáronként. Ez csak l
mázsa majdani tennés ára. Ez
teljesen felesleges kockázat, .
azt hiszem a bizonytalanság,
senkinek nem éri meg. Az el
következő hónapokban fel
adat a trágyázás. Erről a
következő számban bőveb

ben. J6 munkát.

...az aratis befejez6dött. A
tennés sajnos a várakozás alatt
maradt. Ennek okait lehetne
elemezni, de a sok okból egyet
mindnyájunknak el kell ismer
ni. Ez pedig az elmúlt 6szi
kapkodó, kés6n elvégzett ta
lajmunka volt. Hogy ez lehe
tőleg ne ismétlődjön meg,
ajánlom figyelmükbe a követ
kezőket.

Most kell eldönteni, hogya
learatott földjébe mit abr vet
ni. Vagy őszi kalászost vagy
valami tavaszi vetésú növényt.
Úszi kalászosnáljól "beérett"
magágy kell szeptember végé
re, október elejére, a tavaszi
aknál október végén
november elején jól szántható
talaj kell. Mindkét esetben a
legfontosabb feladat, hogy ad
dig a lehető legtöbb gyomot
irtsuk ki. Ezt pedig a talaj cél
szerű műveléséveltudjukelér
ni.

Ha 6szit kíván vetni, a lehe
t6legharnarabb, tehát még jú
liusban tárcsázza meg a tarlót.
Szántisos művelés esetén au
gusztus elején szántsa fel és
azonnal művelje el a terület.et,
úgy, hogy a gyomok a lehető

leghamarabb keljenek ki. Ha
kikeltek és 3-4 leveles állapot
ba kerültek, ismét tMcsázzon.
Ha ezt az 6szi vetésig kétszer

Leégett a
lakóautó

Július 14-revirradóra ismeretlen tettesek lefeszí
tették a lakatot Dévaványán az úgynevezett
régi fürdőbüfé ajtajáról, s okoztok mintegy 20
ezer forintnyi kárt. A rendőrség hamarosan elő is
állította Cs. L. és Ny. A. dévaványai lakosokat.
akik közül az utóbbi beismerő vallomást tett.

Július 8-án éjjel egy német rendszámú Fiat la
kóbusz állt meg a 46-os számú fő út mellett Gyo
maendrődtőlmintegy 8 kilóméterre, az útmenti
parkolóban. Utasai úgy döntöttek, hogy itt az
ideje a pihenésnek. Le is heveredtek, ám 10
perccel 3 óra előtt egyikőjük fojtogató füstre
ébredt. A kocsi elektromos zárlat következtében
kigyulladt. s az utasai tehetetlenül szemlélték,
hogy a jármű porig ég. A még pislákoló tüzet a
szarvasi tűzoltók oltották el. Az ügyet további
intézkedés végett a Békés Megyei Vámhivatal
vette át.

li vagy nem taposni, ez itt akérdés!
újabb fejezetet, melynek so
rán felkérjük R6bertet és
Gábort arra. hogy nyílvá
nosan is mutassák be, ho
gyan készítették egy évvel ko
rábban a körl. Ha akkor
valóban ők csinálták azt, nyíl
vánvalóan semmi okuk kéré
sünket megl:lgadni, hiszen ha
ismét kitapossik a kört, nép
szerűségük ezzel csak növe
kedni fog, és talán újabb
jutalmakat is zsebre tehetnek
érte. Más kérdés, hogy mi van
abban az esetben, ha nem ők

készítették a kört. és nem is
képesek erre? Ez esetben nyíl
vánvalóan nem vállalják a ki
hívást. hiszen az nem vezethet
máshoz, csak az 6 kudarcuk
hoz!

Ennek szellemében munk
nekik egy levelet, ám választ
nem kaptunk!

Szükségesnek tartom meg
említeni, hogy levelünkkel
párhuzamosan telefonon is
kapcsolatot létesítenem velük
és próbált:lm őket rábírni egy
újabb kör készítésére. Tettem
ezt azért, hogya részükrőlvár
ható bölcs hallgatás politikáját
kiiktassam, és mindenféle
képpen határozott állásfogla
lásra késztessem őket levelem
ügyében.

Első beszélgetésünk alkal
mával Dallos Róbert bizony
talan igennel válaszolt, azzal a
kikötéssel, hogy azt még meg
kell beszélnie bar:ítjával, és
csak utána tud végleges vá-

laszt adni, és abban marad
tunk, hogy holnap újra hí
vom. Ezt meg is tettem,
de akkor már csak a Dallos
apukával beszélhettem, aki
"megkért" arra, hogy hagy
jam békén őket, és mond
jak le tervemről, mert a
fiúk nem fognak kört csi
nálni. A "miért" kérdé
semre azt az egyszerű

választ kaptam, hogyez" csa
ládi ügy". Családi ügy, arn i
vel "csak" egy ország
foglalkozott egy évvel ezelőtt.

Ezután tettem még egy kísér
letet, de akkor is kategórikus
elutasítás volt a válasz részük
r6l.

A fiúk nem éltek az újabb
lchetőséggcl,melyet tálcán kí-

náltunk nekik! Nem vállalták
a kihívást, és nem voltak haj
landóak bemutatni a "köm
posás rejtelmeit"! Vajon mi
lehet erinek az oka? Azt hiszen
ezen érdemes mindenkinek cl
gondolkodnia, bár úgy érzem,
nem nehéz kitalálni a vá
laszt! A levél egy-egy pél
dányát eljuttattuk Frideri
kusz Sándor úrnak és Pro
fesszor Szentágothai János úr
nak is, és igazán kíváncsian
vMjuk, ők mivel magyarázzák
a fiúk meghátrálását! Talán 6k
is családi ügynek min6sítik
ezt?

Tarcali Gábor
a Magyar UFO Kutató

Hálózat vezetője
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forintba kerül, s ez a részvételi
díj tartalmazza a napi három
szori étkezést, lovaglás díját és
a strandbelép6t. Aki tehát kel
lemesen és f61eg hasznosan
akarja eltölteni a még hátralé
v6 szünidőt,s a lovaglás is ér
dekli az forduljon a szüleihez,
akik az Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet gyomai ki
rendeltségénél jelenthetik be
gyermekeik részvételét.

, , "
NYUGDIJAS EJJELIORT

keres!
Jelentkezni személyesen munkanapokon 7-15

óráig. az üzemmérnókségen lehet.

Augusztus 2-t61 heti tumu
sokban hétfőt61 péntekig reg
gel 8-tól 17 óráig várja
táborozásra agyerekeket
Szarka Zsolt nevelő. A gyere
kek megismerkedhetnek a lo
vaglás alapjaival, s emellett
filmvetítést, játékos vetélke
dőt, egy kis barangolást, stran
dolást és tollaslabdázást
ajánlanak a gyerekeknek. A
lovastáborban egy hét 1500

,
15MET,

MEGNYILIKI

1993. július
26-tól

/

Ertesítjük
a

gyomaendrődi

lakosságot
és

közületeket,
hogy

Gyomaendrődön

a Gyóni u. 44ja
szám alatti
~

MER-TELEP

~----------------------------------.----------------------

A RÓZSA PRESSZÓBAN friss
csapolt sör, üditőitalökés

sütemények mellett újra kaphatók a
NAPILAPOK!

Jöjjön hozzánk az újságért is!
Tisztelettel várja Önt Gyuricza János és

felesége!

r-----------------------------,
: A Békéscsabai Kpzúti Igazgatóság
I Gyomaendrődi UzemmérTIöksége
I
I
I
I
I
I
I
I

I Gyomaendrőd, Bánomkert u. l.L J

[~fgyEii~~~:q~::'g~!i!i?ft~

, j

SONY televí- *i :
ziók, videók, '1",-.,1
magnódeck-ek, ,il:;:~.,
walkmanok most íi"'"';
10 százalékkal 01- .. ";~,.

csó bban kap ha- ',: i
tók! - 'l,!

Akci6s áron-l"~'!
v~árolhatók : '~L, i
meg , :. ~ 'l

, * Gold Star 23 -:1·
literes forgótá- !4.
nyéros mikrosüt6' .Ij ,

19.900 helyett :: 'j:: I

16.9.00 forintérI, :: 'I* Gold Star le- ".
mezjátszó 1900 ~:; -' .
forintért! ,'.: 'I

Kazetták nagy '. ":;~
v álasztékban, ::.>t.~
kedvezőáron! . ':C I

,,~;. ·fj~
~~~:.:,:,(~~~~~...~;

SONY~.;, .~. '

J ~?ak 211~3n1~p(gl~ S22S
S~~U:- termélke~ i . ,- LErHoNE
kedvezményes vá
sára a Gyomaend
rődi Múszaki
Szaküzletben, a Fő

út 181/1. szám
alatt

Fiatalok!
Gyertek velünk a SPANYOL TENGERPARTRA,

Barcelona mellé nyaralni.
Utazás: modem autóbusszal
Elhelyezés: 6 személyes apartmanokban a tenger

part mellett. Az apartman konyhai felszereléssel ellát
va.

Ellátás: önellátó. Félpanzió rendelhető: 6780,-Ft/6
dbFP.

Időpont: 1993. augusztus
27-szeptember 04. 00 nap)

Részvételi díj: 14940,
Ftl fő (részletfizetésscI is)

Érdeklődni és jelentke~ni
lehet: (67) 386-471 Varga Ag
nes______________________________________ -J

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

.,,/'V~vv\'y,~.N'>=",,,,,,,,,,,·"""""""""""''''''''''·IV'·~v.··",,,,,"~V>N'o····''··V'o'''''''·'''''''''''~~'''VIh"\N'.N'~·,,~, ~

l Német-magyar vegyesvállalat í
l i
i ' !
l FELVETELT HIRDET ,
l i
; IRODAI MUNKÁRA. I
i !
l il Az alkalmazásfellételei: !
~ - német nyelvtudás •
l -szán1ítógép kezelésében való já.i1nsság. ~
l Felvétel esetén egy hónapos ingyenes betanulás Német- i
l országban. !
l Jelentkezés írásban rövid önéletrajzzal magyar és né- !
l met nyelven. Ajelentkezéseket augusztus lO-t61 várják! il Körös Bútoripari Kft. Gyomaendrőd, II. kerület 583. I
\ }

•..·iy.,"'V~...V.••..,.rtrrolV'.......,..~""~••__""""""".".......,..rtr.Voh"""""""''''''........~................. ".....v.". ..J'.'. .........__"""f



1993. július Szó- Beszéd 11

ITTA
~

PRIMA

A CSIPET
videotéka

filmajánlata:
Semmit a szemnek.
Fekete özvegy,
Legénybúcsú,
6rjít6 vágy,
Motor terror,
Zöld kártya,
Gyerekjáték 3.,
Piranha 2.,
BRUCE LEE filmek,
~icsoda csapat,
E16pajzs,
A filmek kölcsönzési díja

egy napra 80 forint, fél napra
50 forint. Boltomban kaphatók
még gyermekjátékok, strand
cikkek, kempingtermékek,
háztartási eszközök és illatsze
rek!

Nyitva: hétfőt61 szomba
tig féI9-t6113 óráig, 16.30
tól 20 óráig.
Gyomaendrőd, Kossuth

u.61-63.

Viccek
Különbség

- Meg tudod mondani, mi a
IWlönbség az iskola és a bolon
dok háza között?

- Igen. a címe és a telefon
száma.

Doki
Öregember az orvosnál:
- Doktor úr. már alig tudok

vizelni!
- Hány éves bátyám? - kérdi

az orvos
- Nyolcvanöt!
- Hát akkor maga már eleget

vizelt...

Semmi gond
Az énekesnő problémázik:
- Nagy gondban vagyok

éneklés közben. Nem tudom
hová tegyem a kezem...

- Dugd a szádba!

, "
NYARIVASAR

július 19-től augusztus 19-ig a
gyomaendrődi

GLÓRIA
LAKBERENDEZÉSI

BOLTBAN!
Minden tízezer forint feletti vásárlás

után sorsjegyet adunk. A
főnyeremény egy utazási utalvány 30
ezer forint értékben és még további

értékes nyeremények válják a kedves
vásárlókat! Sorsolás: augusztus 25-én!

A vásár ideje alatt egyes bútorok
10-30 százalékos, a c~illárok pedig 40

százalékos árengedménnyel kaphatók.

Glória Lakberendezési Bolt
Gyomaendrőd,Fő út 230.

Telefon: 386-774
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-18 óráig,

szombaton 8-12-ig.
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Fogyókúra mellett is hízik!
1993. július

Egy igazi jóbarát

Súlyos
asszony

B ármikor szétdurran
hatok - mondja Ruth

Lawrence, aki tulajdon
képpen egy hájhegy, és
sajnos nemigen tud járni
kétlábon. Hiába tartja be a
legszigorúbb diétát, napon
ta így is, mintegy fél kilót
szed magára.

Ki tud ajánlani nekem
egy biztos fogyókúrát? 
kérdezi az angliai Norwich
ban lakó Ruth. A· legtöbb
fogyókúrás szisztémát már
kipróbálta. Ha rövide-
sen nem sikerűl megta
lálnia oNosai segít
ségéve/ az igazi fo
gyasztó módszert,
akkor egy
szerűen "fel
szakad a
varrás men
tén".

Az orvo
sok nem iga
zán találnak
ellenszert.
1957-ben
például egy
300 kilós bel
ga férfi halt
meg a sérve
miatt. 1964
ben egy fran-

~.
./ ./

//

cia úr hason
lóképpen végezte,
amikor 2 hónap alatt
270 kiló ról 330-ra hí
zott meg.

Ruth már egy ide-
je kórházban fekszik, s élel
met, italt csak ritkán vehet
magához. Naponta csupán
250 kalóriát fogyasztott, de
testsúlya mégsem csök
kent. A diétás kezelést vi
szont jóval idő előtt abba
kellett hagyni, mert súlyos
mellékhatások léptek fel.
Jelenleg 270 kilót nyom! A
tükröket már régen kidobál
ta a lakásából, mert ki nem
állhatja saját magát látni.
Az ápoló segédlete nélkül
felál.l.ni sem tud. Legutóbb
az Udvhadsereg ajánlotta
fel segítségét, a súlyos
asszonynak egy különle
ges motoros tolókocsit épí
tenek, amivel közlekedni is
tud...

B.K.

Tom és Joe jóbarátok vol
tak. Egy helyen dolgoztak
és hetente fejenként 80 dol
lárt kerestek. Joe-nak ez
elég is voJt, de Tom, aki
házas ember volt néha lúJó
ráznia kellett egy kis fizetés
kiegészítésért. Egyik péntek
este. am ikor Tom ismét túJó
rázolt beszaladt ifjú feleségé
hez. Joe a jóbarát. Miut:in
hosszasan nézegette az asz
szonykát, így szólt: - nehogy
azt gondold, hogy tolakodó
vagyok, de szívesen adnék

10 dollárt, ha megcsókoJhat
náJak!

Az asszonyt kissé várat1:l
nu] érte a kérés, de ham:l.f
meggondolta a dolgot, hiszen
nem látszott túl veszélyesnek
a 10 dolliros csók. Miut;ín
Joe végzett a hosszú csókk:1l
újra megszólalt: - Szivesen
adnék 20 doWirt, ha megsi
mogathatnáhk egy kicsit!

Az asszony átgondolta a
dolgot és rá:íllt a dologra. A
simogatás közben Joe izga
tott h:U1gon súgta az asszony-

.~

n3k:..- Menjünk 3 hálószobá
b3! Otven dollárt adok - kér
lelte Joe a feleséget. Az 50
doll:ír halolt...

Miután végeztek a dolog
gaL és Joe elment. nemsoká
ra megérkezett Tom a
munkából. - Volt itt Joe? 
kérdezte asszonyát.

- Igen - mondta némi er61
tetelt nyugalommal a neje.

- Akkor jól van - nyugo
dott meg Tom - megkértem
délután, hogy szaladjon be
hozzád a fizetésemmel...



1993. július Szó- Beszéd 13

Ingyenes apróhirdetések
I

Ház, lakás .
Túrkevén I szoba összkomfortos II.

emeleti öröklakás sUrg6sen eladó. Irányár.
900000,-F\, vagy csere értékkülönbözettel
gyomaira. Lakatos. Túrkeve, Setét u. 2. II.
em.24.

Gyoma. Hősök u. 99/1. szám alatti össz
komfortos dupla portás kertes ház eladó.
Érdeklődni: Kisfaludy u. 7. szám alall 16
18 óráig

Gyomaendrod. Aehim u. 9. szám alatt 4
szoba halJos, gázfútéses. t<:lefonos családi
ház melléképülettel. garázzsal eladó. Ér·
deklődni: telefonon: 386-719 vagy szem';'
lyesen

Szarvas központjában (60 !akás) 2 darab
különálló lakás elad6. Érdeklődni:telefon:
67-313-246

2 szobás lakás súrg6sen eladó. Cim:
Szarvas. Szabadság u. 79. IV. emelet 14.
Érdeklődni: egész nap.

Jó állapotban levő 3 szobás komfortos
családi ház eladó. Gyomaendrod. Mátyás
király u. 36.

Szarvas. Somogyi B. u. 38. szám alani
ház eladó. Érdeklődni: a helyszínen, dél
után.

Mezőtúron 59 négyzetméter, 2 szobás
lakás eladó. Érdeklődni: Szabadság tú 29.
I. 1(1.. alan.

Gyomaendrod. Juhász Gyula u. 3. szám
alan lakás eladó. Érdeklődni: Ötvös, Gyo
maendrőd, Juhász u. 3.

Lakóház 300 négyszögöl foldterületen,
melléképületekkel olcsón eladó, Endrőd,

Öregszólóben a Polyákhalmi u. 6. szám
alall Érdeklődni: Páskumi u: ll. szám
alatt.

Lakóház, Gyomaendrod, Kis u. 4. szám
alall 800 négyszögöl t<:rillettel, gazdálko
dásra alkalmas melléképület<:kkel reális
áron eladó. Érdeklődni: Gyomaendrod,
Páskumi u. Il.

Ház eladó Kondo.roson a Rákóczi u. 72.
alalL Érdeklődni telefonon: 388-499 vagy
Bandzsal Györgyné. Kondoros, József u.
19/1.

Gyomán a Rákóczi u. 13. aJaltkétszobás
lakás, kerttel eladó. Irányár: 720 ezerforinl
Érdeklődni: a helyszínen 8- 17 óráig lehel

Körösparti hétvégi ház t<:lekkel, gyil
mölcsfákkal beültetve eladó. MezőIÚr, Fa
ragó u. 33.

Gyomaendrodön az Ifjúsági ltp. 7(1..
alall 2 és félszobás foldszinti lakás eladó.
Érdeklődni: a helyszínen.

Kert, telek
Sirató holtág beM részén 3000 négy

zetméter telek eladó. Jakus István Dévavá
nya. Radnóti u. 8.

Belterületi szánIÓ eladó. Mez6túr. Sza
badság tér 29. 1. 112.

Mezőtúr- Gyoroaendrőd közön a Peresi
holtágon 800 négyzetmét<:res vízparti hob
bitelek eladó. Érdeklődrú t<:lefonon a 67
313-240-es számon.

300 négyszögöl gyümölcsös a Fúzfás
zugban eladó. Telefon: 67-386-359

Eladó I(1. kb. a Simai zugban kövesút
mellett. 353-as Wartburgot bcszánútok. T".
lefon: (67) 386-815.

. Jármű. .
Moszkvics 1550-0$ egyben vagy alkal

részenként eladó. Érdeklődni: Endrod, Ki
lián tér 26. Ugyanitt 400 literes
fagyasztóláda eladó.

Dizel Mereedes 240 eladó. csere is ér
dekeL Eladó még fejőgépés keltelÓgép 220
voltos. Varga, Mezőlúr,46-os út, gépbonIÓ

Megkímélt állapotban 250... ETZ mo
torkerékpár és mély babakocsi eladó. Túr
keve, Kölcsey u. 6.

Opel Kadell és Trabant a1katrészek, va
lamint 2 db Lada 1500-ös felni gumival
eladó.

Skoda Billencs (Liaz) rendszám nélkül
eladó. sok alkatrésszel. üzemképes állapot
ban. Érdeklődni: vasámap Etyek, Boti u.
3 J. Szabó Tibor

Egy jó 250-es ETZmotorkerekpárérvé
nyes m úszak ival ebdó, vagy cserelbelÓ4-5
évesTrabantra. Érdeklődni:hétvégén egész
nap Dévaványa. Zrínyi M. u. 136. Gál.

Opel Kadell 1983-as, ötsebességes,
benzines \'6-os, 93000 Jan·rel, 290 ezer
forintért eladó. Ugyanilt Okm-es regi típusú

Babetta eladó. Szarvas. Szabadság u. 74.
Telefon: 67-312-718.

Simson Sehwalbe eladó, 18000 forín
tért. érdeklődni: Papp György Körösla
dány,József A. u. 10.

Jó állapotban levőBMXkerékpáreladó.
Érdeklődni: Gyomaendrod, Selyem u.
16/1.

Trabant kombi eladó. Gyoma. Jókai u.
16/1.

ETZ 125 motorkerékpár eladó. Mező
túr. Faragó u. 33.

Állat
Törzskönyvezett újfundlandi kiskutyák

kaphalÓk. Érdeklődni: Dévaványa. Dózsa
u.22.

30 család középbocanádi rakodókaptár
ban méhek eladók. Szarvas, 5540 Szóch".
nyi u. 6. Benke György

Só-bors (szürke) óriás sehnauzer kisku
tyák eladók. Szarvas, Jókai u. 95. Telefon:
67-313-929. Zsapka György

Fedeztelésre ajánlom "Kitúnő munka
vizsgás" német juhász kan kutyámat, na
gyon jó örökílÓ. Gyomaendrod, Deák u. 30.

Mondén galambok eladók. kék, deres
színben. Telefon: (67) 311-718. Falkas.

Pekingi palotakölykök a Ciráda kennel
ból, győztesszüJóktól előjegyezhetók.Bor
ziné MezőIÚr,Törőpál u. 39.

Komondor kiskutyák győztes szülóktól
egész évben kaphalÓk, és előjegyezheto1<.

Bordás, Jászkisér. Vásárléri u. 4.

Egyéb .'/ I

Otthon végezhelÓ munkát ajánlok. 320
forintért küldöm a tájckoztatót és a jelent
kezési lapol Nem másolás. MezőIÚrVásár
u. 27. Molnár

Jól jövedelmező otthoni munka. Vá
laszborítékért ismertelÓ. Gyomaendrőd,

Vásártéri ltp. 30/B 216. Fatkasinszki Altilá
né

Jövedelmez6 ollhoni adminisztrációs
munkát ajánlok. Válaszborítékért tájékoz
tatom. Balogh Józsefné 41 00 Berettyóújfa
lu, Foldesi u. 9.

"Aphrodité" Társkereső Szolgálat
5500 Gyomaendrod. Pf:91. Bemutatkoző
levél és válaszboriték szükséges.

Harisnya szemfelszedőgép eladó. Er
dekJódrú: 67-3 l 2-956-os telefonszámon.

Korszeru amerikai mélyszívásos u:eh
nológiával szőnyegés kárpittisztítást válla
lok. Megrendelésre házhoz megyek. Boldis
MátyásKondoros. Telefon: 67-388-347,16
órálÓl.

Kárpótlási jegy eladó. Gyomaendrőd,

Székely B. u. 2. szám alalL

Jó állapotban levő 80 literes vi11anyboj
ler. és Singer varrógép eladó. Érdeklődni:
Gyomaendrod. Pósa L. u. 25.

Jó állapotban levő oszlopos kézifúró,
megegyezés szerinteladó. Érdeklődni:Sza.
bó Tibor Gyomaendrőd,Miffiói u. ll.

Alsós tanuló korrepetálását vállalom
bánnely tárgyból, ötödik, hatodik osztá
Iyost magyarbóL Rosza Mártonné Gyoma.
Vásártéri ltp. 31.

Bélyegzókészítést vállalok olcsón, rö
vid határidővel.nagy mennyiségben, min
den változatban, hétvégeken is. Könyves
Lászlóné Béke u. 6. Gyomaendrod

Premes állat tenyésZlésérea1kalmas ket
recek és ebédlőszekrényeIadó. Érdeklődni:
Gye. Fő út 4. Telefon: (67) 386-077. Szel".
ínc.

Többszörözze meg pénzét! TálSuljon
segélyezési alapomhoz! Felbélyegzett vli
laszborítékért a lapot elkUldöm.

Soczó Mihályné Szabó Dezsőu.2. Gyo
maendrőd

Simson S50B segédmotorkerékpár,
OGNIWOTípusú gyári vegyeslilzelésúka
zán és VideotonszámílÓgép sok tartozékkal
eladó. Egri Imre, Dévaványa, Széchenyi u.
47.

Eladó I db ágynemútartés hevero, 2 db
fotel. 2 db kárpitozott szék, I db asztal.
Irányár lOOOO,-Ft. Mez6IÚr, Földvári út 5.
(Roszik Pálné)

S inelai r ZX Spectrum 48 K-s számító
gép, A/4-es nyomtalÓvai, Joystickokkal,
programokkal, szakirodalmakkal eladó. Ér
deklődni: (59) 313-319 Lévai,

I db 4,5 KW-os hőtárolóskályha eladó,
Érdeklődni: Jeneiné (Patika)

~O~X~O~X~~~X~~~XK~~XK~~XK4~XK4~XK~~XK~~XK4bXK4~XK~~XK~~XK~~· .
• >· .
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Ingyenes az apró!
Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olva

sóknak a lakossági apróhirdetését, akik azt az alábbi
szelvényen küldik be megjelentetés céljából. A szelvé
nyen a megjelölt helyre kell beírni a kívánt szöveget, és
a szelvényt levelez61apon vagy borítékban kell elküldeni
a következ6 címre: Gyomaendr6d, Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért felel6sséget nem vállalunk!

Egy apróhirdetés szövege nem t.arta1mazhat tizenöt
(l5) szónál többet!

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

Aláírás:.. : .
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Titkos megállapodás
Jenei Bálint és Hunya Lajos között?

Megjelent a Híradó!

"Sok mindenről beszélgettünk ..."
A kisgazda elnök titokzatoskodik

Valamiben megegyeztek

Azt beszélik, hogy Jenei Bálint ta
nácselnök és a kisgazdapárt helyi szer
vezetének elnöke, Hunya Lajos még
a választások előtt titkos egyezséget kö
tött. Eszerint ha a tanácselnök a képvi
selői székbe segíti a kisgazdák elnökét,
akkor Hunya Lajos ennek fejében min
den eszközzel támogatni fogja a helyha
tósági választásokon Jenei Bálint pol
gármesterré választását. Megkérdeztük
az érdekelteket, igaz-e a hír:

- Tény, hogy felkeresett a választá
sok előtt Hunya Lajos és "Sok mindenről

beszélgettünk. Én minden párt helyi ve
zetőjének elmondtam, hogy a tanács
a választások kérdésében a pártatlanság
és az egyenlőséghíve, s így minden je-

löltnek egyenlő esélyt és feltételeket
igyekszünk biztosítani.- mondta Jenei
Bálint.

* * *
- Beszélgettünk, de ilyen megállapo- I

dás nem született - állitja Hunya Lajos.

A legutóbbi szabad váJasztások óta a
Gyomaendrődi Híradó cím önkormány
zati lap összesen kél felelős szerkesztőt

"fogyasztott el". A dolgok odáig fajultak,
hogy most egy darab szerkesztőscm szer
keszti az újságol, amelynek megjelenése
ily módon novemberig szünetel. De hogy

- Hát akkor milyen megállapodás
született?

- Más témában sikerült megállapod
nunk, de ez nem publikus.

- Miért titokzatoskodik?
- Csak azt mondhatom, hogy átfogó,

a város jövőjét érintő rendezési tervek
ről van szó.

- Szóval nem ajánlott egyezséget a ta
nácselnöknek?

- Nem, ilyesmiről szó sem volt 
mondta Hunya Lajos.

a kedves olvasók a lap hirtelen megszúné
se miatt ne szenvedjenek hiányt, ezért a
Szóbeszéd bátorkodott megjelentetni a
Híradót, melynek eikkeit- a szerző hozzá
járulásával - még az 1989-ben és 1990
ben megjelent Híradókból válogattuk
össze mindannyiunk épülésére.

Azt hitték IDegbaJt,
pedig csak.

elaludt
Konyakkal a kádban

I

I
?

Kis zöld lények a disznóólnál

Megállt a moslékkeverő

a levegőben... i

Május közepén - nem tudni már hanyadkézból- értesült szerkesztóségünk I Egy csöndes decemberi nap délutánján kétségbeesett kiáltás
arról, hogy újabb fejlemény történt ufo-ügyben. Városunk egyik derék polgára II verte fel a gyomaendrődi fedett fürdő csendjét. - Úristen,
- aki félve attól, hogy az alábbi történet főszereplójeként kinevetik - nem volt
hajlandó személyesen kapcsolatba lépni velünk, s így a nevét sem tudhattuk meghalt! - sikoltott a fürdö egyik nődolgozója,amikor benyi
meg. Ám maga a történet Gyomaendród-szerte közszájon forog. tott a kádas egyik helyiségébe, mivel feltűnt, hogya fürdő-

Egy csöndes május eleji késő délután emberünk két vödör moslékkala kezé-I szoba ajtaja alatt ömlik a víz a folyosóra. Az ijedt hölgy szeme
ben disznóetetés céljából megközelítette a portája végében lévő disznó61at. Mi- I elé a következő látvány tárult: egy idős, mintegy 60 év körüli
előtt a falánk állatok elé öntötte volna az eledelt, a vödröket a földre helyezve ember feküdt a vízzel teli kádban, akinek feje a kád szélén
még utoljára megkavarta azok tartalmát. Ám közben emberünk furcsa, mor- élettelenül csüggött, a csapból pedig zubogott a víz.
mogó hangokat hallott háta mögüL Megfordult, sa meglepetéstől földbe gyöke- A kiáltásra azonban feleszmélt az öregember, s miután
rezett a lába: tóle néhány méterre két, úgy százharminc centiméter magas, nagy magához szorította a kád széléhez helyezett félig üres 2 decis
fülű, zöld színű "emberkék" , lények igyekeztek - talán - szót érteni a gazdával.

konyakosüveget, válogatott szidalmak kíséretében kizavarta
Emberünk elsó reakciója az volt, hogy kikapta a vödórból a moslékkeveró

lapátot és a hívatlan zöld lények felé sújtott, ám a moslékkeverő lapát félúton a helyiségből a halálra vált asszonyt, aki segítségért kiáltott.
megállt a levegóben, mert a nagyfülűek valamiféle elektromos, vagy mágneses Rövid idő múlva kiparancsolták a termálvízb61 az öreget, aki
eró kibocsátásával megllebénították az ijedt gyomaendrő.dit... mint kiderü!t, egyrészt a meleg víz nyugtató hatásától, más-

......----------------------' részt a konyak bódító erejétől elaludt a kádban ...
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nő előállítás közben a
feldühödött igencsak it
tas P.E. megüt6tteaz/n
tézkedőrendő/taki P.E.
agresszív magatartását
ezt követőencsak kény
szerítő eszközök aikal
mazásával tudta
megtörni. P.E.-nek a
véralkohol vizsgálat
eredményétőlfüggően

ittas járművezetésért,

valamint hivatalos sze
mély elleni erőszak bűn
tettéért is felelni kell.

Gyomaendrődön egy
az út szélén parkoló te
herkocsi tankjából ép
p en a gáza/a/at
eresztették /e kannák
ba. Az üzemanyagtol
vajok ellen eljárás folyik.

Augusztus 3-án a re9
geli órákban a rendór
járőr ittas vezetés
gyanúja miatt intézke
dett P.E. csárdaszállási
lakossal szemben. Az in
dokolt véNételre törté-

2. ÉVF. 8. SZÁM 1993. AUGUSZTUS ÁRA: 27,50 Ft

Július 26-án az éjszakai
órákban két helybéli fia
talkorú a felújítás alatt
álló közúti híd útelterelő

deszkáit és tartóoszlo
pait a ho/tág vizébe do
bá/ta. A két erős embert
még aznap éjszaka el
kapták és ellenük ga
rázdaság miatt indul
eljárás. Július 20-án ta
lálták meg a Hármas
Körös vizében, az
endrődi közúti híd köze
lében N. Attilát. aki július
17-én tűnt el. A szeren
csétlen ember a vízbe
tul/adt. Ruháit és kerék
párját a folyóparton
megtalálták.
Augusztus 7-én a Bó
nom-zugi holtágban F.
László (33 éves) békés
csabai lakos fürdés köz
ben a vízbe fulladt.
Július 31-én te/akasztot
ta magát V.T. gyoma
endrődi lakos a lakása
melléképületében lévő

kamrában.
Július 31-én a rendőr

járőr tetten érte K.R .. L.L.
szaNasi, Illetve K.1. bá
rándi lakosokat. akik

Belépés csak gázálarcban

A DAC"-os
"endrődiek...

(2-3. oldal)

mi szabályok betartása mellett
helybéli vállalkozó fiatalok
végzik. Vegyvédelmi ruhában,
gázálarcban, hátukon oxigén
palackkal másznak fel a tetőtér

be, s bontják a mérgező

formaldehidet kibocsátó hőszi

getelő habot...

FOCI

Az ismét zárva tartó városi
sportcsarnok ajtaján felirat tu
datja a betévedő vendéggel: Be
lépés csak gázálarcban!

A legújabb szakvélemény
szerint ugyanis mégiscsak le
kell bontani a tetőtérben lévő

mérgező gázokat kibocsátó
aminocell szigetelő anyagot. A
munkát az előírt munkavédel-
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Veszélyes hulladék a ."., .

tetoterben·

leszedik a szigete/őanyagot
, I

Ujabb milliókat kell költeni a gyomaendrődi torna
csarnokra. A tavaly elkészített, légmentesre tervezett
álmennyezet szigetelése nem váltotta be a hozzáfűzött

reményeket. A csarnok légterébe továbbra is egészségre
káros mennyiségű formaldehid jut a tetőtér eredeti
szigetelőanyagából, az Aminocellb{)1 - ezt állapította
meg ez év július 22-én az Építésügyi Minőségellenőrző
Intézet. Kiderült továbbá az is, hogy a már említett
Aminocell szigeteWhabbcíl 519-szer több káros anyag
távozik, mint amennyinek szabadna. Ezek szerint tehát
maga az anyag is selejt, azaz nem a technológia szerint
építették be.

A lebontott aminocelIt m.tíanyag zsákokba gytíjtik

Az Építésügyi Minőség
ellenőrző Intézet szakvéle
ménye szerint . 'a
sportcsarnok kivitelezése
során az credeti tervektó!
költségkímélés véget! eltér
tek. Az eltérések lényegé
ben az épület gépészet í
tervcket és az álmennyezct
hőszigetelését érintelték.
Az eredetileg tervezett ás
ványgyapot hőszigetelés

helyeIt az Orosházi Állami
Gazdaság Aminoceil hab
anyagát építetLék be 1989
telén. Az átadás óta lefoly
tatott levcgőtisztasági mé
rések szerint a csarnok
légtcrében olyan mértékűa
fonllaldchid konccntráció
(amit az Aminocell bocsát
ki), hogy azt rcndeltctész
szcrűen használni ncm le
hel. Ezzel párhuzamosan
jelcntkezőmásikprobléma,
hogy a csarnok álmennye
zetéböl több helyen csöpög
a víz. Emiatt mcgvizsgálták
az álmennyezet feletti tér
állapotál. Ekkor tapasz
talták. hogya hőszigctelő

hab több helyen ujjnyi vas
tagságban is megrepedt ... ··

A július 22-én elkészített
új abb szakvélemény szerint
az eddig elkészített javítá
sok nem bizonyultak ele
gendőnck: a káros
fonnaldehid továbbra is be

tud jutni a csarnok légteré
be. s ezt elősegíti még az is.
hogy a tervben előírt szellő

zőberendezésck- pénz hiá
nyában nem készültek cl.

A szakvélemény azt ja
vasolja. hogy az Aminoce!l
habot és a fonnaldehiddel
márszennyezet! - tavaly be
épített - Therwolin hőszige

telőt távolítsák cl és az
álmennyezet feletti légtér
gépi szelI6z(Cléséró! czt kö
vet6en gondoskodni kcll.
Az Aminoccll viszont vc
szélyes hulladéknak minő

sül, s az anyagot a dorogi
hulladékégetőbenmeg kell
semmisíteni. A számítások
szerint az Aminocell eltá
volítása, elszállítása és
mcgsemmisítése mintegy
4,5 millió forintba kerül. A
sportcsarnok idei éves költ
ségvctésébőlmaximum1,5
millió fordítható c célra. s a
fennmaradó 3 milliö forint
ra jelenleg nincs fedezet.

Ez a téma egyébként az
önkormányzat augusztus
IO-i rendkívüli ülésén ke
rüli a képviselők elé, s mint
az már lenni szokott egy
két képvisclő megint csak
összekapott. Hul/ya Lajos
kisgazda kifogásolta, hogy
a szakemberek időről id6re
újahb megoldási javasla
tokkal állnak elő, amelyek-

ről később kiderült, hogy
semmit sem értek. Feltette
a kérdést, vajon a mostani
szakvélemény javaslata
végleges megoldást jelent
e a városnak.

Mi azért ülünk ill, hogy
a város pénzét megfontol
tan költsük el. Ez a szellem
vezérelt bennünket akkor
is. amikor az endrődi mozit
mcgszünteLlük, az cndrődi

bölcsődét bezártuk. Már ar
r61 is vitázunk, hogy nyitva
tartsuk-c az endrődi kiren
d~ltséget. Most 4,5 millió
forintról döntünk, arról,
hogy kidobjuk-e az ablakon
vagy scm. Eddig már !o
milliót kidobtunk. Nincs vi
szont 1,5 millió az endrődi

piactérre! Szabad ezt nc
künk csinálni? Nem! Laka
tol kell tcnni a tornacsarnok
kapujára és ha majd lesz
pénz, akkor megcsináljuk a
javítást - jelenleLle Ü Hu
nya, és egyben névszerinti
szavazást kélt.

Hunyának Jel/ei Bálim
~álaszolt azzal, hogy az
Epítésügyi Minőség

ellenőrző Intézet. amely
már több szakvéleményt
készített a csarnok kijavítá-

sára, korábban ncm helyez
kedctt egyértelmű állás
pontra. Igaz több
képviselő a tornacsamokot
inkább polilikai ügynek te
kintette, mi=-:: sem hogy
műszaki megoldásokon
törtc volna a fejét. Nem sze
rencsés polilikai, választá
si ügyként kezelni ezt a
témát. mint azt Hunya La
jos most olyan hangzatosan
felvetette ... - mondta Jenci
Bálint.

Hunya aztán rákontrá
zott: - H a Jenei választási
fogásnak minősíti okfejté
semel. akkor az ő hozzászó
lása az ő szüleményének a
védelmc ...

Voltak persze más hoz
zászólások is. Dr. Valach
Béla erkölcsi és anyagi kár
térítést, valamint felelős

ségrc vonást követel.
S~erer(f Béla tájékoztatta a
testülctet, hogya szakvéle
mény csupán a veszélyes
hulladék eltávolítására telt
javaslato!' dc azt senki sem
garantálja, hogy ezt kövctő
en minden rendben lesz.
Hangya Lajosné a szülők

nevében azt kérte, hogy a
tornacsarnokot csak akkor
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Az álmennyel..et lámpanyílásait megbontva jutnak fel a tetőtérbe

Ferr Coop, anyerő
I A város önkormányzata pályázatot írt ki

l
a Gyomaendrőd, Fő út 112/1. szám alatti
ingatlanra, amelyen jelenleg egy bontásra
váró épület áll. Az épület lebontására és a
890 négyzetméteres terület hasznosítására
a békési Ferr Coop Kereskedelmi és Szolgál
tató Kft. jelentkezett. A kft. vas és vasszerel
vényt kíván értékesíteni, s ehhez itt egy új
épületet létesítenek. Az önkormányzat úgy
határozott, hogy az említett ingatlant 200
ezer forintért eladja a Ferr Coop Kft-nek.

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

Kinn a földeken...

l. Kiváló lisztmin6ségű

ún. javító hatású búzafajták
a kövctkcz6k:
Martonvásári 16,
GK. Öthalom,
Alföld és
Jubilejnaja 50.

2. Jó lisztminőségűmal
mi búzák:
Martonvásári 21,
Martonvásári 20,
Martonvásári 19,
GK. Sz6ke,
Bucsányi 20,
Vitka.

AMartonvásári 18-as ál
talában csak a takanl1ány
111 inőségct éri el.

ilf.
Jó döntést kívánok.

gyelembe kell venni, hogya
trágya gyomosít.

Már most gondolni kell
az őszi búza vetésére. Meg
felelő fajtájú és minőségű

vetőmagot kell beszerezni.
Az idén sajnos ajó minősé

gű fémzárolt vetőmag ára
1800-2000 Ft lesz mázsán
ként, és ezt még csávázni is
kell. A kömyékünkre a kö
vetkező búzafajták ajánlha
tók tenyészidő szerint
csoportosítva:

l. Korai faj ták:
Martonvásári 19,
Martonvásári 18,
GK Öthalom,
Alföld.

2. Közép koraiak:
Martonvásári 21,
Martonvásári 20,
Manonvásári 16,
Vitka,
Jubilejnaja 50.

3. Közép későick:

Martonvásári 15,
GK Sz6ke,
Bucsányi 20.

Nagyon fontos azonban,
hogy milyen célra termeszt
jük a búzát. Az alap gondo
latnak annak kell lenni,
hogy minden malmi búzajó
takannány is, de a takar
mánybúza fajták nem jók a
m alol11 ban. JI yen szem
pontból az cioDb fcisorolt
fajtákat a következ6k sze
rint lehet csoportosítani.

...elkezdődött a trágyázás
időszaka. Környékünkön
legtöbb szarvasmarha, ser
tés és baromfitrágyából
van. Mindhárom alkalmas a
szántók trágyázására. A ba
romfitrágyáról azonban
annyit tudni kell, hogy ma
gasabb a tápanyag tartalma
(elsősorban a N.) gyorsan
hat, ezért "heves trágya".

Az istállótrágya javítja a
talajszerkezetet, tápanyagot
szolgáltat a talajban élő

mikroszervezeteknek, vala
mint a növényeknek. 100 q
istállótrágyában átlagosan
van 50 kg nitrogén, 25 kg
foszfor és 60 kg kálium ha
tóanyag.

Ezek a tápanyagok azon
ban lassan kerülnek a növé
nyek számára felvehető

állapotba, ezért az istálló
trágya több éven keresztül
hat egyre csökken6 mérték
bcn.

Az istállótrágya hatása:
első évben 40-60 %,
második évben 30-35 %,
hannadik évben 10-20 %,
negycdik évben 5-10 %.

A trágyát különböző dó
zisokban lehet alkalmazni
150 q/ha-nál gyenge, 300
q/ha-nál közepes és 400
q/ha-nál erős trágyázásról
beszélünk. A trágyázás ha
tékonysága azonban nagy
ban függ az eHerítés és az
aláfo rga tás között eltelt idő
től. Ezt viszonyszámokkal
alkalmazva a következ6k
szerint lehet jellemezni:

- szétterített és azonnal
alászántott 100

- 6 óra múlva alászántott
80

- 24 óra múlva alászántott
70

- csak 4 nap múlva alá
szántott 50.

Az alászántás késése fő

leg a nitrogén vcszteséget
növeli meg. Az istáIJótrá
gya elhúzódó és egyre csök
kenő hatás ához a
növényekkel is alkalmaz
kodni kell. Első évben a trá
gyázást jól hasznosító
kukoricát, vagy répát, ké
sőbb búzát kell vetni. Fi-

H.E.

h6szigetelés és légtechnika
mellett megpróbálják üze
mcltetni, s jövőre a szellőz

tctésről is gondoskodnak. A
testülct egybcn megbízta a
pénzügyi és ellenőrző bi·
zoltságot. valamint a jogi
bizottságot, hogy a toma
csamokkaJ kapcsolatban az
cddigi tapasztalatokat
gyűjtsék össze és tá~ják a
nyilvánosság elé.

nyissák meg, ha a hab eltá
volítása után a szeUőz6bc

rendezés is elkészült.
A testület végül úgy

döntött, hogy elismeri a
sportcsarnok szigetelő

anyagCuuk 4.5 milliós költ
ségét. s a hiányzó 3 millió
forintot ez év negycdik ne
gyedévébcn tcremti elő. Er
re csak Hunya Lajos
szavazottnemmcl. A képvi
sel6k döntöttek még arról,
hogya csamokot a hiányzó



4 Szó- Besléd i993. augu,~ztus

Vállalkozói tanfolyam
munkanélkü lieknek

Francia-magyar
. ~

ceg
Nagylaposon

A Prominent BT. vállalkozói tanfolyamot szervez kö
zépfokú iskolai végzettséggel rendelkező. de jelenleg
munka nélküllév6k részére a Békés Megyei Munkaügyi
Központ anyagi tjmogatásával.

A tanfolyam 272 órás. melyb61 a marketingismeretek
125 órás. a munkaerőpiaci tréning 32 órás. a jogi ismere
tek 25 ór:ís. az adó és pénzügyi ismeretek pedig 90 órás.

A tanfolyam végzése sor:ín s7.eretnénk a fenti témakö
rökhől az egyéni vállalkozövá v:íláshoz szükséges isme
reteket átadni. illetve kés6bbi sikeres tevékenységükhöz
alapot nyújtani.

Az átképzési tanfolyam kezdési időpontja - megfelelő
számú jelentkező esetén: 1993. s7.eptember. IdőlaJ1ama

14 ~ét. A képzés munkanapokon napi 4 ór:íban történik.
Erdeklódni: Prominent BT. Gyomaendrőd. Kossuth u.

18. (Személyesen vagy telefonon Szurovecz Mari:mná1.
telefon: 67-386-479 vagy a Munkaügyi Közponl gyoma
endrődi kirendeltségénél lehel. H.E.

cég budapesti képvisele
tét is ellátja Rácz József. (A
két Rácz egyébként csak
névrokon.)
A francia pa rtner a
Nagylaposon létesíten
dő szervízüzemet a leg
modernebb szerszámok
kal szereli fel, és az új cég
itt helyben 15 ember
nek ad munkalehető

séget. Fodor István meg
említi még, hogya fran
cia partner bevonásával
új piJci lehetőségek is
nyíltak, de nemcsak a
Fortiko előtt.

Több külföldi cég is
érdeklődik magyar ter
mékek 'riÍnt, de nem
csak ul)' n termékekre
gondolok, amelyeket mi
állítunk elő, hanem
pulyka és sertéshús
iránt. TeMt a környező

cégeknek is a segítségére
lehetünk - mondta Fodor
István.

nek a növényi k2,tevők,

amelyeknek nem elég
csupán egy táblára kiír
ni, hogy itt nálunk bio
termesztés folyik. A
kártevők nem tudnak ol
vasni, és minden oldalról
támadják avetéseinket...
A Fortiko egyhektáros
fólia házában most 35
ezer tő paradicsompa
lánta és ugyancsak ennyi
gerbera telepítése van fo
lyamatban. Megtudtuk,
hogy újabb 3 hektárnyi
fóliaház alapozása is
T}legkezdődött.

Uj hír, a Fortiko házatájá
ról, hogy megalakult dZ

az új magyar-francia ve
gyesvállalat, amely me
zőgazdasági gépek,
berendezések forgalma
zását és egy szervizmű

hely létesítésével az itt
vásárolt gépek javítását
végzi majd. A cég egyik
ügyvezet6je a gyoma
endrődi Rácz hfváJl, a
másik ügyvezet6, aki a

telenek voltunk szinteti
kus vegyszerekkel is be
avatkozni a ter
mesztésbe. Így azonban
a paprika már nem lett
biotermék - tájékoztat
Fodor István.
A Fortiko azonban nem
kívánja abbahagyni a
biotermesztést, viszont
az is kiderült, hogya ma
gyar piacon nincs igazán
kereslet iránta, sőt még
csak magasabb árral sem
honorálják a biotermé
ket, annak ellenére, hogy
az ilyen termesztés költ
sége 5-7-szerese a hagyo
mányosnak.
Ha ez a tendencia meg

marad, akkor csak apró'
lépésekkel haladunk a
biotermesztés felé. Az el
következendő időben

sem kívánunk erős vegy
szereket használni, in
kább az emberbarátabb
növényvédő szereket
használjuk, amelyek ke
vésbé károsítják az
egészséget. A környéken
egyébként több ezer hek
tár területen hemzseg-

A Szóbeszédben már
többször is olvashattak
aNagylaposon mú1<ödő

Fortiko Kft. munkájáról
és terveiról. A cég kor
szerűegyhektáros fólia
házat építe~~, ahol
biopaprikát termesztett.
Azeredményekról Fo
dor István a kft. ügyve
zetője számolt be.
Az ültetéssel6 hét késés
ben voltunk, S emiatt a
piacra is késve jutottunk
a papribval. Az ilyen
termékkel február végé
től május végéig szabad
a piacon lenni, mi ezzel
szemben május végén
vittük az első száflít
mányt. Atermésátlag
sem hozta az elvárt
eredményt. A megfelelő

következtetéseket min
denesetre levontuk.
Tény, hogya kapkodás
nem szül jó eredménye
ket, de az is igaz, hogy
az a partnerünk, amely
re a biotermesztésben
engedélyezett szerek be
szerzését bíztuk, cser
benhagyott. Így kény-
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_N~Y_I_·f_8_Z_U..&..'Z_P i 8 C tér!

Az áraink most is változatlanok!

* Laminált forgácslap érkezett: 700 Ftlm2

* Betonkeverék készítés 3200-4900 Fl
,

Araink az áfát tartahnazzák!

ÉPÍTŐIPARI SZÖVETKEZET
5568 Gyoamendröd. Ipartelep u. 3.

THERM

már közismert, sikeresen kipró
bált táplálkozási programmal. Ez
az úgynevezett Herbalife sejttáplál
kozási program forradalmian új
módszernek nevezhető, mivel a
szervezet számára nélkülözhetetlen
vi tami nokra. gyógynövényekre.
természetes ásványi anyagokra
épül.

Hogy mi a Herbalife? Egy ter
mészetes al apanyagokok nyugvó
táplálkozási program. amitnunden
olyan személy <tIkalmazhat. aki
meg szeretné tartani, illetve növeini
vagy éppen csökkenteni szeretné
testsúlyát. Ajánlott még sporto!ók
nak és teslépítáknek is. Tudni kell,
hogy szervezetünk az idő múlásával
csökkenő hatásfokkal vesz fel táp
anyagokat. A rossz és egyoldalú
táplálkozás. a stressz és a túlsúly
idővel a bélbolyhok elhalásához ve
zet. A Herbalife programban a táp
anyagokat (a legfontosabb 40 féle
mikrotápanyagot) olyan optimáli
san hangolták össze. hogyaszerve
zet ezeket 100 százalékig fel tudja
dolgozni. s ezáltal a bélbolyhok újra
működésbe lépnek és aktivizálód
nak.

Ezenkivül a Herbalife szabá
lyozza az étvágyat, erősíti az im·
munrendszert. lecsökkenti a zsírok
és szénhidrátok beviteléböl számla
zá kalóöafelvéteIt. a gyógynövé
nyek segítségével pozitívan
befolyásolja a koleszterinszintet,
csökkenti a magas vérnyomást., a
vércukorszintet. Megszünteti to
vábbá a migrénes fejfájást, az
emésztési problémákat. Jótékony
hatású mindenféle bőrbetegségre.

visszérproblémára, tennészetesala
pú allergiára, epilepsziára, valamint
segíti a szervezet természetes mé
regtelenítését. Sorolhatnánk még a
program előnyeit. de meghagyom
kíváncsiságukban azokat, akiket ér
dekei az előadás.

emberek is elhitték. és tovább ad
ták, nem lesz Köjál-engedély,
meg hogy közel megy a villany
mozdony, és ki tudja még milyen
ostobaságokat. Csak azért is,
igaz?

Kétségtelen, a város életében
jelentős változást hoz. De kérem
fogadjuk el az újat., a jobbat., a
kényelmesebbet., hisz ez lesz!
Szeretném, ha egy év múlva, mi
után a főtér is elkészül, és megvál
toztatja a jelenlegi megszokott és
megkopott városképet, talán a la
kosság majd azt mondja - érde
mes VOll, megérte! Hiszen
minden magára valamit is adó te
lepülés büszke, ha szép városköz
pontja van, és ez természetes."

Dr. Frankó Károly
polgármester

,
Ujabb táplálkozási

program
Világszerte. így hazánkban is

egyre nagyobbjelentőséget tulajdo
nítanak az emberek az egészséges
táplálkozás. az egészséges életmód
elsajátításának. Igy gomhamódra
szaporodnak a különböző tenné
szetgyógyászati készítmények.
valljuk be őszintén. több-kcvesebb
sikerrel. Al. is megfontol·andó. hogy
mi Iyen készítményeket használ unk.
milyen "gyógyszereket" juttas
sunk a szervezetünkbe, egész
ségünk hosszú távú megőrzése

érdekében.
1993. szeptember 14-én, a gyo

maendrl5di Katona József Milve
Iödési Központban 18 órakor
megismerkedhetnek a hazánk
számára még új, bár a világon

hely megvan hozzá).
Hozzá kell majd szoknunk né

hány forgalmi változáshoz is.
Ezentúl a Fő útról a Pásztor JáIlos
útra csak behajtani lehet - tehát
egyirányúsílva lesz. A Fő út és a
piac bejárata közötti területeken
kerékpárút épül, egyben széles
gyalogjárda is lesz. Az út jobb
oldalán is leállhat 20-30 autó, te
hát parkolhat. Az autó parkrrozás
a piac területén ingyenes lesz. A
piactér bejáratánál a következ6
hónapokban egy diszkont élelmi
szer-vegyiáru áruház nyílik. Hi
szem ez is csak kedvet teremt a
bevásár1áshoz, egy helyen min
den elérhető lesz.

Szóval minden rémhrresztelés
sel ellentétben megnyitj uk a pia
cot - szomorú, hogy még tanult

Telefon: 67/386-614

A huszadik század végén a vá
ros már megérdemel egy minden
igényt kielégítő piacteret, és egy
szép. a város arculatát is megha
tározó központol. Nem túlzott az
Igény.

Az új piactér ellen csak egy érv
szól, de az is csak részigazság,
hogy a rév-és zöldlaposiaknak
ezentúl messzebb lesz a piac. Kér
dezem én a kedves olvasótól, ki
sajnálta közel száz évig a beseny
szegieket. a bánomkertieket?
Gondolt-e valaki arra, élnek em
berek - köztük idősek is - Magtár
Iaposon. a Zrínyi vagy Bocskai út
távoli végén. avagy a Tisza·ma
lom környékén? Ezért hát senki
nek sincs igaza! Mindig lesznek
akiknek közel. közelebb lesz az új
piac, és lesznek akiknek távol.

Milyen is lesz az új piac?
Közel 120 személygépkocsi

val khet parkolni. lesz vízöblíté
ses vécé. kcrékpártárolók.
Asztalokrój lehet az árut kínálni.
korszerű. aszfaltozott. sármentes.
takarítható az egész terület. De
hát ezt majd látni kell. A látvány
önmag.)t igazolja. Az egyéb szol
gáltatásokat nyújtó vállalkozók
nak közmúvekkel ellátotl
területet adunk 3000 Fl/négyzet
méteres áron, melyen fclépílhcti
saját boltját. Egyedül 70 éves
hársfákkaI. és "csúnya, öreg"
akácokkal nem rendelkezik majd
az új piac. De még ezen az őszön

nagy lombot adó fákat ültetünk (a

"Mire e sorok megjelennek a
Szó-Beszéd hasábjain, már re
mélhet6Ieg csak l-2 hét és való
ban nyit a város új piaca.

Ismerve a lakosság egy részé
nek hangulatát, lehet hogy egye
sek eltúlozzák? Most mégis
elmondanám. miért kellett új pi
actér. Ha valaki nem piaci napo
kon végig sétál a magára maradt,
elhagyatott piac-főterén, úgy hi
szem az ott látható siralmas álla
potok is érzelmi reakció t
válthatnak ki bel6Ie. semmire sem
használható. se nem főtér, se nem
igazán piactér.

Minden település történetében
kezdetben - esetleg évszázadokig
- a piac a főtéren volt, mint aho
gyan a templomok. a városházák
is. és ez természetes. Idővel a piac
lassan kiszorult más területekre,
mert "kinőtte" a főterel. Egy idő

óta a főterek falv<lkban is. de f6Ieg
városokban más funkciót töltenek
be. Parkok, üzIctnegyedek szoh
rok. szökőkutak. pihenőhelyek

épültek, ahol pihenni lehet, gyö
nyörködni a város szép épületei
ben, egyáltalán élvezni a város
hangulatát.

Természetesen a piacnak is
meg van a maga saj:ítos hangula
ta, színes, tarka kavalkád, találko
zóhely is. de f6Ieg kereskedelmi
színtér. Amikor a tömegben to
longva, sorban állva a helyszínen
vagyunk. fel sem tűnnek hibái,
mert a fáktól nem látszik az erdő.

(Dr. Frankó Károlypolgármesteraz újpiactér
kapcsán elhangzó vélemények miatt kérte az
alábbiak közlését)

(x)
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d6s, uíadásul erkölcsIelennek
farI om, ha valaki személyes
iigyckre használjafel hármely
újság hasábjaif. MoSf mégis
ezf feszem, ezérl szf\'es elnézé
sükel kérem. Legkiizelehb már
újra közérdeka ügyekkel fog
lalkozom, nevezzen bár' feke
le rihizlinek" a T. Hafalom ..

Addig is kérem SÚl 'es lürel
miiÁ('f és megértésüker.

Levél "Kutyanyak"
ügyben

Tisztelt Olvasókl
E/öször Öncikhöz fordulok,

mivel mosl nem közérdeka do
loggal joglalkozom. Nem szo
kásom ugyan, hogy
személyemel illel6 - enyhén
szólva - kijogásolhafó hang
véfela levelekre válaszoljak,
mosl azonhan kényIelen va
gyok. Úgv érzem, hogy az üZe'

nel KUI)'anyakról lel'él [rója,
ha ncm reagálnék In'eltre, azl
hinné, megijedfem, nUJ"( Ö
uím.dÖrrenl. Nem I'agyok ije- Jakab J(í/_'>efné

Kedves olvasónknak a polgiÍrmesterhez írott újabb le
velét két ok miatt nem közöljük. Az egyik, mint azt beve
zeWjében is említi: nem közérdekű dologgal foglalkozik.
A másik, igaziÍn helytelen dolog, ha valaki személyes
ügyekre kívánja felhasználni az újsiÍg hasábjait. Minde
nesetre - hogy szó ne érje a hiÍz elejét - levelét toviÍbbítot
tuk dr. Frankó Károlynak. Várjuk viszont közérdekű

ügyekben írott leveleit!

Az orvos
továbbra is

ingyen rendel!
A h::íziorvosok és házi gyem1ckorvosok vállalkozási for

mában szcrl.ődést kÖ!öllek az önkonn:ínyzallal területi
(körLet j) ellátásra, s így az orvos a biztosítási káI1yával
bejelentkezett polgárokat té;:~ésmentesenköteles ellámi.

A vállalkozó háziorvos ugyanúgy kötcles a körzetében
lakó, de hozzá betegbiztosítási káI1yával be nem jelcntke
lelt belegekel is elHtni. Az önkormányzat minden vállal
kozó háziorvossal ilyen jellegű szerződés! kötölt - tudtuk
meg Balog KároIYlléfá/, a városháza CsopoI1vezet6jétől.

r---------------~----I
•• ••

KOSZONET
Támogatás a diáksportnak

"Nem csináltunk
sír yalázást"

Csúvár J{mos és családja
lapunk cl6z6 számában meg
jelent Volf virág és koszorú a
síron címú cikk kapcsán ke
reste fcl szerkeszt6ségünket
és kérték. hngy közöljük az
alábbiakat:

..Június 21-én Csúvár Já
nost a lakásán hollan találták
a szolTlszédok. A rend6rség
és a temetkezési vállalat is
kereste a kiirösladányban élő

fiát, hogy jöjjön és temettes
se el arjál. A fia a nagynén
jével együll a városházára
ment. ahol Illcgtudták, hogy
Mészárosné lllárjárt ott vala
mi papírral. S azt mondta.
hogy neki ke II el Lelllettellli
Csúvárt a házáért. A város
házán kiizölték, hogy menje
nek Mésárosnéhoz, és vele
egyezkedjenek. A rendőrsé

gen is ez volt a válasz. A
temetkezési vállala1l1ál kö
zölték, hogy nekik mindegy
ki temcti el az elhunytat.
Csúvár fia tudta. hogy Mé
szárnsnénak már semmi kö
ze nem volt az cIhunythoz.
Csúvár már egy fél éve sajál
házáhan lakott. és nem is be
szélt MészárosnévaI. De-

cemberben ugyanis Mészá
ros né a lányával kidobta
Csúvárt. Ezt többen is látták.
Ez volt tehá! az Ó ápolása.

A rokonok és ismerősök

érdeklődtek mikor lesz a te
melés, és vajon miért nincs
kitéve a gyászjelentés: állító
lag így kértc Mészárosné.
Csúvárt közben elhamvasz
tották. Mikor a következő

héten újból érdeklődtek a vá
lasz az volt. hogy még június
25-én eltemették Csúvárt a
szül6k sírjába. Ám a sírtel6n
nem látszik. hogy az fcl lett
volna emelve, és egyáltalán
nda van-e téve a hamva.
Ilyen riivid idő alatt még nem
hal1lvasztnttak cl senkil. Dc
miért volt ez ilyen sürg6s? És
miért kellett ilven titokban
csinálni? És mitrt csak Mé
szárosné vol t je len a temeté
sen? Miért ncm adta meg
Mészárosné az elhunytnak a
végtisztcsséget? Úgy temet
tc el. mint egy kutyát. semmi
szertartás. búcsúztatás.

Hazugság és rágalom.
hogy sírgyalázás! csináltunk.
mi semmit sem vettünk le a
sírról.

Az elhunyt családja

Ezúton a nagy nyilvá- teli Béla, Kövessi Péter,
nosság előlt köszönöm ProminenI Bt., Szuro-
meg név szerint is nlin- vecz Vincéné Liget Büfé
den kedves szponzo- és Vegyesbolt, Csapó
runknak, segítőkész Albert CANADA, Three
magánvállalkoz6knak Boys BT., Intcnn inos
azl a nemes odaJdást. Kereskedelmi Krt., La-
meUyel a 2.számú Álla- btos Gyul a, "PEC-
lános Iskola IL Rákóczi TEN" Szolgáltató,
Ferenc Di:ík Sport Kört Epít6ipari és Kereske-
igen jelent6s anyagi tá- delmi Kft., Cs:ínyi End-
mogatásban részesítet- re, Bernáth László.
lék. Stromfoli István. Szabad

Halász István a DSK Demokraták Szövetsége
elnöke Helyi Szervezete, Andor

Gyomai KnerNyomda Károly, "Kishajó"
Kft., GY,om}lendrődi és Presszó, Rekline Studió
Vidéke AFESZ, Sülő-és Reklámtevékenység -
Édesipari Vállalat. TRI- Lapkiad::ís. Bene Imre,
NOM Felv~'tsárlási és TimárésTársai Krt .. He-
Kereskedelmi Gmk. gedús József, Makra Fe-
SzeretS István. "MOBI- renc, Török Sándor
LITÁS" Fém\(lmeg- DiMa Söröző, Putnoki
cikk. GépjárműjJvítÓ. Sándor. Sztanyik Zoll:ín.
Műanyagfeldolgoz6 Szarka Csilla. C~ikkely

Gmk. IPARKER Ma- Imre Nyárfás Söröz6.
gY:H-Osztrák Ipari SIOI- Halászkert Vendéglő,

gáltató és Kereskedelmi Szabados Ferenc.
Kft.. Bútoripari Szöve!- "SZA,CI" Épkerszolg.
kezet. Andor Olivér, Ti- Kft., Egető Béla. Bálint
már Jánosné Oreher Lajos, Oláh Uszl6, Bak
SiiröLő. Sikér Gmk, Pá- János. Rózsa Presszó -
jer Sándor. GySzelem Gyuricza János, Szt~n-

Mezőgazdasági Szövet- csik László, Viktória Uz-
keze!, DY-WA Kereske- letház, Timár Imre.
delmi és Szolgáltató Krt.. Gschwindt Mil1::íly. Va-
Kör(is Gépker Krt., Poló tai Gyula. Raicl1lc SpOI1
Nagykereskedelmi Vál- Kft. Timár Imre. Fekete

LIalat. Matníz Krt .. Slet- Sándor.

--------------------
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Két új betét:
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PIRAMIS
. ,
:" . PREMIUM
30, 60 és 90 napos felmondási .~dők.

Az alapkamat 16-18 %, de On
részjf-gy váltásával

KAMATPREMIUMHOZjut, így a
kamat akár bruttó 38 % is lehet. A
kamat a felmondási úiő végéig nem

változik.

Látra szóló, bármikor felvehető.Az
Országos Betétbiztosítási Alap által
biztosított. Kamata elérheti a nettó

16,5 %-ot (ebből már nincs
adólevonás)

Ha kitart a program végéig
sorsjegyet kap. (A nyereményalap
már az első hónap után több mint

250.000 Ft)

BÍZZA RÁNK PÉNZÜCYEITI",,, "
ENDROD ES V/DEKE, ..
TAKAREKSZOVETKEZET

Csak a
fele kell!

Augusztus 25-től

20.000 Ft feletti vásárlás
esetén 50 % befizetése
után KAMATMENTES
részletre vásárolhat vide
omagnókat, videokame
rákat, televíziókat,
magnákat, mikrohullámú
sütőket és egyéb elektro
nikai cikkeket kedvező

áron.
Részletes felvilágosítás

az üzletben. Most igazán
érdemes vásárolni. Mű

szaki Szaküzlet Gyoma
endrőd, Fő út 181/1. (az
íg butiksoron)

VÁLLALKOZÓ~
MAGÁNSZEMÉL YEK

FIGYELEM!
A Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ

pályázatot hirdet az alábbi ingatlanok
tulajdonjogának megvételére:

Gyomaendr6d, II. ker. 465fl.sy., Malomépület
Gyomaendr6d, Erzsébet liget Ligeti Pa~ilon
Gyomaendr6d, Katona J6zsefu. 22. sz. Elelrniszer

bolt,
Italbolt
Gyomaendr6d, F6 u. 177. sz.,volt Húsbolt
Gyomaendr6d, F6u. 78. sz. Elelmiszerbolt
Gyomaendr6d, Bajcsy Zs. u. 145.sz. Italbolt

A pályázatok beérkezésének határideje: 1993. au-
gusztus 31. , ,

Cím: Gyomaendr6d és Vidéke AFESZ
5500 Gyomaendr6d, Kossuth u. 33.sz.

Több pályáz6 esetén versenytárgyalást tartunk.

Részletes felvilágosítást ad az ingatlanokr61:
Dr. Kulcsár Lászl6né elnök személyesen, vagy a

67f386-874-es telefonon.



HE YI JÁRATÚ AU'SU
'RVÉNYES: 1993. 5zepemb

Déryné KUy.Ház 5.00 *5.30 6.00 :6.30 1.00 :7.30 :~.OO *10.00 :11.30 *13.

Jóbarát Bisztró 5.02 ~5 .32 6.02 ~6.32 1.02 ~7 .32 *~.02 :10.02 =11.32 :13.1

Iapkeleti u. 5.04 =5.34 6.04 :6.34 1.04 *7.34 *~.04 =10.04 =11.34 *13.1

Bartók B. u. 5.06 *5.36 6.0b *6.36 7.06 =7.36 =~.06 *10.06 :11.36 :13.l

)eszenysze& 5.09 *5.39 6.09 ~6.39 7.09 *7.39 =9.09 *10.09 *11.39 *lJ.1-
Pásztoru.sarok 5.11 *5.43 6.11 =6.43 7. II *7.43 :~.13 =10.13 :11.43 *13, ]

STOP 5.15 *5.45 6.15 *6.45 1.15 *7.45 :~.15 *10.15 : II .45 :13.1

Szabadsá& tér. 5.20 *5.50 6.20 =6.50 1.20 *7.50 *~.20 *10.20 :11.50 *U.:-
STOP 5.22 :5.52 6.22 *6.52 7.22 :7.52 *9.22 *10.22 *11.52 :13.:

Piac/tajzsy u./ 5.25 *5.55 6.25 *6.55 7.25 *7.55 *9.25 *10.25 *1l.55 *lJ.í

Kossuth u. 5.27 *5.57 6.21 *6.51 1.21 *7.51 *9.27 *10.27 *11.57 *13.í

iasútálloJás 5.30 . *6.00 6.30 ; .00 7.30 *8.00 *9.30 *10.30 *12.00 *13.3

Yasútálloús 5.30 *6.00 6. O *7.00 7.30 *8.00 *9.30 *11.05 *12.00 :13.3-
Kossuth u. 5.33 *6.03 6.33 *7.03 7.33 *8.03 *9.33 *11.08 *12.03 *13.3

Piac/Bajcsy 11./ 5.35 ~6.05 6.35 *1.05 7.35 *8.05 :9.35 ql.IO *\2.05 :13.J

STOP 5.38 *6.08 6.38 *7.08 7.38 *8.u8 *9.38 *11.13 ;; 12 .08 *lJJ-
Szabadsá& tér. 5.40 *6.\0 6.40 *1.10 1.40 *8.10 :9.40 *11.15 *12.10 *13,q

STOP 5.45 *6.15 6.45 *7. lS 7.45 *8.\5 *9.45 *11.20 *12.15 *13.4

Pásztor u.sarok 5.4 *6. 7 6.41 *1.17 7.47 *8. 7 *9.47 *11.22 *\2.17 *13.4

Besenysze& 5.51 *6.2\ 6.5 *1.2 7.51 *8.21 *9.51 *11.26 *12.21 ~ .5

tartók B. u. 5.54 ~6.24 6.54 *7.24 7.54 *8.24 =9.54 *11.29 *12.24 *U.5

lapteleti • 5.56 *6.26 6.56 *7.26 1.56 *8.26 *9.56 :11.3\ *12.26 :13.51

Jóbarát Bisztró 5.58 *6.28 6.58 :7.28 1.58 *8.28 *9.58 *11.33 *12.28 *13.5;-
Déryné Mlív.Ház 6.00 *6.30 7.00 =1.30 8.00 *8.30 :10.00' *11.35 *12.30 *14.01

00 _,_0

Q!~9z~lQ!_J!!~~~
Eg~sz évben öregszolobOl indul 6.SS-kor Déryné Műv.Ráz-nál van 7.00-kor
Szeptelber 1. és Július l.között Jóbarát Bisztr6tól indu öregszolobe 13.50 és IS.SO-kor
~~9!1~~~ra_H!~L!!~~_!§~1~~~~!t!

=mbadvti ..... iG tallebdjkl



AU 'BUSZ MENETREND
ep~mber hó l. napjától

!~~!~!_]~!~!~
Aprilis l-tol Mindenszentekig linden vasárnap.
l/2-l0-kor indul Fo tér, Teleto, Vasútállalás.
ll.t5-kor Vasútállolá~1 Temeto, FO tér.
lMindenszentek napján és Halottak napján is.1

.30 *13.00 14.00 14.30 *IS.OO 15.30 16.00 16.30 *11.00 *l8.20 *20.00 21.10

.32 *11.02 14.02 14.32 *IS.02 lS.32 16.02 16.32 ~11.02 *18.22 ~20.02 21.12

.34 *13.04 14.04 14.34 ~IS.04 15.34 16.04 16,34 ~ 11.04 *18.24 ~20.04 21.14

.l6 ~n.06 14.06 14.36 *1S.0& lS.36 1&.06 16.36 *11.0& ~18.26 ~20.06 21.16

.39 *13.09 14.09 14.39 *15.09 15.39 16.09 16.39 ~11.09 *18.29 *20.09 21.19-
,4) 1*13.13 ItB 14.43 *IS.13 15.43 16.13 16.43 ~11.13 ~18.33 ~20.13 21.23-
,45 *B. S ItlS 14.45 ~IS.IS IS. S 16.IS Ib.4S ~11.IS ~18.3S *20.lS 21.2S

,SO , *13.20 14.20 14.50 ~IS.20 15.S0 16.20 16.S0 ~11.20 ~18.W ~20.20 21.30-
,S2 ; *13.22 14.22 14.52 ~IS.22 lS.52 16.22 16.52 *11.22 ~18.42 ~20.22 21.32-
.sS *13.25 14.25 14.55 ~IS.25 15.55 16.25 16.55 *11.25 *18.4S ~20.2S 21.35

57 in.21 14.27 . 14.51 ~15.21 15.SI 16.21 16.H ~11.21 *18.41 *20.27 21.31

00 *11.30 14. 30 15.00 ~IS.30 16.00 16.30 11.00 ~1l.30 ~18.50 *20.30 21.W

00 *13.30 14.30 IS.OO ~15.30 16.00 16.30 11.00 ~ 11.55 *19.30 *20.30 21.í5

03 *13.33 ItB 15.03 *15.33 16.03 16.33 11.03 *11.58 * 9.33 *20.33 21.58

05 *13.35 14.35 15.05 ~15.35 16.05 16.35 11.05 *18.00 ~19.35 *20.35 22.00

08 *13 .38 14.38 15.08 *15.38 16.08 16.38 11.08 *18.03 *19.38 *20.38 22.03

10 *13.40 14.40 15. la *15.40 16.10 16.40 11.10 *18.05 ~19.W *20.40 n.05

IS *ll.45 14.45 15.15 *15.45 16.15 16.45 11.15 *18.10 *19.45 *20.45 22.10

11 *13.4.1 14.41 15.11 *15.41 16.11 16.41 l1. II ~18.12 ~19.41 ~20.41 22.12

II ill.51 14.51 15.21 *15.51 16.21 16.51 11.21 *18.16 *19.51 *20.51 22.16

14 *B.54 14.54 lS.24 . ~I5.54 6.24 16.54 11.24 *18.19 *19.54 ~20.54 22.19

!6 *B.56 14.56 15.26 ~15.56 16.26 16.56 11.26 *18.21 *19.56 ~20 .56 22.21

!8 *13.58 14.58 IS.28 ~15.58 16.28 16.58 11.28 ~18.23 *19.58 *20.58 22.23

la *14.00 15.00 15.30 *16.00 16.30 11.00 11.30 *18.25 *20.00 *21.00 22.25..



Gyomaendrőd VII. kerülelLól:

Hétfoi napokon 6.00-kor indul,
Pénteki napokon 14.30-kor viszi a qyerekekeL.

Reggel: Délben: Délután:
NaqylaFJos 6.30 okL.6. lakólelep 13.55 Naqylányiskola *- 15.45

öreq~zóló 6.45 VasúLállomás 14.00 Okt.6.lakótelep 15.50

3.sz Kollégium 6.50 KisréLi u. 14.05 Ki!:>rét i u. 16.30

Jóbarát Bisztró 6.53 2.8~ Iskola 14.10 2.sz Iskola 16.35

Bartók B. u. 6.56 1.s~ Iskola 14.12 1.sz Iskola 16.37

okt. 6. lakótelep 7.00 Besenyszeg 14.15 Sallai u. 16.40

Magt.árlapos 7.05 okt.6. lakótelep 14.20 Besenyszeg 16.43

Sallai u.,l.ö~ Iskola 7.10 3.s~ Kolléqium 14.25 MaqLárlapos 16.45
\

2.sz Iskola 7.15 öreqszőIő 14.30 Okt. . 6. lakótelep 16.50
i

KiöréLi u. 7.2U i~dYY ldf..JOl::i 14 . .J:S JúlJaráL o..lszLru lb.SS

Vasútállomás 7.25 Déryné Műv.Ház 17.00

Okt. 6. lakóLelef..J 7.30

Nagylányiskola 7.40
-'-
A Hét utols6
15.45-kor az

ta.:n.ít.á.si nap j á ..n.
a.ut.óbusz.

a Nagylá.nyiskolá.t61 neln ind'ul



1993. augusztus Szó- Beszed

NB III-as start
#

Uj játékosok a csapatban

11

Az idény músodik mérk/lzésén a gúlliiv/\ (;ubuczot ünneplik. (;yoma - Gyula: l-O

A gyomai NB lII-as fultbalcsa
pat. a GyomaendröJi FC két éve
szerepel ebben az osztályban. Né
hány húdésttelliink fel a bajnokság
elölt vezett'íknek.ját':kosoknak.

Vass Ig//{)," a szakosztály vezet,'í
je már kilenc éve.

- Mi volt legnagyobb siker ed
digi vezctl."ied alaÚ'·~

. Mikllr kél éve megnyertü k a
megyei ILlsztály bajnokságát.

- És csa/údás"?
- Amikor e!ózó évlxn ez nem

sikerült. - mondja Vass Ignác.
- Hány új játékost igazoltatok

át szezonkezdésre'? .
- Pillanatnyilag négyról van szó.

Holló János':s Ilt,lló Rc,krt Kishe
gye>. Vajdas;ígból. MLllnár Tamás
Nagyszénásról és Szabó László.
akinek ügye m':g fijgg6ben van. Kö
rösladányból, (a beszélgeté$ idő

pontjában)
- Mennyit áldozott az egyesület

a játékosokért·?
- A Holló testv':rekért csak a

munkaengedély árát. negyvenezer
forintot. Molnár Tamás nyolcvan
ezer forintba került. Szabót szerel
nénk kiilcsiink':rni egyc'nlőre.

- Hogyan néz ki a szakusztály
anyagi helyzete"?

- liát aaal. hllgy al. önkormány
zat a II. félévre adon l miUió 200
ezer fori nlot az e! indulás nem jelen t
gondot. de a felhótlen anyagi bázis
hoz még hiányzik 6-700 ezer fori nt.

- Kik a régi és kik az új támo
gatók, szponzorok'?

. Régiek: a DY-WA Krt. a Szar
vasprint Kft. a Gyomaendr6di Ta
karékszövetkCl.et. a Profi sort BT.
Tulajdonképpen a városban J<ÍI mű
köl!ó cégek. lIjnak s7.eretnénk meg
nyerni a Kner Nyomdát.

- Jelen pillanatban mire lenne
égeHl szükség"?

- A pálya javítását saját cnThól.
spórolván .100 ezer forintll!. sikerült
megtJldani. Vi.swnt jöv,'íre áldozni
kell az öltözőre, mert t"elújílásra
szorul. Az utánp"tlá.s nevelC-se. ami
állandó probléma s7jnlén gazdasági
megoldás ra vár.

- :vIit vá,·sl. a csapattúl a 9.'·9-t
cs Sl.cl.Onban:

- Kitú/.lilt dlunk. hogya 8-9.
hely táj:Ul kell vége/.ni.

Egy jó középcsapallá kell flmllá
lódni és nem a ncnlmaradásért kell
majd kÜ/.deni. Nem szeretnénk tá
1l1l)gall)i nkat. a kij/.önséget cserhen
hagyni. fejezte he Va,s Ignác.

Plás/yik Jál/OS edző januárban
vette át a csapat edz':s':t. EItÍtte játé
koskéllt BC-késcsahán. Gyulán.
Orosházán. Szarvason és CiY'"llán
játszott.

- Hogy áll a fdk('sl.iill."ihen a
csapa!"?

- (Igy érzl~llh."n)nll-lilcgn~ln k~:,z

gond. Taktikaila~ kl-t dlávomllliú

pótlása szükséges. Janisé. aki Szar
vasra ment. és SteI' aki abbahagyta.
A helyettesílók mégcsalk kóstolgat
ják a posztokat. E fiatalok valószí
nűleg beváltják majd a hozzájuk
fűzött reményeket. A technikai ké
pességeket még csiszolgatnunk és
fejlesztenünk kell a csapatban.

- Van e kialakulóban, lesz e
sajátos ~yomai taktika:

- Igen. Próbáljuka széleken elóre
von tan. egymást segítve építeni a
támadásokat. így veszélyeztetni a7.
ellenfél kapuját. Persze ennek Van
nak variánsai. runikct gyakorolnunk
kell.

- t\játékosállomány mcgfclcl-e
a taktikához, elképzcléscidhez'?

- Igen, megfelelő kitűzlitt eé
lunkhozazNI3 [JI középmcz6nyben
való helytállás hoz.

- Az új játékosok hogyan illesz
kedtek be a csapatba az eddigiek
sOl-án'?

- MolnárTamás középpályás irá
nyító. szinte teljesen beilleszkedett.
Holló Jancsi, a center. rutinja és ko
ra miatt is be f,'g iJleszkedni. Hulló
Rohinak még keresem a legmegfe
lekíhh posztot. vele vannak még
gt)lldok.

Ilánnan az újonnan igazolt ját':
kosok ból:

lIolló Jál/OS 30 éves. Bácskato
polyáníl jÖll a Vajdaság hól fivéré
vel Róherttel.

- Úgy két éve vendégeskedtünk
errefelé, ekkor figycltek fe! ránk.
Valószínűleg jó benyomást keltet
tünk - mondja János.

Ráha/ 22 ':ves. Egy csapatban
játszottak ezt megel6zóen is. János
a támadá<s7.erveZ-és. befejezés mes
tere. Tíz éve játszik ezen a poszton.
míg Róbert eddig beálló, volt. itt
Gyomáll a szélsöhátvéd feladatával
ismerkedik.

. Rövid idó elteltével. szinte tel
jesen otthon C-rezzük magunkat. 
mondják egyszerre.

- Lctt volna másik ajánlat'?
- Igen. Kiskunmajsán és Kiskun-

halason érdeklődtek utánunk. Mi
úgy döntöllünk. hogy erre. kicsit
feljebb próbáIkozunk. ez mégiscsak
NB lll.

Molnár Tamás Nagyszénásról
jöt! a GYlT-hez. irányító középpá
lyás.

- Kik kaesingattak Molnár Ta
más felé a gyomai klubbon kívül?

- Voll több is. Kecskemt::t és
Orosháza. de nem tudtunk meg
egyezni. Ezért Gyoma maradt. ami
nek örülök is. Közel is van Dévavá
nyáhlll.. ahol lakom.

- Nálad a beilleszkedés okozott
p,·oblémát?

- Nem. Már ismertem nagyjából
a tiúkat előzőleg. ólk meg engem.
úgyhogy ix;fogadtak azt hiszem.

A vezetóknek ':$ jálékosoknak
kívánunk .<ok sikert és jó helyez':st
a bajnokságban. Biró Károly
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Nyári
meccsek
A Gyomai FC 1993.

nyarán játszott előkészítő

mérkőzései, zárójelben a
góIlövők.

Mez6berény - GYFC
1-4 (Lénárt, Somogyi, Ti
már. Holló J.)

Mezőtúr - GYFC 2-S
(Lénárt 2, Somogyi, Sza
bó. Udvari)

GYFC - Gerjen 3-2
(Holló J. 2. Durucskó)

Mezóberény - G YFC
I-2 (Szabó, Holló J.)

Mezőlúr - GYFC I-2
(Szabó. Holló J.)

Gerjen - GYFC 3-O

GYFC - Kishegyes 6-O
(Somogyi 2, Tóth 2, Lé
nárt. Holló R.)

A három éve alakult Gyo
maendrődiBarátság SE a me
gyei első osztályban kezdi a
szezont. A korábbi romos öl
tözőt és a gyomos pályát öne
rőbőL társadalmi munkában
renoválták, tették használh:l
tóvá.

Az edző Varju Vince a fel
készülésr61 ezt mondja:

Felkészülésünk szépen, a
terveknek megfelel6en alakul.
A formába hozásnál tartunk,
bár rövid idő állt rendelkezés
re, mégis jól haladunk, hogya
megfelelő szintre, formába
kerüljünk.

Szak.ó(os ErnIJ szakosztály
vezető

Négy új jálékosunk lelt.
Szarvasról Zana József és
Nagy László, Gyomáról Buk
va. Mezőtúrról Kocsis Zsolt,
mint kölcsönjátékos. Viszont
senki sem távozott a csapattól.
Anyagi helyzetünk jelenleg a

késedelmes önkormányzati
segítség miatt vészesen rossz.
Szerencsére fizetett alkalma
zollunk fÚncs, mindent társa
dalmi munkában végzünk.

MegjetellJ e a játékos
anyag? Varjú Vince szerint
igen.

Nagyon tetszik a lelkese
dés, a jálékosok hozzáállása,
az edzéseken való részvétel
magas.

HOl'á várja csapatát Szaká
los Ert/lj a bajnokság végére?

A középmez6nyben végez
ni. vagy aitól feljebb és jó kö
zépcsapallenni.

Ére:hetIJ- e a gyonwi NB
III-as csapallal s:emiJen va/a
milyen konkurencia. revans
érzés?

Igen! A játékosokban ben
ne van. Ha most változ~lthat

nék. akkor a Gyomaendrődi

DAC-nak neveznénk magun
kat...

A várható felállásról, keret
ről kérdezzük Varjú Vincét.

Vannak már betöltött he
lyek, de vannak bizonytala
nok is. Azonbanjó érzés, hogy
a legtöbb posztra két hasonló
tudású játékos verseng. Csa
tárgondjaink azért vannak.

A valószínű kezdő csapat:
Béres, Juhász, Karácsony, Ba
lázs, Gellai, Gyányi, Nagy,
Bukva, Dinya, Polányi, Gardi.

Az előkészülcti mérkőzése
ken változó sikerrel játszottak,
ami egycnlőrenem olyan fon
tos: Szarvas ifi-vci 4-O, Kon
dorossaI3-2, Mezőtúrral0-1.

Rcméljük a bajnokságban
egyenictes. jó formában fog
nak szerepelni és vonzani a
közönséget. Ehhez kív:hlUnk
sok sikert, eredményes játékot
a Gyomaendrődi Barátság SE
nek.

Biró

Cselgáncsosok
Gyomán

Kovácsné Nagy Katalin tanító

Helytörténeti tábor
Június 28-tól július 4-ig a gyomai ifjúsági tábor faházaiban

Helytörléneti Tábort szerveztünk. Az 50 gyermek (7-17 éves
korú) beszélgetések. túrák. kirándulások alkalmával ismerke
dett a kömyékkel. Kézműves tevékenységekkcl ismertettük
meg őkct: nemezcItek. agyagoztaJ(, gyöngyöt fűztek, kötelet
vertek. Esténként igazi tábori programok várták őket: táncház.
tábortűz, szalonnasütés, mesemondás.

A mindennapi munkában kollégáim: /Iorn of.:.n é Ollár Mária.
Barna Zsuzsa és Szonda Istváll vettek részt. Az egyes progra
mokhoz sok lelkes felnőtt nyújtott segítséget. Ezúton is köszö
netet szeremék mondani nekik. Köszönjük aPolgáJmesteri
Hivatalnak, a Sponcsamoknak. a Gyomai Kner Nyomda KfI
nek. a gyulai KOVlZIG-nek. a Körösi Sütő-és Édesipari Vál
laltnak és a Sikér Gmk-nak az anyagi támogatást.

Reméljük. szeptembertól sikerül egy állandó kis csapatot
összetoborozni általános és középiskolás gyermekekból. Válto
zatos programokkal szeremél1k fölkclteni az érdeklődésüket

lakóhclyül1k múltja. a régi mesterségek iránt. megismertetni
őket a környék tem1észeti szépségével.

Ehhez a mUl1kához szerctnél1k kérni pedagógustársaim segít
ségét. ötleteit. és a szülők támogatását.

Ezúton énesftem a volt táboriakókat, hogy szeptcmber ll-én
(szombaton) autóbusz kirándulást szervezünk Békésszentand
rásra a duzzasztóhoz. Visszafclé megállunk Szarvason az Arbo
rélumban. Szeretettel várul1k benneleket. és más érdeklődőket

is.

Szerkesztöség:
5500 Gyomaendröd. Kossuth u. 18.
TeVfax: 38&-479
Kiad/'a: a REKLlNE STUDIÓ
Fele ös kiadó: Homok Emö
Szedés és nyomtatás: SZARVASPRINT .
H·T. Kh
5540 Szarvas. Kossuth u. 18.
TeVFax:311·084.
Ügyvezetö igazgató: Homok Péter
ISSN: 1215.a623
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Hornok &nő

S mivel újabb tanfolya
mokat indítottak. a gye
rekek részére, ezért új
alapokra helyezték a
szakosztály gazdasMi
feltételeit is. A Bodex Uz
letház is bekapcsolódott
a sporttevékenységbe, s
így mostmár Szaj ol Bo
dex Judo SC néven mű

ködnek. Kovács Gábor
maga is a Bodex alkal
mazottja. s mint mondja
ezzel a lépéssel az anyagi
feltételek is adottak. ah
hoz. hogy a fiatalok nem
zetközi szinten tudjanak.
versenyezni.

Jól éreztük magunkat
Gyomaendrődön és egy
házibajnokságot is ját
szottunk GYSTK judo
szakosztályával. A gyo
maendrődi Vetró Péter
nyert 29 kilogrammban.
Kónya Kati pedig 3. lett
mondj a Kovács Gábor
vezetöedzö, aki a Magyar
Judo Szövetség Diák
sporttagozatának. kelet
magyarországi referense
is egyben.

A Szajol Bodex Judo
Klub fiatal cselgáncsosai
augusztus 2-12-ig edző

táboroztak Gyomaend
rődön. Vezetőjük a
nemrégiben még szövet
ségi kapitányként dolgo
zó Kovács Gábor
elmondta, hogy a szajoli
szakosztályvezető meg
hívását elfogadva vette át
a szajoli cselgáncsosok
edzését. Az eredménye
ket jelzi, hogy néhány
hónap edzés után tavaly
szeptemberben már az
országos bajnokságon is
jól szerepeltek. Budapes
ten az egyik nyolcadik
osztályos tanuló 68 kiló
ban 5. helyezést ért eL
úgy, hogy élete elsőmecs
csén fél perc harc után
ippont dobott.

A sikeres versenyek
után a judoban jártas
szakembereket is meg
lepte, hogy fél éves felké
szitő munka u tán a
szajoli kis egyesület igen
szép sikereket ért el az
1992-es korosztályos
magyar bajnokságokon.
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HALLOTTA MAR?

13

motor- és hajtóműolajok

kaphatók!

TEXACO

szlovén
akkumulátorok
savva~ árammal
tőltőttállapotban

kaphatók
36Ah-t80Ah.

Limbó

Autóközpont (Szetteli /Ia)

Eredeti texasi olaj, amerikai minőség.

Motorolaj(tlíter): 340, -Ft

VESNA

Szó- Beszéd

Megjelent a

Vagyonértékelés

Lakásingatlanok, hétvégi házak. üzletek,
földterületek hivatalos értékbccslését szakért6i

vélcménybe foglalva elkészítem.

Juhos István,
ingatlanforgalmi szakértő.

Békés 5630. Jantyik út 27. telefon: 341-221.

1993. augusztus

A ....-_U__I Gyomaendrődön!

imbó Autóközpont Gyomaendrőd,Fő út 176. (Szetteli Béla)

Tisztelettel értesítem a lakosságot hogymegkezdtüka
magyargyártmányú

u I

személyautókértékesítését

Érdeklődni lehet a fenti ímen, illetve lakástelefonon: (67) 386-176.

uzuki Maruti 625000,-Ft
Suzuki Swift 1.0 775000,-Ft
Suzuki Swift 1.3 848000,-Ft
Suzuki Swift Sedan 1123000,-Ft
Suzuki Vitara 1.6 1922900,-Ft

$ SUZUKI
--'-M~'-----

Rész/etfizetési
kedvezmény és
lízing/ehetőség!

a Dli autónk!
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. Ház, lakás Ingyenes apróhirdetések
ni? Otthon végezhetó munkát ajanlok. Va
laszborítékért t.'Íjékoztatom. Hegyi Tünde.
Mezótúr. Hajó út 29.

Szerelne naponta 3-5000 forintot kercs-

Választási malac 10 darab van eladó.
Petóti u. 12. Timar Mihály

V:ilyogtégla eladó. Erd: 67/3~S-735

Amiga 500-as szamitúgép eladó tarto
zékokkaJ - külsólemezegység. Action töro
kartya -, de kiilön is. PC Amiga programok
eladók. Tel: 67/388-295

341168 nótlen tiatalemberkeresi korban
hozza illó társát házassag céljaból. Szivár
vány jeligére

C-64-es szamítógép és floppy + SO db
lemez programokkal eladó. Gyomaendrod.
Kilián tér 7.

Szalagflfrész. hl\t6szekrény. faeszter
ga. oszlopos fúrógép. tennénydaráló.
szivauyú eladó. Gyomaendród, Selyem
u. lll.

4,5 KW-os hÓlarolós kályha. 2 darab
forgó fotel. olajkályha eladó. Érdeklódni:
Jeneiné (Gyomai patika)

Csigatészta kaphaló Gyomaendród. le
hel u. 13.

Reluxa kéSIítést. javítást vállalok
rövid határidón belül. Mezótúr. Bajcsy
u.16.

Egy par600-asszalagfúrészkerék lesza
bályozva. lengellyel. csapágyhá7J..al. vala·
mint egy új kompresszor eladó. Bardos.
Mez6lúr. Vadász u. 33.

4 darab hasznalt Wartburg autógumi ol
csón eladó. Erdeklódni: Dombos László
Gyomaendrod. ró út 159.

Sz:illítószalag-tulajdon",'ok figyelem!
SzállíLÓs7..alagok és hevederek javítását és
végtelerutését válblom. Molnár. Mezótúr.
Dobó u. 14.

BRAMAC natúr szinú kúpcserepet ke
resek. Kb. 150 darabot. Telefon: 67-386
479

Gépkocsivezetói (A.Il.C.D.E.Mg.v.)
gépjánnLl Ugyintézói. szállítasvezetói.
sukoktatói. iskolavezet6i. munkavédc:lmi.
túzvédelmi polgári védelmi. rendészetveze
tÓI szakképesítésekkel és gondnoksagveze
tói gyakorlaual munkát vállalok. Budai
János Gyomaendrod. Bethlen u. 36.

KiemeIt kereseti lehetóséget ajánlok.
gyóg.yhatásll élelmiszer forgalmazásával
(Herbalifej Gyomaendr6d. Fó út 63. PaIer
esik Yíncéné

Collie kölykök eladók kivaló szill6kt61.
Érdeklódni: Gecsei Sarolta GyomaendTÓd.
Eötvös u. 5. telefon: (06-67) 386-393.

16 hónapos bull-terrier kan eladó. Tele
fon: 67-313-6S5

OVERLOCKAL bedolgozást vállalok.
Cím: Szirom Virágbolt Mezótúr. Dózsa Gy.
u.44.

Baby Sitter - gyennek felügyeletet val
Jalok. Érdekl6dni: Gyomaendrod. Dcik u.
30. Úvári T. Zsuzsanna

Jól jövcdelmez6 adIniniszt.írciós mun
kat kínaIok. Válaszborílék ellenében tájé
koztatom. Mahovics Éva. Gyomaendrőd.
Vásartéri ltp. 22. An.

Tenyésszemlés fekete óriás schnauzcr
kannal fedcztetést vállalok. kölyökért. Fú
löp Elek Hunya, Táncsics u. 25.

Nyugdíjaskénttelefon iigyeletet. telefo
non történő ügyintézést. levelezések 00
nyolítását. ügyirat kezelést vallalom a
lakásomon. Telefon: 67 -386-452 B Ola Sán
dorné

Jól jövedelmezó otthon végezhetó.
könnyú munkát ajanlok. Valaszborítékért
tájékoztatót küldök. Szabó L:iszlóné Sallai
u.21.

Törzskönyvezett kaukazusl foltos es fe
kete dog kölyök kulyak eladók. Oszlánezi,
Dévavanya. Ságvári u. 22. Telefon: 295

Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezó
talpraesett iizletköt6ket keresek többféle te
vékenység választási lehct6sé'gével. Nagy
G aoop' é Mezótúr. Ötödik u. 24.

, .. Jármű ;~:~:

ETZ 125 motorkerékpar eladó. Erdek
lód"i: Kondoros. Kinizsi u. 3. (iskoiai gya
korlókertnél)

Négyiitemú Trabant eladó. Kannibaliz
mus ellen c.."Őrkurtítást vállalok. Mez6túr.
Sll~ár u. 22. Vincze Ferenc

Csepel l OO-as 53 éves VETERAN mo
torkerékpár eladó. Érdeklódni: Kondoros
Ór LL 56. 17 óra után

Lada 1500-as új mLbzakival. vonóho
roggal. e'trákkal eladó, vagy japán na.sy
motorra cserélem, ráfizetéssel is. Ara:
S9000 Ft. Mez6lúr. Földvári u. 25. Tele
fon: 920

Eladó 1200-as Lada és 2,100 W-os eró
sít6. Mez6túr. Kisfaludy u. 6.

Jó allapotban levó BMX kerékpárt ven
nék. Pap Károlyné Gyomacndrod, Budai
NA u. 24.

VW Golf li OO-as motorvaltóval egyiitt
kitlfnó albi'otban eladó. Erdekl6dni: Kö
rösladany. Ilauyhany u. 10/I.

Dacia motoros platós. ponyvás BAR·
KAS eladó. vagy cserélhetó. Erdeklódni:
Kecskemét. Fehérvári u. 10. HagaraSandor

Opel Kadett 1.6 benzines. ötajtós. ötse
bességes. kitúnó állapotban eladó. Ugyanitt
Okm-e, régi típusú Babetta eladó. Szarvas,
Sz.,hads:íg 74. Mazik Zoltán Telefon: 67
312-718

Eladó EO toló lapos árokásós MTZ. és
TZ 4K Traktor. 1800 literes hútószekrény
húsboltosoknak. Mezótúr. Táncsics M. u.
21.

E,edeti iizemképes Csepel l25-ös VE
TERAN motoli<crékpár eladó. Érdeklódni:
Körö,lada"y. Dózsa Gy. u. 58/1.

J ó állapotban levó 125 köbcentiméteres
MZTS motorkerékparolcsón eladó. Érdek
lódni: Mezótúr. XIII. út 30.

Egy jó állapotban lévó 1200-as Lada
múszakival. zöld kártyával. 45 ezerért el
adó. Körösladany. Matyás k. u. 19/1. Szabó
József

Eladó jó állapotban levó 528-as BMW.
Iranyár: 200.000 Ft. Érdeklódni: Mezó!Úr,
Koss.uth u. 71. Váczi

Kert, telek

Kiadó Mezótúron 3 szobás komfor
tos lakrész. Érdeklódni: Mezótúr. vm.
u.47.

Gyoma, Zrínyi u. 5.1/1. Q<Ím alatti há
rom szobás csa hid i ház. valamint Socó-zugi
kert faItá7J..al eladó. Érdekl6dni: Zrínyi u.
53/1.

5 hektár, 100 aranykorona értékú.
Nagyla?oson lev6 foldet e!cserélnék mezó
túri hasonlóra. Postacím: Munkácsy 19.

Epítési telek eladó gyömö!csfakkal. ha
romfázisú villannyal. Sztmélygépkocsi
csere is érdekel. Érdeklódni: Karsai S. Me
zótúr. Tó u. 16. Telefon: 180

Villanyos tanya eladó Mezőtúron a
46-os út mellett. a 32-es kiIométerkó
nél. Érdeklódni: Molnár István Mez6túr.
Pf. 402.

Oregszolo"ben 1100 négyszögöl fold el
adó. Víz. villany. gáz bevezetése lehetsé
ges. Érdekl6dni: Giricz Andrasné Iskola
u.49.

Eladó 54 négyzttméteres II. emeleti la
kás. Mtzótúr. Ifjú"igi ltp. Érdekl6dni: Dr.
Kovács Istvánné Mezótúr, ügyvédi Iroda.
Telefon: 170 (9·12-ig. 14.19·ig)

Kertes ház eladú Hósök u. 99/1. szám
alatt. telek választassa!. ÉnJeklódni: 16 - 18
óraig Kisréti u. 7. alau.

Eladó h~rom szobás. összkomfortos
csalact; haz Gyomaendr6d. Álmos u. 10/1.
szám alatt.

Szeghalon.l. Dózsa 19-25 II 119. bútorok.
lakás eladó. Erdekl6dni: Bede Imre 5540
Szarvas. Zöldpá7.sil u. l/l.

G yomán elcserélném gazfútéses. 2
szobás felújított. kertes családi házamat
mellé~éJ'iileuel lakótelep i 2 szobás laká
sért. Erdeklódni delelótt Gyoma. Batthá
nyi 6.

Kószeg belvarosaban vállalkozasra al
kahnas 200 négyzetmeteres családi haz.
100 négyzetméteres udvarral eladó. Érdek
16dni: telefon: 94-361-SIl (1S' óra után)

Tanya eladó. Erdeklódni: Gyomaend
rod. Zrínyi Mikl<is u. 27/1.

"A GYOMAENDRODI
SPORTCSARNOK GONDNOKOT

KERES.
Munkanélküliek előnyben!

Jelentkezés: asportcsarnokban
személyesen.

Uhrin Erzsébet fényképész várja
kedves vevői t szombaton és
vasárnap is a Deá.~ utca 15.
szám alatti Fotó-Uzletében.

a igazolványképek 1 perc alatt,

a filmek. fotóalbumok. képkeretek,
fényképezőgépek.

a esküvöifelvételeket rendelhet.
a ingyenes fotográfiai tanácsadás és plussz

szolgáltatás
a Avon kozmetikai tanácsadás.

Ingyenes az apró!
Újs:igunk díjmentesen je\cnteti meg azoknak az olva

sóknak a lakossági apróhirdetéséL akik azt az alábbi
szelvényen küldik be megjelentetés céljából. A szelvé
nyen a megjelölt helyre kell beírni a kívánt szöveget, és
a szelvényt levelezőlapon vagy borítékban kell elküldeni
a következő címre: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért felelősséget nem vállalunk!

Egy apróhirdetés szövege nem tartalmazhat tizenöt
(15) szónál többet!

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

Aláírás: .L _
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Torony/e/újításF.eléledt aRock!
,

Gyomaendrődi

Rock Kedvelő Ze
nészek Haveri Kö
züssé"e 3 lioeti
pavilo~han ÉI~ a
Rock címme! 1993.
augusztus 20-án 19
órakor vaesorával
egyhckötöt t nosz
tall!ia rock estct ren
dezett. melyen
közreműködött löb
bek között a New
Tree Show együttes
l~.

A rockcgyüttes
19R4. fcbruárj,íban
alakult és 19R9-ben
hagyt{!k abba al. ak
tív zenélés!. Most
újra egyült a csapat:
FiÍsi GVI/la, TimIÍr
/stl'iÍn, "!-;:ar/.;a l.mlt
~s vClldé~zCllész

ként Vlll(l(~hSiÍni/or
azl rcméli. hogy a
rock újra néps/.erű

ksz. nemcsak az au
gusztus 20-i nosz
talgia-eskll.

=Az új Tree
Shuw

A Szóbeszéd ben
már közzétettük a Re
formátus Egyház fel
hívását, melyben
kérik, hogy ki-ki lehe
tősége szerint segít
se a gyomai re
formátus templom
tornyának felújítását.
A munkálatok már
megkezdődtek. A fa
lak helyrehozása és a
lemezelése várható
an október végére ké
szülnek el a má
zolással pedig remél
hetőleg november
közepére végeznek a
békési magánvállal
kozók.

Megtudtuk, hogya
toronyfelújítás mint
egy másfél millió fo-

rintba kerül. Sipos
Tas Töhötöm refor
mátus lelkész kéri
azokat a polgárokat,
akikhez az egyház
emberei nem jutnak
e , azok az adakozást
a lelkészi hivatalban
tehetik meg.

AUl:usztus 20-21-22-én is v<Írla vcndégeit a
p ÁJER. STRAND Enoródön ünncpi program
jával.

Volt légpusk:b lövész verseny és Icogóleke
vcrseny. mlJdcllező autókrossz bemutató és
20-án esle a Reakció együttes konccrtje.

Legyen a vendégünk. érezze jól magát!

JlIiius 24-25-050 megrendezctt lövész ver
seny bajnoka: 4:>. körrel S:ar\'as Kris:liÚJ1.,
SalgóIarján.

Augusl.lUS 7-8-,ín megrendezett lengőlcke

verseny bajnuka a gyomaenúrődi Imre SiÍn
dor.

PÁJER STRAND ENDRŐD
IHíreink:

Július ll-én hajó modclkl.ő hemutató volt
a helyi moddlczőklub rés7.v<.'lclo5vel.

Július I R-án a gyerekek kedvence Dönci a
póniló lovag l<lsa volt Sl.arka ZSOII lovának
részvételével.

Negyven
,

I eves
'I találkozó

Öregdiákok találkoz
tak augusztus 21-én
délután Gyomgend
rődön az 1. sz. AltaIá
nos Iskolában. A 40
éve végzett fiú osztály
férfiúi tisztelettel kö
szöntötték volt osztály
főnökükeL Dombos
László tanárurat, Ké
pünkön az osztály "ta
nulói" ,
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f'1'13 IfJ-11Uatub 20

~iÁeb'
Augusztus 20-án a Hánnas-Körös partjáil,

a szabadstrandon ülmepi programot szerve- - Civilben a müsorvezetl) a tüzoltúzenekar vezetl\jével -
zett a Fiatal Demokraták Szövetsége Gyoma
endr6di szervezete. Volt játszóház gyermekeknek, kutyabe
mutató, strand-röplabda és kispályás foci-bajnokság, délután
jó hangulatú koncertet adott a Szarvasi Tűzoltózenekar.majd
három amat6r rock-együttes, köztük az endr6di Reakció
együttes szerepelt sikerrel. Éjszaka féltizenkettő tájban soha
nem látott tömeget vonzott a körös-parti tűzijáték. Mintegy
kétezren gyönyörködtek a pár perces, nem mindennapi lát
ványban. Képeink a Körös-parti Partyn készültek.

A hallgatóság eliilröl... ...és hátulról



Valószínűleg a Bosszúvágy című emlékezetes ame
rikai film marcona főszereplője Charles Bronson is
riad tan keresett volna menedéket, ha szeptember 11
én este 10 utáI\éppen a gyomaendrődi Kossuth úton

~óklászik rovottmúltú bűnözők lelövése céljából.
Am az is elképzelhető, hogy erőt vesz magán és
stukkerja összes golyája a tömegverekedés főszerep

lőiben kötött volna ki.

r·~------------_·_~-------------------------------------------------------------.-------~

33.900 Ft
33.900 Ft
46.900 Ft
68.900 Ft

9.900 Ft
7.700 Ft

14.000 Ft

45.500 Ft

masztani az a tény, hogy városunk
önkormányzata a közelmúltban
100 ezer forintot adományozott a
mez6túri kórháznak. S6t most a
Gyomaendr6di Híradó felel6s
szerkeszt6i posztjára pályázó egy
helybéli és egy mewtúri közül az
·utóbbit támogatja a város vezeté
se. Valamit valamiért...

Polgármesterünk nevetséges
nek tartja a feltételezést.

- Hová mennék én kórházba
dolgozni 53 éves koromban?!
Visszamegyek háziorvosnak a
rende16mbe. Ez 98 %, a 2 % az
egyéb politikai jellegú munka le
het csupán. A mez6túri kórház ve
zetése járt korábban nálunk, 6k
kértek pénzt az alapítványukra.
Miután Gyomaendr6drm is töb
ben igénybe veszik a mezótúri ir!
tézményt, hát adtunk pénzt az
egészségügyre. Az, hogy most
esetleg egy mezőtúri nóleszaHir
adó felelős szerkesztője, csupán
véletlen. Meg akarta pályázni az
egészségügyi gondnokság veze
tói posztját is, de ehhez nincs meg
a végzettsége... - mondta dr. Fran
kó Károly.

9.500 Ft

16.500 Ft

Dr. Frankó nem
megy Mezőtúrra
A hírek szerint dr. Frankó pol

gármester politikai pályafutását
követ6en nem kíván tovább Gyo
maendr6dön dolgozni, aiaz házi·
orvosként tevékenykedni.
Informátorunk úgy tudja, hogy dr.
Frankó a mez6túri Kórház alkal
mazottja lesz. Ezt látszik aJátá-

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

vőfély

HP Laserjet nyomtatók
HP Laserjet 4L 77.900 Ft
HP LaserJet4ML 125.900 Ft ,
HP LaserJet 4 164.900 Ft
HP Laserjet 4M 219.900 Ft
HP LaserJet 4Si 318.900 Ft
HP LaserJet mp 99.900 Ft

BIJvftések HP Laserjet nyomtatókhoz
1MB RAM SIMM
a HP Laserjet 4L-hez
2MB RAM SIMM
a HP Laserjet 4-hez
4MB RAM SIMM a
HP Laserjet 4-hez

2. ÉVF. 9. SZÁM 1993. SZEPTEMBER ÁRA: 27,50 Ft

S T U Dl Ó
5500 Gyomaendrőd Kossuth u. 18. Tel/Fax.: 67/386-479

Világszinvonalú számítástechnikai termékek
a legkedvezőbb áron!

Néhány példa árlistánkból: 8MB RAM SIMM a
HP Laserjet 4-hez
Adobe Postscript Level 2 SIMM
a HP LaserJet 4-hez 39.900 FT

Tonerek HP Laserjet nyomtatúkJwz
Toner a HP Laserjet IIpJlIp-hez 7.900 Ft
Toner a HP LaserJetlIlSi,4Si-hez 14.900 Ft
Toner a HP LaserJet
Il,IIDJIl,IIlD-hez
Toner a HP Laserjet 4L
Toner a HP LaserJet4,4M

HP DeskJet nyomtatók
HP DeskJet Portable
HP DcskJet 510
HP DeskJet 500c

24.900 Ft HP DeskJet 550~
Az árak ÁFA nélkül értendöek!

L . ... . ------------------------ ... -------

dalomban tehetsége és tudá
sa bizonyítására. A falutévés
Práger György vezette hattagú
zsűri az éjfélig tartó verseny
után összegezte a látottakat
és eredményt hirdetett. Az el
őkelő harmadik helyet a gyo
maendrődi Hanyecz László
szerezte meg, az egész me
zőny legfiatalabb vőfélyeként.

Gratulálunk!

Bronzérmes
Hanyecz László (27) moz
donyvezetőhobbiból pedig vő

fély. Ez utóbbi szakmát
csupár. két éve műveli, s hogy
ő a lakodalmak nem is akármi
lyen ceremónia mestere, arról
szeptember 19-én egy Baján
megrendezett nemzetközi vő
félytalálkozón és versenyen
mások is megbizonyosodhad
tak. Hanyecz László, mint a le
ges legfiatalabb vőfély az
előkelő harmadik helyet sze
rezte meg.
Hogy hogyan lesz valakiből

vőfély, arról a következőket

mondja: - Szegeden a középis
kolában irodalmi színpados
voltam, s gyakran vettem részt
szavaló versenyeken is. Ott
leshetett ki a szomszéd lány,
aki szintén ebbe az iskolába
járt. Az iskola után, amikorférj
hez menni készült, azzal a vá
ratlan felkéréssel lepett meg,
hogy legyek szíves elvállalni a
lakodaimában a vőfélyi teen
dőket. Váratlanul ért a felkérés
és kétségeim is voltak; vajon el
tudom-e végezni ezt amunkát._
Végül is sikerült és sokan gra
tuláltak a ceremóniához. Jöt
tek is a további felkérések.
Mindez 1991 júliusában tör
tént. Azóta 25 alkalommal irá
nyítottam alakodalmakat
Gyomaendrődön,Békéscsa
bán, és Gyulán - mondja Ha
nyecz László, . akit e
mesterségre Dinya Zoltán és
Bukva János tanított be.
További kutatómunkát is vég
zett és saját fejlődése érdeké
ben a helybéli néprajzban
járatos Tímár Sándortól, Már
ton Gábortól és Vaszkó Iréntől

kapott segítséget további is
meretek megszerzéséhez. A
bajai helyőrségi művelődési
klub ez év tavaszán nemzetkö
zi vőfélytalálkozót hirdetett,
ahol zenekarok is versenyez
hettek. A selejtezőn még 30
hazai, erdélyi és szabadkai vő
fély, valamint hat zenekar vett
részt, a döntőbe pedig csupán
három zenekar és hat vőfély 
köztük Hanyecz László - ke
rült. A szeptember 19-i döntő
ben egy ifjú pár lakodalmán
kellett ellátniuk a vőfélyi teen
dőket. Minden vőfély több le
hetőséget kapott a lako-
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Piac húszmillióé,t

Tiltakozó lakók

GAZDA
KISÁRUHÁZ

Mindent egy
helyen az új piac

mellett:

* kisgépek,

* műtrágyák

* vet6magvak,

* növényvéd6 szerek,

~

~

s
s
~

~

s
s
~

~

~ A gyomaendr6di rend6- s
~ r6rs felhív]" a ~sság fi- s
~ ~
~ gyeimét . arra, hogy ~

~ Gyomaendr6dön a Pásztor s
~ János úton a piac megnyitá- s
~ sával egyid6ben megválto- ~

: zott a forgalmi rend. A:
~ Pásztor utcába behajtani s
~ csak aF6 úlróllehet A Kos- ~

~ suth útról bekanyorodva a ~

: Pásztor utca csak a piac be- :
~ járatáig kétirányú, onnan ~

~ továbbhajtani a F6 út felé ~

~ nem szabad. A Tompa utcá- s
~ tól a F6 útig a Pásztor János:
~ utcán jobb oldalt megállni ~

;; tilos. A rend6rség kéri a la- s
;; kosságot, hogy vegyék fi- s
$ gyelembe az újonnan ~

: kihelyezett közlekedési táb- :
;; lákat s

::X)o(oQOOQo~»:-.»OQoJOC»::.;oo<>>>c>>:~

Új
forgalmi

rend

mából ötvenhatan jelent
keztek eladónak. Száz mé
ter hosszú asztalsor,
kulturált környezet várta a
nyitást.

FJ.

forintba került. Kivitelezés
közben derült ki, hogy az
építés alatti talaj rendkívül
ingoványos, azért is fizet
tek legalább kétrnillióval
többet a talajmunkákért. A
költségek zömét a föld
munka és az alapozás adta,
de nem volt olcsó az aszfal
tozás, a vízelvezet6 rend
szer és aközműme$építése
sem.

Az új piac mintegy
nyolcezer négyzetrnéteren
terül el. Az árusok érdekl6
dése máris hatalmas, hiszen
csak a ruhakeresked6 szak-

Az első "árus" és a"vevők"...

mentén. Az egyik téesz el
hanyagolt gépállomása szé
keIt itt hajdanán, az utóbbi
években hatalmas gaz borí
totta el a terepet. Az új be
ruházás közel húszmillió

Dr. Frankó ünnepélyes piactérmegnyitója szalagátvágással

Új piacot adtak át né
.hány hete városunkban. Az
esemény a város életében
történelmi jelent6ségűnek

nevezhet6, hiszen 276 év
után most e16ször került
máshová a bevásárlás hely
színe.

- A régi piac, a reformá
tus templom tövében kin6t
te már magát, zsúfolt, kicsi
és elhanyagolt lett - jelle
mezte a helyzetet avatóbe
szédében dr. Frankó
Károly, Gyomaendr6d pol
gármestere. Ezután a f6tér
talán majd igazi központ le
het, a következ6 egy-két év
ben vár ránk ennek
kialakítása.

Az új piac területe
egyébként, amolyan senki
földje volt a múltban a vá
rost átszel6 vasúti sínek

Lomtalanítás
A polgármesteri hivatal értesíti a lakosságot, hogy

október ll-12-én Iomtalanítási akciót szervez. Kérjük,
hogy ll-én reggel 8 óráig a kapuk elé készítsék ki a
háztartási szeretet, lomot kötegelve ill. zsákolva.

A Zrínyi utca lakói 45 alá
írással tiltakozó levelet juttat
tak el dr. Frankó Károly
polgármesterhez. Kifogásol
ják az új piac megnyitásával a
Zrínyi utcába irányított forga
lom nagyságát. Az utca aszfal
tolása múlt év második
felében készült el jelentős la
kossági hozzájárulássa!. "Az
utca lakói naponta fájó szívvel
nézik az itt zajló forgalmat,
amely szinte néhány nap alatt
teszik tönkre a keskeny utat.
Az úttest nem alkalmas két

irányban közlekedő nehéz
gépjárművelforgalmára."

Az utca lakói - mint mond
ják - nem kaptak megnyugtató

választ a polgármestert61 pa
naszuk orvoslására, ezért azt
tervezik, hogy az utcát lezár
ják a forgalom elől...

GAZDA
KI8ÁRUHÁZ

VáIjuk kedves
vevőinket!
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Megyeriné Csapó Ildikó nyert
Haj~u hiába pályázott ...

HERBALIFE

Helyi átképz6tanfolya
mokkal kapcsolatban ér
deklődni a képzés
felel6snéllehet.:

- általános vállalkozó,
- textil és ruhaipari Vaf-

rómunkás,
- alapfokú személyi

számítógép kezel6.
Ezen tanfolyamok térí

tésmentesek!

***

r6d, Mirhóháti u. ll. Te
lefon: 386-212,386-331.

H.E.

vetett el formai hibákat. Így
mostmár valóban jogi útra
vagyok kénytelen terelni a
személyemet ért sérelmek
miatt az önkormányzat eljá
rását - nyilatkozta a Szóbe
szédnek Hajdu László.

Dr. Frankó Károly polgár
mester szerint Hajdunak jo
ga van jogi útra terelni az
általa sérelmesnek vélt
ügyet.

- A művelődési központ
igazgatói állására az önkor
mányzati testület írt ki pályá
zatot, s én, mint aki a
testületet képviselem nem
kaptam írást arról, hogy Haj
du a pályázatát megerősíteni
kívánja. Amir61 én tudok az
az, hogy Hajdu egy magánle
velet írt dr. Farkas Zoltán
nak, a kulturális bizottság
elnökének, de ezt sem a hiva
tali dolgozók, sem én nem
láttam. Ismereteim szerint
dr. Farkas is magánlevélnek
tekintette az írást, nem pedig
hivatalosnak... - tájékoztatta
az ügyr61 lapunkat a polgár
mester.

A Békés Megyei Mun
kaügyi Központ 1993. II.
félévre me$hirdette a
VISSZATERÍTENDÓ
MUNKAHELYTEREM
TÓ BERUHÁZÁSOK
pályázati lehet6ségét. A
pályázatokat 1993. októ
ber IS-ig a Békés Megyei
Munkaügyi Központban
lehet benyújtani!

Felvilágosítással ren
delkezésre állunk a
gyomaendrődi kirendelt
ségen. Cím: Gyomaend-

Figyelem!

Tisztelt
lllunkáltatókl

kezó fordulóban is verse
nyez - mondja Hajdu László,
aki közben kósza híreket hal
lott arról, hogy· pályázatát
mégis csak érvénytelennek
minósítették.

- Ekkor dr. Erdélyi Miklós
jónevű vásárhelyi jogász is
merósömhöz fordultam, s
megkérdeztem mi a teendó.
Ó tájékoztatott arról, hogy
nem kell semmit tenni, ha
már egyszer a pályázatomra
vonatkozó szándékomat
írásban is· megerősítettem.
Igy nyugodtarn vártam, hogy
valamiféle információt ka
pok a hivatal tól. Ez azonban
a mai napig nem történt meg.
Augusztus elején ahhoz a
Gellai József alpolgármes
terhez intéztem levelet, aki
az első szavazáskor hat kép
viselóvel együtt a szemé
lyem mellett voksolt. Ó sem
válaszolt, ezért nyugodtan
vártam az újabb megméret
tetésre. Az önkonnányzat
szeptember 7-i döntésér61
értesülve kérdezem, hogy
vajon a törvénytudó és tisz
telő önkormányzat nem kö-

A szeptember 7-i önkor
mányzati ülést követően ke
reste fel szerkesztőségünket

Hajdú László, aki nehezmé
nyezte, hogy az önkormány
zat ülésén csupán két
pályázóról tett említést az el
őterjesztésr61 szóló anyag.

- Én ugyanis a második
fordulóban is pályáztam, te
hát három pályázat közül
kellett volna választania a bi
zottságnak, illetve a testület
nek. Annak idején, amikor
dr. Frankó polgármesterrel
közöltem, hogy lemondok a
Gyomaendrődi Híradó fele
lős szerkesztói posztjáról kö
zöltem, hogy a művelódési

központ igazgatói állására
benyújtott pályázatomat to
vábbra is versenyeztetni kí
vánom. Erről dr. Farkas
Zoltánnak a kulturális bizott
ság elnökének a polgármes
teri hivatal titkárságá.-:. :::évre
szóló levelet is hagytam.
Egyébként a pályázatommal
foglalkozó önkormányzati
ülés végén akkoriban dr.
Frankó meg is jegyezte,
hogyapályázatom a követ-

* * *

gadták a bizottság javaslatát,
s így Megyeriné Csapó I1di
kót újabb öt évre kinevezték
a művelődési központ igaz
gatójává.

Amerikai cég sejttáplálkozási programjának
terjesztéséhez munkatársakat keres másodállásban

is. Magas kereseti lehetóség. Tájékoztató: 1993.
október 5. 18 óra, helye: Katona József

MűvelődésiKözpont

Mint az már közismert a Katona József Művelődési

Központ állásának betöltésére ismételt pályázatot írt ki a
város önkormányzata. Beszámoltunk lapunkban már ar
ról, hogy az első pályázatra Hajdu László, tanár, a Gyo
maendrődi Híradó akkori felelős szerkesztője

jelentkezett. Ót azonban a képviselők kétharmada nem
támogatta, s így a pályáztatást is eredménytelennek nyil
vánították.

Az újabb pályázati kiírásra
ketten jelentkeztek: Megye
riné Csapó Ildikó a :::1vel6
dési központ megbízott
igazgatója és Horváth Mi
hályné a 3. számú Általános
Iskola gondnokságának dol
gozója. A pályázatokat az
önkormányzat által felkért
szakmai bizottság vélemé
nyezte augusztus 16-án.
Horváth Mihályné pályázata
nem felelt meg a rendeletben
foglaltaknak, ugyanis a pá
lyázó nem rendelkezik az el
őírt felsőfokú végzettséggel.

Megyeriné Csapó Ildikó
pályázata a bizottság véle
ménye szerint tanulmány ér-

. tékű. "A közművelődés
feladatait, lehetőségeit és el
várásaitjól írja le. Pontos té
zi seket, meghatározásokat
tartalmaz szervezetre, műkö
désre vonatkozólag. Hang
súlyozza a ház nyitottságát,
épít a mindenkori :akossági
igényekre, elvárásokra... "
Megyerinét felkészültsége,
megfelelő gyakorlata és ed
digi tevékenysége alapján a
bizottság alkalmasnak találta
a Katona József Művelődési
Központ igazgatói feladatai
nak további ellátására.

Az önkormányzati testület
szeptember 7-i ülésén a kép
viselők is egyhangúlag elfo-
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A kereszténydemokraták már tudják

A kép az első szabad választások plakátháborúiról készült Gyomaendrődön

Mozdulni látszik a politika állóvize megyénk 5. számú
választókörzetében, Szarvas és Gyomaendrőd vidékén is.
Végleg bizonyosnak látszik, hogy Deme Zoltán parlamenti
képviselő nem indul újra a ~övetkező választáson, bár most,
hogy a Magyar Igazság és Elet Pártja tagja lett, ki tudja ...
Egymásnak ellentmondó hírek érkeznek arról is, hogy Demét
az MDF kizárta a soraibó\. Ellenben közismert, hogyaszar.
vasi lelkész sohasem volt tagja az MDF-nek. Napvilágot lá
tott, hogy Latorcai János, az endrődi származású ipari
miniszter a kereszténydemokraták után a helyi MDF jelölé
sét sem fogadta el.

FJ.

leménye... A többieket nem
ismerem, sem névleg, sem
személyesen, így nyilatkozni
sem tudok róluk. Nincs még itt
az ideje a teljes nyilvánosság
nak.

~

Uj iskola
épül

68 milliót kapott a város
A polgármester tájékoztatta

lapunkat arról, hogy a gyomai
és endr6di katolikus egyház
mindkét városrészben lemon
dott az összes volt iskolaépüle
tér61, valamint az endrődi

népházról. Ennek fejében az
önkormányzattal és a Katoli
kus. Püspöki Kar egyetér
tésével összesen 68 millió
forintot kap a két egyház,
amelyb61 a két településrész
között, az új ipari iskola köze
lében egy hat, esetleg nyolc
tantermes általános iskolát
építenek, amely egyben kö
zösségi házként is működne.

Az építkezéshez az önkor
mányzat adja a telket.

A felépítend6 általános is
kola a katolikus egyház tulaj
dona lesz, de nemcsak egyházi
osztályok lesznek. Dr. Frankó
ezzel kapcsolatban elmondta,
hogya leend6 iskola miatt ja
vasolni fogja az önkormány
zatnak, hogy vegye le
napirenqr61 az l-es és a 2-es
számú Altalános Iskolák ösz
szevonására vonatkozó javas
latot. Ennek egyik okn, hogy
sem az érintett pedagógusok
nak, sem a szül6knek nem tet
szik az összevonásra
vonatkozó ötlet, a másik ok,
hogy az új iskola átadásával
alapjaiban szükséges áttekin
teni a város iskolarendszerét.

Eze a vidéken talán kevéssé
ismerik a jelöltjüket. Mit kell
tudni róla?

- Császámé Gyuricza Éva
endrődi születésű,az általános
iskolát is a faluban végezte el.
A békéscsabai "közgében"
érettségizett, majd f6iskolára
járt. Elsőmu~helyeSzarva
son volt, az Ontözési Kutató
Intézetben. Onnan Budapestre
került egy kisszövetkezethez,
amelynek jelenleg is gazdasá
gi vezet6je. Immár 15 éve do1
gozik ugyanazon a helyen.
Kijelentette, hogy megválasz
tása esetén természetesen fel
adja mostani munkahelyét, és
csak képviselői teend6inek él.

- Talán még korai lenn
esélylatolgatásba bocsátkoz
ni, és végül is a választás nem
sportverseny, de Császáméval
szemben mintha dörzsölt gaz
dasági és politikai "fölé
nyek" készül6dnének
bevetésre a háttérben...

. - Mi mindenesetre remény
kedünk. Nem álIítjyk, hogy
Császámé Gyuricza Eva meg
nyeri a választást, de szerin
tunk sok szavazatot kaphat.
Valószínúleg a listára is felke
rul, és az sem lesz majd mind
egy, hogy oda hány voksot
szerez. A többi párt jelöltjeit
nem ismerem. gy tudom, La
torcai miniszter úr utánunk az
MDF-nek is nemet mondott.
Az ipari miniszter nekünk azt
mondta, hogy nem kíván köz
vetlenül politizálni, gazdasági
szakemberként szeretné irá
nyítani az ipari minisztériu
mot. Ezek szerint alapvet6en
azóta sem változott meg a vé-

_.~ .
..,;:..' l

- A KDNP rendelkezése
szerint minden alapszervezet
nél külön választást kellett
rendezni. Kezdetben két jelölt
volt itt, az egyik Szarvasról, a
másik Gyomaendr6dr61. A
szarvasi választáson az ottani
jelölt visszalépett, így maradt
a mi emberünk Császárné
Gyuricza Éva. Már minden
alapszervezetet végigjártunk a
környéken, mindegyikben
maximális támogatottságról
biztosították őt. Például Gyo
maendrődön 45 igen szava
zatot kapott, egy nem
ellenében. Ezúttal hivatalosan
is bejelenthetem, hogy a
KDNP részér61 megyénk 5.
számú választókörzetében
Császámé Gyuricza Éva a je
lölt. Természetesen a válasz
t1si jegyz6könyvet még fel
kell küldeni a központba,
hogy ott is jóváhagyják a dön
tést. Bár ez már csupán formai
aktus. hiszen a jelölés tisztán
az alapszervezetek dolga: A.n
nál is inkább biztosak lehe
tünk Császámé Gyuricza Éva
személyében, mert semmi
olyasmi nem merult fel amúlt
jában, ami esetleg kizáró ok
lehetne.

SZOCDEMEK
*lIYOIonztgI ~OC..--.-.

P....

Földesi Zoltán, az MSZP
szarvasi szervezetének elnö
.-e, az országos választmány
tagja sem fedi fel egyelőre

kártyáit. Mint nyilatkozta, ma
még nem szolgálhat a szocia
listák képviselő-jelöltjének
nevével, viszont azt felelős

séggel állítja, hogy jelöltjük
komoly vetélytársa lesz a töb
bieknek. Arról is beszélnek,
hogy BMi János, szarvasi vál
lalkozó akkor vállalja a képvi
sel6jelöltséget, ha a Fidesz, az
SZDSZ és a Vállalkozók Párt- .
ja együtt támogatja őt.

A kereszténydemokraták
Lalorcai miniszter nemje után
más jelölt után néztek és - a
körzetben els6ként hivatalo
san - meg is találták emberu
ket. Vaszk6 Andrással, a
KDNP gyomaendrődiszerve
zetének elnökével beszélge
tek, amely szervezet melIesleg
a párt legnagyobb alapszerve
zete a Viharsarokban.

- Azt hallottam, hogy
megyénk 5. számú választó
körzetében a Keresz
ténydemokrata Néppárt már
megtalálta országgyűlési kép
visel6jelöltjét. Bemutatná?
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Kis és nagykereskedők figyelem!
k:..i~ A Fortik? Kft. m;;gkezdte a. L-"'~

gerbera es szekfu nagybanl - -
. /

árusítását a Nagylaposi telephelyén. Erdeklődni:
67/386-542 Fax: 67/386-271

***
M~zStúr-Gyomaendr6d kö
zött sao négyszögöl vízpar
ti telek eladó vagy
bérbeadó.
Érdekl6dni: Gyoma, Kos
suth u. 48/ l.

Két méteres YUCCA eladó.
Érdekl6dni: 386-ülS

INDIAI
Kerékpárok: Schwinn-Csepel márkaboIt ER " A"R
Motorok: Ramovill-Mobil-Tomos márkaboIt K EKP OK
Mez6gazdasági kisgép: Agrobix, Hermes, Getli márkabolt 10 fi· t
Szaktanácsadás-tartozékok, alkatrészutánp6tlás, garanciális és ezer onn

túli szervízzel. Használt gépek, járművek bizomárlyosi értékesíté- alatt ,
se, kölcsönzése lutánfutó, kertikapa, HILTIl .

A lakosság szolgálatában: Vaszk6 Lajos Endr6d, Zöldfa u. 1.

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

l JÁRMŰ ABC

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

A PROFISOFT BT.
ALAPFOKÚ

számítástechnikai
tanfolyamot - DOS

alapismeretek,
szövegszerkesztés,

táblázatkezelés, és adatbázis
kezelés - indít októbertól
Gyomaendrődöna Fő út

173-179. szám alatt a
frofisoft Bt. központjában.
Erdeklődnilehet: a

67/386-488-as
telefonon, vagy.

személyesen a
fenti címen.

if<'>Jl.m'%,m,':3~'~~'~~'~;s*"""';;;;"··:·:·',,,»:<3Smmm;;1:;:m;=m.";a:-el>.~-=""::::::::"::=N~;,

il~il) '~~ ~

I ~'ROHlNENf/ ;.
I A P~OMINENT, BT. ~
tVALLALKOZOI ~
~ ~
!~ TANFOLYAMOT szervez ~
.:., k·· , f k' . k l . ~,II ozep o u IS o al W
:::.: " " f&
l~ vegzettseggel rendelkezo, t
~ »

ID de, j,~lenl~g , munka pél~ül ~
~ levok reszere a ~~KES I
~*MEGYEI MUNKAUGYI 1-

I K~ZPONT ~AGI I
~ TAMOGATASAVAL I
~ «

~ A tanfolyam 272 órás, melyb61 a marketingisme- 1.t1 ~
~ retek 125 órás, a munkaeréJpiaci tréning 32 órás, a [
~ jogi ismeretek 25 órás, az ad6- éspénzügyi ismeretek ~

1:1 pedig 9ü órás. ~
i~ A tanfolyam végzése során szeretnénk a fenti f
~ .t témakörökb61 az egyéni vá11alkozóvá vá1áshoz i
ID szükséges ismereteket átadni, illetve kés6bbi sikeres ~

lli~ tevékenységükhöz alapot nyújtani. ~
~ Az átképzési tanfolyam id6pontja - megfelel6szá- ~.
~ ~

1f: mú jelentkez6 esetén: 1993. szeptember. Id6tarta- ~1I ~a: l~ hét. A képzés munkanapokon napi 4 órában I
~ro~~. I
@ Erdekl6dni: PROMINENT BT. Gyomaendr6d, ti
ti Kossuth u. 18. személyesen Szurovecz Mariarmál, ~
ID telefonon: 67/386-479 vagy a Munkaügyi Központ f
ti helyi kirendeltségénéllehet. 1

.•~:~::::::::::::::"::~::~::::::":.:::;::;=*:;~:;:;:.::~::.::~;:;:;:c:;:::::.::@*:~~:~&.~:::.:~~~::z:";;;~:~::<:::::w:w_&m:;:"x:::~:.XX:~;z;:::::~;::;::::::::,



A PROMINENTBT.
GÉPÍRÓI TANFOLYAMOT
szervez kezdők részére heti két

alkalommal, délutánonként
összesen 80 órában.

frúgépettársaságuJlk biztosít!

Oktató: Adamik Jánosné
Érdeklődni: Prominent Bt.

Gyomaendrőd,Kossuth u. 18.
Szurovecz Mariannál vagy

telefonon: 67/386-479

~ JkOtJNENjJ

;;

Oszikedvezményes
pó!óvósó,

Baseball és Nike márkdk, amíg a készlet tart!

LINDA SPORT
Gyomaendrőd, Főút 181/1.

Gáztüzhelyek, konvektorok, kazánok,
vízmelegítök

JAVÍTÁSÁT
vá/la/om. Mo/nár TíborGyomaendrőd,

BajcsyZs. u. 58.
Hibabeje/entés: 386-577/18óra után/

r»~~~~~:x:::-<=»~~».x-..~~J

; Kihelyezett műszaki ;
~ szolgáltató tevékenységünk ;~

] végzéséhez ~
;l il

~ Szarvason, ]
~ ;;

~ Gyomaendrődön ~

il keresünk központban lév6 ::::
~ f] telefonos üzlethelyiségben :il

~ társbérletet, (albérletet) r
] kb. 6-8 négyzetméter ~

~ helyigénnyel, együttmúködéssel. &

L=* ~:;,~e:>~:'::.:
6
:,:,~4~:~:~,»> m~~<;&&J

Uhrin
Erzsébet

fényképész
várja kedves vevóit

szombaton és
vasárnap is a Dea7c
utca 15. szám alatti

Fotó-Üzletében,
8-18 óráig.

* igazolvál1yképek 1
perc alatt, /színes,
fekete fehérl,

* filmek,
fotóalbumok,
képkeretek,
fényképezőgépek,

* műszaki felvételek,
* esküvői felvételeket

rendelhet,
* reprodukció,
* tabló képek,
* Avon kozmetikai

tanácsadás.

r»m:::::::::~$~::»m:~.;:~;:~::::s~::::::m:~:3:::~~~~::~~"s:::::Z~~:::::S:(-::~~~~:~"::*:::::::::::::::::::~~~~~::'::~-:::::::~l

~. I A PÁJER SÖRÖZŐ várja vendégeit. I
i ~~ A Rákóczi u. 36. szám ~.att új I
r! szórakozóhely áll az On ~

~i ' ' rendelkezésére szeptember 30-tól. II
~1 Biliárd szalon, játékterem, söröz6, I
ti Fiatalok és id6sebbek egy helyen. Szórakozás, ]
it játék, sörözés - szolid árakon. Ide el kell jönni! ~

ID Nyitva: minden nap reggel 5-től este 11-lg. I
x ~

;'::::':,=:=::W~~é:.~~mM·::>m::;;.,,<,!':,!'"*:..:~::;.';"";:~:s:~::s-:-:'::':*:x.e.;.::':".:s..:.:~:.,!'~::~=$.~:~::m:."~:$i::~':.;~:"'-"'::=======:::--:=======::::

L .1

~
I: DEFENZÍV ~,

.

•.'.:::.:!~.:::~.~ AUTÓSISKOLA ~j
személygépkocsi- 1::1

~~ vezetői ~!
j::: tanfolyamot .~.:.:.!.•
l::: indítI Gyomaendródön I
~:: a Bajcsy Zs. u. M
i::: 91. szám alatt. t
:::: Kedvezményes IIi áron: 420 Fl/óra! j
. Részletfizetési .l.~.~..~.:
I'i kedvezmény! @
f Tisztelettel vár ~\;

~l m~~:enn~f:~~~~a I
t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::x:~::::;~:.:,;:~;:;::::::::::::::::::::::ii

Tájékoztatjuk

a ke~ves vásárlókat, hogy
megnyitottuk újabb

DISZKONT ÁRUHÁZUNKAT
a Vásártéri lakótelepen, a volt Ruházati Szaküzlet

épületében.

Áruházunk élelmiszerek, háztartási-vegyiáruk és
lakásfelszerelési cikkek széles választékával várja a

vásárlókat.
Az árak a szesz és dohányáruk kivételével 6-12 %-kal

alacsonyabbak.
Nyitvatartás: munkanapokon: 8-17 óráig,

szombaton: 8-12 óráig.

Ne feledje útban a piacra~ térjen be a DISZKONTBA!
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KÁF embléma
a ~ kazánnak

Kiváló aSzikra
Az idei őszi Budapesti

Nemzetközi Vásáron is be
mutatkozott a gyomaendrő
di DY-WA Kft. a Szikra GS
gázkazánjaival. A DY-WA
Kft. termékei szeptember
elején elnyerték a kiváló
áruk fóruma megtiszte16 cí
met, s így joggal viselhetik
a közismert háromszög ala
kú KÁF-emblémát. A mi
n6ségvizsgáló intézet
zsúrijének véleménye,
hogy a Szikra nevet viselő Külső megjelenése a hazai
gázkazán "kulturált megje- választékban az élvonalhoz
lenésú, s korrekt, jól szerve- orientálja... "
zett gyártási háttere van.

A DV-wA kiváló kazánjai az őszi BNV-o
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,,Ne vágj k-
Dlinde ' ,

••
* Büntetés jár az oktalan favágásért

* Rendelet a fák védelmére

* Védetté nyilvánítva...

/ r-- t\ÍlJ'\ I A PÁJER ÉTKEZŐ

I~I továbbra is uendégiil
:=J lát ha megéheztél, ha

ÉTKEZÖ csak megszomjaztá1,
(,'..,IVol,tNOIlOO. ItOSSUTtoo V. ",.. va.gy éc1ességre,

süteményre vágysz!
Vendéged jön? Rendelj nálunk

hidegtálat, tortát, süteményt! Kösz,
lwgy jártál nálunk!

Egy tavalyi felvétel az immáron védett Erzsébet-Iigetröl

Ezennel felhívjuk a lakos
ság figyeImét arra, hogy mi
előbb fejszét ragad és nekiesik
a háza el6tt az árokparton ék
telenked6 öreg fa kivágásá
nak, kétszer is gondolja meg,
mit tesz. Ellenkező esetben a
városháza faszakértőjével

gyűlhet meg a baja. A város
képviselőtestülete ugyanis a
közterületi fák védelme érde
kében szeptember 7-én rende
letet alkotott, melynek hatálya
kiterjed Gyomaendrőd bel-és
külterületén található közterü
leli fákra.

Eszerint "faértékszámítás
alapján történő fizetési kötele
zettséget kell előírni minden
olyan közterületi fakivágás
engedélyezésének esetében,
amikor a fa kivágását baleset
veszély, épületek állagának
védelme, a fa természetes elö
regedése és betegsége, vala
mint közérdek nem indokolja.
Magyarán ha valaki nem az
előbb felsorolt okok miatt vág
ki fát, akkor például egy vá
rosközpontban lévő 20-30
éves egészséges japán akác el
pusztításáérta favédeImi alap-

ra 109 ezer forintot kell befi
zetnie a bősz favágónak. En
nél jóval olcsóbb mondjuk a
Shell kút környékén a Fő út
illetve a kerékpár út mellett
lévő kínai jegenyenyár kivá
gása. Ez csupán 10600 forint
ba kerül. A legolcsóbb egy
11-20 éves külterületen, ön
kormányzati területen lévő

akácfa kidöntése, még akkor
is, ha a fa egészségi
állapota 51-60 százalékos. Ki
döntéséért 3160 forintot fizet
a polgár.

A rendelet szerint "nem
minősül idegen érdekb61 tör
ténő fakivágásnak - és ezért
mentesül a faérték számítás
alapján a fizetési kötelezettség
alól az - aki, az általa telepített
gyümölcsfa kivágásátkövető

en azt, a fakivágási engedély
ben megjelölt fafajtával
pótolja.

A közterületi fakivágások
engedélyezése és a faérték
számítás alapján történő fize
tési kötelezettség előírása a
jegyző hatáskörébe tartozik,
aki abefizetésre 12 havi rész
letfizetést adhat"

Hogyarendeletnek meny
nyire tud az önkormányzat ér- .
vényt szerezni, még nem
tudni. Mindenesetre az önkor
mányzat szeptember 7-i ülé-

sén elhangzott, hogya rende
let nemcsak a lakosságra ró
fokozottabb kötelezettséget,
hanem az önkormányzatra is.
Mert hát - s ezt már csak mi
tesszük hozzá - szép dolog
akár bírság kiszabásával vé
deni a fákat, ám vajon ki
fizet és kinek bírságot azért,
hogy ligeti fáink a gondozás
hiányában kiszáradtak, s va-

jon kit lehet felelősségre von
ni holtágaink szennyezettsé
géért.
Gyomaendrőd város képvi

selőtestülete e rendelettel egy-

ben védetté nyilvánította a
Hősök Emlékútján lévő hárs
fasort, ahol a hiányzó hárs
fákat újakkal pótolják, s a
nem hársfákat kiszedik.
Ugyancsak védetté nyilvání
tották az Erzsébet-liget és az
endrődi Népliget növényáUo
mányát.

H.E.
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Bankbotrány ~93
Az Endrőd és Vidéke akarékszövetkezet

'nem érintett az ügyben

Kner Izidor levele
a hársfáfl

védelmében
A Honsz. Csoport Elnökségének
Helyben
-Kedves Barátim!
Az elhunytak emlékét az éllJknek állftják, hogy soha el ne

múljon a hála érzete azok iránt, kinek a köz valamit köszönhet.
Hatszáz h/Jsi halottunknak örökké ad6sai leszünk! Életükkel

tettek hitet hazaszeretetükrlJl.
Egy cseppel sem maradtak mögöttük azok, akik ott jártak

velük a halál kapujában és puszta véletlenségMl csak testi
épségükkel áldoztak a Haza oltárán: örök nyomorékság terhét
cipelvén sfrjuk széléig..

A HlJsök Emlékútja a tiétek is s mert akadt sötét, hitvány alak,
kinek semmi sem szent és ismételten letördelte több hársfa koro

. náját: a Ti védelmetek alá kell helyeznem a kiültetett, szépen
hajt6 nyolcszáz hársfát. .

Kövessetek el mindent, hogya kártékonyféreg hurokra kerül
jön: s a többit ,bfzzátok ide.

Az ezer hársfát én neveltettem magr61 és a község tisztán a
kitermelése költségén - nyolc fillérjével - kapta meg.

A gondozását intézményesen biztosftottam s tehát csak azt
kérem a rokkantakt61, hogy segftsenek nekünk, - kik szintén résen
vagyunk, - azt az embernek nem nevezhettJ alakot ártalmatlanná
tenni; kinek h/Jsi halottaink emléke sem szent!

Tudósok a hársfák legmagasabb életkorát ezer esztendlJre
taksálják.

Az aradi és komáromi várban hatszáz évenfelüliek vannak és
"Az Est" e hó 5-iki száma a 800 éves NagykiJrös-Homoiytájai
éJsi hársfa képét hozza, melyet történelmi emléknek nyilvánftot
tak és emléktáblávalláttak el.

Ne menjünk ily messze. De két-három évtized múlva a mi HéJsi
Emlékútunk az ország legszebb útja fog lenni.

Mindenki érdeke hársfáinkfejllJdése, mert mézellJfa és virág-
ját gyógyszerként használja a nép és pénzért is értékesfthetik.

Gyoma, 1933. július 8.
Hazafias üdvözlettel: Kner Izidor Honsz. Csoport dfszelnöke
Szíves tudomásul!
Jelen körlevél ma ment szerte arokkantaknak, cserkészeknek

és leventéknek.

Húszmilliárd forintos bank
korukcióra derült fény, adta hí
rül Szabó Iván
pénzügyminiszter. Sok pénz,
ám attól függ honnan nézzük.
"Ha pillanatnyilag nézzük, ak
kor sokkoló a 20 milliárd forin
tos összeg, ám ha hosszabb
távon, vagyis az elmúlt három
évet, akkor belefér a kálóba" 
mondta a Magyar Nemzeti
Bank elnöke. Az említett 20
milliárdból 6 milliárd forint az
Ybl Bank számlájára írható, ám
ezt még végérvényesen nem bi
zonyították. A rendőrség nagy
korrukciós összefüggéseket
próbál feltárni a magyar bank
rendszerben. A pénzügy
miniszter persze - személyiségi
jogokra hivatkozva - nem ne
vezte meg, hogy mely bankok
keveredtek az általa említett
botrányba.

A miniszter bejelentése talán
inkább a közvéleményt, sem
mint a bankrendszert rázta meg.
Az Endrőd és Vidéke Takarék
szövetkezet ügyvezető igazga
tójától Farkasinszki Sándortól
arról érdeklőd tünk, vajon ta
pasztalták-e a bejelentés hátrá
nyos hatásait

- A pénzügyminiszter beje
lentésével teljesen indokolatla
nul bolygatta meg a pénzügyi
életet. Az utóbbi 1-1,5 évben
sok kedvező intézkedés történt
a pénzügyi kormányzat részéról
a magyar bankrendszer stabili
zálására. Ezek között említhe-

tem a tavalyi hitelkonszolidáci
ót, a Hitelgarancia Rt létreho
zását, az Országos Betétvédelmi
Alapot és az ez évre tervezett
bankkonszolidációt Ezek után
egy ilyen hírbomba majdhogy
nem tönkre tette azt ajól felépí
tett rendszert, amely többek
között azt szolgálta, hogya ma
gyar bankokba helyezett biza
lom megerősödjön. A tavalyi
bankcsődökbenavállalkozói ta
karékszövetkezet volt érintve,
amelyet gyomaendrődi szék
hellyel jegyeztek be, de tudomá
som szerint más köze nem igen
van a városhoz, sőt lakossági
ügyfelei sincsenek. Az Endrőd

és Vidéke Takarékszövetkezet
tehát nem azonos abankcsődök
ben említett Vállalkozói Taka
rékszövetkezettel - mondta
Farkasinszki Sándor, majd hoz
zátette:

- Az Endrőd és Vidéke Taka
rékszövetkezet semmilyen mó
don nem érintett a közelmúltban
bejelentett bankbotrányban, a
szövetkezet ellen sem rendőrsé

gi, sem bankfelügyeleti vizsgá
lat nem folyik. Mi viszont
tettünk már és teszünk is büntető
feljelentést olyan hitelfelvev6k
kel szemben, akik, vagyame
lyek megpróbálják kijátszani
takarékszövetkezetünket. Je
lenleg három ilyen eset van fo
lyamatban - mondta Japunknak
Farkasinszki Sándor ügyvezető

igazgató.

másik ·oldala
még ÜRES!

A

REKLINE STUDIÓ
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 18.
Tel.: 386-479

Kedvező áron
elkészítjük színes

kártyanaptáját
reklámfotóval együtt!
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Mezőgazdasági
, ,

SZOLGALTATAS
Mindenféle mezőgazdasági tevékenységre szolgál

tatást vállal a Gyomaendrődi Alkotmány Mg. Szövet
kezet FA.

o Betakarítási munkák
o Szervestrágya értékesítés és kiszórás
o Talajmunkák
o Csávázás
o Vetés
o Szántás
o Szállítás

Érdeklődni, munkát m~grendelni a 386-389-es telefo
non vagy személyesen Szatmári József üzemvezet6nél
lehet a szövetkezet I. sz. kerületében.

miért nem csinálok egy ka
zettát. Újsághirdetésre el
mentem hát egy
jászberényi magánkiadó
hoz, bemutattam a saját
szerzeményeimet is és a ki
adó kapott az alkalmon. A
Aóri l. címú kazetta még
500 példányban készült, a
második a Aóri 2. a Kaden
cia Kiadónál már több ezer
példányban került a hangu-.
latos vendéglátó zenét ked
ve16 közönség elé. A két
kazettán összesen 10 saját
szerzemény van, a többi pe- rr;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::=;
dig ismert énekesek és ze-
nekarok dalai.

Hogy Dósai Aóri lenne
Gyomaendr6d Lagzi-Laj
csija, ez ellen A,óri igen
csak tiltakozik - En igazán
nem hasonlítom magam
Lagzi-Lajcsihoz. Én a dal
lamos vendéglátó zenét
múvelem, ami éppúgy szól
a fiatalokhoz, mint az id6
sebbekhez, s ami fontos
mindegyik számra lehet
táncolni - mondja Dósai
Flórián, aki egyébként
Kuncsorbára n6sü1t, s van
egy másfél éves kislánya,
Enik6. Aóri néhány hete a
6-os bisztró vezet6jének
meghívására Gyomán ze
nél hetente két estét...

-oke-

"FLORI 2.
Kevés gyomai vagy end

r6di származású zenészünk
dicsekedhet azzal, hogy
hanglemeze, vagy kazettája
jelent már meg a hazai
könnyűzenei piacon. A 32
éves Dósai Flórián, aki
mellesleg Endr6dön nevel
kedett igazán büszke lehet
arra, hogy már második ka
zettája is fogyófélben van.
Dósai Aóriánt, azaz Aórit
bizonyára sokan ismerik.
1978 óta zenél, e16ször a
Pavilonban kezdett gi tároz
ni, I)1ajd a katonaság után a
Fészek presszóban a f6nök
kérésére zongoráznia kel-
lett. .

Aóri akkor még billen
tyút csak messzir61 látott,
de kénytelen volt megta
nulni játszani ezen a hang
szeren is, mert a f6nök - ha
viccesen is - de akirúgással
fenyegette meg. Sanogy gi
tározni, úgy zongorázni is
magától tanult meg. S
annyira belejött, hogy 4-5
év Fészek presszóbeli mu
zsikálás után bejárta a me
gye városainak jelent6sebb
szórakozóhelyeit, s6t
"húzta" a talpalávalót Ki
sújszálláson, s6t a szolnoki
Tisza Szállóban is.

- Akik a zenémet hallot
ták mindig kérdezték, hogy

Leveleinkböl1(f,áves
Szerf(esztó 11r!

Gyomai születésű vagyok,
18 évesen kerültem el innét
Szolnokra, majd nyugdíjazá
som után Kecskemétre költöz
tünk a gyerekeinkhez közel.
Mindig ide Gyomára vágyó
dom vissza, itt vannak öreg
szüleim, testvérem. Sokat jö
vök haza, főleg a jó idő beáll
tával hasznosítom magam az
anyám kiskertjében.

Furcsa szokás lett itt a divat.
Mindig ordít valami hangos
hirdet6. Hol a Czibere-bohóc,
hol a Fáncsi-Durcsi, hol a csir
kés ember. Nagyon kulturálat
lan dolog ez. Az én szép kis
szül6helyel1}en ez régen nem
volt divat. En ilyen kiabálást
sohse hallottam sem Szolno
kon, sem Kecskeméten.

Itt van a Szóbeszéd, van he
lye a hirdetésnek, és vannak
más Iehet6ségek is és egy ke
resked6 vagy vállalkozó ha
közhírré akar tenni valami ak
ciós kínálatot, tegye meg
csendben, kulturáltan, írásos
publikálással, ne ordítozva.
Ha Gyoma, mint adottságai
fürdő-és üdülővárossá tehetik,
.ne engedjék már meg az itt
születettek, hogy ilyen rút szo
kás uralkodjék a városban.
Csodálom a sok úri képviselőt
és az orvosbóliett polgármes
tert, hogy tűrik el a lakosság
nyugalmát zavaró lármát.

Zakariás Tiborné kecske
méti lakos

Mi is kjránáuCtunf(
A tanév végén egy évzáró

kirándulást szerveztünk Gyu
lára. Ezen a kiránduláson a
diákotthon minden lakója
részt vett. Nagyon nagy izga
lommal vártuk els6 közös ki
rándulásunk napját.

Az utunk először a gyu
lai Tanya Múzeumba veze
tett, ahollovagolhattunk,
kocsikázhattunk és megnéz
hettük, hogyan gondozzák a
lovakat. Amíg mi lova- gol
tunk, játszottunk az olt dol
gozó nénik finom pap
rikáskrumplit főztek nekünk
bográcsba, amit aztán igen
jó étvággyal el is fogyasz-

tottunk. Ebéd után mind
annyian elmentünk a Vár
fürd6be. Már nagyon vár
tuk azt a pillanatot, ami
kor beleugomatunk a vízbe.
Sokat fürödhettünk és be
jártlattuk az egész fürd6 terü-
letét .

Este lett mire hazafelé in
dultunk. A buszan még elfo
gyasztottuk maradék
ennivalónkat és mindenki iha
tOlt a közös üdít6b61.

Ezáltal szeretném megkö
szönni a polgármesteri hivatal
támogatását, kinek segítségé
vel részt veheltünk ezen a ki
ránduláson.

Köszönettel, mindannyi
unk nevében:

Egri Mónika a diákotthon
lakója
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BROSS-HOLDING RT. mint a gyomaendrődi
Alkotmány Mgtsz feIszámolója

Dan-zug vízparti, nem vízparti zártkertek,

Torzsás-zug vízpart, nem vízparti zártkertek,

Újkertsor zártkertek,

Csepüs kert zártkertek,

Sertéstelepi ólak, tanyás ingatlanok, gazdasági épületek, tartozékok,
eszközök. Juh hodályok, 600 darab anyaállomány, 150 növendékjerke.

Érdeklődni lehet: folyamatosan a szövetkezet központjában vagy telefonon: 67/386-822
Időpontja: 1993. szeptember 23-án 09-12-ig.

Helye: Szövetkezet központja Gyomaendr6d, Hősök u. 61.
Fizetési mód: készpénz

HAMI KUTYA-SHOP

A

HAMI

kutya- és macskaeledelekszéles
választékátkínálja Gyomán a volt

píactéren!

és felszerelési cikkeket
árusítunk.

Ön még nem tudja?
Akkore/áruljuk!

Endrődöna BlahaLujza u. 4. szám
alaff/0 DISZKONTÁruházmelleH/

keleti gépkocsikhoz
alkatrészeket
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I Katalinnál a 67/386-833-as II telefonon, vagy személyesen. I
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Keresse fel üzletünket!L J
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OSZD MEG, ÉS URALKODJ!
A történelem folyamán a magyar paraszt
ság megosztottsága mindig létezett. A
megosztottság nemcsak abból állt, hogya
gazdaságok területig szétszórtan helyez
kedtek el, hanem a felvevő piac, a feldol
gozó távolsága, specifikussága, továbbá
termőhelyi adottsága, a föld minősége, a
birtok nagysága stb. is tovább polarizálta
az agrárvilágot.

Ez a helyzet mindig praktikus és kényel
mes volt az uralkodó politika számára. A
bürokratikus hierarchia felépítése és szer
kezete sohasem azt a célt szolgálta, hogy
az egyszerű parasztember értse, tudja,
miről szól a ráerőszakolttörvény, sohasem
azt a célt szolgálta, hogy előnye származ
zon belőle. Tisztelte is a törvényt, a fiskális
úr misztifikálta is rendesen - jó pénzért. Ez
a törvénytisztelet még fellelhető ma is, bár
igen erősen kopik - a megjelenő törvények
és módosításaik arányában - ezek betart
hatatlansága, és egyre fokozódó elnyomó
hatásuk miatt.

A parasztember keze sosem állt rá arra,
hogy ki- és beadványokat; kérelmeket,
űrlapokat, adóíveket stb. írjon. A paraszt
embernek nem sajátja, hogy értelmezze a
kreált törvényeket, labirintusaiban eI_pró
báljon igazodni, keresse a kiskapuit. O egy
törvényt ismert, és ismer ma is, a termé
szetét. Azét a természetét, amely törvé
nyeit évmilliók során alakította ki, nem
egyik napról a másikra, és nem 6 színből

keverte. Ezek a törvények minden körül
mények között hatnak, teljesen függetle
nül attól, hogy a társadalmi törvények mit,
hogyan szabályoznak, köteleznek, tilta
nak, netán engednek.

A földdel, állattal foglalkozók érzik meg
a legjobban azt, hogya mesterséges
törvények, a gazdaság irányitása eltá
volodik a természeti törvényektől, és azt
az uralkodó politika megerőszakolja, akár
ideig-óráig is. A földműves tudja mit
tegyen, tudja mi lesz a következő és az
az utáni lépés, akármilyen előjelű hatása
is van a természetnek. Ebből fakadóan
sok vonatkozásban évekre' előre kell
gondolkodnia, gondoskodnia a biológiai
feltételek meglétéről. Az teljesen mindegy,

hogy ezt egyedül vagy csoportosan
teszi.

Ma létezik-e olyan faktor ,(gazdasági,
pénzügyi, politikai, társadalmi, törvényke
zési), amely egy halvány biztosítékot is
felvillant arra, hogy a földbe, jószágba
fektetett kockázata megtérül, egyáltalán
megélhet belőle?

Ekockázatvállalásból ma senki nem kér
a falusi embereken kívül. Az ügyeletes
hatalom nem kérdez; amit hall, amit lát, azt
nem hiszi el. Nem hiszi el, hogya mai
szövetkezeti tagság nem akarja széthor
dani a szövetkezet vagyonát, nem akarja a
földjén saját maga húzni az igát. Nem
hordja szét, mert az úgy működik, ahogy
és amire megépült eredményes üzemel
tetési feltételek kialakítása mellett. Nem
hordja szét, mert ő rakta össze, mert eddig
olyan biztonságot nyújtott számára, amit a
jelenlegi szabályozás, lehetőség meg sem
közelít, sőt tönkretételét okozza. Nem
kívánja a földet maga túrni, mert azt már
megtapasztalta, hogy lehet azt könnyeb
ben, jobban is csinálni. Nem érti, hogya
törvénykezés miért osztja szét a vagyont,
a földet boldog-boldogtalannak. Nem érti,
hogy az a földterület, az a vagyon, amely
eddig eltartott, pl. 250 családot, hogyan
fog most eltartani 1200-at. Nem érti, hogy
ha már mindennek az ára lassan elérhe
tetlen ~agasságokba ugrott, miért nem
kap a búzáért, tejért, hízóért ő is olyan árat,
hogyegyszerűen csak megélhessen be
lőle.- Nem érti, hogy miért kell hivatalról
hivatalra járni, papírt papírra halmozni, ha
már egyszer jogosult valamire. Nem érti,
hogy ha már egyszer törvény szerint
átalakult a szövetkezet, ha választott,
akkor miért nem létezhet, miért nem
jegyzi be a cégbíróság.

Azok, akik megpróbálnak egyedül bol~

dogulni, nem értik, hogy miért nem tudnak
boldogulni úgy, mint azelőtt, vagy úgy,
mint apáik. Nem értik, hogy miért törvény
szerű az, hogy üresek az istállók, magtá
rak, műveletlenek a földek, a gépek,
eszközök állva rozsdásodnak. Nem értik,
miért divat időről időre kikezdeni, meg
szólni vezetőiket, amikor azok nap mint

nap bizonyítottak, nap mint nap velük
együtt küzdenek a megélhetésért, ráadá
sul közülük valók.

Számukra kik és mit bizonyítottak
eddig? Mit váltottak valóra az ígéretek
ből? Az ellehetetlenülésükért ki fog fele
lősséget vállalni, ami, ha meg is történne,
kevés, és nerT' is oldja meg önmagában a
válságot.

Jól érzékelhető, hogy azok, akik tönk
retették a mezőgazdaságot - felejtve azt
kezdenek aggódni, kezdik félteni a szö
vetkezeteket, a mezőgazdaságot. (Az
más kérdés, hogy további törvénymódo
sításokon, adóformákon és -mértéken
ügyködnek.)

Úgy tűnik, hogy azon a szekéren, amely
után eddig még szaladni sem lehetett 
talán még helyet is ígérnek. Majd és úgy,
mint az előző választási kampány során.

A falunak, a vidéknek arra van szüksé
ge, hogya sok és fel nem sorolt kérdés ne
legyen kérd!3s. Legyen esélye arra, hogy
tevékenységébőlmegéljen - akkor teszi a
dolgát hajnaltól napestig, ha esik, ha fúj.
E:'zt az esélyt az agrárvilágnak saját ma
gának kell megteremtenie, azzal, hogy
maguk közül, és olyan embereket választ
és küld képviseletükre, akik számukra
hitelesek, jól ismerik és megbíznak ben
nük. Azokat, akik tisztában vannak azzal,
hogya mezőgazdaságnem köthető bék
lyóba agyonszabályozással, amely a bio
lógiát, a természetet próbálja korlátok kö
zé szorítani. Azokat, akik emberek tudtak,
és tudnak maradni minden körülmények
között. Azokat, akik tudják, hogy nem ma
gyarázással, értelmezésekkel telik meg a
magtár, ad tejet a tehén. Azokat, akik.
megvalósítják azt, amiért őket küldik. A
vidék már látja azt, hogy nem a hangerő, a
látványosság, nem a messziről jött ember
fordítja jobbra sorsát, oldja meg gondjait.

A jelenlegi politika elérte, hogy a kü
lönböző közösségeket megossza, csak
hogya magyar parasztember józansága
ezen felülkerekedik, hiszen saját bőrén

tapasztalja ennek boldogító eredményét.

Dr. Tóth Lajos

r-----------.---------------------------------------------~

Pianínó eladó!
Érdeklődni:
67/386-926

Sooter's Foto
Szuper minőségés szuper árak!

Filmelőhívás és képkidolgozás a Color
Shopban!

Fotóalbumok, fotócikkek nagy
választe1cban.

Törzskönyvezett
3 hónapos fekete
perzs~macskák

eladók. Erdeklődni:
67/386-926

A Csipet" bolt
"tulajdonosa értesíti kedves vásárlóit és

kazetta kölcsönzőit, hogy október l-től

az üzlet területe bővül, választéka nő.
A tékában tagsági befizetése néIküllehet

kölcsönözni!
I:él napra 50 Ft, egy napra 80 Ft a díj!
Uj filmek megjelenése hetente várható.

Továbbra is kaphatók játékok, illatszerek,
lézerképek, konyhai eszközök.

Nyitvatartás: délelőtt: 8.30 - 13 óráig,
délután: 16.30 - 20 óráig.

Gyomaendrőd, Kossuth u. 61-63.
Kérem nézzen be hozzám!

L ----
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KInn a
földeken... A békéscsabai Narancsfesztivál keretében több fiatal demok

rata politikus, országgyűlési képviselő látogatott megyénkbe
szeptember közepén. A Fidesz gyomaendrődi szervezete próbált
városunk valamelyik 'özépiskolájában helyet találni Deutsch
Tamás fideszes képviselőnek, aki rendhagyó történelem órát
tartott volna a fiatalo' előtt. A gyomaendrődi fiatal demokraták
nem jártak sikerrel: v~osunk mindhárom középiskolájában el
utasították kérésüket Ime két iskola igazgatójának véleménye:

Dr. Kovács Béla. a Kner Gimnázium igazgatója: - Hiába
szeretett volna Deutsch Tamás rendhagyó történelem órát tartani
a gimnáz.iumban. Tanulóink ugyanis éppen őszi munkán voltak,
s a kukoncatörés miatt nem volt tanítás. Ha viszont diákjaink nem
lettek voln~ őszi munkán akkor az lett volna a kérdésem, hogy
Deutsch milyen témakörben kíván előadást tartani, s az adott
témában eddig mit publikált? A rendhagyó óráinkra ugyanis
olyan előadókat várunk, akik többet tudnak nyújtani, mint a mi
tanáraink. Nem tudom, hogy Deutsch melyik szakterületkutat6
ja. Másrészt pedig a törvény tiltja, hogy a politikát behozzuk az
intézménybe. Ilyen alapon se Deutsch, se Hom Gyula, sem pedig
Torgyán nem tarthatna történelem órát...

- Vajon Antall József miniszterelnököt is ugyanígy elutasíta-
ná? Kérdeztük az igazgatót. .

- A művelődési házban megtarthatja előadását, és a politika
iránt érdeklődő lanulóink ha akarják elmennek és meghallgatják.

R. Nagy János az ipari isko a igazgatója: A Fidesz felkérését
követ6en összehívtam a tantestületet, s véleményüketkértem. Az
isk<:>l~ működésiszabályzata egyébként kimondja, az intézmény
pohli~ame~tess~gét. Tehát bármelyik pártnak megengedjük,
hogy l!t az Iskolaban tartson gyűlést, de csak munkaidő, azaz 14
óra utan.

Megkérdeztük R. Nagy Jánost is, vajon mit szólna ahhoz, ha
netalán Antal miniszterelnök látogatna Gyomaendrődre, s az
ipari iskolában kívánna beszédet ~tézni az ifjúsághoz.

: Ezen még nem gondolkoztam - mondta az igazgató.
Igy aztán szeptember lO-én pénte -en a gyulai Munkácsy

Mihály Szakmunkásképző Intézet és Szakközépis 'ola fogadhat
t~ Deu!sch. Tamás "vendégoktatót" , aki mint mondta nem poli
likuskent Jelent meg. s általánosságból napjaink eseményeir61
tartott előadást a középiskolásoknak.

Deutsch nem tarthatott
történelemórát

Szeptember lO-én a Fidesz mezőgazdasági kabinetének vezetője,

Glattfelder Béla tartott előadást a városházán

2., Ha 90 aranykorona
felett van, akkor 2000 Ft,
plusz 45 forint aranykoro
nánként + 25 % AFA.

l., Ha az egy tagban levő

terület aranykorona értéke
nem haladja mez a 90-et
6000 Ft + 25 % AFA.

Több földmérő szervezet
ajánlata közül a következő •
tekinthető átlagosnak:

ilf

1., A földművelésügyi

miniszter szerint 1993-ban
az agrártermékekb61 30 %
kal csökken a fogyasztás és
44 %-kal az export. 1993
ban a búzatermés 3,3 millió
tonna volt. A fogyasztás és
export visszaesésb61 min
denki gondolhatja, hogy
miért nehéz ma mezőgaz

dasági terméket eladni. Ne
talán azt is, hogy a télen
gabonából és húsból hiány
lesz? Az egyre emelked6
árakból erre lehet követ
keztetni. Sajnos a 3,3 millió
tonna búzatermés is meg
kérdőjelezhető.

2., Rohamosan csökken
a növényvédőszer, a műtrá

gya és a fémzárolt vetőmag
felhasználása. Az ésszerűt

len felhasználást nem vitat
va a jelek arra mutatnak,
hogya termelés színvonala
visszaesik a 40 évvel eze
lőtti színvonalra. Miből fog
!TI~gélni az· agrártársada
iom, hogyan fognak a mun
kanélküli segélyen levők

újra munkahelyhez jutni?
Végezetül egy informá

ció. A személyi tulajdon
ban lévő földek hivatalos
kimérése és telekkönyve
zése a mai napok feladata.
A jelenlegi törvény szerint
ennek költségeit a tulajdo
nos fizeti.

kívánok foglaIkozni, a ga
bonatanácskozásról azon- •
ban egy pár megállapítást
közre adok.

Jó munkát.

.,. két hét múlva vetni
kell a búzát. A hatMt járva
látszik, hogy sajnos nagyon
kevés a direkt búzavetésre
előkészített terület. Várha
tóan Gyomaendrőd határá
ban még az 1992. 6szinél is
kevesebb búza lesz vetve.
A valamikori 7000 ha körü
li területnek, jó ha fele terü
lettel számolhatunk. Igy
elég "tevékeny" részt vál
lalunk az országos csökke-·
nésben. Ennek okait
gondolom mindenki tudja.
Ezért egy pár mondatot a
vet6mag mennyiségr61,
hogy legalább már a vetés
szakszerű legyen. A múlt
kor a fajtákról már szó volt.
Ezek akkor képesek jól te
remni, ha legalább 5,5 mil
lió a kikelt növényszám
hektáronként, azaz 550
négyzetméterenként.

Ehhez legalább 600 csi-
• raképes magot kell elvetni

négyzetméterenként. Ez
pedig az ezerszemsúlytól
függően hektáronként 250
270 kg vetőmagot jelent.

Felhívom azonba a fi
gyelmet, hogy ez a meny
nyiség csak jó magágynál
elegendő. Ha a magágy
rossz, vagy ha szórva vet
nek, ennél több kell. A 250
270 kg kivetéséhez a
vetőgépet 10,5, illetve 12
cm-es sortávnál úgy kell
beállítani, hogy folyóm éte
renként 63, illetve 72 darab
szemet vessen. Tehát 10,5
cm sortávnál 63 darab sze
met méterenként, 12 cm
sortávnál 72 darab szemet
méterenként. A vetést leg
később október 25-ig be
kell fejezni. A vetésmély
ség 5-8 cm legyen. Vetés
után ajánlatos hengerezni.

Az utóbbi időben egyre
élesebben vitatják a mező

gazdaságunk általános
helyzetét. Ez a vita folyik
kinn a földeken, különböző
összejöveteleken, de orszá
gos rendezvényeken is.
Szeptember 1-2-án orszá
gos gabonatermesztési ta
nácskozás volt Budapestcn,
14-én pedig a Kossuth téren
tüntetés. Az utóbbival nem
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Állnak (balról jobbra) Gubucz Béla, Szabó András, Kardos
Krisztián, Badari József, Csúvár Csaba, Kata László

Guggolnak Kalina Feren~, Horváth Krisztián, Gubucz Tamás,
O krös László

Rideg Tibor

1993. október 17. 10 óra Gyo
maendrőd-OMTK

1993. október 24. 10-11 óra
Gyulai SE-Gyomaendrőd

1993.október30.IOÓraGyoma
endrőd-Szeghalom

1993. november 7. II óra Két
egyháza-Gyomaendrőd

1993. november 13. még nincs
időpont Gyomaendrőd-OMTK

A hazai mérkőzések helye várha
tóan a Sportcsarnok.

A legközelebbi mérkőzésta Me
zőgazdasági Iskola kézilabdapályá
ján fogják lejátszani.

Kosál'labda szakosztály őszi

bajnoki mérkőzéseinek időpontjai:

1993. L forduló szeptember 26
án BékéscsabaTanítóképzőFóisko
la

Orosháza Táncsics DSE - Gyo-
maendrőd

Gyomaendrőd - Békéscsabai TK
Békés Öreg fi úk - Gyomaendrőd
II. forduló október 17-én Oros-

háza Gimnázium
Gyomaendrőd - Békés öreg fiúk
Békéscsabai TK - Gyomaendrőd
Orosháza - Gyoinaendrőd

Az ezüstérmes csapat
Állnak (balról jobbra) Horváth Krisztián, Kalina Ferenc, Badari

József, Kardos Krisztián,
Guggolnak Szabó András, Csúvár Csaba, Kata László,

A képről hiányzik: Vásári István, Ugrin Dániel, Kovács Attila

Domján Attila

NB II-es női röplabda szakosz
tály őszi bajnoki mérkőzései:

1993. október 02. II óra Debre
ceni Sportiskola - Gyomaendrőd

1993. október 10. II óra Gyoma
endrőd - Nyíregyházi Tanárképző

1993. október 16. II óra Békés
csaba - DSE-Gyomaendrőd

1993. október31. 11 óra Gyoma
endrőd - Debreceni Biogá1

1993. november 6. 12 óra Nyí
regyházi SportuJa - Gyomaendrőd

1993. november 14.11 óraGyo
maendrőd - MEAFC

1993. november 28. 12 óra Gyo
maendrőd - Debreceni Sportiskola

1993. december 4. 12 óra Nyí
regyházi TK - Gyomaendrőd

A hazai mérkőzések helye várha
tóan a Sportcsarnok lesz.

Kézilabdaszakosztály őszi baj
noki mérkőzései:

1993. szeptember 26. 9-10 óra
Gyomaendrőd-Mezóhegyes

1993. október 3.9-10 óra Gyo
maendrőd-Köröstarcsa

1993. október 10. 9-10 óra Kon
doros-Gyomaendrőd

szakosztály: HegedflsCsilla, Nyilas
Erzséhel, Slranszki Viklor (60 mé
teres futásban a középmewnyben
végeztek.)

Papp Elek 60 méter - III. helye
zés

Nagy Allila 800 méter - III. he
lyezés

Serdülőkorosztály: KoloJz Anna
mária (1980) 300 méter- III. helye
zés. Csizmadia Zollán (1980)
súlylökés - IV. helyezés.

1993. szeptember 18-án két
szakosztály vett részt versenyeken.

JUDO: Országos gyermek rang
sor verseny. melyet Debrecenben
rendeztek. Kónya Kalaiin L helye
zést ért el. A tavalyi nemzetközi
versenyen elért ll. helyezéshez ké
pest szép előre lépés.

Atlétika: Békéscsabán került
megrendezésre az AGROKER KU
PA Országos atlétikai rninősítőver
seny. melyen a következő

eredmények születtek: Gyermek

Spar acus hírek

A GYSTK férfi kézilabda szakosztály utánpótlás csapata
ezüsténnes volt.

A kapusok: Sári (Vásári István), ha bombafonnában volt,
hálója ritkán fogott labdát.

Kiskapus (Ugrin Dániel) övé ajöv6, tehetséges, megbízható,
lelkiismeretes.

A széls6k: Karola (Kardos Krisztián) robbanékonysága, dina
mikus játéka külön élményt nyújtott. Nyuszi (Szabó András)
szép ígéret, képességei alapján 6 lesz a következ6 csapat egyik
meghatározó játékosa. Pepe (Kovács Attila) a szorgalom, az
akarat és a jóindulat példaképe.

Az átlöv6k: Tambi (Rideg Tibor) a leggóler6sebb játékos,
tudása, hozzáállása magasabb osztályba való szereplésre is jo
gosítja.

Lacika (Kata László) eredeti tehetség, remek emberi tulajdon
ságokkal. Csapatot lehet rá építeni.

Az irányító: Csucsu (Csúvár Csaba) csiszolt technikája, játé
kintelligenciája, egyénisége avatta 6t minden értelemben igazi
irányítóvá.

A beálló: Domi (Domján Attila) társainak hú kiszolgálója,
helyzetbe hozója és sok-sok okos gól szerzője .
. Szóhoz, illetve labdáhozjutottak még:

Badasi József, Kalina Ferenc, Horváth Krisztián, akik Laskai
Zoltánnal, Gubucz Bél.ával, Ágoston Balázzsal, Ökrös László
vaj, Gubucz Tamással fogják alkotni az új csapatot.

Apropó: az 1992-93-as megyei utánpótlás kézilabda-bajnok
ság 2. helye.

Két évvel ezel6tt a 3. helyezés. Most csak a rosszabb gólkü
Jönbség miatt nincs bajnoki cím. Mivel korosztályos bajnokság
rói van szó, innen ki kell "öregedni".

Az ezüstös csapatból így búcsúzunk Csúvár Csabától, Ridog
Tibortól, Domján Attilától, Kardos Krisztiántól, Kovács Auilá
tól, Vásári Istvántól.
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Ingyenes apróhirdetések

Ingyenes az apró!

Feladó neve: .
elme: .
Az apróhirdetés szövege: ..

50 méter fóliaváz. per6csövek. ka
zán olajég6, hidrofán. alumínium hor
gászcsónak motorral eladó.
Dévaványa, Hajós u. 3/1.

Egy hangulatzenekar zeneszerz6t
keres. Ha van tehetséged és kedved
írj! Kunhegyes. 5340 - Kétess

Alsós tanulók korrepetálását válla
Iom, bármely tárgyból, 5-6. osztályost
magyarból. Rosza MártolUlé Vásárté
ri ltp. 31/A/5.

ES-Ka típusú szeneskazán eladó
12 ezer forintért. Érdekl6dni: délel6U
Mez6túr, Ifjúsági ltp. 9. ép.

Német nyelv tanítását és korrepe·
tálást vállalom hétvégeken. Érdek16d
ni: GyomaendreSd, Selyem u. 27/1.
Telefon: 386-843

Eladó 6 darab 150 cm-es áthidaló,
8 db 380 cm-es betongerenda. Érdek
leSdni: Rákóczi u. 31/1.

Fehér színű babakocsi. valamint
CHICCO hordóka megkímélt állapot
ban sürg6sen eladó. Érdekl6dni: Hor
tobágyiné Gyomaeodr6d. Vásártéri
ltp.19/A.

1.5 éves barna. jó állapctban lev6
komód. fels6 polccal eladó. Érdekl6d
ni: GyomaendreSd. Pósa L u. 25.

Menyasszonyi ruhámat olcsón
kölcsönadom. Gyoma. Fegyvernek u.
18. Vetésiné Geszti Ildikó

Megkímélt állapotban babakocsi
eladó.
Érdekl6dni: Gömöri Ferencné Kon
doros, Bajcsy u. 15.

Nagy mennyiségű használt gyer
mekruha és játékok eladók. Szücsné
Mez6lúr. Földvári u. 61.

200 mázsányi szervestrágyát el
szállításért adom. Gyoma. Kulich u.
12.

adó. ÉrdekJ6dni: délután. Jókai u.
20/1.

Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olva
sóknak a lakossági apróhirdetését, akik azt az alábbi
szelvényen küldik be megjelentetés céljából. A szelvé
nyen a megjelölt helyre kell beírni a kivánt szöveget, és
a szelvényt levelezőlapon vagy borítékban kell elküldeni
a következő címre: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért felelősséget nem vállalunk.!

Egy apróhirdetés szövege nem tartalmazhat tizenöt
(l5) szónál többet!

·········Aláírás: :L • • ~

Lángossüt6 büfé kocsi felszerelve
eladó. Csorvás. Táncsics u. l.

;". . " Egye'"b ..,!,- .'.._• .., fm ._l-
'0_,,' '''' ....

Lakással rendelkez6 32-165 fiatal
ember hozzá illó társat keres házasság
céljából. Leveleket "Remény" jeli
gére a szerkeszt6ségbe kérem.

Német korrepetálást alap-és kö
zépfokú nyelvvizsgára felkészítést
vállalok. Boecker Margit Gyomaend
reSd. Álmos u. 12.

Kárpótolttól504 ezer forinl értékl!
kárpótlási jegy 80 %-ért eladó. Gyo
maendr6d. Hunyadi u. 19.

Régi típusú konyhaszekrény asz
tallal. 8000 forinlért eladó. Érdekl6d
ni: napközben telefonon: 386-220
Jeneiné Gyoma-Gyógyszertár

150x I80-as ablakra 1 darab új zsa
lugáter eladó. Gyomaendrőd. II. keru
let 476.

Új. alig használt asztali túzllely el-

1400 W-os NSZK Oüzemórás ag
regátor eladó.
Érdekl6dni: ·Gyomaendr6d. Fáy u.
10/1. 20 óra után

Honda F 400-as kel1itraktor kocsi
val kompletten eladó. Gyoma. Csoko
nai u. 37.

reSd. H6sök u. 32/1. Telefon: 67/386
966

BASTEX típusú eiárusítókocsi
bérbe kiadó. vagy eladó. Érdekl6dni:
Gyomaendr6d. Körgát u. IS/l.

ES-KA típusú lengyel kazán szi
vattyúval és egyéb tartozékokkal el
adó. /széntüzelésl!/
Mez6lúr, Ifjúsági ltp. 9. épület

Hegesztók figyelem!
Karbidos gázfejleszt6 eladó. Me

z6túr. Hajó u. 17. Kun Imre

COMMODORE 64 tartozékokkal
igen jó állapotban eladó. Gyomaend-

4 darab 13 hetes németjuhász ku
tya WillÓ VO Platiniumra visszate
nyésztve eladó. Mez6berény.
Madarász. 64.

Törzskönyves dobemlann szuka
három éves eladó. Érdekl6dni: Mez6
berény. Teleki u. 3.

Törzskönyvezett rajzos németju
hász /6 hónapos/ kiskutyák sürg6sen
eladók. Erdekl6dni: Gyomaendr6d.
Sugár u. 4.

Keresek TOS-SV 18 RA. valamint
Isecskelábas esztergát hiányosan is.
Agy. orsóház szegnyereg fontos. Te
lefon: 06-67/311-016 (19 óra után)

Oszlopos fúrógép eladó Gyoma
endreSd. Fegyvernek u. 4/1.

4 hónapcs kuvasz kölyökkutyák
eladók vagy cserélliet6k jószág ra,
szemestennényre. kárpótlási jegyre.
Telefon: 386-972

108-as CLAAS Dominátor 6011
es adapterrel /szárzúzós/kukorica ara
tását vállaljuk. Makkai-Hegedüs
Hunya. R;\kóczi u. 21.

~ . Állat ... .'~.

Fajtiszta németjuhász kiskulyák
olcsón eladók. Érdekl6dni: Gyoma
endreSd. Sugár u. 4.

Nyugdíjas gépkocsivezet6
B.c'D.E kategóriás jogosítvánnyal
munkát keres. 29 év vezetés baleset
mentesen. Minimálbér jeligére.

Endr6dön a Harcsásban 500 négy
szögöl szántóföld eladó. Érdekl6dni:
Dobi I. u. 6.

Érdekl6dni: 17 óra után Mez6túr. Dob
u. 5. Vigh Sándor

. Kert, telek. .:

Füzfászugban 300 négyszögöl
kert. gyümölcsfákkal. kisházzal. fú
rolt kúttal eladó. Érdekl6dni: Katona
László Gyomaendr6d. Kulich u. 8.

Munkát keres,
ajánl .

Jó állapotban lev6 BMX kerékpár
eladó. ÉrdekleSdni lehet: Gyomaend
reSd. Selyem u. 16/1.

VW Golf 1100-as motorváltóval
és egy Simson robogó kitl!n6 állapot
ban eladó. Érdekl6dni: Somogyi Atti
la Körösladány. Battyhány u. 10/1.

I darab Simson motor S 50-es és
egy új f6tenge1y eladó. Irányár: 8000
forint. Bajtár Endre Mez6berény. Ma
darász u. 64.

Háromszobás. összkomfortos, ker
tes ház eladó. Gyomaen<ir6d, Álmos
u. 10/1. szám alatt. Érdekl6dni: a
helyszínen

Ház eladó Gyomaendr6dön a Gyó
ni Géza u. 23. szám alatt. Hideg-me
leg víz bent van, és a gázcsonk is.
Érdekl6dni: Kisréti u. 38. szám alatt.
Adamik Józsefné

Billen6plalÓs UAZ I tOlUlás 50
ezer forintért és egy kétüteml! Wart
burg 2 éves műszakival 45 ezer forin
tért eladó.

Tanya eladó póhalmon. Érdekl6d
ni: Fáy u. 23. szám alatL

Két család részérre is alkalmas
gázfűtéses ház eladó. Mez6túr, VI. u.
25. Irányár: 1.100.000 Ft.

Mez6tÚIon új tet6teres családi ház
eladó. ÉrdekleSdni: Fodor Dezs6 Me
z6túr, IV. u. 18.

Sürg6sen eladó másfél szobás.
gázfűtéses. egyedi vízórás lakás, reá
lis áron. GyomaendreSd, Vásártéri ltp.
D/A. III. emelet II.a.
Érdekl6dni: egész nap a helyszínen

Kisebb ház eladó Besenyszegen.
fürd6szoba van. ,Irányár: 250.000 FL
Endr6d. F6 út 70. Koloh Gellért

Érdekl6dni: Erdélyi Endre Mez6
túr. Bercsényi u. 22.

Opel Kadett 1983-as ötsebességes.
benzines, I ,6-os. 93 ezer kilométerre!,
290 ezer eladó. Ugyanill Okm-es régi
tipusú Babetta eladó. Szarvas. Sza
badság u. 73. Telefon: 67/312-718

Eladó Honda CB 750 F MKP.
Irányár: 155.000 FL

Jármű

Új típusú 3 éves Moszkvics vonó
horoggal. üléshuzattal. rádiósmagnó
val. 25 ezer kilométerrel eladó. Bíró
Gábor. Mez6lÚr. Bolyai u. 10.

Komár segédmotor és Tz-4K trak
torhoz felújított ekekapa eladó. Ér
dekl6dni: GyomaendreSd, Vásártéri
ltp. 27/A/9.

Friss műszakival Skoda lOS eladó.

Ház, lakás

"Veterán" 500-as Trabant kombi
üzemképes eladó. Tóth Endréné.
Gyomaendr6d. Áchim u. 12.

Eladnám vagy elcserélném 2 szo
bás Vásártéri lakótelep 32/B III. Il.
szám alatti lakásomat.
Érdekl6dni: a helyszínen sürg6s

Elcserélném 2 szoba összkomfor
tos, családi + 2 szobás kábeltévés la
kótelepi lakásom nagyobb családi
házra. ÉrdekleSdni: Mez6túr, Ifjúsá
gi ltp. XVI. ép. III/IS. Kovács Sán
dor

Összkomfortos családi ház sürg6
sen eladó. Fels6tárkány, /Heves
megye/ Ady u. 56. Érdekl6dni: Hu
nya Magdolna Hunya, Széchenyi u.
16.

Tanya eladó. Irányár: 100.000 Ft.
Érdekl6dni: Zrínyi Miklós u. 27/1.

Hunyán. gázfiftéses családi ház,
gyümölcsössel áron alul eladó. Érdek
16dni: 386-330-as telefonon egész
nap. Tóth Péterné
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Valószínüleg a B9sszúvágy címö emlékezetes amerikai
film marcona főszereplőjeCharles Bronson is riadtan kere
sett volna menedéket, ha szeptember ll-én este 10 utín
éppen a gyomaendrődi Kos~uth úton bóklászik rovottmúltú
bünözők lelövése céljából. Am az is elképzelhető, bogy erőt

vesz magán és stukkerja összes golyója a tömegverekedés
fős;zereplőiben kötött volna ki.

Történt ugyanis, hogya Kos
suth úti 6-os bisztró két cigány
jegyszedője éppen békésen nézett
kifelé a nagy gyomai éjszakába,
amikor úgy 22 óra után pár perc
cel több szkínhed-szerú fiatal
ember esett nekik, és se szó se
bes~éd tángálni kezdték a belépő

jegyek osztogatóil. Kirángatták
6ket az u!cára., ahol amerikai ak
ciófilmek hőseit is megszégyení
tő csapásokat mértek
ütőszerszámaikkala két cigány fi
úra.

A gyomaendrődi rendőrőrsre

22 óra 10 perckor érkezett beje
lentés, s ezt követően két rendőr a
szolgálati farkaskutyával két per
cen belül a helyszínre érkezett,
ahol rövid de hatékony intézke
dést követően 12 fiatalembert
kezdtek a rendőrőrs felé terelni
előállítás végett.

Ám nem jutottak messzire,
mert három személygépkocsi fé
kezett mellettük. s a kocsikból 15
fiatalember ugrott ki, hogy ajegy
szedőtestvéreket ért attrocitás mi
att elégtételt tegyen. Elkezdődött
tehát a nagy gyomai tömegvere
kedés, s a rendőrök igencsak meg
izzadtak mire véget vetettek a
"népünnepélynek" . A rendőrök

először is figyelmeztették a fiatal
embereket a szolídnak éppen nem
nevezhető tevékenységük abba
hagyására, valamint arra., hogy
esetleg fegyverüket is használni
fogják, de a farkaskutyáról is le
veszik a szájkosarat. Mivel a fi
gyelmeztetés falra hányt borsó
maradt, így az egyik rendőr több
ször is figyelmeztető lövést adott
le, és a kutyáról is lekerült a száj
kosár. A jószágnak is köszönhe
tően a legtöbb fiatal
megszelídülni látszott, s az elóbb

felsorolt rendőri intézkedéseknek
köszönhetően sikerült a tömegve
rekedésnek véget vetni. (A figyel
meztető lövések és a kutya
bevetése egyébként az érvényben
lévő jogszabályoknak megfelelő

en történt.) .
Ezt követ6en a vereked6ket az

id6közben Dévaványáról és Szar
vasról megérkezett rend6rök se
gítségével előállították. Az ügy
kivizsgálása még éjszaka meg
kezdődött. A köznyugalom sú
lyos megzavarására felbújtó
személyek közül hármat őrizetbe

vettek, majd ketten kerültek el
6zetes letartóztatásba. A búncse
lekményben szereplőknél talált 
még a gumibotnál is nagyobb te
kintéllyel bíró - vascsöveket ól
mos botokat és baseball ütőket a
rendőrség lefoglalta. A szer
számok mennyiségét jelzi. hogya
tárgyakból akár kiállítást is lehet
ne rendezni.

Ez idáig 14 gyanúsítottat hall
gatott ki a rend6rség, akik ellen a
vád könnyú és súlyos testi sértés,
valamint a köznyugalom súlyos
megzavarásával elkövetett cso
portos garázdaság búntette. A tö
megverekedés okával
kapcsolatban Demeter László
szarvasi rendárkapitány lapunk-

nak elmondta, hogy ugyan ez a
két csapat korábban már a Fészek
presszób3Il vitába keveredett egy
mással. Az ügy főszereplői

egyébként a rendőrség előtt nem
ismeretlenek, korábban már más
ügyekben folyt ellenük eljárás 
tudtuk meg a rendőrkapitányIÓl.

Szeptember I7-én pénteken is
mét bejelentés érkezett a rendő

r6rsre, miszerint az endrődi

Napkeleti vendéglő környékén
autókázó fiatalok kiabálnak a ci
gányokra. A közlemény csupán
egyszavas volt: •. Megdöglötök!"
A bejelentést követően a rendőr

ség közbiztonsági akciót hajtott
végre a városban, melyet még
több alkalommal is megismétel
nek.

Demeter László szarvasi ren
dőrkapitány tájékoztatta lapunkat'
arról is, hogy az ügy főszereplői

közül az egyik az intézkedő ren
d6rt és családját próbálta megfé
lemlíteni, s ez ellen a rendőrség a
legszigorúbban lép fel. A szarvasi
rendőrkapitányság vezetője a leg
utóbbi fenyegetés után a rendőrt

sértegető polgár ellen hivatalos
személy megsértése miatt eljárá~t
kezdeményezett. SZ.-B.

Tanfolyamok Nem harap a kicsi kocsi...
A Limbó Autóközpont (Gyomaendr6d, F6 út 176.) megkezdte

a magyar gyártmányú Suzuki gépkocsik értékesítését. Ez alka
lomból szeptember I l-I2-én Gyomán autóbem utatót rendeztek,
ahol a kocsikat ki is próbálhallák az érdekI6d6k.

Összel induló tanfolya
mok a Városi Művel6dési

Központban:
* Alapfokú képesítést

nyújtó, oklevelet adó SZE
MÉLYI SZÁMíTÓ GÉPKE
ZEL61 tanfolyam,

- 150 órás, foglalkozások
szombati napokon,

- jelentkezési határid6:
szeptember 24.

* AEROBIC tanfolyam
10 éves kortól

- heti 2x l óra
* Társaslánc gyennek és

ifjúsági tanfolyam
- heti l x2 óra
* Néptánciskola
- általános és középisko

lásoknak
* Manöken ésjolónwdell

képz6 tanfolyam
- beiratkozás: szeptember

25. 16 óra, október 2. 16 óra
- óvodástól a feln6tt kor

osztályig

* Oklevelet adó virágkö
lészeti tanfolyam .

- 60 órás
- munkanélküliek tandíját

a Munkaügyi Központ át
vállalja. - jelentkezési hatá
rid6: október l.

* JÓGA tanfolyam !kez
d6knek/

- jelentkezési hátárid6:
október 15.

* REIKltanfolyam - Lég
zéstechnikával foglalkozó
fájdalomcsillapító és gyó
gyító módszer

- jelentkezési határid6:
október 15.

* Angol nyelvlanjolyam
- jelentkezési határid6:

október 30.

A tanfolyamokkal kap
csolatban b6vebb felvilágo
sítás a művel6dési

központhan nyújtunk. Tele
fon: 67/386-777

, '
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" "VADOLJAK A
FÖLDRENDEZŐ
HUNYA LAJOST

Várható volt, hogy nem kis
vita kerekedik az önkormány
zat október 12-i ülésén a fOl
dárverésekröl szóló beszámoló
kapcsán. Hunya Lajos képvi
selő, aki a földrendező bizott
ságot képviseli Endrődön,

bizony nem tette zsebre amit
az ülésen jelen lévő két pol
gártól kapott. Sőt Bátori
Gyulát a földrendező bizott
ság elnökét is erkölcstelen
tettekkel vádolták meg. Bá
tori azonban nem volt jelen

az ülésen, így Hunya Lajos
nak mondogatott oda Ha
nyecz Margit a helybéli
kisgazda párt elnökasszo
nya és egy szarvasi - földjére
jogosan hiába váró - asz
szony, Zrack Györgyné.

Testvérvárosunk

Nagyenyed

2. ÉVF. 10. SZÁM 1993. OKTÓBER ÁRA: 27,50 Ft

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

Ki gázolta el Molnár Szilyiát? .
..
Unnepi

programok
Kazángyári privatizáció

Nem nyertek a dolgozók
Mezőgtl;,zdas~agj

SZOLGALTATAS
Mindenféle mezőgazdasági tevékenységre szolgál

tatást vállal a Gyomaendrődi Alkotmány Mg. Szövet
kezet FA.

o Betakarítás i munkák
o Szervestrágya értékesítés és kiszórás
O Talajmunkák
O Csávázás
O Vetés
o Szántás
o SzáUítás

Érdeklődni, munkát megrendelni a 386-389-es telefo
non vagy személyesen Szatmári József üzemeltet6nél
lehet a szövetkezet I. sz. kerületében.

Cellai Attila a Szóbeszédet
tájékoztatta arról, hogy a ka
zángyár megvásárlására be
nyújtott pályázatok közül a
Budapest Holding által megbí
zott független bíráló bizottság
Fenyvesi János 15 tagú - részint
magán- ésjogi személyekblll ál
ló - konzorciurnát találta nyer
tesnek. A magánszemélyek
között nincs helybéli, illetve ka
zángyári dolgozó, a tulajdono-

sok közölI viszont három dolgo
zó is van. A pál)'áztatás során
ugyanis az úgyneve:r.ell dolgozúi
visszaajánlás során három
megfelelő üzlt:trészvásárlási
ajánlat érkezett. Ezek értéke
azonban nem jelentős az egész
hez képest. Magyarán tehát
megvan az új tulajdónos, s a ko
rábban sokat emlegetett mun
!,avállalói részvényprogramból
(MRI') nem lett semmi...
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Október21-23.
••

Unnepiprogram
TESTVÉRVÁROSUNK

NAGYENYED

Toronyóra - lánccal vagy anélkül'

Yá>osi ~~!1'!tf!l ~!~~~!!root{nclomaeodc6d
polgánnesterei aláírjuk .

NAGYENYED ÉS GYOMAENDRÓD
közötti partneri bizonyítványt. A nemzetiközi egyezségek és baráti kap

csolatok keretében mindkét város kötelezettséget vállal, hogy a kölcsönös
szívélyességet és az információcserét ápolja.

Nagyenyed,1993. október 2.
Dr. Franlu5 Károly prof Crisan Vasile . '

Tény, hogy a temploImt
magát az egyházújíga fel sa
ját költségén, viszont a to
ronyóra lapjainak átfestése a
városatyákgondjaitszaporít
ja. A vállalkozók árajánlata
szerint a festés százezer fo
rintba kerülne, amely össze
get a hírek szerint a pénzügyi
bizottság azáltalános tartalék
terhére kifizet Ugyanakkor

A Bethlen Gábor Mez6gazdasági Szakkö
zép-és-Szakmunkásképz6 IskoraáItaI rende
zend6 Bethlen napok és a város ünnepi
rendezvényei: -

OktÓber 21-én
10 órakor az iskolában Szilágyiné dr. Szem

ke6 Judit, a Múvel6dési és Közoktatási Mi
nisztérium f6osztályvezet6je nyitja meg a
Bethlen napokat. Ezt követ6en kerul sor a ha
rangszentelésre. Oásd keretes írásunkat)

Fél II órakor Csuta György fest6múvész
kiállítását nyitja meg dr. Frankó .Kárólypolgár
mester az iskola tantermében.

Fél órával kés6bb ugyancsak a mez6gazda
sági iskola tantermében oktatási fórum lesz.

Fél kett6kor a Déryné Múvel6dési Házban
Fehér József újságíró nyitja meg Sándor Lász
ló amat6r fest6 képkiálIítását, 15 órakor pedig
dr. gróf Bethlen István, országgyűlésiképvise
16 mond megnyitó beszédet a mez6gazdasági
iskolában a Bethlen-Expo alkalmából.

Október 22-én délel6tt 10 órakor a Bethlen
iskola tornatermében dr. Raskó György, a
Földmúve16désügyi Minisztérium államtitká
ra ta..rt szakmai el6adást. Délután 4 órakor Gyo
mán a H6sök útján kegyeleti futásra várják a
város általános-és középiskolai tanulóit.

Délután fél ötkor a Szabadság téren lév6
országzászlónál Gyoma város régi címerét
avatják föl, s ünnepi beszédet mond Sipos Tas

. Töhötöm református lelkész. Ezt követ6en ko
szorúkat helyeznek el a 48-as illetve I. és II.
világháborús h6sök emlékrnúvénél.

17 órakor Botkáné Éget6 Mária orgonamú
vész és Bánhegyi László trombitamúvész ad
hangversenyt a református templomban.

Október 23-án 9 órakor Gyomán a sport
csarnokban asztalitenisz verseny kez6dik a vá
ros pectagógusainak részvételével. Ugyancsak
9 órakor ünnepi misére várják a lakosságot az
endr6di katolikus templomba, ahol Iványi
László plébános mond beszédet.

Háromnegyed tízkor az endr6di f6téren az
országzászlóI!ál folytatódik az ünnepség, ahol
a 3. számú Altalánosi Iskola tanulói adnak
műsort.

Haranl!szentelés
A Nagyenyedi 1kthlen Kollégiumban
minden ünnepség el6tt megsz61a! az is
kola udvarán lév6 harang. Ezt a szép
hagyományt veszi át most a gyomaend
r6di Bethlen testvériskola is. Október
21-én a Bethlen Napok megnyitó ünnep
ségének keretében Horváth János plébá
nos szenteli föl azt a póhalmi iskolából

A gyomaendr6di Bethlen Gábor me
z6gazdasági iskolának már évek óta jó
kapcsolata van a romániai Nagyenyedi
Bethlen Kollégiummal. A testvérisko
lai együttműködésnek köszönhet6en
évente többször is találkoznak az okta
tási intézmények diákjai és tanárjai, s6t
ez év tavaszán Gyomaendr6dön járt
Nagyenyed polgármestere Crisan Va
sile is.

Október elején dr. Frankó Károly
polgármester vezetésével gyomaendr6
di küldöttség járt Nagyenyeden az otta
niak meghívasára. A néhány napos
találkozóra elutazott Kovács Károlya
Bethlen mezőgazdasági iskola igazga
tóhelyettese, Ordögh Józse! a Bethlen
Alapítvány Kuratóriumának elnöke,
Csorba Csaba jegyz6és dr. Valach Bé
la önkormányzati képvisel6.

A vendéglátók nem kis meglepetés
sel szolgáltak. A nagyenyedi városhá
zán Crisan Vasile polgármester

A gyomaendrődi refor
mátus templom torony
órájának karbantartása a
Körös-parti város önkor
mányzatának feladata 
tudhattuk meg a minap.

Ez az adalék a mostani
bonyolult tulajdonviszo
nyok között már nem is
olyan érdekes - előfordult

cifrább eset is.

Hálózatfelújítás

ATITÁSZ Rt. értesítette a polgármes
teri hivatalt, hogy idén még van lehet6ség
pályázni külterületi elektromos hálóza
tok felújítására. A hivatal Póhalomra és a
körösladányi út melletti MAVAD tanyák

bemutatta azt a hivatalos okmányt,
amely a két város Nagyenyed és Gyo
maendr6d testvérvárosi kapcsolatát hi
vatott megkötni. A magyar és román
nyelvű okiratról már csak dr. Frankó
Károly aláírása hiányzott. Gyomaend
r6d polgármestere természetesen
örömmel adta nevét a testvérvárosi
együttműködéshez. Ime az okmány
szövege:

Az okmány aláírásán három román
országgyűlési képvisel6 is részt vett.
Óket, valamint Nagyenyed város veze
tÓlt is meghívta dr. Frankó Károly az
október 23-i gyomaendr6di Üllnepség
sorozatra, és a Bethlen Napok program
jaira. A vendlátók a meghívást
készséggel elfogadták. Gyomaendr6d
város képvise16testülete'a romániai
vendégek jelenlétében rendkívüli, ün
nepélyes testületi ülést tart október 23
án délel6tt t 1 órától.

H.E.

utóbbi bizottság kérte a
hivatalt, vizsgálja meg an
nak lehetőségét, hogy a
toronyóra kezelése átke
rüljön az egyházhoz.

Persze, nem az lenne a
lényeg, hogy kié az óra,
hanem hogy pontosan
mutassa az idő előreha

ladtát Gyomaendrődön

is.... FJ

hálózatt:elújítására kérte meg a kivitele
zési költségét a TITÁSZ-tól.

Póhalmon a tíz ingatlantérint6felújí
tás 1 millió 150 ezer forintba kerül, míg
a MAVAD tanyáknál három ingatlan
került szóba, s itt a munkák 320 ezer
forintba kerülnek.

A városfejlesztési bizottság úgy ha
tározott, hogyapályázatot elkészíti.



ElkeIt a polgári iskola

Elszabott tanműhely
Az Endrődi Szabó Ipari Szövetkezet igazgatósága kérte az önkormányza

tot, hogy nyújtson mintegy 700 ezer forintos támogatást a cég tanműhelyének

tetőjavításához. Az 1983-ban, az akkori költségvetési üzem által felépített
épület egyik oldalfala kissé kimozdult, ezért a lapostető megrepedt, és az
beázik. A kivitelez6i hiba helyrehozatalát a szövetkezet jelenlegi gazdasági
helyzete miatt nem tudja elvégezni.

A tetóbeázás miatt így veszélybe került az évi 46-50 tanuló gyakorlati
szakmunkásképzése is. Az önkormányzat október 12-i ülésén szóba került a
kulturális és a pénzügyi bizottság javaslata, mely szerint az ipari iskolában is
megoldható lenne a nÓlfUha-készítő tanműhely létrehozása. Ha ez kivitelez-
hető úgy az önkormányzat inkább erre költene pénzt. .

Csupán néhány képviselő vitatta, hogyaszövetkezetnél mindenképpen
eredményesebb, hatékonyabb a gyakorlati képzés,ni.int az ipari iskolában
lenne. A lényeg azonban, hogy a--városnak egyik megoldásra sincs igazán
pénze. Az önkormányzati testi!let - mintegy két órás vita után - úgy döntött,
hogy a kért 6sszeg 75 százalékával segíti a szévetkezetet.
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addig esetleg bérbe lehet adni - mondta
dr. Frankó.

EZl követ6en dr. Valach Béla, Hor
nokné Németh EszJer és Martinák Csa-·
ba szólt hozzá a témához, s
mindhárman a felajánlott vételárért ja
vasolták értékesíteni az épületet. Ezen
az állásponton volt dr. Kovács Béla is.
Dr. Kulcsár László kifogásolta, hogy
most egy jó épületet akar az önkor
mányzat eladni olcsón, míg például a
volt ,endrődi bölcs6dét kell átalakítani
koll~giummá, illetve a kollégiumot ál
találios iskolává 5,5 millió forintért. 
Ha távlatokban gondolkodunk. akkor
azt, kell mondjam, hogy az önkormány
zat !lern előrelátó - mondta dr. Kulcsár,
aki tartózkodott a szavazáson.

Bár az el6terjesztésbőlnem derült ki,
hogy a felajánlott 1,5 millió forint nettó
vagy bruttó összeg-e, végül a testület
úgy döntött, hogy 1,5 millió forint + 25
% áfáért Dávid Mátyásné megvásárol
hatja az épületet, ahol tervei szerint bú
tormintaboltot kíván létesíteni.

Bár a pályázó szerint a Szabadság tér
csak részben felel meg a klasszikus tér
igényeinek, ám ez tulajdonképpen el
őnyt is jelent. Szép zöldfelület kialakí
tására van lehetőség díszburkolattal,
szök6kúttal, régi korokat idéző lámpa
oszlopokkal, díszvilágítással. Elképzel
hető, hogy megmarad a régi piactér
árkádsora, ám a javaslat szerint ezekb61
díszes tetővel ellátott kis üzleteket kel
lene csinálni.

A munkálatok még az idén elkezdőd

hetnek, ám hogy mikor fejeződnek be,
azt még a képviselőtestület sem tudja.

Főtér 15 millióért

Szó-Beszéd

Dávid Mátyásné magánkereskedőez
év szeptember 20-án vételi ajánlatot tett
az endrődi - Hősök tere 7. szám alatti 
polgári iskola épületének megvásárlá
sára. A kérelem alapján a képviselőtes

tület értékesítésre jelölte ki az ingatlant,
melyet a megyei lapban meg is hirde
tett. A megadott határidőrecsupán Dá
vid Mátyásné pályázata érkezett meg.
Az .épületet 4 millió forintra értékelték
fel, Dávidné viszont a jelenlegi piaci
árat, 1,5 millió forintot ajánlott fel az
ingatlanért.

Az október 12-i önkormányzati ülé
sen a polgármester nem helyeselte az
épület értékesítését, legalább is nem
ilyen alacsony áron.

- Az iskolában még oktatás folyik.
Nem helyeselném, ha az kerülne a köz
tudatba, hogyatanulók feje fölül elad
tuk az iskolát. Egyébként ez nem egy
lerobbant épület, Endrőd központjában
van, és talán többet is ér, mint a felaján
lott 1,5 millió forint. Az iskolacsakjövő
év őszén fog kiköltözni az épületből,

Az új piactér átadásával - különösen
piaci napokon - megüresedett a Szabad
ság tér városháza előtti területe. A vá
rosközpont kialakítására pályázatot írt
ki az önkormányzat, s a négy érdeklődő

közül csupán egynek a pályázata érke
zett be határidőre.Egy budapesti kerté
pítő mérnök Szűcs Ákos terve a
városfejlesztési bizottság szerint is kivi
telezhetőnek tűnik. A régi piactér par
kosítása, igazi városközponttá, pihenő

területté való alakítása összesen mint
egy 15 millió forintba kerül, de a beru
házás szakaszosan is elvégezhető.

1992. október

~ájus IS-én nyitott a gyomai strand, úgy hogy
az ANTSZ a vízforg6 berendezés és az általa kifo
gásolt műszaki hiányosságok miatt nem engedé
lyezte a fürdő mLÍködésél. Ennek ellenére a
képviselőtestület utasítására a furdő igazgatójának,
Vass Ignácnak a felelősségére megnyitották a
messze földön is kedvelt gy6gyfürdőt.Az üzemelés
során egészségügyi probléma, megbetegedés nem
fordult elő. Május IS-től szeptember 30-ig a fősze

zondban mintegy 35 ezer vendég kereste fel a Liget
Fürdőt. Az előző évek forgalmához képest ez egy
70 %-os látogatottságot jelenL

Ugyanakkor a fürdő területén lévő kemping vá
rakozáson felüli vendégforgalmat bonyolított le.
1356 f6 7888 vendégéjszakát töltött a kempingben,
s 8 ország lakói közül tevődött össze avendégkör:
(Németország, Ausztria, Svédország, Lengyelor
szág, Anglia, Csehország, Szlovákia és Magyaror
szág.)

Szeptember 30-ig a fürdő éves bevétele 2 millió
650 ezer forint volt. Ez az összeg a tervezett egész
évi árbevételt már meghaladja, ám ugyanakkor a
kiadások is nagyobbak atervezettnél.

Október 5-én megnyílt a fedett fürdő, ahol szep
temberben a fürdő dolgozói 83 ezer 500forintos
belső felújítást végeztek el. Új helyiségbe került a
masszázs, új szolgáltatásként a vendégek rendelke
zésére áll a szolárium és remélhetőleg 1-2 napon
belül megnyílik a szauna is.

A jövőre nézve - mivel az ÁNTsz továbbra sem
járul hozzá a strand üzemeltetéséhez, így tervezés
alatt van az 50 méteres medence vízforgatóberen
dezésének beépítése. Erről már az önkormányzati
testü let is döntött. Az idei szezon is azt bizonyította,
hogy az igen vonzó Liget Fürdőt és kempinget
továbbra is üzemeltetni kell, hiszen a város egyik
idegenforgalmi szempontból leglátogatottabb in
tézménye, amely megérdemli a fejlesztést.

Van szolárium
és lesz szauna is
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Gyomaendödi Híradó - lenni vagy nem lenni

Bíró lett a szerkesztő
Mint az köztudott a Gyomaendrődi Híradó meg
jelenése a felelős szerkesztő Hajdú László le
mondása miatt ez év májusától szünetel.
IdóKözben az önkormányzat pályázatot Írt ki a
megüresedett posztra, amelyre három jelentke
ző is akadt. A kulturális bizottság viszont csupán
két pályázót, a mezőtúri Nagy Gábornét és a
helybéli - hosszabb norvégiai tartózkodás után
idén nyáron hazatért - Bíró Károlyt tudta meg
hallgatni. A harmadikjelentkezőa szarvasi ODé
Csaba ugyanis nem jelent meg. A kulturális bi
zottság mindenesetre Nagy Gábornét javasolta
az önkormányzati újság főszerkesztőiposztjára
főállásban,30 ezer forintos fizetéssel...

Szeptember 28-án a képvi
sel6testület ülésén e téma tár
gyalásának elején Nagy
Gdborné - aki volt már köny
vel6, pénzügyi el6adó, óvón6,
tanítón6, könyvtáros, s6t biz
tosítási ügynök is - meg is kö
szönte a bizalmat, a
támogatást, s akár el is kezdte
volna az els6 lapszámhoz a
témák gyűjtését, ha a testület
egy része a bizottság döntésé
r61 nem vélekedett volna más
képpen.

Újraélesztik
az újságot

Bátori Gyula szerint egyál
talán nincs szükség a Gyoma
endr6di Híradóra, mert a
lakosság nem igényli a lapot.
- Ha az önkormányzat min
denképpen tájékoztatni akar,
akkor válassza az olcsóbb
megoldást, stencilezzen szó

.rólapokat és azokat küldje szét
az üzemek dolgozóihoz.
SzeretőBéla feltette a kér

dést: - Vajon van-e két-három
millió forintja a városnak az
újság megjelentetésére? Dr.
Kulcsár Lászl6 ugyan mind
két pályázót megfelel6nek
ítélte, de - mint mondta - is
merve a város jöv6 évi pénz
ügyi gondjait, nem javasolta a
hiradó újjáélesztését. Hasonló
véleményen volt Jenei Bálint
is: - Idén nem helyeslem újra
indítani az újságot, mert ha a
jöv6 évi költségvetés tárgya
lásakor kiderül, hogy nem lesz
évi két millió forintunk a hira
dóra, akkor most csak két hó
napra idebolondítjuk az egyik
pályázót. Ám ha mégis dönte
ni kell, nehezen tudom elfo
gadni, hogy jó gyomaendr6di

- újságot tudjon szerkeszteni
olyan ember, aki nem idevaló
- mondta Jenei, aki nem értett
egyet Nagyné kinevezésével.

Dr. Valach Béla álláspontja
az volt, hogy a városnak most
nincs újságja. "Csak Homok
Ern6nek van egy Szó-Beszéd-

je. Kell egy olyan újság is,
amelyik a városé, az önkor
mányzat finanszírozza, és
nincs se~ek, semminek a
kezében." - fejezte be hozzá
szólását dr. Valach, akinek
eszmefuttatására válaszolt
Hangya Lajosné. Szerinte a
Szó-Beszéd nem a tulajdono
sának a lapja, hanem mind
azok újságja, akik megveszik.

"Könnyűa csalánt
verni... "

Dr. Kulcsár úgy gondolta,
hogyapályázatot szükséges
lenne visszavonni. Ezt azzal
támasztotta alá, hogy fél évvel
ezel6tt, amikor a pályázat ki
írásáról döntöttek, még más
volt a .pénzügyi helyzet. Az
ismert gazdasági körülmé
nyek miatt a testületnek felül
kell bírálnia eddigi álláspont
ját.

Gellai József azt mondta,
hogy minden második család
ban olvassák az önkormány
zat lapját, így tehát az újságra
szükség van. lIozzátette még,
hogy nincs olyan helyzetben
az önkormányzat hogy ne
tudná biztosítani alapkiadás
költségeit. - Ajó újsághoz f6
állású szerkeszt6 kell, akit
meg kell fizetni. Én Nagynéra
szavazok...

Erre v~aszoltSzeretőBéla,
hogy akkor viszont Nagyné

csináljon egy-két próbaszá
mot, s ne nevezzük ki mindjárt
"kihalásig' 'szerkeszt6nek. A
polgármester látva, hogy a
testület egy része sokalja a 30
ezer forintos fizetést, megkér
dezte a jelenlév6két pályázót,
vajon vállalnák-e kevesebb

. pénzért a munkát. Nagyné to
vábbra is 30 ezret kért, Bíró
Károly viszont - azt mondta 
akár 15 ezerért is vállalkozik,
s6t egy-két számot ingyen is
elkészít.

Gellai Józsefnek kétségei
támadtak, hogy most pályázat
elbíráláson vagy licitáláson
vesz-e részt. Szeret6 Béla kis
sé indulatosan szólt Gellaira,
mondván nem érti, hogy miért
kell bizalmatlansággal fogad
ni a helybéli pályázót Bíró
urat. - Tudni kell, hogy nincs
pénze újságra a városnak. Ol
csó dolog más farkával verni
a csalánt Józsi - utasította
helyre az endr6di alpolgár
mestert a pénzügyi bizottság
vezet6je.

Gellai nem szavazott
Innent61 személyeskedést61

sem mentes vitává lényegült
át az immáron barmadik órája
tartó vita. Dr. Valach állította,
bogy itt már régen nem a híra
dóról, hanem gyomai és end
r6di érdekekr61 van szó. Ezt
próbálta cáfolrii Szeret6, bogy
ez az ügy nem politikai, ha-

nem pénzkérdés. Dr. Frankó
erre szünetet rendelt el.

A rövid pihen6után dr. Far
kas Zoltán, a kulturális bizott
ság elnöke új javaslatot
terjesztett e16, mely szerint
Nagy Gáborné mellett - aki 30
ezer forintot kér a munkáért 
BíróKárolyt is javasolja, úgy,
hogy két mutatványszámot in
gyen készít. A szavazáson ti
zenegyen vokso~ak Bíró
Károlyra, Nagyné nem kapott
szavazatot. Gellai József
ugyanis - kissé sért6dötten 
azt mondta, hogy 6 nem vett
részt a szavazáson...

Ily módon most két hónap
alatt - novemberben és de
cemberben - a híradóból elké
szül két lapszám, s ezután
majd megint a testület dönt a
Híradó további sorsáról.

H.E.

Se terem,
se udvar
Az ipari iskola pályáza

tot nyújtott be egy torna
terem építéséhez, ám az
országos költségvetés e
beruházást nem támogat
ta. Az iskola ezért a város
hoz fordult, hogy
támogassa egy sportudvar
létrehozását, ahol els6lé
pésben egy kézilabda pá
lyát építenének mintegy
1,5 millió forintért.

A kulturális és a pénz
ügyi bizottság, valamint
az önkormányzati testület
is elutasította az ipari is
kola kéreimét, annál is in
kább, mert a tervek
szerint 1995. 6szére az
ipari iskola mellett fel
épülne az egyházi általá
nos iskola, s így a két
oktatási intézmény együtt
nagyobb eséllyel pályáz
hat egy tornaterem építé
sére.
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HIFI
MIX
Gyomaendrőd

Főút 181/1

Szó-Beszéd

/

AJANLATA:
GoldStar dinamikus lemezjátszó

1990 Ft, amíg a készlet tart!
Színes televíziók, videomagnók,

autórádió-magnók, kazetták, elemek széles választékával
várjuk kedves vásárlóinkat!

HIFI MIX Gyomaendrőd, Fő út 181/1
(az új butiksoron)

5

-
Uzletpult,

es
zöldséges

pult
eladó!

Érd.: Putnoki Lajos
Gyoma, Munkácsy 42.

~~~~~W~~~~~~~W~~~~W_WW~M~~~~W»~M~~~_W~»M~~«~~~~~~«~~~W~~~«~~~~»~~«~

1A LDtal I S Ö R Ö Z Ő !
1 ~ I várja vendégeit! !
~ Gyomán a Rákóczi u. 36. sz. alatti új szórakozó helyen. ~
~ ~
~ ,. 8
~ Ugyanitt biliárd terem, A sörözU ajanIata: * rövid Italok 28Ft/O,5 ácl 8

: vide6játékok és nyer6automatálc. * csapolt sörök 33 Ft/O,51 ~
s * üveges sörök 34 Ft/ü. ~

: Ez mind-mind egy helyen, ezért ide el keU jönnöd! * borok 12 Ft/del ;
l~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~«~_~»~~~~~_~~~**~~~~~~~~«~_»~~*~~~~*»*~*~

* Egyedi kialakítású ajtók és ablakok
gyártását vállaljuk.

* 4 méter széles, bármely hosszú terület
lefedésére alkalmas vasbeton elemek eladók.

THERM
ÉPíTŐIPARI SZÖVETKEZET

5588 GyoaJllendrőd, I parte! ep u. 3. Tel efon: f,7/38f,-f>14

.~, .

Színes
képkidolgozás .

2
nap alatt

BAKJÁNos
trafIkjában
Gyomán

a
Szabadság

téren.

Gyári új gumiabroncsok
árusítása

személy-, kisteher-és
tehergépkocsikrat

illetv~,me~,őgazdasagi
Jarmuvekre

UAZ, NIVA, ARO, IFA
Személygépkocsi: Barum,

PuelIi, Stomil. .
IFA, Barkas alkatrészek,

targoncaköpenyek
akkumulátorOK, fagyáÍlók.

KORDEXBl
Békésszentandrás,

Vértessy tér 6.
Telefon: 67/311-401

Nyitva: Hétfőtőlpéntekig 9-17-ig
szombaton 8-12-ig

Munkanélküliek
figyelem!

Akiknek nincs lehetöségük az elhelyezkedésre csoportos képzésben vehetnek
részt helyben, Gyomaendrödön.

- Általános vállalkozói tmfolyam, . II
~l -Textil-és ruhaipari varrómunkás tmfolyam,
l! -Alapfokú személyi számítógépkezel6i tmfolyam. :Jn

L:~:~~:::::~~~~::~~:7~!~~:~~~~:~~:=gén'
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GAZDA KISÁRUHÁZ a gyomai piac mellett

Beiratkozás a Hősök út végén levő lovasistállónknál
október IS-től folyamatosan.

-:.:Y~.M-:-=.."Oo"/.lo...»»»:.:.»>=-~..»X=.«:>._.".,.:::_:::~

~~ :::I Mi már I
I felkéS~ültünk I
IKA~;;~~! I
s * játékot, í,

I :f~~~~~~t i
~ és egyéb I
~ *ajándékokat ~

~

már most ~
~

~
megvásárolhatja I

t a COLOR-SHOP- I
I ban I.
~ Gyomaendrődön ~I a Fő út 218. I
~ szám 8latt. :<

l>Y,,,~-=>,oxo~.-.x-,.,",.>~.,.,.'.'~""'m'."o'o=,~

Érdeklődni:

Tel.: 67/386-105

19 óra után

Ipari
varrógéppel
rendelkező

varrónóKet
keresünk

folyamatos
munkára!

*

'... Hirdetésfelvétel: ..
:"~'.·::·6·· 7/3··8'6'~ ,;;4'·79" :I,';:.~

" J'o'.' '-.~ " , ,:- ~. t~'

: ~'~:::.'-"'o-'.'~~'~ " ~~~, :'.;:\ j.~ . :-. ,.
. ~ ~·::oiIII.'.·."" ', #> ~••

SPORTOLJ VELUNK
A LOVASISKOLÁBAN!

A hó végén megkezdjük
GYÜMÖLCS· ÉS

DÍSZFACSEMETÉK
árusítását.

Jelentkezz
lovagló
tanfolyamunkra!

Továbbra is széles
választékkal,
szaktanácsadással
váIjuk kedves vásár16inkat.!

Tö'bb pályázó esetén versenytárgyalást tartunk.

Részletesfelvilágosftást ad az ingatlanokról:
dr. Kulcsár Lászlóné elnök

személyesen vagy a 671386-874-es telefonon

A pályázatok beérkezésének határideje: 1993. november 10.
Cím: Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ Kossuth u 33.

VÁLLALKOZÓK MAGÁMSZEMÉLYEK
FIGYELEM!

A GyomaendrlJd és Vidéke ÁFÉSZ pályázatot hirdet
az alábbi ingatlanok tulajdonjogának megvételére:

PINCE BOROZÓ
- meghatározott napokon élő illetve diszkozene,

- :::érsékelt árak, árengedmények.

EZERJÓ VENDÉGLŐ
október 15-tól Borsodi Söröző (csapolt sör)

Legyen Ön is a vendégünk

HALÁSZKERT
- különleges ételválaszték mérsékelt áron,

- hal-és vadételek, egyéb tájjellegűételválaszték,
- minőségi italok, .

- meghatározott napokon élő illetve diszkozene,
- előfizetéses étkezés 80 forint,

- családi és vállalati rendezvények 80 fmg,
kedvező feltételekkel.

IPARKER KFT.
vendéglátó egységei

a szezon után is várják
. kedves vendégeiket!

Iroda, üzem

MINI Diszkont Áruház,
Dobozüzem,
Műhely épületek,
Udvarrész
Besenyszegi Üzletház
Élelmiszer bolt, Itllbolt
Volt Hatósági Húsbolt
GUI ' csárda,)'aS
E,C\miszerl:;olt

Itllbolt

Templomzugi telek 2039 m2
Cukrászmúhely.

GyomaendrődApponyi u. 14.

Gyomaendrőd, Fő u. 128.
Gyomaendrőd, Kiltona 1. u. 22.
GYomaendrőd, Fő u. 177.
G~Il49.

Gy~&l}:sy-Zs IL 145.
Gyomaendrőd,

H6sök tere 6.
Gyomaendrőd,

2460 l hrsz-u
Gyomaendrőd,Apponyi IL 14.

··········..·..............................................................
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A Vadvirág
<;.'

Puerto Rico-ba

Amerika felfedezésének 500. évfordulója alkalmából Pu
erto Ricoban ünnepségsorozatot rendeznek november
ben, s ennek keretében nemzetközi néptáncfesztiválra
hívtak meg a világ számos országából, így Magyarország
ról is gyermektáncegyütteseket is. A Magyar Köztár
saságot a gyomaendrlSdi Körösmenti Néptáncegyüttes
Vadvirág gyermektáncegyüttese kép.viseli november 10
WI 21-ig. A puerto ricoi rendezlSk biztosítják a 26 tagú
gyomaendrlSdi együttes szál1ását és ellátását, de az uti
költséget a gyomaendrlSdieknek kell állniuk.

utazik

Nem kevés összegre van
szükség: a repülőjegy ugyanis
személyenként mintegy 80
ezer forintba kerül. Eppen
ezért a táncegyüttes fenntartó
ja, a Katona József Művelő

dési Központ igazgatónője

kérte a város képviselőtestüle

tét, hogy járuljon hozzá a cso
port utazásához 500 ezer
forintnyi támogatással. Az
igazgatónő felkérésére dr.
Frankó Károly polgármester
lesz a delegáció vezetője.

A támogatásról szeptember
28-án döntött a képviselőtes

tület. Dr. Kulcsár László kép
viselő örömét fejezte ki, hogy
városunknak ilyen elismerés
re méltó tánckulturája van, s

egyben kért összeg megsza
vazását támogatta.

Bátori Gyula viszont más
ként vélekedett: - A város az
eladósodás felé halad, s meg
vagyok lepve, hogy a pénzügyi
bizottság, mely ha sportról,
vagy kulturáról van szó, mindig
is nagylelkűnek bizonyul...

Dr. Kovács Béla megje
gyezte, hogy akkor amikor az
ifjúság helyzete elgondolkod
tató, akkor amikor utcáink ve
rekedések színhelyévé
lesznek, akkor gyerekeink elé
most új példaképeket állílha
tunk azzal, hogy támogatjuk
ezt a kis létszámú tánccsopor
tot, amelynek színvonalas
munkája mindenképp elisme-

résre méltó. A polgármester
nek pedig nem kell magyaráz
kodnia a meghivása miatt. Ez
a világ normálisabb felén ter
mészetes dolog.

Jenei Bálint is támogatta a
kérelmet, mert mint mondta
egy városnak nemcsak az a
legfőbb mutatója, hogy
mennyi kövesútja, milyen
hosszú szennyvízcsatornája
van, hanem az is, hogy van
nak-e jó iskolái, sportja és
szellemi élcte, és mindezekért
is áldozatokat kell hozni.

Honwkné Németh Eszter is
támogatólag szólt, de egyben
fe lhívta a művelődési központ
igazgatónőjének afigyelmét ar-

ra, hogy időszerű lenne már a
Déryné Művelődési Ház kul
turtennét is rendbehozni. A
képviselőtestületeztkövetően
az 500 ezer forintos támogatás
mellett szavazott, csupán Bá
tori Gyula voksolt nemmel.

Gubucz Józse! a Bethlen
mezőgazdasági iskola igaz
gatója a Bethlen Alapítvány
ból 100 ezer forintot
adományozott a Vadvirág
négtáncegyüttes külföldi útjá
~pz, melyet (lásd képünket)
Ordögh József az alapítvány
kuratóriumának elnöke adott
át Megyen"né Csapó Ildikónak
a művelődési központ igazga
tónőjénck.

"Athidaló lllegoldáské:nt...
...továbbra is fél

pályás útlezárás és
közlekedési lámpa
irányítja a forgalmat
Gyomán a Falualji
holtágnál, melynek
100 éves kőhídját,

mint vízépítészeti
műemléket ez év
nyarán kezdtek el fel
újítani. A közúti igaz-

gatósóg e célra 17
millió forintos Vi
lágbanki pénzt ka
pott. Bár a munkák
elvégzésére 3 hóna
pos határidővolt ki
jelölve, úgy tíinik
még jóideig eltart a
rekonstrukció. Ad
dig is a közleked6k
türeImét kérik.

Mindenesetre JO
munkához idő

kell...



8 Szó-Beszéd 1993. október

Beszélgetés Hornok Lajossal, a pártalapítóval

Mostanában egyre gyakrabban fordul meg Békés megyében a Gyomaendrődről elszár
mazott Hornok Lajos vállalkozó, aki újabban politikával is foglalkozik. Az egykori
cipészből mára több nyelvet beszélő, többdiplomás, hosszú vezetői karriert befutott
joviális középkorú úr lett. Sokan emlékeznek még a hatvanas évek lázadó ifjúságára,
amelynek emberünk is kiemelkedő tagja volt. Bizony nem is volt népszeríí szűkebb

pátriájában, mindenki javíthatatlan, állandó lázadónak tartotta. Úgy látszik, Hornok
Lajos is lassan érő, lassan komolyodó típusú ember, hiszen valóban szép és sikeres
évtizedet hagyott maga mögött. Végigjárta a pénzügyi, kereskedelmi pálya minden
fokozatát, egészen az egyik nagyvállalat vezérigazgatói székéig vitte. Aztán a privát
gazdaságban is nagy sikereket ért el. Újabban pedig politizál is, alapító tagja a
Konzervatív Pártnak, amely a gazdák és polgárok szövetségének vallja magát.

A konzervatív
suszter

- Hogyan szánta ,:.á magát a
váftásra, hiszen az On területe
ez idáig a gazdaság volt...

- Tulajdonképpen nem tör
tént váltás. PoliLikusnak senki
sem születik, sem nem képző

dik, mint természeti jelenség.
Bár az én szakmámhoz tartozók
közül kevesen politizálnak, ép
pen ezért talán az ország gazda
sági élete sem javult a kellő

mértékben. Arra nem tudok vá
laszolni, kinek kell igazán ná
lunk politikát csinálni, hiszen
elnökünk, Czizmadia László
éppen azon dolgozik, hogy a
politikát és a gazdaságot szét
válassza. Vele együtt mind
annyian úgy véljük a
Konzervatív Pártban, hogya vi
rágzó gazdaság alapján kell po
litizálni, de semmilyen politikai
döntés nem idézhet el6 hátrányt
a gazdaságban. Végs6 soron
azért kezdtem el, s azért vettem
részt a Konzervatív Párt meg
alakításában, mert eszmerend
szere segítségével talán a
legtöbb polgárt rá tudjuk be
szélni a társadalmi békére, a
megegyezésre, a széth,úzás he
lyett az összefogásra. Ugy gon
dolom, hogy a Konzervatív Párt
eszméi a legszélesebb körben
ismertek, és nagyon sok polgár
nem is tud róla, hogy :-:-:ilyen
konzervatív.

- Ezzel nem tán' a magyar
embert akaJja sértegetni?!

- Nem én, hiszen néhány éve
még én is úgy gondoltam, hogy
a konzervativizmus valami
rossz, valami negatív, de ho
gyan is köthetném az ilyen tu
lajdonságokat például

Széchényihez, a legnagyobb
magyar nevéhez? A konzerva
tivizmus értékreridje mindig is
közel állt a magyar emberhez,
s6t, talán ő testesítette meg ezt
igazán...

- Kfváncsivá tett, milyen
alapyet6 ismertet6jelei vannak
az Onök konzervativizmusá
nak?

- A konzervativizmus - mint
az akiadott prograrritéziseik
ben is benne van - a szerves
fejl6dés, az egyéni és közösségi
szabadság, a jogállamiság az
önkormányzat legértékesebb
eszmerendszere, amely a nem
zetet a szabad polgárok szövet
ségének tekinti,
tulajdonosokban és szabad pi
acgazdaságokban gondolko
dik. Nem túri el, hogy elesett
honfitársainak ne legyen meg
az esélyegyenlősége. Anglia a
konzervativizmus bölcsője, s
Széchenyi volt az, aki Angliá
ból hazatérve haláláig lelkesen
szervezte a konzervatív nemze
tet, a polgárosodást.

- Úgy hiszem, pártjuknak
még sok dolga lesz, hiszen e
fogalomról nem ezek a szép
gondolatok jutnak az emberek
eszébe...

- Természetesen ezzel mi is
tisztában vagyunk, ezért is ad
tuk ki a párt programtéziseit, s
kötöttük ezeket olyan magyar
szimbólumokhoz, mely min
denképpen el kell hogy gondol
koztassa az embereket.

"'- Hogyan képzeli a párt jő
véJjét?

- A közeljövő feladata els6
sorban tevőleges részvétel a po-

litikai kultura megszeliditésé
ben, a pártszervezés, a téziseink
teJjesztése, valamint a hivatalos
megjelenítés. Ez utóbbi jelenti
a választásokon való részvételt,
valamint azt, hogy szeretnénk
bejutni a parlementbe. A politi
kai kultura megszelídítésével
kapcsolatban sokan mások és
én is elég durvának érezzük a

mai politikát. Szerintem hig
gadtan próbál politizálni a Ke
resztény Demokrata Párt,
némileg professzionálisan az
MSZP és már ki is fogytunk a
kulturáltan politizáló pártok
ból. Viszont nem biztos, hogy
feltétlen tolerancia nélkül ken a
politikai hatalmat gyakorolni.
Ha az ország terheit, az átalaku
lás gondjait nézem, még az
MDF zűrjeit is inkább megér
tem, mert övéké a kormányzati
felelősség. Mindenesetre most
a legfontosabb feladatunk a
pártszervezés.

- Ezért tartózkodik olyan
gyakran Békés megyében is?

- Igen, hiszen sok minden
ide köt, a szül6i ház is.
Apán vándoréletet élt, így
Dévaványán születtem, lak
tunk Körösladányban, Gádo
roson, Gyomán és Endródön
is. Itt éltem le közel harminc
évet, érthet6 hát, hogy sok
minden ide köt. Szeretném, ha
mind a pártmozgalomban,
mind pedig a gazdaságban di
namikusan fejlődő terület len
ne az Alföld délkeleti része.
Egyrészt mert ráfér a fejlődés,

másrészt mert hisze,k a földije
im tehetségében. En Dél-So
mogyba nősültem. bár
sohasem éltem ott hosszabb
ideig. Dolgoztam a feleségem
családjában, ott mindig nevet
ve, könnyen ment a munka.
Könnyebb volt a földet mű

velni, a termést betakarítani, s
nekem. aki az Alföldön a ne
héz feketeföldön, sanyarú kö
rülmények közölt is
dolgozott, ez egy élmény volt.

- Most úgy beszél, mint aki
alaposan kivette a részét a pa
raszti munkából...

-Bizony kivettem, ha nem is
lett életformám. Az endrődi

gyerek nagyon megtanult ka
pálni, töreket hordani, kukori
cát tömi, répát felszedni, sőt én
még rizst is arattam. A kapa
szikrázott ezen a makacs tala
jon, még any6soméknál min
den olyan könnyen ment. Egy
biztos, talán itt, Békésban a leg
nehezebb az élet ma az ország
ban, s nekünk - különösen akik
innen származunk - segíteni
kell, ahogy tudunk. Ezért hoz
tuk létre a Konzervatív Párt
megyei szervezetét itt, Gyoma
endr6dön, a Fő út 204. szám
alatt, s ezért fogunk össze az
itthoniakkal, akiket a pártba vá
runk. Kívánom, hogy állandó
an csörögjön a (67) 386-61 l-es
telefon.

- S mil tud tenni az Önök
pártja Békés megyéért?

- Inkább a megyében tudunk
segíteni. Mindig az adottságok
ból kell kiindulni. Itt a mez6
gazdaságnak és a turizmusnak
van középtávon nagy jövője.

Mindenki tudja, hogya Körö
sök-völgye milyen egyedülálló
természeti kincs. Meg is kérde
zem, vajon miért nem pályáz
tak az itteniek a Phare
Környezetvédelmi programra.
Ráférne a környékre a környe
zetvédelem, s most lenne lehe
tőség rá pénzt kapni. Ez ma már
európai ügy, így nemzetközi a
finanszírozása is. A telmel6
szövetkezetek tönkrementek,
de a gazdák tudása megmaradt.
Békés megye mindig is az or
szág éléskamrája volt, s az lesz
megint. Ezek közép-és hosszú
távú programok, amelyen szak
ért6ink dolgoznak..Felkaroltuk
a fásítás i programot is, ami vi
szont akciószerűen zajlik.
Mind a megyei, mind az orszá
gos központunkban (1015 Bu
dapest. Ballyhány u. 10.
Telefon/fax: 201-1886) jelent
kezhetnek azok a polgármeste
ri hivatalok, amelyek szeretnék
lakóhelyüket szebbé tenni, de
nincs pénzük. Mi a fákat oda
visszük és elültetjük, ez az ak
ciónk november végéig tart.
Sok feladat vár még r.ink, de a
konzervatív ember fáradhatat
lan. Egyszer még büszkék lesz
nek ránk. mint ahogyan mi
vagyunk büszkék ma Széche
nyire és az általa teremtett ha
gyományokra.

-oke-
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Arverezés
A törvény el6írásainak megfelelően a képvise

16testület múlt év augusztus Z7-én megaIakított a
11 f6s földrendez6 bizottságot., ahol az önkor-'
mányzatot Bátori Gyula képviseli. E bizottság né
hány nap múlva' megtartotta alaklll6 ülését, ahol
elnöknek választották Bátori Gyulát, alelnöknek
pedig Hunya Lajost Megalkották ügyrendjüket és
megállapították a fogadónapokat

A kárpótlásrajogosultaknak: az "igénybejelentés
termőföld tulajdonjogának megszerzésére" cÍmű

nyomtatványt kellett kitölteniük, amelyen meg kel
lett jelölni, hogy hol kéri a földet, továbbá milyen
módon kívánja azt hasznosítani. művelni. Ez a
nyomtatvány azt acéltszolgálta, hogy agazdálkodni
kívánók beadványát a kálpótlási túvatalnál el6re
hozzák az ügyintézésben. Am, mivel Békés megyé
ben volt a legnagyobb káIpótlási igény, ez nem így
sikerült

Emellett új igényfelmérési lapokat is el kellett
készíteni, mert azon túl. hogy az igénylő melyik
tsz-ben akar árverezni, azt is tuclni kellett a bizott
ságnak, hogy melyik helyrajzi számú földet kíván
ja árverezni. A tapasztalat szerint az igényl6k a
lakóhelyükt6l illetve a föld elvételének helyétól
függetlenül a gyomai részen keselyősi, míg az
endrődi részen az ugari területekre, azaz a jobb
minőségű fóldekre kívántak licitálni.

Az els6 földárverésre múlt év szeptember 1O-én
került sor, s azóta is folyamatosan tart Az Alkot
mánynál hat, a Győzelemnél kilenc, a Leninnél hat.,
a Békénél kilenc esetben volt árverés, míg a Kőrösi

Állami Gazdaságnál háromszor. Az elárverezett te
rületek 98 százaléka 500 forinl/aranykorona áron
került birtokba. A káIpótlásra kijelölt területnek az
Alkotmánynál95 százaléka, aGy6zelemnél, I;.enin
nél és a Békénél 70-70 SZ'ÍZa1éka, a K6rösi Albmi
Gazdaságnál pedig 95 százaléka lelt eddig elirve
rezve.ldén egyébként pedig december 29-én lesz az
utolsó árverés, 1994-ben pedig az első január 17-én.

Bátori Gyula, a földrendez6 bizottság elnöke
szerint az igényl6k zöme idős ember, és sokan
közülük a helytelen ttíjékozódás miatt nem értették
pontosan az árverések menetét Vannak olyanok
is, akik nem adták be kárpótlási igényüket, mert
féltek, hogy lliiltólag elveszthetik a nyugdíjukat
Mintegy ötvenen vannak azok, akik ott tudtak
árverezni, ahol szerettek volna, azaz volt földjük
vagy tanyájuk környékén.

Gyomaendr64 földterületének csak kis része jó
minőségű talaj. Eppen ezért, akik korán megbpták
kárpóLlási jegyüket., azok jó minőségű földhöz jut
hattak egy tagban. Egy évvel később, azaz ma már
csak a gyengébb minőségű, a Köröst6l északra fek
vő földek állnak rendelkezésre.

Gyomaendr6dön is megjelentek a kárpótlási
jegyüzérek. A bizottság sokakat személyesen is
ismer közülük, de törvényes eszközt nem találtak
visszaszorításukra.

Múlt év őszén az akkor még el nem árverezett
kárpótlási földeket a bizottság egy évre térítésmen
tesen bérbe adta. Több mint 300-an éltek ezzel a
lehet6séggel, ám ennek ellenére 2 ezer hektár föld
műveletlen maradt. A helyzet azóta állít61ag sokat
javult. Megnőtt a kereslet a még el nem árvere
zett teTÜletekért.

Szó-Beszéd

VáTható volt, bogy nem ~ vita kere·
kedik az önkormányzat október 12-i ülé
sén a földárverésekröl szóló beszámoló
kapcsán. Hunya Lajos képviselő, aki a
fóldrendező bizotaságot képviseli Endrö
dön, bizony nem tette zsebre amit az
ülésen jelen lévőkét polgártól kapott. Sőt
Bátori Gyulát a fóldrendező bizottság
elnökét is erkölcstelen tettekkel vádolták
meg. Bátori azonban nem volt jelen az
ülésen, így Hunya Lajosnak mondoga
tott oda Hanyecz Margit a belybéli kis
gazdapárt elnökasszonya és egy szarvasi
- földjére jogosan biába váró· asszony;
Zrack Györgyné.

A téma kapcsán dr. Fmnk6 Károly pol
gáJmester és több képvisel6 is kérdést tett
fól a téma tudójárok Hunya Lajosnak a
fóldárverezéseken tapasztalhat6 visszássá
gokról. Ezekkel bpcoolatban Hunya Lajos
legjobb tudása szerint válaszolt, s közben
megjegyezte azt is, hogy az egészkárpóLlási
ügy helytelen cselekedet

Ezt követően kapott szót a vendégek kö
zli Hanyecz Margit kisgazda elnökasz
szony, aki elmondta, hogy Endródön nem
is működik földrendew bizottság:

- Hunya Lajos intéz olt mindent egyedül.
Igaz van mellette két-három segftéJ. akik
csak bábúk. hiszen az a dolguk. Jwgy a
térképeket teregessék ki. A legjobbföldeket
-EndréJdön az Ugaron ésPeresen, valamint
GyonuíJl KeselytJsön - is megszerezték már.
A földrendezIJ bi:.oltság egy-két kivétellel
azokat juJtalta ezekhez a jó minLJségfl föl
dekhez, akiknek hajdanán nem is ott volt
földjük. Hunya Lajos azokat a személyeket
gyl1.jtötte maga köré. akiket - ki tudja mi
okból - jó földhi.5z akart juttatni. Nem vette
viswnt listára azok közül sokakat. akik va
laIwl licitálni akartaJc Ismereteim szerint
hiába akart valakifeUratMzni. Hunya azzal
küldte el. hogy már nem lehet. Ez azonban
törvénytelen tett volt Hunya Lajos részéréJI.
Ennek köszönhettJen sokan nem jutottak
földhi.5z. Csodálkozom azon viszont, Jwgy
sokan 200-300 hekJár föld/uJz is juJottak
Hunya Lajos segftségével. StJt aföldhaszTUJ
sftás során HWlya Lajoshoz is több hekJár
hereföld került - mondja Hanyecz Margit,
aki szerint Hunya Lajos jó ideje úgy visel
kedik, minthaő lenne az endrődi földek UTa.

Hanyecz Margit hozzátette még, hogy:
"Volt tsz vezetök kaptak nagy területeket. s
ennekfejében Hunya ÚljOsnak. ingyen elvé
gezték a földmunkát. Csak azt nem tudom,
Jwgy Hunya éppen a sorstársaíval, az egy
szera emberekkel miél1 nem volt ilyen ön
zetlen" - kérdezte Hanyecz Margit, s
véleménye szerint ebben az ügyben óriási
az összefonódás, s egyben figyelmeztette
Hunyát, hogy aki köztisztséget v:íllal, annak
tisztességgel kell tennie a dolgát.

Hunya Lajos - érthető módon - némileg
idegesen ~g:iIt az előbb elhangzottakra.
Mintegy figyelmeztetésként meg is kérdez-
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te, vajon benne van-e szó szerint a jegy
zőkönyvben az a Hanyecz által kijelen
tett mondat, miszerint neki hálából gépi
munkát végeztek volt tsz vezet6k. Ezt
követően Hunya Lajos visszautasította a
vádakat, melyek közül legfontosabb,
hogya fóldek árverezésre val6 kijelölése
nem az 6, hanem a földhivataI dolga volt
- tn csGk azt kértem, Jwgy azokataföldeket
árverezzük, amelyekre vevl1 van. Amikor
egy föld árverezése a Magyar Közlönyben
megjelenik, akkor frjuk össze azárverezésre
jelentkezIJket- v:ílaszoltaHunya, majdkissé
ciníkusan hozzátette: - Lehet. Jwgy vatta
van Hanyecz Margit fülében, és ezért nem
hallotta. Jwgy például Hunyad Simon Péter
és Villányi Attila több tábla földet is tart a
kezében. Ez azonban törvényes, ehhez sen
kinek semmi kiJze...

A Hanyecz Margitáltal említett hereföld
del kapcsolatban Hunya Lajos elmondta,
hogy az endr6di gazdakbr a Béke tsz 78
hektár lucemaföldjére tette ráakezét., sezért
hektáronként 3600 forintot kellett fizetni.
Hunyának csupán két hek.1ámyi hereföldje
van.

- S hogy a volt tsz vezettJk miként vásá
roltak gépeket. Senkinek semmi köze ahfuJz.
hogy akinek van, az hová költi a pénzét 
zárta le ezzel a maga részér61 a vittít a
megttímadott Hunya

A dolognak azonban még nem volt vége.
Az ülésen ugyancsak vendégként részt ve
v6 Zrack Györgyné is Hunya tevékenysé
gére panaszkodott, sót Bátori Gyula neve is
szóbakerült Zracknészerint ugyanis BátOli
Gyula is igen jó termést takarított be más
fóldjein.

- Hosszú Ju5napok óta meg vannak a
papfrjaim. amit Hunya mindig félretol, és
nem terjeszti tovább. Igy aföldemet most is
bevetették. Ha Hunya idejében teszi a dol
gát. akkor még 500forintért tudtam volna
földet venni, most meg már csakjóval drá
gábban. Afél enddJcJj határt használja Bá
tori Gyula. Hunyad Simon Péter, Szuj6
tanító és Gyökös álla/orvos - panaszkodott
Zrackné.

Hunya Lajos láthatóan ideges volt, ám
hidegvérét megőrizve tájékoztatta ajelenlé
váket, miszerint az ember életében bár/101
is van.]00 %-ig nem tudjajól tenni adolgáJ
-hibát lehet találni a munkában. de csak azt
mondhatom. Jwgy mi megpróbálw!k min
den kfváságnak eleget tenni ...

A vittít ezzellezárták, túszen - mint azt a
jegyző bejelentette - a földrendező bizott
ság, mint érdekegyeztető fórum sem az ön
kormányzat, sem a jegyző, sem a
polgármesteraIá nem tartozik. Azbizonyos,
hogy a kisgazda színeket őrző Hunya Lajos
és a kisgazdák: elnökasszol}ya között kibé
kíthetetlen ellentét feszül. Am bárki báImit
is mond Hanyecz Margit mindezzel elérte,
hogy a haraszt az zörög...

H.E.
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ITELETELSO FOKON

Kínn a földeken",

Immár két éve, hogy
Molnár Szilviát valaki a
Bajcsy Zsilinszky úton el
ütötte. Szilvia néhány na
pos kómás állapot után
belehalt sérüléseibe. A
gyanusított K.1. helybéli
lakos volt, akit másnap a
rendőrség előzetes letar
tóztatásba helyezett. Az
ügyet a Gyulai Városi Bí
róság tárgyalta 10 alka
lommal, míg végül is elslS
fokon K.I. négy év börtön
büntetést kapott, öt évre a
jármövezetéstlíl is eltiltot
ták, slSt egy évre a közü
gyek gyakorlásától. A
vádlott és ügyvédje feH~b

bezett az ítélet ellen. "Ar
tatlanul ítéltek el, egyszer
majd kiderül az igazság!"
- nyilatkozta a sajtónak
K.I.

Az els6 tárgyalási napon a
vádlott elmondta. hogy
stressz hatása alatt volt, sok
mindenre nem is emlékszik.
A baleset napján vele italo
zó társai kés6bb tanúként
elsorolták, hogy mennyit
ivott uni cumból és martini
b61- derül ki a megyei sajtó
beszámolójából. Majd szin
tén innen: A helyszínhez
közeli palackozott italok
boltjának alkalmazottja el
beszélte. hogy látta a gya
nusítottat a
személygépkocsijában ülve
a volán mögött. A vádlott
kifogásolta a rend6rségi
vallatás módszereit, elmon
dása szerint lélektani kény
szer hatása alatt vallott. A
Trabantot vizsgáló rend6r
vérfoltot és hajszálakat ta
lált, amelyet egy üvegcs6be

helyezett, és a gyomaendr6di
rend6r6rs udvarán az akkori
ban hetek óta ott látható autó
roncs tetejére rakott, amely
állítólag másnap sz6rén-szá
lán eltúnt. ljgyanezen a tár
gyaláson még az is kiderült,
hogy a békéscsabai maszaki
szakérttJ véleménye szerint
az említett személygépkocsi
és a kerékpár összeütközhe
tett. A második tárgyalási
napon egy tanu egy kék szí
nű Daciára terelte a gyanút,
viszont a szakéif6k újból bi
zonyítottnak találták azt,
hogy a helyszínen talált
lámpadarabok KJ. kocsijá
ból valók.

Nagyjából ugyanezen
id6szakról a bírósági ítélet
után KJ. úgy nyilatkozott,
hogy a baleset helyszínén
egy Mercedes állt, s a sértet
tet ez alatt találták meg, fej
jel a kormánykerék felé,
50-80 centiméterre be
csúszva. A balesetet a Mer
cedes tulajdonosa jelentette
be, aki akkor már öt perce a
barátja lakásán tartóiko
dott, de ezt az alibit K. I. sze
rint nem ellen6rizték. Az
áldozatot kiemelték, majd
megtisztították, akkor döb
bentek rá, ki is az, akit vala
ki elütött. Az autóval
hátrébb álltak egy métert,
de ezekr61 a körülmények
r61 K.I. már pontosan nem is
tudott beszámolni.

A további tárgyalásokon
P.Cs. K.I. véd6je ismét két~
ségbe vonta a műszaki szak
ért6 véleményét. Hiányolta
az összeütközési energia
precíz kiszámítását. A bíró
ság elnöke a lefoglaltballje-

lek ismertetése után közölte
azt a tényt, hogy a vádlott it
tassága a közepesnél egy
hébb volt, tehát ez
cselekvésében nem korlá
tozhatta. Az ügyvéd függet
len műszaki szakért6
bevonását kérte, de ez ellen
az ügyész tiltakozott. A
folytatás mégis úgy alakult,
hogy a kés6bbiekben a ftJ
városi szakérttJ nem értett
egyet békéscsabai kollégá
jának megállapításaival,
szerinte inkább kamion
vagy tehergépkocsi okoz
hatta a balesetet.

A bíróság elnöke nemré
giben ítéletet hirdetett: elstJ
fokon banösnek találta K.
l.-t, legftJbb büntetésként
négy év börtöllt kapott. A

...lassan befejez6dik a ku
korica betakarítása. Sajnos a
termés rendkívül alacsony,
olyannyira, hogy err61 mér
véleménytsem lehet monda
ni. A termel6ket újabb fejle
mények is sújtják. Ha
figyelték például az állami
tartalék fclvásárlásánál a ku
koricára maximum 13 %
nedvességtartalmat írtak
eltJ. Tehát az eddig 14,5 %
ról 13 %-ra lett csökkentve
az átvételi nedvességtarta
lom. Gondolják végig, mit
jelent ez?

Szárítás nélkül a kukorica
tennészetes körülmények
között, ilyen nedvességtarta
lomra Magyarországon álta
lában nem szárad le. Tehát az
esetek többségében mester
séges szárítástkell alkalmaz
ni azoknak, akik a kukoricát
el akarják adni. Ez az eladó
nak annyit jelent, hogy kü
rülbelül 30 ft! l00 kg többlet
szárítási költsége és 15 ft/IOO
kg elmaradt árbevétele je
lentkezik. így a tenneltJt az
eddigiekhez viszonyítva má-

vádlott és ügyvédje fellebbe- .
zett az ítélet ellen.

- Nem érezhetek felel6s
séget azokért a közlekedési
balesetekért, amelyeket
nem én követtem el - kom
mentálta az ítéletet K.I.
Ebben az ügyben nem vet
tem részt, egész egyszeruen
csak belekevertek. Szigo
rúan, keményen akarnak
büntetni, de igazságtalanul.
Abban bízom, hogy valami
kor úgyis kiderül az igaz
ság, akkor majd
rehabilitálnak.

A további tárgyalások ki
menetelér61, az új abb fejle
ményekr61 táj ékoztatj uk
olvasóinkat. F. J.

zsállkéllt45 forint károsodás
éri. Nem beszélve arról,
hogya keresked6nél tárolva
ez a kukorica a légköri ned
vességb61 ezt a nedvességet
visszaszedi, tehát 6 további
haszonhoz jut, ha a tápok és
egyéb termékek szabványát
nem módosítják. További
következmény az lesz, hogy
a túlszárítás következtében a
kukoricaesszenciális aminó
sag tartalma, f61eg a lizintar
talom jelent6sen csökken. A
búza vetésterülete a múlt.
számban írtaknál valószína
legjobban alakul. A munkák
min6sége elfogadható, a
költségek azonban magasak.
A finanszírozás elősegíté

sére van lehetőség olyan
partnerrel szerződést köt
ni, aki 14 ezer forint hitelt
biztosít és ezért hektáron
ként 30 q búza felvásáriá
sára tart igényt. Ha valakit
ilyen konstrukció érdekel
jelentkezzen a szerkesztő

ségben.
Jó munkát.

ilf.
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oA Viharsa
rok
Halászati
Termelőszö

vetkezet
Gyomaend
rőd,

/

Erdeklőd

ni lehet:
Gyoma,
Kossuth u.

27.
Telefon: 67/·
386-437

, ,

FELSZAMOLAS

MIATT NAGY
, ,

ARENGEDMENNYEL
értékesítésre kerülnek a

/

M~~VETELRE

KINALJA
Köröstarcsán a
Kettős-Körös hídnál lévő

00 ./

IPARI UZEMET!

GYOMA KÖTŐIPARI

SZOVETKEZET

alábbi készletei:

- 2 részes bébi garnitúra l50-250forintosfogyasztói áron,
- gyermek zoknik 18-25 forintos fogyasztói áron,
Férfi, n6i és gyennek pulóverek 50 %-os árenged

ménnyel. Fenti áruk megvásárolhatók: munkanapokon
7-ll óráig. A lakosság részére az árusítás: hétf6n és
szerdán 8-12-ig és 13-16 óráig

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

A 2-5 pontban felsorolt készletek megvásárolhatók
munkanapokon 9-12-ig és 13-15 óráig a szövetkezet
központjában.

Cím: Köt6ipari Szövetkezet Gyomaenc;ir6d, H6sök
útja 52.

Érdek16dni lehet a 67/386-344-es telefonon.

Jtlfli[l_illl~0j!.i~~lfrrlt.~11g~1~j~ií.il~g1l
- szines pamutfonalak l50.-Ft + ÁFA/kg,
- egyéb maradék fonalak 60.-Ft + ÁFA/kg,
- kézimunkafonal300.-Ft+ ÁFA/kg.

-

ll;1:iill:iill:l;1]it;tl~E;;j;!jr!fJlf:;~!l:~;~1rf:;~t1:~fkl~:~J~~!~13ill;~lllililf.ililr~lg7tj
- sertésvelur 500.-Ft + ÁFA/m2
- hasítottb6r-csík 0,50.-Ft + ÁFA/fm
- húzózárak 7, 12 és 37.-Ft + ÁFA/db
-különböz6mérerugondokO,50, 1és 1,50.-Ft+ÁFNdb
- nagyságjelz6 szalag és KRESZ-eimre 1.-Ft + ÁFNfm
- fekete tüll 140 cm széles 16.-Ft + ÁFA/fm

SZINES FILMKIDOLGO~S
2 NAP ALATT A LEGOlCSOBBAN!

Video- és audiokazetták
a legkedvezóbb ároni

Fotocikkek, ajándéktárgyak

Arany-és ezüstékszer árusítás,
tört aranyból ékszerkészítés.
Ekszerek javítása határidőre,

törtarany felvásárlás.
Ajándékbolt, Mezóberény, Fö út 2.

Lionne Shop
Gyomaendrőd, Hősök útja 46.

Gyomaendrödön a Kossuth u. 34.
szám alatt két telefonnal ellátott

irodahelyiség kiadó.
.Ugyanitt 4 darab garázs bérbe vehetö.

A 400 négyzetméteres udvar
hasznosítására vállalkozót keresünk.

I
I
I------------------------------ _0- --'

~, . "...

. Érdeklödni: 67/386-503
vagy sze~élyesen a helyszínen.

. . ".0·· .. _
..~ . ....

DUNAHOLDING-Békéscsaba Kft.
a Gyoma KöttJipari Szövetkezetjelszámolója
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Kazángyári privatizáció

1933. október

Hibás volt a dolgozók pályázata
A Hőtechnikai és Gépipari Kft privatizációja - úgy
tűnik - a végéhez érkezett. Erról, valamint a priva
tizációval kapcsolatos - az olvasók előtt is ismeretes
- botrányos ügyekról kérdeztük Gellai Attilát a kft
ügyvezető igazgatóját. A témával kapcsolatban
összeállításunkban Kun Lászlóné valamint a dolgo
zók egy része kérte két írás megjelentetését.

Gellai Attila a Szóbeszédet tájé
koztatta arról, hogyakazángyár
megvásárlására benyújtott pályá
zatok közül a Budapest Holding
által megbízott független bíráló bi
zotL~ág FenyvesI János JS tagú 
részint magán- és jogi személyek
ből álló - konzorciumát találta
nyertesnek. A magánszemélyek
között mncs helybéli. illetve kazán
gyári dolgozó. a tulajdonosok kö
zött viszont három dolgozó is van.
A pályáztatás során ugyanis az
úgynevezett dolgozói visszaaján
lás során három megfelelő üzlet
részvásárlási ajánlat érkezett. Ezek
értéke azonban nem jelentős az
egészhez képest. Magyarán tehát
megvan az új tulajdonos, s a koráb
bah sokat emlegetett munkaválla
lói résZvényprogramból (MRP)
nem le ,semmi...

alul sült el...
- Sajnos nem - mondja Gellai

Attila. - Szujó Zoltán volt igazgatót
annak idején Kunné részéről táma
dás érte. hogy nem adott elegendő
információt az MRP szervezésé
hez. s Szujó eltávolítása után a dol
gozók - talán egy kissé dacból - azt
mondták Kunnénak. hogy ha te
ilyen ügyes vagy, akkor csináld
magad. A dolgozók ekkor bízták
meg Kun Lászl6nét, Cserenyecz
Lászl6t és DarvCL5i Ferencet, hogy
legyenek az MRP szervező bizott
ságának tagj ai. A cég részéről biz
tosított volt egy jogi képviselő- Dr.
Varga Imre -. akitől viszont a szer
vező bizottság mereven elzárkó
zott A szervezőbizottság elkezdte
a munkál de sem én, sem a dolgo
zók nem tájékozódhattak semmi
ről, talán csak egy szűk kör ismerte
az elképzeléseket és a dolgok me
netét. Végül is az egész balul sillt
el. A dolgoz6k először 50 % feleni
tulajdonlást céloztak meg, eztköve
tően egy hét múlva a bizottság
újabb javaslaltal állt elő, miszerint
ne többségi. hanem kisebbségi tu
lajdOn! szerezzen a leendő MRP
szervezet. Igya dolgoz6k 40 %-ot
szavaztak meg. Nem akarom minő

síteni. de ez a második döntés a
bizottság által manipulálva volt.
Tény, hogy az embeek könnyen
félrevezethetők.

- Hangsúlyozom, hogy még ek
kor sem alakult meg az MRP szer
vezet. bár a jogász javasolta a

létrehozását és a cégbírósági be
jegyzését. A dolgozók közül ekkor
még hetvenegynéhányan óhajtot
ták az MRP-t. Ekkor cWnlönek még
arr6l is, hogy úgynevezett konzor
cionális páLyázatotfognak beadni,
vagyis az MRP-n belül néhányan
sajá! részükre is kivántak kivásá
rolni. A SZOLORG nevű szakértő

cég segített a munka előkészítésé

ben. Végül is benyújtották a pályá
zatot, úgy, hogyabánatpénzt a
kazángyár kölcsönözte a leendő

MRP pályázatához. Bár a megva
lósíthatósági tanulmányt én ellen
jegyeztem, de a pályázatot nem
láttam. A többi hetven ember sem
látta...

Idegen név
Gellai Attila elmondta, hogya

pályázatok bontásakor a bíráló bi
zottság még a formai értékelés so
rán hibát talált. A pályázat
benyújtói között ugyanis egy nem
kazángyári dolgozó dr. Hanyecz
Károly neve is szerepelt. Hanyeez
viszont az MRP-nek nem tagja és a
kazángyárnak sem dolgozója. A bí
rálók formai hibát is találtak a pá
lyázatban. Hiányzoll ugyanis egy
,kölcsönös felelősségváLlalási nyi
latkozat, amely a páLyáz6k szemé
lyenkénti anyagi felelősségét

jelenti. Nem nehéz kitalálni, hogy
ennek az lehetett az oka, hogy idő

előtt fény derult volna a dolgozók
előtt arra, hogy dr. Hanyecz neve is
a listán szerepel.

- A szervező bizottság négy na
pot kapott a hiány pótlására, ám ezt
nem tették meg. A kért nyilatkozat
helyett - gyermeteg módon - egy
korábbi MRP ülés jegyzőkönyvét

adták be a névsorral együtt Mivel
a nyilatkozatot nem csatolták, így a
pályázatot érvénytelennek nyilvá
nították. Vagyis ki kell mondanom,
hogy Kunné, Cserenyecz és Darva
si tevékenysége jUllatla oda a több
mint hetven embert, hogy elestek
még annak a lehetőségét61 is, hogy
tulajdonhoz jussanak a cégnél. Ez
az inkorrektségen lényegesen túl
van. Nem mellékes persze az sem,
bogy amikor Kunné a szervező bi
zottság tagjaként működött, nem
volt dolgozója a cégnek, ennek el
lenére legális módon intézkedhe
tett. A törvény szerint pedig az
MRP-ben csak dolgozó vehetett
volna részt. Tény, hogy Kunné vi-

szonylag nagy tulajdonhányadra
szeretett volna szert tenni - mondja
az ügyvezető igazgató.

Kunnénak nincs
munka

Megtudtuk Gellai Attilát6l még
azt is, hogy miután a pályázatot nem
fogadták el, tovább folyt a szervező-

, dés. Ekkor már 29-en maradtak a
reménykedők között, köztük az ügy
vezet6 is, akit azonban - mint mondj a
- Kunnéék mellőztek, s ezt követ6en
a dolgot megelégelve Gellai vissza
lépett. Huszonkilenc dolgozÓ egyé
nileg is benyújtotta páLyázaJá1, az
ajánlat a cég I ()() százalékos megvá
sárlására SzÓlt, amelyben jelenlős

hányadot képviselt a Kunné által
kivásároland6 üzletrész.

- A Budapest Holding kérte az
ajánlattevőket, hogy igazolják a ki
vásárláshoz s:zi1kséges pénz fedeze
tét Csupán három dolgoz6 tudta elj
bizonyúan~s igy ők val6ban tulajdo
nosaivá váltak a kazángyárnak.
Egyébként tudomásul vettem, hogy
a bíróság visszahelyezte Kunnét, de
időközben módosult a szervezeti
rend, és az általa betöltött munkakör
összevonásra1cexiilt egy másikkal, s
ezt most egy magasabb végzettségű

dolgozó tölti be. Jelenleg tehát nincs
olyan munkakör a kft-nél, ami Kun
né szakképzettségének megfelelő

lenne - mondta befejezésül Gellai
Attila. H. E.
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Egy privatizáció margójára II.
TisZleli Olvasókf
A Hőtechnikánál zajló folyamatokról több ízben olvashattak eddig,

különböző forrásokból. Legutoljára mikor nyilatkoztam, közöltem, hogy
az ügy végén az összes hiteles dokumentumokat a nyilvánosság elé tárom.
Ennek még mindig nincs itt az ideje, viszont röviden el kell mondanom az
alábbiakat.

Mint tudják. 1992. október 21-~n rendkívüli felmondást adtak át részem
re l millió 598 ezer 720 forint kártérítési határozattal. Felmondásom
ügyintézője: Ugrinné dr. Katona Klára, aláíró Szujó Zoltán.

1993. április 20-án a Gyulai Munkaügyi Bíróság ítéletében kimondja,
hogy a munkáltató rendkívüli felmondása jogellemes és hatályon kívül
helyezte a kártérítési határofat<:>t és bejelentéseimt, amit az illetékes szer
vekhez tettem (ügyészség, AVU, stb.) megalapozottnak tartotta és vissza
helyezett eredeti normatechnológusi munkakörömbe. Ezek után Gellai
Attila új igazgató az első fokú ítéletet megfellebbezte, olymódon, hogya
kártérítést nem követeli, csupán a kft-hez ne keTÜlhessek vissza.

1993. október 7-én a Gyulai Bíróság ll. fokon helyben hagyta az 1. fokú
ítéletet.

1993. október 8-án azaz másnap munkába álltam és ezen a napon
ismételten felmondást nyújtottak át részemre csak most már "rendes
felmond is a munkáltató részéról" címszó alatt. Indok az alábbi: hogya
12/1993. Alapítói batározat értelmében érvényben lé",ő szervezeti és mű
ködési szabályzat szerint munkaköröm megszűntés szakképzettségemnek
megfelelőmunkakör nincs.

Természetesen Katona Klára ügyvédnó illetve Gellai igazgató előtte

napon a bíróságon ballgattak, erról semmit nem szóltak. Nem véletlenül,
ugyanis ez az indok egy szemenszedett hazugság! Ugyanis birtokomban
van a 4/1992. augusztus 31. keltezésű igazgatói utasítás, amelyben az új
szervezeti és múködési szabályzatot adta ki még akkor Szujó az osztályve
zetóknek. Az ekkor kiadott szabályzatban az 50. oldalom záradékként az
alábbi szerepel: . 'Ezen szervezeti és múködési szabályzatot jóváhagyta: dr.
Sütheó Sándor. Gyomaendrőd,1992.06.23.: aláíró: Szujó és dr. Sütheőúr.
Ellenjegyezte: dr. Katona Klára ügyvéd."

E szabályzatban már nem szerepelt a normatechnológusi és a muszaki
adminisztrátor munkakör sem. Tehát már az elsó eltávolításomnál sem volt
az SZMSZ-ben munkaköröm. Igy jelenlegi felmondásomban megjelölt
indok semmi szín alatt nem felelhet meg a valóságnak és ezen cselekedete
az igazgató ÚTnak okirathamisításnak, valanúnt az illetékes hatóságok és a
nyílvánosság szándékos fé!revezetését foglalja magába.

1993. október ll-én egyeztetőeljárás lefolytatását kértem a munkáIta
lónál, mivel felmondásomat sérelmesnek tartom. Amennyiben ezen az
egyeztetésen túl leszek, feltárom a város, valanúnt az ország nyilvánossága
előtt,hogy kik a személyi felelősök,hányan vettek részt a kulisszák mögött.
I;:gé~.zen a város néhány vezetójétól a Budapest Holdingon keresztül az
AVU illetékeseivel bezárólag. Természetesen n'Úndenról írásos, hang
illetve videoanyag van.

Azért kellett így részletezve a dátumokat kiemelnem, hogy az olvasók
figyelmesen olvasva az összes véleményeket az ügyben, össze tudják rakni
kik bazudnak még mindig! Azzal, hogy bejelentésemet megtettem, illetve
az első dolgozói visszaajánláson benyújtott pályázatommal vált lehetóvé,
hogya Hőtecbnikanem 48 .. illetve a második fordulóban 26 n'Úllióért kel
el. A vételár 90 millió forint lett, 42 rrúlló plusz bevételt jelentett az
államnak.

Tudom, bogy a városban nagyon sok volt az ellendrukker, kiket együgyű
kis pontocskáknak tekintek hiszen itt nem Kunné tulajdoni hányada volt
a fő tét, hanem a város lesz szegényebb 90 n'Úllióval. Természetesen az
ellendrukkerek mellett nagyon sok felelós ember volt a városban, aki
hasonlóan látta át a Hőtechnika privatizációját.

Gondolom. nem kell és nem is akarom, hiszen nincs és nem is lesz n'Úért
magyarázkodnom. A fent leírtak keserű, valós tények, melyek mögött
nagyon sok-sok ember áll, természetesen n'Únd más-más érdekkel, csele
kedettel.

Itéljék meg Önök ki és kik, hol és mikor nem mondtak igazat. Tólem 9
éves kisfiam kérdezte meg a Szujó' 'Hőtechnikaiburrikán" féle cikk után,
mivel ugye óhatatlan, bo gy ne balljon. kicsi agya viszont még nem tudbatta
feldolgozni a ballottakat. a történteket, "Anya, te bazudtál? - azt feleltem,
nem kisfiam."

Már csak ezért sem hagyhattam ,abba félúton. Természetesen ezért is
felelni kell majd valakiknek valahol!

Ennyi röviden, amit most közölhettem. Még annyit, hogy 1993. október
12-e óta 18 év munkaviszony után kitiltott Gellai igazgató agyárból 
immár másodszorra.

Gyomaendrőd,1993. október 13.
Tismleltel: Kun Lászlóné

Tisz/elf gyomaendrődi polgárok!
Az elmúlt id&zakban többször olvashattak a Hőtecbnika privatizációjáról. Kivül

állóként sokan úgyis megítélhetnék núnek ez a cirkusz. Számunkra semmiképpen
nem volt az, hiszen többségében 15-20 éves dolgoztunk a gyárban, annak jelenlegi
értékéhez nagymértékben ~oZ?,ájárultunk, gyarapítottuk. •

1993. február ]Q-én az AVU igazgat6tanácsáb61. 2 személy jelenlétében dolgozói
gyűlés volt, melyenjelenvolt aBudapest Holding vezérigazgatója, valamint városunk
polgármestere, Frankó Károly ÚT is. E gyillésen ísrnertették, hog;- Szujó igazgató
érdekelt volt a győztesnek kihozott konzorcium egyik tagjában. a BUDA-MONT
Kft-ban, illetve a Budapest Holdingnak egy el nem végzett munkáért több mint 3
millió forintot utaltatottát Szujó, amitismétclten meg akartakfizettetni a dolgozókkal.
Továbbá közölték, hogy Kun Lászlóné 51 % üzletrészre vételi szándékot jelentett be
a dolgozói visszaajánlás id&zakában, vállalta mdléa 48 o/o-os MRP, dolgozói
tulajdonosi hányad megszervezés& Majd Süthe6 Sándor a Holding vezérigazgatója
elmondta, hogy a,pályáza.tot érvénytelenítették, új pályázat keruIt kiírásra

Ezek után az AVU képviselÓI kijelentették, hogy mindenben segítenek az újbóli
pályázaton való ~zvé.telhez, valamint a dolgozók közvetlenül megkapják a kft-t
részletfizetésre az A VU-töl, csupán 2 % sajáterót kell befizetniük. Itt közölték azt is,
hogy Szujó felmentése után Gellai Attila lesz a megbízott igazgató.

Ezen a február IO-i gyúlésen közel 120 ember nyilatkozott úgy, hogy támogatja az
MRP-t. (Szujó Z. és Gellai A. egy nyilatkozatukoo mindketten írásban az MRP ellen
voksoltak.)

1993. február 22-én dolgozói gyűlésen megválasztásra keruItek az új sze:cveZJ5
bizottsági tagok A régiek közül egyedül Kunné, mellette Darvasi Ferenc és Csere
nyecz László kaptak megbízást. Sajnos sem az újonnan kinevezett Gellai igazgató, és
rajta kívül egyetlen vezető sem vállalta a sz.t:N. bizottságban való részvétclt Ezen
tulajdonképpen nem is csodálkozunk, hiszen mindannyiójuk Szujó elkötelezett. hú
csatlósai voltak a középvezet6kkel együtt .

Végül pályáztatás "ide-oda", közben a második pályázaton beadott MRP konzor
cioná1is pályázatát jogtalanul érvénytdenítették, majd néhány kft-vezető kezc!em6
nyezésérealáírásokat gyújtöttek, amit aBudapest Holding felé továbbítottak, melyben
szintén azt kérték Gel1aiék, hogy érvénytelenítsék az MRP pályázatát.. Végül 29-en
maradtunk, akik a végsókig kitartva vállaltuk a 90 milliós vételi árat, 4,5 millió el61.eg
'!1eg.fizetésével, valamint 38 milliós kamatot a törlesztés id&zakában közvetlenül az
AVU-nek fizettünk volna meg, kii.k.tatva a bankokat.

A részletfizetésre azért volt szükség, mivel akkor még jelentős jelzáloggal volt
terhelve a kft. még a készletek jelentős részén is az volt, valamint a vezetés akadá
lyoztatva, késleltetve, illetvevolt olyan adat, amit meg sem adott. amita bankokkértek
az E-hitel megadásáhaz.

Ezek figyel~m~vételével a 3 fó meglizottunk 1993. május 3-án tárgyalást kezde
ményezett azAVO Kereskedelmi és Onprivatizáció Igazgatóságán, a részletfi.zetéssel
kapcsolatosan, mivel ez a ptivatizációs technika akkor még ,nem. volt elfogadott. A
tárgyalás eredménnyel zt....ult. nuvel 1993. május 7-én az AVU-nek fent nevezett
osztályán 1073/1/1993. iktató számmal ellátva személyesen vették át Both János
igazgató}írtál, aláírásával ellátva azt az i.ra!ct megbízcttaink, melyben közölve volt.
hogy az AVÜ VezetÓl Értekezleten május 6-án jóváhagytavagyis lehetővé tette, hogy
a Hőtechnika lvffiP-je részletfizetéses konstrukcióban pályázhat.

E végs6 kiállásunkkal tettük lehet6vé azt, hogy Szujó és csapatának kapcsolódó
kft-it elüssük a vételt6l, núvel a KARZOLés aFAJlUviONT Kft-k 26 millióértakarták
a második fordulóban megvenni a Hótechnikát. Ezt a küzdelmet csak azok élték át,
akiknek nemcsak az esze, hanem a szive is együtt dogobott a H&echnikával. A
jelenlegi Vezetők (igazgató. fökönyvel6, számviteli, közgazdasági, kereskedelmi,
műszaki és termelési osztályvezető) sajnos egytől egyig egy sem támogatta a dolgozói
kivásá.rlá.st, hiszen őket éppen ennek megakadályozásáért fizette meg Szujó. majd
Gellai, illetvea Budapest Holding. Rajtukkívül aközépvezetőkis húpartnerek voltak.
valamint néhány f6 a város vezetéséból, a dolgozói tulajdonlás meghiúsításának.

Egyik segít6nk a SZOLORG Szolgáltató Kutató és Szervez6 Vállalat (Budapest,
XIII. Hegedűs Gyulau. 13.). E vállalat igazgatójadr. ZimányiZoltán úrés munkatársai
végig támogatták, segítették az lvffiP-t .

Természetesen elsők között vagyunk, akik az új tulajdonosoknak gratulálunk,
hiszen a mi végső kiállásunk nélkül nehezen, seX biztosan nem jutottak volna
tulajdonhoz. Azon városi, illetve kft. vezetők, kiknek aktív közreműködésével kiala
kult ez a helyzet, gondolkozzanak el és vallják be, hogy nem a város érdekében
cselekedtek Mi 29-en átláttuk, pedig több5égében kétkezi, fizikai termel6 munkások
vagyunk, hogy itt az igazi tét az volt, hogy Gyomaendr6d városa 90 millióval
kevesebbet ér. Ennyivel mindenképpen tartoztunk városunknak.

A 15 fős győztes konzorciumnak, melynek tagjai: Reál Bank, Tüzalk Kft., Meteor
Kft., valamint 12 vidéki magánszemély valóban őszintén gratulálunk nekik, hiszen
képviselómk nc;m ellenük, hanem Szujó, Gdlai, illetve Kft-ik, valamint a Budapest
Holding és az Allami Vagyonügynökség illeték=ivel szemben vívtáka küzdelmet.

Tisztelt polgárok!
A fent leírtakkal kötelességünk volt a város lakóit tájékoztatni, hiszen így nem csak

egy oldalról kapják az irúormációka!. A legutolsó gyúlésünkön a jelenlévők többségi
egyhangú döntése alapján továbbítottuk jelen írásunkat a Szóbeszéd SzeIkesZ!Ós6
géhez.

Gyomaendrőd, 1993. október 12-
Babarik Tibor, Czinczár Gábor, Czinczár István, Braun Márton, Czikkely Imre,

Cserenyecz László, Fekece László, Honwk László, Krammer György, Molnár
Béla, Sóczó Oltó, Darvasi Ferenc, Fülöp Ernő, Kun Lászlóné, Mahovics János.
Szabó János, Farkas Elek, Gellai Málé, Gyuricza Vince, Köles Tibor, Molnár
Mihály, Tóth Géza, Tólh Mihály, Tóth Vilmos. .

U.i: A nevek felsorolásánál 5 név hiányzik. mivel az utolsó órában az ott
található dolgozók úgy döntöttek, nem merik vállalni, hogy nevük a nyilvános
ság előtt szerepeljen. félve az esetleges újabb retorziób..tól.
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A várOSI sportcsarnok
•programja

Megköszönöm mindazoknak a részvétnyilvánítását,
akik az 1993. szeptember l3-án
54 éves korában elhunyt nejcm

SzendreíSándorné(Gyuricza Katalin)
temetésén is megjelentek, >

és fájdnlmunkban osztoztal<.
A gyermekek és az unokák nevében

Szendrei Sándor

r~~1
I ZI l
:~ A PROMINENTBT.
li VÁLLALKOZÓII TANFOL YAMOTszervez I
m középfokú iskolai II
I::i végzettséggelrendelkez4 H

I dejelenleg munka nélkül II
III lévők részére a BÉKÉS I
II MEGYEIMUNKAŰGYI I
li! KÖZPONTANYAGI I
::ii TÁMOGATÁSÁVAL I
o •

.....;•.~:...::....::..:~::....;I A tanfolyam 272 óris, melyb6l a marketingismeretek 125 fi
órás, a munkaeröpiaci tréning 32 óris, ajogi ismeretek 25 ónís, :\1
az adó- és pénzügyi ismeretek pedig 90 órás. r~

;:i: A tanfolyam végzése során szeretnénk a fenti téma.k:ÖrÖkb61 fu
~ az egyéni vállaIkozóvá váltlshoz szükséges ismereteket átadni, ;
~:: illetve későbbi sikeres tevékenységükhöz alapot nyújtani. ~
:!! Az átképzési tanfolyam idópontja - megfelelő számú jelent- @
.:. kező esetén: 1993. november. Időtartama: 14 hét. A képzést
mmunkanapokon napi 4 órában történik. a

.

,:i.:.::::... Érdeklődni: PROMINENT BT. Gyomaendrőd, Kossuth u. f
18. személyesen Szurovecz Mariannál, telefonon: 67/386-479 ~l.. vagy a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségénéllehet.j

..:::::::::~::~:':::::~:::::i::::::~::::::~:::~:::~:::::~~::~~::~::~::::::::::::::::::::::::::~:::::~~~::::~:::::::::::::::::~~~:::::~:::::::::::~:;;:~:~~*~:::::*~~:::::::::::::::::::::::~::::::::::~::*::::::::::».::~:::::::::rJ

Elektor-Kalandor

A Katona József Művelődési
Központ programajánlata

OKTÓBER21.
A szegedi MINI SZINpad el6adásában "Sámson a világ leg

er6sebb hangyája' , című zenés mesejáték a Katona József Mű
vel6dési Központban és a Déryné Művel6dési Házban 3
el6adásban.

OKTÓBER 26. 17.00
A TV-2 műsorából közismert Elektor-kalandor játék nyílvá

nos televíziós adása Gyomaendr6dr61 a művel6dési központból.
A DY-WA kft, a H6technika és Gépipari Kft., a Kner Nyomda
Kft. és a Color-Shop támogatásával.

A TV-felvételt megel6z6en október 20-22. között a helyi
NINTENDO Bajnokságok kerülnek megrendezésre. A három
iskola bajnokai közül kerül ki a gy6ztes, aki a TV-ben játszhat.
A játékra jelentkezhet minden 6-14 év közölt gyennek az isko
lájában meghirdetésre kerü16 id6pontban.

OKTÓBER 26. 19 ÓRAKOR
Korda György és Balázs Klári "Barátok amíg élünk" című

új műsora. Jegyek el6vételben válthatók.

OKTÓBER 29. 20 órától
Feln6tt társastánc tanfolyam indul. Id6tartama l2x2 óra. Be

iratkozás október 28-ig.
október 30-31. Két napos intenzív REIKI-tanfolyam. Jelent

kezni el6zetesen és a helyszínen is lehet.

NOVEMBER 1-5-IG
Jurij N. CSISZTJAKOV professzor, csontkovács, ideg

gyógyás~ rendel 5 napig 10-17 óráig a művel6dési központban.
Az alábbI betegségekkel lehet hozzá fordulni:

nyaki fájdalmak, csont és porcszövet bántalmak, mellkasi
f~jdalmak, asztmatikus tünetek, derékfájdalmak gyógyítása, ge
nncsérvpanaszok megszüntetése.

November l-S-ig 18 Órától intenzív 5 napos ETKA JOGA
NOVEMBER 2.17 ÓRÁTÓL
Kezd6 intenzív angol nyelvtanfolyam indul feln6ttek és gye-

rekek részére. Jelentkezési határid6: 1993. október 31.
november 17. 8 órától
Szobanövényvásár óriási kedvezméImyel.
NOVEMBER 19.

. A Musica Historica együttes komolyzenei koncertje. Közép
Iskolásoknak 10 órától, általános iskolásoknak 11.30 órától.

NOVEMBER 20. Erzsébet-Katalin Bál vacsorával egybekö
tött zenés, műsoros est! Divatbemutató. Asztalfoglalás el6zete
sen november l-t6\ a művel6dési központban.

- Szakképesítést nyújtó kisvállalkozások gazdasági ügyinté
z6je tanfolyam indul november közepét6\ a múvel6dési köz
pontban. Id6tartama: 5 hónap (heti 2x4 óra). Akisvállalkozási
könyvvitelen kívül a hallgatók tanulnak TB, adó, munkaügy
stb.-t. Jelentkezési határid6: november 10. Munkanélkülieknek
a Munkaügyi Központ támogatást ad.

- Várunk jelentkez6ket a szabás-varrás tanfolyamra!
- Továbbra is várunk jelentkez6ket a szakmunkás oklevelct

adó virágköt6 tanfolyamunkra. B6vebb felvilágosítás a műve

16dési központban személyesen vagy a 386-771-es telefonon.
"Életérzések" címmel irodalmi sorozat indul a művel6dési

központban els6ként HOBO el6adásában József Attila művei

b6\ készült összeállítást hallgatnak meg az érdekI6d6k. Id6pont
november ll.

Férfi Kézilabda (mcgyci t. Osz
tály)

Október 31. 9 óra Gyomaendrőd 
Szeghalom

November 3. 9 óra Gyomaendrőd

OMTK
Női röplabda
Október 31. II óra Gyomaendród

- Debreceni Biogal
November 14. II óra Gyomaend

ród - MEAFC
Novcmbc.· l-tilI városi kispályás

labdarugó bajnokság. Neveési díj
csapatonként 5000 fl. Jelentkezése
ket a sponcsarnokban váJjáJ,:.

Tenisztanfolyam gyerckeknk
november l-tól hetente 2 alkalom
mal. Jelentkezés asportcsarnokban.
Oktató: Ronyecz Zoltán

Gyógytorna indul november 6-tól
a sportcsarnokban gyermekek és fel
nőttek részére. szombati és vasárnapi
napokon 14-16 óráig.

Jclcntkezés a gerincbántalmak
ban, légzőszcl"Vi problémákkal
küszködllknck. Lúdtalp- és kondí
cionáló torna. Gyógytornász: La
vászné Drahó Éva

Novcmbcr 27-én S csapat rész
vételével Judo-vc."scny.
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1 darab egycsövi! és l darab bock 12-es

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

ladó 50-es méretI! nó! ruhák és téli ka
bát, valamint 40-es fekete zárt nó! cipó".
Mez6tÚI, Árpád u. 39.

Vadonatúj és régebbi diszko és egyéb
zenék nagy választékban megrendelhe
tők kitl!n6 min6ségben. Kondoros,
Bajcsy u. 24.

PÁNCELTÓKES zongora eladó. Er
dekl6dni: 06-60/384-149

Kitün6 állapotú, alig használt férfi öltö
nyök eladók. Szövet, tükörbársony és
alkalmiak. Mez6túr, Árpád u. 39.

Bontásból származó tégla és faanyag,
valamint radiátorok eladók. Mewtúr
Árpád u. 39. '

Kombi gyermekágy jó állapotban el
adó. Érdekl6dni: Stranszkinéllál a Süte
mény boltban.

8,25x20 radiálköpeny töml6vel (2db),
80sch gyújtógyertyák, Lada olajszl1'r6k
eladók. Erdek16dni: Gyomaendr6d,
Bajcsy u. 56 Tel.: 67/386-318

Többftmkciós babakocsi eladó. Gyo
maendr6d, Vásártéri ltp. 711. Telefon:
386-715

Halottak napjára Krizantén eladó. Gyo
ma, Pet6fi u. 15.

200 literes cefréshordók vannak el
adók. Telefon: 313-082

"APHRODiTE" Társkeres6Szo1gálat
5500 Gyomaendr6d, PF. 91. Bemutat
koz61evél, válaszboriték szükséges.

Szállítószalag tulajdonosok figyelem!
Gumi és ml!anyag szalagok javítását,
végtelenítést vállalom. Javítási anyag
szükséges. Mez6túr, Dobó I. u. 14.

Fémb6l készült házi nyúlketrecek el
adók. Érdekl6dni: délután 17 órától
Gyomaendrod, Szabó E. u. 3.

115 puska eladó, ml!szakival. Telefon:
372-677

Eladó BIO-es Daciaféltengely. Erdek
16dni: 20-22 óra közön a 67-312-753-as
telefonszámon.

Aláírás: "." .
L•••••• _•• _•• _•••• ._•• ••• ····_·_·· __ ~

. .

. .

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

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

Ingyenes az apró!
Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olva

s6knak a lakossági apr6hirdetését, akik azt az alábbi
szelvényen küldik be megjelentetés céljáb61. A szelvé
nyen a megjelölt helyre kell beÚ11i a kívánt szöveget, és
a szelvényt levelezőlapon vagy borítékban kell elküldeni
a következ6 címre: Gyomaendr6d, Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért felelősséget nem vállalunk!

Egyaprohirdetés szövege nem tartaImazhat tizenöt
(15) szónál többet!

Golden és starlcing alma 15 ft/kg áron
kapható. Gyomaendr6d, F6 út 39. szám
alatt vagy az endr6di háztartási boltban.

Fekete-fehér fénykép nagyító-e16hívó
berendezés tartozékokkal olcsón eladó.
Megtekinthet6: Mez6lÚr, Ifj. ltp. 21. ép.
Kálnai. .

Eladó egy Ogniwo tipusú szeneskazán,
videoton személyi s~ítógép tartozé- .
kokkal, játékokkal, egy darab új baba
kocsi. Érdekl6dni: Egri Imre
Dévaványa, Széchenyi u. 47.

B-l 25 kw Tiszaföldvári folyton ég6
kazán, alig használtan eladó. Irányár:
18.000 ferint. Érdeklődni: Páskumi U.

ll. szám alatt.

EGYÉB

Háromég6s. 3 éves gáztl1'zhely palack
kal és 55 Aó-12 V-os új akkumulátor
eladó. Mez6túr, Badár B. u. 4.

Faes21erga, korongfl!rész, köször\! egy
beépítve, és 600-as szalagfl1'rész eladó.
Érdeklődni: Gyomaendr6d, Selyem u.
lll.

Jó állapotban lév6 gyermek íróasztalt
vásárolllék eIfogadhat6 áron. Hunya,
Vörösmarty u. 24.

Alig használt 80 literes fatüulésl! boy
ler eladó. Érdekl6dni: Szarvas, Móricz
u. 3. Telefon: 67/311-128

IBM AT-286, 16 MHz-es 40 MB szá
mítógép monitorral eladó. Érdekl6dni:
386-275-ös telefonszámon.

3x380f220 V diesel 20 kW-es áramfej
les216 eladó. Kerekeken gördül., 6 havi
garanciával,. üzembehelyezéssel, 150 .
ezer forint. Érdekl6dni: Cegléd, pf 4.

Alig használt Briggs motoros Robi 56
os kocsi, ekekapa, ft!nyíró, szivattyú, 40
méter colos öntöz6cs6 eladó. Érdekl6d
ni: Gyomaendr6d, Kölcseyu. 12.

Eladó gombfelvarrógép. és egy ránco
16gépfej. Érdekl6dni: Csabacsl!d, Pet6fi
u.49.

Pályakezd6 vendéglátó szakmával
munkát keres. Makkai Albert Hunya.
Rákóczi u. 21.

Rokkant nyugdíjas félml!szakos állást
keres. Bélteki János Gyoma, Pásztor J.
u.27/1.

Jövedelmez6 otthoni munka, könny\!
másolás. Válaszborítékért tájékoz
tatom.lfj.Jakab Istvánné Mez6lÚr, Pus
kin u. 15.

Olcsón eladó 2 darab olajkályha, 1 da
rab 28-as n6i kerékpár, 1 darab fekete
fehér televízió. Érdekl6dni: Mez6túr,
Toldi u. 6.

Ipari Textima szálvágós varrógép el
adó. Érdeklődni:Szarvas, Deák u. 60.

Jól jövedelmez6 otthoni munka. írás,
másolás! Válaszboritékért tájékoz
tatom. Szarvas. Lehel u. l.

Mellékfoglalkozást ajánlol,- Kevés id6
ráfordítás, jól jövedelmez. Megcúnzen
válaszboritékért tájékoztatót küldök.
Megéri! Gyomaendr6d, Szabó D. u. 2.

Könny\!, jövedelmez6 otthoni munka!
Csoportosan is végezhet6. Megkereshet
4-5 ezer forintot is hetente. Megcímzen
válaszborítékért küldöm tájékoz
tatómaL Gyomaendr6d, Szabó D. u. 2.

Jövedelmez6 otthon végezhet6 munkát
ajánlok. Válaszboritékért tájékoztatom.
Gyomaendr6d. Rózsa F. u. 10/1.

Jól jövedelmez6 munkalehet6séget
ajánlok. szaktudást nem igényeL Vá
laszboritékért tájékoztatom. Gyoma
endrod, Fegyvemek u. 4.

Bármilyen otthon végezhet6 bedolgo
zói munkát vállalok. Varga Katalin,
GyomaendnSd, Vásártéri ltp. 28/A I. 4.

Jövedelmez6 otthoni mtmkát ajánlok
Önnek, mely könnyl1' tiszta másolás.
Válaszboritékért tájékoztatom. Kétpó,
V. kerüleL 8.

29 éves n6 minden n6i Inlmkál elvállal
Mez6tÚI területén. Cún a szerkeszt6
ségben.

; ÁLlAT

MUNKA

Fajtiszta. rövid swr\! német vizsla kis
kutyák reális áron eladók. Érdekl6dni:
Kondoros, Aradi u. 29.

7 darab választási malac eladó. Mez6.
tÚI, 16. út 17.

3 hónapos német juhász lCölykök sl!rg6
sen eladók. Érdekl6dni: Gyomaendr6d,
Sugáru. 4.

64 tartozékokkal eladó. Érdekl6dni:
Gyomaendr6d, Kálvin János u. 2211.

50 Super Zetort keresek. Ár - állapot
megjelöléssel Papp András, Dévavá
nya, Madách u. ll.

öt hónapos kuvasz kan kölyökkutya el
adó vagy elcserélhet6j6szágra, szemes
terményre, kárpótlási jegyre. Telefon:
386-972

Német juhász kölykök, növendékek,
feln6n kutyák törzskönyvvel o1cséo el
adók. Érdekl6dni: ifj. Bohus Béla Szar
vask, Feny6 u. 14.

Videoton TV-Computer eladó. rdek
16dni: Mez6t.úr, Szabadság u. 26. II.
emelet 2/6.

Törzskönyvezett 2 éves fehér n6stény
puli eladó. Árá: 5000 forinL Érdekl6d
ni: Gyomaendr6d, Fáy u. 27.

Törzskönyve7Jett német juhász (rajzo
sak) kiskutyák sl1'rg6sen eladók. Érdek-.
16dni: GyomaendnSd, F6 út 1911.

Háromkerelc:1! Símson motoros 4 q te
herbírású jármI! eladó. Gyomaendr6d,
Vösörmarty u. 23.

Azonnali beköltözéssel ház eladó, 2
szobás, halos, étkez6s. Irányir:
1.200.000 Ft Érdek16dni: Török Imréné
Mez6tÚI, Balassa u. 49.

51-es Simson segédmotor eladó 25 ezer
forintért. Érdekl6dni: Gyomaendr6d,
Csokonai u. 24.

Megkímélt három és fél éves Favoritot
(20000 km) hasonló Marutira cserél
nék. Falra szerelhet6 kirakatszekrény
eladó. Szarvas, Wesselényi u. l.

Diesel NISA kis tehergépkocsi friss
ml!szak.ival reális áron eladó. Érdekl6d
ni: Putnoki Laj% GyomaendrődMun
kácsy u. 20. 16. - után.

Összkomfortos családi ház sl1'rg6sen el
adó. Érdek16dni: Dévaványa, Jókai u.
34.

Gyomaendr6di ví:warti telket kárpótlá
si jegyért veszek. Érdekl6dni: 5650 Me
z6berény, Táncsics u. 38. Drenyovszk.i
Jánosné

JÁRMO

Eladó Rába-IS kistraktor, pótkocsivaI,
ekével, személyautóba gázkarburátor.
Érdekl6dni: Dévaványa, Kossuth u. 9.
Telefon: 229.

Gyomán, 52 négyzetméteres 2 szobás,
erlcélyes 2. emeleti, gázfl!téses örökla
kás eladó. Érdek16dni: VáBártéri ltp.
22/AJ8.

A Pocosban 600 négyszögöl kert kis
házzal, öntözési lehet6séggel kiadó. Ér
dekl6dni: Gyoma, Móricz Zs. u. 9. Ara
nyos Mátyás

Tanya sl!rg6sen eladó, nagy gazdasági
épülettel, a kövesút közvetlen közelé
ben. Érdekl6dni: Mez6tÚI, Fmy. 427.
egész nap.

Sulek-kertben gyümölcsfás vízparti
kert eladó. Érdeklődni: Valah Sándor
Gyomaendrod, Vásártéri ltp. 20/A/8.

Kondoroson 883 négyzetméteres építé
si telep eladó. Érdekl6dni: Kondoros,
Árpád u. 30. Sinkovics János

Jó állapotban lév6 125-ös ETZ Lux
motorlcerékpár, valamint Commodore

520 négyszögöl holtág melleni kert el
adó a Pocosban. Érdekl6dni: Gyoma
endr6d, Fáy u. 14.

Tanya eladó. Irányár: 100.000 Ft.
dekl6dni: Zrinyi Miklós u. 27/1.

HÁZ,LAKÁS
Mez6túron központi fekvéslJ új tet6te
res családi ház eladó. Érdek16dni: Fodor
Dezs6 Mez6túr, IV. u. 18.

Gyomaendr6d, Rákóczi u. 13. szám
alatti bels6 udvari ház fürd6szobávaI, 2
szobával eladó. Irányár: 750.000 FL f:r
dekl6dni: reggel 8 - I7 óráig.

Kövesút mellett i családi ház eladó,
amely üzletnek vagy irodának is alkal
mas. Érdekl6dni: Endr6d, II. ker. 513.

Két szoba konyhás lakás 300 négyszö
göl területtel eladó. Érdekl6dni lehet a
Páskumi u. ll. szám alan - bánnikor.

Összkomfortos családi ház eladó Gyo
maendr6dön, az Álmos u. 10/1. szám
alatL Érdekl6dni: a helysZÚlen.

Vásártéri ·lakÓlelepen 2 szoba, halos
földszinti lakás eladó. Irányár: 850 ezer
forint. Érdek16dni: H6sök u. 28.

1500 négyzetméter telek. parasmázzal
eladó. Gyomaendr6d, Zsák u. 8. Érdek
16dni: 386-402-es telefonszámon.
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Egyes vélemények szerint Gyomaend
rőd fő-ésmellékútjain annyi közlekedési
tábla van, hogy ennél talán csak palacko
zott italok boltjából van több. Az önkor
mányzat üIésén is szóba került az a
lakossági panasz - különösen most az új
piac megnyitása kapcsán -, hogy túl sok
és olykorfölösleges a megállni tilos tábla
az utak mentén. Szerető Béla önkor
mányzati képviselőszerint olcsóbb meg
oldás lenne, ha a város szélén, a bevezető
utaknál a helységnév tábla mellé ki lenne
írva: "Városunkban és várakozni ti·
los! "

Az önkormányzat az érdekelt közleke
dési szervekkel együtt bizottságot kíván
létrehozni, melynek tagjai megvizsgál
ják az eddig elhelyezett közlekedési - el
sősorban tiltó - táblák jogosságát.
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Szép volt fiók!
A gyomaendrődi Vadvirág
gyennek néptáncegyüttes no
vemberi puerto ricoi költségei
hez igyekeztek hozzájárulni a
GYFC Ill-as csapatának labda
rugói, akik jótékony célú mér
kőzésre hívták meg a
Békéscsabai Előre focicsapatál
Az október 12-i mérkőzésen a
jegyárbevételb6l és a tombola
jegyek eladásából n1integy 28
ezer forint gyűlt össze. Az ered
mény: 8-0 az Előre javára. En
nek ellenére: Szép volt fiúk!

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

Deák Ferenc u. 15. szám alatti üzletében munkanapokon 8-18-ig,

szombaton 9-lJ-ig várja kedves vevó1t.

- videofelvételek, (minden témáról), - esküvól sorozat, - igazol

ványképek 1 per alatt (fekete-fehér, szines), - fotocikkek árusítása,

- Avon kozmetikai termékek forgalmazása

Maratoni foci
A gyomaendrődi tornacsarnok
újbóli megnyitása alkalmából
október 8-án délelNt 10 órakor
kezdlJdött az a non-stop kispá
lyás jocimérkőzés, amelyet a
Kner Imre Gimnázium 3.b osztá
lyos fanulói szerveztek. A gimna
zisták a Bethlen mezőgazdasági

iskolát hívták meg ellenjélnek. A
40-40 tanuló jél óránként váltot
ta egymást a pályán, ahol egy
szerre 6-6 fiú kergette a labdát.
Az eredmény 167-89 a gimnázi
umjavára.



Üdvözö)jük testvérvárosunk
Nagyenyed polgárait!

Stimati cetateni aiorasului Aiud!

Bethlen Napok
-Meggyőződésem,hogy a történelmi viharok során oly sok meg

próbáltatást átélt népeinknek szükséges és fontos a múlt értékeinek
megismerése és továbbadása, hiszen a ma embere nem csak a jelen,
hanem a jövő építéséért is felelős. Felelősek vagyunk utódaink
neveléséért, oktatásáért és ennek érdekében minden nemes eszközt
latba kell vetni. Ezt a célt szolgálja a két éve múködő l?ethlen
Alapítvány és a Bethlen Napok rendezvényei -mondta ürdögh
József, a Bethlen Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzakközép- és Szak
munkásképző Iskola idén október 18 és 23 között
immáron ötödik alkalommal rendezte meg - az iskola

névadójára is emlékezve - a Bethlen Napokrendezvénysoroza
tát. Ez a mostani ünnep is volt egyben. Egyrészt, mert október
23-ának emlékét, illetve a köztársaság kikiáltásának évforduló
ját ünnepelte az ország, másrészt mert a Bethlen iskola - évek
óta épülő - nagyenyedi kapcsolatának köszönhetően az erdélyi
város polgármesterének vezetésével az ottani önkormányzat
népes küldöttsége, az enyedi kollégium 30 diákja és az erdélyi
Magyarlapád néptáncosai, valamint a gyomai iskola lengyelor
szági testvériskoláját képviselő Zenon Kosiniak-Kamysz, a
Lengyel Köztársaság Nagykövetségének első titkára is Gyo
maendrőd vendége volt.

A Szóbeszéd októberi számában adtuk hírül, hogy Nagyenye
den dr. Frankó Károly polgármester már a hónap elején aláírta
a testvérvárosi kapcsolatot megerősítő okmányt, melyet most
október 23-án Gyomaendrőd város képviselőtestülete is meg
erősített azon az ünnepi ülésen, melyen a nagyenyedi képvise
lőtestület is részt vett.

A kedves olvasó most a Szó-
Beszéd rendkívüli, s egyben
ünnepi számát tartja a kezében,
s olvashat a Bethlen Napok,
valamint a városi ünnepi ren
dezvényekr61 is. Egyben ajánl
juk a Szó-Beszéd
különkiadását Gyomaendrőd

testvérvárosa, Nagyenyed pol
gárainak is, akiket szeretettel
és tisztelettel üdvözlünk! .

Bethlen István:

l
A n acest an, lntre 18-23 octombrie, Liceul Agricol

Bethlen Gabor din Gyomaendrőd ( Ungaria ), a
organizat pentru a cincea oara sesiunea festiva a

Zilelor Bethlen.
Cu prilejul festivitátilor, la 23 Octombrie, am sfu-bt

torit aniversarea Revolqtiei din 1956 si Preclamarea
Republicü. 1 !

impreun~am sárbátorit cu prieteinü aiudemi. Delega
tia orasului ínfrátit din Aiud a fost condusa de domnul
'l I

Primar Crisan Vasile.
Ín numá:Ul din octombrie al revistei am semnalat

semnarea actului de or~e infratite la Aiud de eatre
domnul Primar dr. Frankó Károly, din partea delegatiei
maghiare, confirrnat si de §edinfa festivá a Consilierilor
din 23 octombrie, la Primaria din Gyomaendrőd, ln
prezenp. Consilierilor oaspe\Í.

In acest numar special,
dedicat sesiunii festive, ci
titorii vor gasi amánunte
despre activitátile Zilelor
Bethlen.

Dedicám acest numar al
revistei Szó-Beszéd ~i 10
cuitorilor or~ului ínfratit
Aiud, dorindu-le sanátatel-si
multáputere de muncá. •

BETHLEN RENDKíVÜLI KIADÁS

"Az MDF-nek minden
esélye megvan arra,
hogy jól szerepeljen

a választ; sokon"
-lia még a hátravévó id6ben a köz
vélemény, a gazdaság, a társadalom
problémáira odafigyelve politizá-

lunk akkor az MDF jól szerepelhet
a választásokon. Ha ezt nem tesz
szük, nagyot bukunk és joggal...

1993. OKTÓBER ÁRA: 18,50

Crisan Vasile levele" .Gyomaendrod lakosaihoz
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Nagyenyed - Gyomaendrőd

"Tudnunk kell egym.ás m.ellett civilizáltan,
jó viszonyban élni..."

a gyomaendr6diek csendes és kellemes
emberek. A gyomaendr6di és az enyedi
emberek temperamentuma - úgy érzem 
hasonló és remélem ez is segíti a két
város kapcsolatát szorosabbra fűzni 
mondta Crisan Vasile Nagyenyed
polgármestere.

- Románia a közelmúltban
lett az Európa Tanács tagja.
Milyen felelősséggeljár ez az ön
országa számára?

- Nem vagyok egy politikus
típus, nem ismerem pontosan az
Európa Parlament igényeit, de
abban biztos vagyok, hogy
Romániának fontos szerepet
kellene játszani e térségben egy
politikai stabilitás kialakítása
érdekében.

- Nagyenyed polgánnestereként
kérem üzenjen a Szó-Beszéden
:~eresztül Gyomaendrőd

polgárainak!
- A polgármesteri hivatal és az

enyedi lakosság, valamint a saját
nevemben egészséget és jólétet
kívánok a gyomaendr6di
polgároknak. Szeretném ha
kapcsolataink el6bb-utóbb olyan
szintre jutn,ának, amelyet mindannyian
elvárunk. Ugy hiszem, hogy nemcsak
városaink vezetése, és iskolái, hanem a
lakosság és a cégek is kialakítják ezt a
kapcsolatot, úgy, hogy a két város polgárai
is gyakrabban találkozhatnának. A
szívélyes vendégfogadáson éreztem, hogy

Nagyenyed polgármesterétól azt kérdeztük, miként értékeli Nagye
nyed és Gyomaendrőd testvérvárosi kapcsolatának létrejöttét, s va
jon mit szólnak ehhez az erdé:yi város lakói. Crisan Vasile
polgármester a következőt válaszolta:

- A keresztényi gondolkodás elve alapj áll
mindannyiunknak egy Istene van, s ha ezt
elfogadjuk, akkor létezik Isten el6tti
egyenl6ség a nemzetek felett. Enyeden
egyébként sohasem voltak konfliktusok
magyarok és románok között.
Gyermekkoromtól kezdve a legtöbb
barátom magyar. Tulajdonképpen a két
nemzet közötti feszültséget csak a korábbi
politika sugallta, s mesterségesen táplálták.
Mi igyekszünk az egyenl6ség elvét
megtartani, s azon vagyunk, hqgy mindenki
számára jólétet biztosítsunk. En egyébként
egyik pártnak sem vagyok a tagja. Az
enyedi önkormányzatnál jó a hangulat, nem
érezteti senki a másikkal, hogy melyik
pártot képviseli. Mindenki a város ügyeit
helyezi el6térbe. S hogy milyen jelent6sége
van a két város kapcsolatának?! A
testvérvárosi kapcsolat a "házassággal
hasonlítható össze, s ha a házasságot kötött
két ember meggy6z6dése szerint jól
választott, akkor ebb 61 csak hasznos
kapcsolat származhat. Most hogy aláírtuk
az okmányt a két város közötti gazdasági
kapcsolat kiépítését is el lehet kezdeni,
hiszen az igazi testvérek egymást segítik.
Bizonyítanunk kell, hogy tudunk egymás
mellett civilizáltan, jó viszonyban élni.

HARANGSZENTELÉS

.. ..
KOSZONET

Október 21-én délel6tt a Beth
len Napok megnyitóján Horváth
János plébános szentelte fel azt a
póhalmi iskolából való régi ha
rarigot, amelyet a katolikus egy
ház ajándékozott a Bethlen

.Gábor mez6gazdasági iskolá
nak.

-Most, amikor e középisko
lai intévnény névadója emlé
kének adózunk, világosságot
gyújtunk a szívekben, hogy

Bethlen Gábor példája legyen
számunkra az újrakezdés és a
hazafiság lángja. Halljuk meg a
harang szavát ma is, és öntsön
szívűnkbe szent örömet az űn

neplésre. Harang! Hirdess bé
két, űnnepet, megbocsátásra
hangold az emberek szívét. A
harang kiváltság, amely össze-

A Szó-Beszéd különkia
dását támogatta a Bethlen
Gábor Mezőgazdasági

SzakmunkásképzőIskola,
a Corvo Bianco Schuch
Bt, aDY-WA Kereske-

köt minket Istennel és egymás
sal. Felszentelendő iskolai ha
rang! Hirdesd a hitet, reményt,
békességet, hogy több legyen a
szivekben a béke, a jóság és
az éltető szeretet öröme 
mondta Horváth János plébá
nos, majd felszentelte az isko
la harangját.

delmi és Szolgáltató Kft.,
a Fortiko Kft., a Matróz
Kft., és a Mobilitás GMK.

A szerkesztőség az 01
vasók nevében is köszöni
a támogatók segítségét.
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CORVO BlANCO Schuch Bt.
divatos nól cipó'k gyártásával foglalkozik!

Termékeiket belkereskedelemben lakossági
ellátásra készítik.

November l-el diszkont cipőüzletnyílik
Endrődön az Apponyi u. 9. szám alatt, ahol férfi,

női, gyermek.:ipöK diszkont áron megvásárolhatók.
Szeretetfel várjuk kedves vásáiIóínkat.

Bethlen gróf: "Jó irányba halad
ez a város" ,

BETHLEN-EXPO
Dr. gróf Bethlen István (MDF) országgyűlési képviselő nyitotta meg a

gyomaendrődi mezőgazdasági iskola által rendezett Bethlen-Expót, amelyen
gyomaendrődi és környékbeli cégek mutatták be tennékeiket Az október 21-én
délután 3 órakor rendezett megnyitón Bethlen István a következo"ket mondta:

"Hölgyeim és Uraim! Számomra nagy megtiszteltetés és öröm volt, bogy
meghivást kaptam a Bethlen-Expo megnyitására. Már negyedik alkalommal

. jáiok ittGyomaendrődön, illetveGyomáo. Minden alkalommal örömmeljövök,
hiszen gyönyörű a táj, a Körösök völgye, s az az érzésem, hogy nagyon jó
irányban halad ez a város, jóllehet az ország és ez a környék is nagy nebézséc

gekkel küzcl. Szükség van az ilyen kezdeményezésekre és ezért örültem, hogy
e kiállítás megnyitójára hívtak.

Nem túlzás, ha azt mondom, hogy gazdaságilag hasonló ma a helyzet mint
Erdélyben volt, amikor Bethlen Gábort megválasztották fejedelemmé. Erdély
igen rossz politikai, kulturális, de elsősorban gazdasági körülmények között élt
akkor. És a fejedelem rövid idő alatt a kulturát, a közoktatást, mint minden
fejl6dés alapját felvirágoztatta Ezt követően Erdély gazdaságát lendítette fel.

Örömmel hallom, hogy itt milyen jelentős cégek állilják ki tennékeiket
Perszen nem nagyságukra nézvejelentősek, hanem abból a szempontból, hogy
milyen fontos munkát végeznek itt a városban, a megyében és az országban.
Bethlen Gábor nemcsak Erdély nyersanyagait aknázta ki, hanem nagy súlyt
helyezett a kereskedelemre is. Gyomaendrőd fekvése ebből a szempontból
annyira kitűnő, hogy a kereskedelem itt is jelentós szerepet játszhalna. Bethlen
Gábor fejedelem hangsúlyozta mezőgazdaság fontosságát, s mondhatom, hogy
a harmadik: évezred küszöbén Magyarországon továbbra is ilmezőgazdaságlesz
a húzóágazat

Hölgyeim és Uraim! Köszönöm önöknek azt:, amit vállalkozó szerepükkel,
munkájukkal Gyomaendrőd, a környék és az ország felvirágoztatásáélt tesmek.
Köszönöm mindazoknak, akik a Bethlen mezőgazdasági iskolában tarútanak,
az áldozatos munkájukat, tudvamilyen nehéz mapedagógusnak lenni... Egyben
biztosíthatom önöket arról, hogy az 1996-<>s Expón az önök városának,
Gyomaendrődnek is helye van" - mondta végül Bethlen István, majd a
vendégekkel, s az érdeklődókkelegyütt megtekintette a kiállítást.
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Szó-Beszéd 1993. október

"Az MDF-nek minden esélye
megvan arra, hogy jól

szerepeljen a választáson"
Dr. gróf Bethlen István (MDF) ország

gyúlési képviselő a Bethlen Napok kereté
ben rendezett Bethlen-Expó megnyitójára
látogatott Gyomaendrődre. A kiállítás
megtekintése utána mezőgazdasági iskola
tornatermében az oktatási intézmény álIó
fogadásra hívta a vendégeket, melyen részt
vett Bethlen István is, akitól a Szó-Beszéd
kért interjút.

- Ön az 1990-es választásokon az MDF
listás jelöltjeként került a parlamentbe, illetve
a politikába. Politikusként és elsősorban köz
gazdászként hogyan érzi ma magát a Magyar
Demokrata Fórumban?

- Az MDF nagyon sokat változott az elmúlt
években.1989-ben amikor azMDF elnöksége
felkért, hogy legyek az MDF nemzetközi,
gazdasági, pénzügyi szakértője, a legnagyobb
örömmel fogadtam el, hiszen a felkérést nagy
megtiszteltetésnek tartottam. 1990-ben az el
nökség kérésére Lezsák Sándorral együtt ve
zettem - talán nem eredménytelenül- az MDF
választási hadjáratát. Ezt követően egy más
politika fogalmazódott meg az MDF-ben,
mint amivel mi ezt a választást megnyertüle

Egyre rosszabbul éreztem magam,
mert az a politika, ami Csurka István nevéhez
fűződött egyre elfogadhatatlanabb volt. Nem
lehet ugyanis érzelemből politizálni. nem le
het a szaktudást pillanatnyi ötletekkel helyet
tesíteni. Szerettem volna, ha az MDF ezt a
harcát sokkal hamarabb megvívja, de legké
sőbb 1992 augusztus 20-a után, amikor Csur
ka tanulmánynak nevezett pamfletje
megjelent. Az volt a vélemény, hogy az MDF
elnöksége egy emberként kell, hogy kiálljon
a miniszterelnök személye mellett, és kellene
a csurkai radikális és tarthatatlan eszméket
elutasítani. Ez azonban nem így történt. Sokan
sokáig taktikáztak. Ma a legnagyobb öröm
mel állapíthatom meg, hogy az MDF el tudott
szakadni Csurkától, és az általa képviselt el
képzelésektől, így a mai MDF megint azt a
polgári, nemzeti, keresztény középutas politi
kát folytatja, ami engem annak idején annyira
vonzott. Nagyon jól érzem magam megint az
MDF-ben.

- Politikusként tehát így vélekedik. On
azonban elsősorban közgazdász és pénzügyi
szakember...

- Igy igaz. Az MDF a szociális piacgazda
ság politikájával nyerte meg a választásokat,
valamint azzal a népszerűtlen ígérettel, hogy
nemzetközi kötelezettségeinknek 100 száza
lékosan, időben eleget fogunk tenni, tehát

visszafizetjük a kommunista rendszer által
felvett 22 milliárd dolláros külföldi adósság
halmazt. Ezzel szemben a kormány megalakí
tása után ismét az a fajta gazdaságpolitika
került előtérbe, amelyet már tulajdonképpen
az utolsó kommunista kormányok is mint
helytelen, megbukott politikát ismertek fel,
azaz a pénzügyi restrikciós politika. Nos, ez
került 1990-92-ben előtérbe, s én ezt ugyan
többedmagammal is elleneztem, vereséget
szenvedtem. Ezért természetesen visszahú
zódtam. A történelmi igazsághoz tartozik,
hogy az a Kupa Mihály, akit én éppen ezért a
restrikciós politikáért nyilvánosan is támad
tam, minisztersége utolsó hónapjaiban felis-

merte azt, hogy a magyar gazdaságot nem
visszafogni, hanem igen is tárnogatni
kell. Kupa az utolsó néhány hónapjában szá
momra is elfogadható, jó pénzügypolitikát
folytatott. Az azóta eltelt időben Szabó Iván
pénzügyminisztersége és Szabó Tamás priva
tizációs minisztersége alatt ez a felismerés
került a hazai gazdaság- és pénzügypolitika
előterébe.Magyarán, hogy nem szabad agyo
nütni a magyar gazdaságot egy stabilizációs,
egy restrikciós pénzügyi politikával. A leg
utóbbi egy évben azt a gazdaságpolitikát foly
tatj uk, amiért én 1989-90-ben harcoltam, s így
most már mint szakember is nagyon jól érzem
magam az MDF-ben és egyetértek a kormány
jelenlegi gazdasági és pénzügyi politikájával.

- Ha ma lennének a választások milyen
esélyt jósolna az MDF-nek?

- Igaza lenne a választók többségének, ha
ma nem az MDF-re szavazna. Ennek oka,
hogy nem volt jó a csurkai vonal, nem volt az
elmúlt kettő, kettő és fél évben helyes a gaz
daságpolitikánk. Ugyanakkor - hadd hivat
kozzak nemzetközi példákra - ha 45 év után
történt egy ilyen alapvető változás, akkor az
elsőkormány feladata majdhogy nem ember
felettibb. Az első kormány nagyon sok hibát
követ el, amelyik valóban objektíven hiba,
vagy legalábbis is szubjektíven hibának tűnik.

Azt hiszen, hogy ez a mai magyar kormány az
én nagyon nyíltkritikámellenére semkövetett
el több hibát, mint például a német csoda
megalapozójának Konrad Adenauer-nak a
kormánya. Azt gondolom, hogy ha a még
hátralévőidőben a magyar közvéleményre, a
gazdaságra és a társadalom problémáira oda
figyelve politizálunk, akkor minden esélyünk
meg van arra, hogy jól szerepeljünk a válasz
tásokon. Ha ezt nem tesszük, nagyot bukunk
és joggal bukunk nagyot. Mert ez esetben a

választóinknak lesz igazuk, ha úgy találják,
hogy azt az óriási esélyt, amit nekünk 1990
ben megadtak, nem használtuk ki, azzal nem
éltünk...

- Persze a többi pártra is érdemesfigyelni.
Mit szól ön a Fidesz növekvő népszerűségé

hez, amit a közvéleménykutatások hétről-hét

re megerősítenek.

- Óriási a különbség a hetente-havonta
megjelenőközvéleménykutatások eredménye
és a valóság között. Megjegyzem, hogy egyet
len időközi választáson a Fidesz nem hogya
közvéleménykutatások által jelzett 50, de még
csak az 5 százalékot sem érte el. Ha ma lenne
választás, a Fidesz nyerne, de messze nem
annyit, amennyit a pártvezetés sugall, vagy
mint ezt a közvéleménykutatások jelzik. A
Fidesznek lehetősége van arra, hogy a 94-es
választásokonjobban szerepeljen, mint 1990
ben. Ám hogya legerősebb párt, vagy csak
döntő tényező is legyen, semmi esélyt nem
látok abban az esetben, ha az MDF és a vele
együtt jelenleg kormányzó két párt egy való-

ban jobb politikát folytat.
- Mi a véleménye a másik nagyesélyesnek

hirdetett pártról a szocialistákról?
- A Magyar Szocialista Párt állandóan arra

hivatkozik, hogy egy szociáldemokrata poli
tikát folytató balközép demokratikus párt,
amit én örömmel elfogadnék. A baj csak az,
hogy az MSZP az MSZMPjogutódjának nyíl
vánította magát. Nem akarom feltételezni azt,
hogy ezt azért tette, hogy az MSZMP óriási
vagyonát örökölje. Nem akarom feltételezni
ezt a valóban nem túlságosan erős szellemi
beállítottságra valló politikát, már mint hogy
csak a gazdasági előnyöket akarják élvezni.
Az MSZP-nek először be kell bizonyítania,
hogy egy igazi demokratikus párt. Ezt mon
dom akkor, amikor a mai MSZP-n belül na
gyon sok komoly embert és szellemi
demokratikus irányzatot ismerek el. De a párt
összességében három év után még nem tudta
bebizonyítani, hogy valóban demokratikus
párt, vagy pedig mégiscsak az MSZMP jogu
tódja, mint ahogy azt hivatalosan közölték. De
ha ma lenne a választás az MSZP nyerne, de
megint csak messze nem annyit, mint azt Hom
Gyula pártelnök, vagy a többiek gondolják.
Hogy 1994. májusában a szocialisták milyen
eredményt fognak elérni, az megint elsősor

ban rajtunk, a mai kormányzópártokon mú
lik...

Homok Emő
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Raskó
a mezőgazdasá9ról

és az oktatásrol

A kormány a fölöslegessé váló
munkaerőkibocsátását igyekszik
lassítani. Azokat a kény
szerűségből mezőgazdasági

munkanélkülivé lett embereket,
akik vállalkozni akarna.1< 200
ezer forint induló segélyt, illetve
pontosabban kamat nélküli, 4
éven belül visszafizetendőhitelt
vehetnek igénybe. Ezzel a 200
ezer forinttal a vállalkozni aka
ró gazdálkodó beszállhatareor
ganizációs pályázatba, de a
mezőgazdasági fejlesztési alap
hoz is fordulhat támogatásért, s
ez az említett 200 ezer forint saját
erőként beszámítható. E célra
egyébként még erre az évre 500
millió forint áll rendelkezésre, s
a program jövőre is folytatódik.
Akiket mindez érdekel, azok a
megyei munkaügyi központok
nál jelentkezbetnek, akár úgy is,
hogy többen összeállnak gazda
sági társaságot létrehozva. Ter
mészetesen minivál1alkozásokat,
hobbikertészetet a tárca oem tud
támogatni.

Az államtitkár szerint egy tej
termelésre szakosodott vállalko
zásná! minimum 25 tehénre van
szükség. Ennek a beruházási
vonzata 6-7 millió forint. A ser
téstartásban évente minimum
200 hízót le kell adni ahboz, bogy
abból egy család meg tudjon élni.

Raskó György államtitkár az
előadását követően megtekintet
te a Bethlen iskola tangazdasá
gát, s arról, valamint az oktatási
intézményben folyó munkáról
elismerőennyilatkozott.

Anyukák, apukák,
nagymamák, nagypapák figyelem!

A Mikulás házhoz megy!

Keressék Ciberé/!

legyenek, akik egy konkrét tevé
kenységet magas színvonalon is
mernek és művelnek. A képzést
tehát ilyen irányban is erősíteni

kell. A mezőgazdasági tárca
ugyanakkor bízik abban is, hogy
fokozatosan teret nyernek az
egyéni, családi vállalkozások is.
Ezért átfogó képességekkel bíró
képzésre is szükség van már.

- Nyugat-Európában is csak
azok a családi farmok tudnak
fennmaradni, ahol a gazda nem
csak a sertéstartáshoz, vagy a tej
termeléshez ért, hanem a
számvitelhez, a kereskedelem
hez, a kömyezetvédelemhez és
ezer más dologhoz is...

- A tsz-ek, állami gazdaságok
átalakulása most zajlik. A szövet
kezetek kényszerűségből eloöb
utóbb gazdasági társaságokká
alakulnak át. Itt kitűnő mene
dzserekre és nagyon kevés jól
képzett szakmunkásra van szük
ség. Éppen ezért a mezőgazdaság
még jelentős mennyiségű mun
kaerőt fog kibocsátani - figyel
meztetett az államtitkár és újra a
volt NDK-t említette, ahol még
1990-ben 780 ezer főfoglalkozá

sú polgár dolgozott a mezőgazda
ságban, ma viszont már csak 157
ezren termelnek ugyanannyi
mennyiséget. A volt kelet-német
területeken néhány éven belül ez
a szám 100 ezerre fog csökkenni.
A statisztika szerint ma Magyar
országon 320ezerfőfoglalkozású

mezőgazdaságidolgozó van, s az
ezredfordulóra alig 200 ezer do1
gozóra lesz szükség.

Raskó államtitkár és Csoma Antal
a Körösi Halászati Szövetkezet elnöke

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

Raskó György egy példával is
élt. Mint mondta Hollandiában
több milliárd dolláros termelés
folyik úgy, hogy termőföldet

igénybe sem vesznek hozzá. Az
ottani zöldségtermelés jelentős

része ugyanis gyakorlatilag föld
nélkül, különféle koncentrátu
mok és segédanyagok felhaszná
lásával történik.

- Ám ehhez rendkívül nagy
szakmai tudás szükséges, s ez a
fejlődés motoIja. Körülbelül tíz
év mire Magyarország teljes jogú
tagja lesz a Közös Piacnak, de ez
a tíz év rendkívül rövid idő. Na
gyon sok a teendő: jogi, gazdasá
gi, technológiai téren való
lemaradásunkat csak tudatosan
lehet behoznunk. Persze a Közös
Piaci csatlakozás senkit ne tölt
sön el hurráoptimizmussal, hi
szen ettől a mi piaci pozíciónk
semmivelsemfogjavulni. A csat
lakozásnak egyik eredménye az
lesz majd, hogy a nyugati áruk
még inkább elárasztanak bennün~

ket, mint ahogy az a volt NDK
ban is történt. A jövőkép lehet,
hogy kissé sötétnek tűnik, de egy
ben nagy kihívás is, amelyre fel
kell készülni, s ezt az iskolákban
kell elkezdeni - mondta Raskó.

Az oktatással kapcsolatban
szólt arról is, hogy jó ideig meg
marad még a nagyüzemi, a köze
pes és a kisüzemi gazdálkodás. A
nagyüzemi termelés megkövete
li, hogy olyan szakmunkások is

Esztétikus kivitel- kiváló minőség - üzembizton
ság - jó hatásfok!

Ez a fűtóberendezés egy kipróbált konstrukció,
amely a jelenlegi legkorszerúbb automatikák és
gázégő felhasználásával készült.

Kellemes meleget kíván Önnek a DY-WA Kft.
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. Tel/fax: 67/386-479

A Bethlen Napok rendezvénye
inek keretében október 22-én déle
lőtt Raskó György, a
Földművelésügyi Minisztérium ál
lamtitkára a gyomaendrődi mező

gazdasági iskolában tartott
előadást, s beszélt többek között a
magyar mezőgazdaság jövőjéről.

Raskó György elmondta, hogy
a magyar gazdaság néhány év
múlva csatlakozik a Közös Piac
hoz, ahol nemcsak az ipar, hanem
a mezőgazdaság is világszínvo
nalon dolgozik és termel, s az ot
tani gazdák teljesítménye is jóval
nagyobb a hazai termelőkébez vi
szonyítva.

- Hogy őket utoléIjük nagyon
fontos, hogy a lehető leggyor
sabban és a legmagasabb színvo
nalon az iskolákban elsajátítsák a
tanulók azokat a technológiai és
közgazdasági ismereteket, ame
lyek szükségesek ahhoz, hogya
magyar mezőgazdaság hosszú tá
von versenyképes legyen. A me
zőgazdaság biológiai alapjai
olyan hihetetlen mértékben fej
lődnek, amely egyre kevésbé te
szi a mezőgazdálkodást,

éghajlati, természeti viszonyok
nak kiszolgáltatottá. Csak a szak
mai tudás és egy magas technikai
színvonaion folyó termelés tudja
minimalizálni azokat a kockáza
tokat, amelyek egy hagyományos
termelésben mindig jelentkez
nek...

L J
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Ujraavatták Gyoma címerét

A tanfolyamot a külkereskedelmi szakképzést tanusító
szakvizsgáról és tanfolyamokról szóló 4/1993. (II. 25.)
NGKM rendelet alapján szervezzük.

A Békés Megyei KISOSZ és a MIKOSZOFT Bt. érettségi
vel rendelkezó'k számára külkereskedelmi ügyintézői szak
tanfolyamot és szakvizsgát szervez Szarvason.
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Orömmel és hálával tölt el az
hogy felavathatom és leleplezhe
tem ezt a címert, amelyik előttünk

van. Ennek eredetijét ez épít
ménnyel együtt Papp Zsigmond
építette 1936-ban. Papp Zsig
mond e város szülötte. Papp
Zsigmond a zseni polihisztor, a
református egyház presbitere
ként is oly sokat tett e város szép
ségéért. Vésője alall az élettelen
kőés fa életre kelt. Az abban gyö
nyörködő! mindig lenyűgözte.

KÓDe véste a város címerét, ame
lyet barbár módon leverettek
egykor. De most egy ma még ta
lán kevesek által ismert művész
Szonda István pedagógus díszítő

szobrász gondos aprólékosság
gal újra elkészítette. Elismerés és
köszönet érte. E címer ne csak
alkotójának emlékét őrizze, ha
nem azokat akiket Gyoma szüló'
helye, vagy otthona újra és újra
arra késztesse, hogy ezt a helyet,
amely őseink öröke mindenkor
szeressék és védjék.

Legyen hát ez a hely az, ahol
évről évre fejet hajtunk és tisztel
günk mindazok emléke előtt, akik
életüket áldozták a hazáért, egy
boldog, békés jövőért. S tegyen
erőssé és testvérré mindenkit,
akik e címerre, mint sajátjukra
néznek boldog büszkeséggel.. "

A beszédet követően koszorú
kat helyeztek el a Hősök EmIék
művénél, majd a program 17
órakor a Református templom
ban folytatódott, ahol Botkáné
Égető Mária orgonaművész és
Bánhegyi László trombitamű

vész adott az ünnephez méltó
hangversenyt, melyen részt vet
tek a nagyenyedi vendégek is.

zúztak mindent.
Ám ez a nap mégis
pirosbetűs ma
radt. A pesti mun
kások és
gyermekek vére,
vagy szerte az or
szágban internált,
bebörtönzött és
összevert emberek
fájdalma és köny
nye örökre pirosra
festette azt aforra
dalmat. Nem tud
ták befeketíteni a
forradalmat és ha
zát eláruló, szovjet
tankokat behívó,
vagy az újra köpö
nyeget fordító és a
forradalmat ellen
forradalomnak kikiáltók sem.
Mert ami akkor elkezdődött az
tovább folytatódott.

Bár csupán idő kérdése volt a
teljes győzelem. Nem is volt hát
hiábavaló a kiontott vér, mert
igaz hogy hosszú időtelt el, 33 év
után szabaddá vált az ország.
Még akkor is, ha e szabadságból
nem tudtunk az elmúlt néhány év
alatt úgy élni, ahogy reméltük.

Abból a mélységbó7 amelyben
voltunk, nem lehet egyik napról a
másikra felemelkedni. Elsősor

ban azért mert a hatalomhozju
tók egyéni érdekeiket, hasznukat
keresték, s nem ezét a népét. Igaz,
hogy szegényen 4s kifosztottan
indultunk, s nehezen is haladunk,
de mégis van remény. Mert e
mostani és mindenkori szegény
ségünkben is van egy gazdagsá
gunk. Az, hogy magyarok
vagyunk! Ahogy ezt mondta Cso
óri Sándor is. Ez akkor lehet
erősségünk és gazdagságunk, ha
megmutatjuk e világnak, hogy
minden jó szándékkal közeledő,

vagy velünk örömben osztozó,
együtt ünneplőtbe tudunkfogad
ni és össze tudunkfogni. Ha arra
törekszünk, hogya világ élvona
lába keTÜljünk emberségben, sze
retetben, összefogásban, nem
pedig ügyeskedésben, irígység
ben, alkoho~izmusban és öngyil
kosságban. Őrizzük hátaz 1956-os
forradalom emlékét büszkén, mert
annak a forradalomnak győzelme

és eredménye, hogya megsztilló
szovjet hadseregnek is el kellett
hagynia - reméljük örökre - orszá
gunkat, hogy kikiálthatták 4 éve
ezen a napon a független Magyar
Köztársaságot.

(Jrizzük az elesettek és meg
nyomorítottak emlékét szívünk
ben örök hálával és kegyelettel.

Szó-Beszéd

országban, s itt ebben a mi kis
városunkban is, városunk létszá
mához képest aránylag kevesen
ünnepelik ezt. Reméljük, hogy az
azóta született és felnőtt generá
ciók is mind többen megtudják,
hogy milyen nagy és nemes ese
mény volt az a forradalom. Egy
olyan kezdet volt az, amely meg
sebzett és megrendített egy világ
birodalmat. Piros betűs

ünnepnap, mert egy maroknyi
nép szívéből törtfel egy vágy, egy
mindent elsöprő erő, mely sza
badságot kért. Mert ez a lelki és
szellemi gúzsba kötött és tartott
nép akkor világgá kiáltotta: elég!

Elég a diktatúrából, elég afél
elembóí' S néhány napon át vi
rágzott és ragyogott a még
remegő szivekben is cl remény,
hogy szabadgondolkodni és szól
ni. Hogy lehet a jövendő ifjúsá
gának reményteljes jövőt

álmodni.
De oly rövid ideig élhetett ak

kor a remény és öröme bennünk,
mert a tankok ésfegyverek össze-

1956 -1993
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Az oktatás időtartama: 20 hét.
A tanfolyam összes óraszáma 240.

Foglalkozások heti 2 alkalommal a délutáni órákban.

Tandíj: 45 OOO Ft.
Részletfizetési Iehetóséggel!

Jelentkezéskor befizetendó összeg 10 OOO Ft.

Azoknak ajelentkezó'knek, akik munkanélküliek képzési tá
mogatásban részesűlnek, tandíj eló1eget nem kellfizetni.

Jelentkezés:
MlKOSZOFT BT. Szarvas, Szabadság u. 30. L em. 5.

Telefon/fax.: (67) 321-117
Postacím: 5541 Szarvas, Pf.: 59

Október 22-én Gyomán az
országzászlónál az ünnepi
megemlékezésen mondott be
szédet Sipos Tas Töhötöm re
formátus lelkész, s egyben
újraavatta az országzászló szó
székén elhelyezett régi gyomai
címert Az alábbiakban Sipos
Tas Töhötöm ünnepi beszédét
olvashatják:

" Tisvelt ünneplőhallgatóság!
A magasba emelkedő nemzeti

lobogónk ünnepet hirdet,ünne
pelni hív. Megemlékezünk 1956.
október 23-a dicső forrada
lmáról. Azután ezen a napon ki
áltották ki a független Magyar
Köztársaságot 1989-ben. És
most érkeztünk ahhoz az ünnepi
órához is, amikor erről az emel
vényről amelyen állok a levert
gyomai címert újravésett, helyre
állított alkotását leleplezzük.

1956 október 23-a a magyar
és - nem túlzás azt állítani - a
világ történelmének is piros be
tűs napja. Még akkor is állítha
tom ezt, ha ma még ebben a kis

KERESKEDELMI.. / //

U YINTEZO
SZAKTANFOLYAM

SZARVASON
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Levél Gyomaendrőd lakosaihoz !

Folytatni kell...
...a következ6 években is a Bethlen Napokat. Nagyra érté

kelem ezt a kezdeményezést és tisztelet mindazoknak - külö
nösen az iskola pedag6gusainak, s köztük Gubucz J6zsef
igazgatónak - akik ezt a jelent6s rendezvényt létrehozták. E
kezdeményezést tovább kell fejleszteni, s a gyomaendr6di
válla!kozóknak üzenem, hogy összefogásunkkal segítsük ezt
ahagyományteremt6iskolai kezdeményezést. Gyomaendr6d
boldogulásához ugy tudunk hozzájárulni, ha mi vállaikozók
segítjük egymást, példát mutatva és értéket teremtve ezzel is
a felnövekv6 nemzedéknek - mondta Fodor István, a FOR
TIKO Kft. ügyvezet6je.

Kedves Testvéreim!
Bethlen Gábor szelleme itt

lebegett felettünk, és a nagy
Fejedelem is biztosan elége
detten szemlélte eszméinek
megvalósulását.

Ebben a zűrös világban
Gyomaendr6d ezekben a na
pokban a békesség, a boldog
ság, a reménység szigete volt
számunkra. Testvérekre, igazi
szeret6, nemes lelkű testvé
rekre találtunk, és íme bebizo
nyosodott, hogy a j6, az
emberi, a barátság is tud gy6z
ni, nemcsak az er6szak és
gyúlölet.

Bethlen Gábor neve kap
csolta össze immár közel há
rom éve a Nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégiumot,
Erdély 6si iskoláját, és a gyo
maendr6di Bethlen Gábor
Mez6gazdasági Szakközépis
kolát. Az iskola vezet6sége,
Gubucz József, Kovács Ká
roly tanári testülete, Krizmai
Jen6 az enyedi Bethlen Kollé
gium igazgatója, a Bethlen
Gábor Alapítvány elnöke 
Ördögh József, és gazdasági
szakemberünk - Fülöp Simon
összefogása, lelkes hozzáállá
sa és támogatása tette lehet6vé
a két iskola tanárainak, tanu
lóinak találkozását úgy Na
gyenyeden, mint
Gyomaendr6dön.

Ezt a barátságot karolták fel
városaink polgármesterei,

majd önkormányzati képvise
lÓl, és íme egy megvalósult
álom - megszületett a két vá
ros közötti testvérkapcsolat,
írásos dokumentummal is
megpecsételve.

Els6 lépésként Gyomaend
r6d Város polgármestere dr.
Frankó Károly vezetésével a
képvisel6testület tagjai meg
tisztelték jelenlétükkel váro
sunk 700 éves fennállásának
évfordulóját. Jó volt együtt
ünnepelni, és megismertetni a
Nyugati-Kárpátok lábánál és
a Maros ölelésében elhelyez
ked6 városunkat, megvalósí
tásainkat, gondjainkat.

És most, és itt október 22
23-án az Önök meghivására
ismét együtt ünnepeltünk.
Még a nap is nekünk ragyo
gott, hogy teljes 6szi pompá
jában ismerkedjünk a
várossal, óvodáival, iskolái
val, létesítményeivel, üzlet
embereivel, önkormányzati
képvisel6ivel, lakosságával.
A ránk sugárzó szeretet fényé
ben úgy érezzük testvérekre
találtunk, és e kapcsolat, ba
rátság megtelik tartalommal,
ha sikerül megfognunk egy
más kezét, és nem is eresszük
azt el. Tanulnunk kell egy
mástól, segítenünk kell egy
mást, vigyáznunk egymásra,
és akkor talán szebb lesz
mindnyájunk élete. Ez az els6
bátortalan lépés szilárddá, ha-

tározottá, férfiassá kell váljon
mindkét nép részér61, és akkor
ez a két kis város bebizonyí
totta, hogy nincsenek lehetet
~enek, mindent meg lehet
valósítani, csak akarni kell!
Mi ezt mindannyian akartuk,
és íme er6feszítéseinknek
meg van a gyümölcse.

Csodálatos élmény volt itt
együtt lenni, ünnepelni, be
szélgetni. Köszönet a város
vezet6ségének, munkaközös
ségének, képvisel6testületé
nek, lakosságának ezért a
meleg, testvéri fogadtatásért.
Ezeket a napokat legszebb
emlékünk között fogjuk meg
6rizni, dédelgetni, mert felejt
hetetlenek számunkra.

Reméljük, hogy mi is viszo
nozni tudjuk ezt a meleg fo
gadtatást, vendégszeretetet!

Szeretettel várjuk új barátain
kat, testvéreinket Erdély szí- .
vébe, a világ közepébe, az 6si
iskola fellegvárába - Nagye
nyedre. És ha már úgy érez
tem, Bethlen Gábor
elégedetten szemlélné ezt a ta-

o lálkozást, ezt a szemünk láttá
ra szárba szökken6 igaz
barátságot; hadd búcsúzzak it

nagy Fejedelem szavaival, ki
vánva a város lakóinak er6t,
egészséget, békességet, bo!
dogságot:

"H", isten velünk, kicsoda
ellenünk!"

Hálás tisztelettel mindenért.
amit értünk tettek:

Az Enyed Városi Önkor
mányzat nevében: prof Cri
san Vasile polgármester
Nagyenyed

Az Alföld
B~t9rgyár

markaboltot
nyitott Endrődön

a volt mozi épületében
a Dávid Bútorboltban.

Az Alföld Bútorgyár termékeire
a márkabolt

10 % árengedményt ad!

Szekrénysorok, ülőgarnitúrák,
ebédlők, kiegészítő bútorok.

Alföld Bútorgyár Márkaboltja
Gyomaendrőd, Blaha u. 1.

Telefon: 671386-262
Dr. Frankó, Csák György pedagógus és az enyedi polgármester
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.. .még táncra is perdültek a
vendégek október 23-án este
Gyornán a Békéscsabai Köz
úti Igazgatóság üdül6jében
rendezett fogadáson amikor a
hangulat a tet6fokára hágott.
Ahogy az ilyenkor lenni szo
kott, fogyott a pálinka, a pezs
g6 és a sör. A városunk által
rendezett fogadáson résztvett
Mircea-Joan Popu, bukaresti
Parasztpárti szenátor és Deme
Zollán országgyűlési képvi
se16 is. S, hogy városunk ven
dégeijól érezték magukat, azt
képeink is tanúsítják... Szerető Béla képviselőötven popsisít ajándékozott az enyedi vendégeknek, melyet dr. Frankó adott át

A bajuszos úr Mircea-Ioan
Popu bukaresti szenátor Egy vidám társaság. A jobb oldalon Fülöp Simon enyedi

váUalkozó

:=:-"'Y"...:·;.;.:·:·:-:-»:-:·»»»:·;..:·:-:-:·:-;·;·:-:·;·:·:o;·:-x·;·:-:-:-x·;·:·:-::-."»:"»»:.:.:-:-:-.--.:-~

:: ~
.j ~

~ FITNESS SZALON I
~ ENDRŐDÖN {

:; A SWlfB~~TÓI

- SZOLÁRIUM
- MÉLYMELEG

FOGYASZTÓ
- KONDICIONÁLÓ

GÉPEK

Nyitás:
NOVEMBER 6- án .

~~~J

GeUai alpolgármester és Deme Zoltán

Hirdetésfelvétel
67/386-479

Testvérvárosi kapcsolat táncban elbeszélve
, FOGGETLEN VÁROSI HAVILAP KIadJa: a Rekline Studió

~
sza Felelősszerkesztő: Felelős kiadó: Homok Ernő

_ Homok Ernő KészQlI:
, Szerkesztőség: Gyomai Kner Nyomda Kft.

ESZED
5500 Gyomaendród, Ogyv9zetől~azgató:
Kossuth u. 18. Papp LaJos
Tel/fax.: 386-479 ISSN: 1215-8623



A Vadvirág Puerto Ricoban

Különösebb gond nélkül november 22-én délután fél ötkor hazaérkezett Puerto
Ricoból a Gyomaendrődi Vadvirág Gyermeknéptánceggyüttes. A 26 gyermek és

- kísérőik november 10-én reggel 7 órakor indultak a Ferihegyi reptérről a
tengerentúli szigetországba és Frankfurt. New York érintésével nov. ll-én.
helyi idő szerint este 22 óra IS perckor érkeztek San Juanba. A gyerekek helybéli
családoknál. a 8 felnőtt kísérő pedig egy tengerparti kemping faházában kapott
szállást.

AzAmerika felfedezésének 500. évfordulójaalkalmából Gyermek Néptánc
Világfesztiválon Európát a magyarokon kívül az orosz, a bolgár. a lengyel.
valamint azolasz. a francia. aluxemburgi. a svéd gyermektáncosok képviselték.
Ezenkivül a boliviai. kolumbiai, venezuelai. mexikói, costa ricai, az indiai és
természetesen a helybéli táncosok is a meghívottak között voltak. A tánccso
portok körbeutazták a szigetországot és négy városban, illetveakömyéken lévő

településeken a gyomaendrődiek összesen 11 alkalommal léptek színpadra.
- A közönség leginkább a botos. üveges táncainkat értékelte, de - érthetően 

igazán a latin-amerikai táncok láttánjöttek tűzbe.- tudtuk meg MegyerinéCsapó
Ildikótól a művelődési központ vezetőjétől.

- Kissé szervezetlennek tűnt számunkra a fesztivál, sok volt a csúszás, sokat
kellett várakozni, de mindez talán a vendéglátó nép habitusából adódott. Persze
minden lezajlott. volt fellépés, ebéd, vacsora, szállás. csak általában nem akkor
és ott. ahol az európai ember várta. Egyébként pedig csak most érezhette igazán
mindenki az idegennyelv tudásának hiányát, hogy mit jelent az, amikor valaki
lizezer kilóméternyire egy kukkot sem ért a vendéglátó ország nyelvén. Az
bizon yos. hogy hasonló utakra sokkal felkészültebben kell elindulni. válogatási
szempont lesz azon túl. hogy ki milyen jól táncol. hogy tud-e idegennyelvet
valamilyen szinten, milyen az intelligenciálja, mennyire gondos környezetével
és önmagával szemben.- mondta a hazaérkezést követően Megyeriné Csapó
Ildikó igazgatónő.

2. ÉVF. 11. SZÁM 1993. NOVEMBER ÁRA: 27,50 FT

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

A vissdérés jelképe: faültctés San Juan városi parkjában

A Vadvirág Táncegyüttes támogatói
Andor Károly, Békés Megyei Vízművek Rt, Bethlen Alapítvány.
Bútoripari Szövetkezet CONO Bianco Schuk BT. DYWA Kft, Enci.
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet EXP9 (Budapest), Gyomai
Kner Nyomda Kft., Gyomaendrőd Város Onkormónyzata, Gyo
maszolg Kft., Hornimpex (Budapest), Hőtechnika és GéRipari Kft.
Ipari Minisztérium, Körös Bútoripari Kft., Körösi Keltető és trtékesítő
Közös Vállalat Körösi Sütő- és tdesipari Vállalat. Körösmenti Va
dásztársaság, Lakatos Nyomda Kft., Matróz Kft., Országos Idegen
forgalmi Hivatal, OTP Kereskedelmi Bank RT. (Békéscsaba),
Raichle Sport Kft., Sportkör Szabó Ipari Szövetkezet. Széchenyi
Vqdásztársaság, THERMIX Epítőipari és Szolgáltató Szövetkezet
MAV Petőfi Sándor MűvelődésiHáz (Sz~ged).

MEGHÍVÓ
a mezőtúri BÖRZENAPRA, amely 1993. december Il-én 8-15

óráig lesz Mezőtúrona Közösségi Házban. A környékbeli települések
vállalkozóinak termékei között részt vesz a gyomaendr6di DY-WA
Kft. Kiváló Áruk Fóruma emblémával kitüntetett és a III. Kelet-Nyu
gat Nemzetközi Kiállítás és Vásár különdíj ával elismert Szikra GS
gázkazán termékével is. Kérem jöjjön el. vásároljon is és mondja el
ötleteit egy színvonalasabb tavaszi vásár létrehozása érdekében. amit
már a világkiállításhoz való csatlakozás jegyében szervezünk. Tisz
telettel várom Önöket: Timár Miklós .,Oszi" vállalkozó Mezótúr
Földvári út 251II!. Tel.: 920 (üzenetrögzítol

A paradicsotn árát netn fizetik ki
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Ágnes, Fenákel Judit, Határ
Gy6z6, Márton Klára, Szilá
gyi Ferenc gyomai és endr6di
születésű írók, költ(j]c, publi
cisták mellett városunk tehát
új szerzőt, tehetséget köszönt
het.

Balogh Tamás most újságírónak készül

E sz~1 vény feJmutatója 10% kedvezménnyel vásárolhat
az Edenkert Zöldség-Gyümölcs Kereskedésben
Gyomán a Kossuth u. 18. szám alatt.

mondja Balogh Tamás, aki
most a sikeres érettségi után
Szegeden a J6zsef Attila Tu
dományegyetem Bölcsészka
rán az újságíró szakon tanulja
a zsurnalizmus elméletét. Bu
dapesten a Tollpróha Újságíró
Stúdióhan pedig a gyakorlatot
sajátítja el.

I' ,:: •

.. ,.; ..

" : l J ,., ,

: :
' ..

. ,
, ,
: I'

. ,
.• ' t

., ,...

Egy rendhagyó önéletrajzzal kezdődött...

Megunta saját kalandregényét
~

ki)[etcmbe, melynek címe: magasabb fokú iskolába. ha- - Tulajdonképpen író, szép-
I:-gl'ju;,el /J/(/gdnélele - mesél nem csak egv húzi felada/. " próza író szeretnék lenni. de
az el()z.ményekr()l ariatal szer- - Jánosik Benalanné a ma- ebb()l csak nagyon ritka eset-
ző. akinek könyvét november gyar tanárom látott fantáziát ben lehet megélni, ezért most
ll-én sajtótájékoztatón mu- az írásban, s bíztatott további újságírást tanulok, utána meg-
tatta be a kiadó. alkotásra. Erre aztán elkezd- szerzem a magyar tanári dip-

B alogh Tamás érthet6 temími egykalandregényt, de lomát és id6vel a Szlnház és
örömn1el küldött tiszteletpél- a hatvanadik oldal után meg- FilmművészetiFóískola rcn-
dányokat ismert íróknak, akik untam és abbahagytam. A dező-dramaturg szakát szeret-
közül Ewerház.v Péler. Fa- gimnázium második osztáJy- ném elvégezni ...
lutlv Gvörgy. Dobai Péler, ában Gyarmati Mariann ta- Az Ab Ovo Kiadó újabb re-
Nádas Péler. Hauír GvŐző. nárn6 hatására inkább gényt kért Balogh Tamástól.
Gönc Árpád, HegedűsGéza áttértem a novellákra. Negye- Megtudtuk, hogyezegy balla-
és S;,il(Ígvi Ferenc köszönte dikben Bern(ÍlImé BUlSi Erika da regény lesz egy alföldi vá-
Illeg levélben is. lett a magyar tanárom, 6 is rosról, természetesen

Az els() kötetes szem) már hasznos tanácsokkal látott el- Gyomaendr6dn)J. Gergely
a gyomaendr(j'di 2. számú ÁI
taláJlOs Iskola hatodik osztá
lyosaként megnyert egy
mcse író-pál yázatot, ám a gyo
Illai gimnázium eJs6seként
kezdett el igazán írogatni.
1990 májusában házi feladat
ként egy önéletrajzot kellett
írniuk, amit (j rendhagyó mó
don teljesített. Egy Frenreisz
Károly idézettel kezdte: "Az
életrajzom kurta, Néhány sor
csupán, Pontig tán még el sem
jutna, Hogyha leím~." Az
tán jött az önéletrajz. Ime:

. 'A sz.emélyi sz(Ímom első

hél /(lgja: 1750619. Azl hi
s"em {/ legfonLOsabbakm múr
le is ínam. Apámat Balogh
Tamásnak. míg anyámat Mol
núr Máriának hívják. Róluk
a"én nem írok, men az ő ér
demeikkel nem akarok kér
kedni. Gvomcin, a
s~üI('lésemnél dr. Csaba Kál
mán .öilészorvos is jelen vol/.
Még jól Sem ekkor. sem ké
s(íhh nem lellem tIlegkeres~

lelve. semmilven valiásom
nincs.

Gvomán (majd Gvomaend
rőd6n) a 2. s"ámú Általúnos
Iskolába jártam, 4,l-del vé
gezNI/l. Ul/iJrő is vol/(lm. ha
húr e~"el már nemigen lehel
dicsekedni. mert ez még az. el
múlI rendszerben voll. Ezén
nem is írok löhbel róla. Mosl.
19YO-hen a Kiss Lajos im
n(bum /(ll1ulója vag:vok. To
wí/)/)/(llluhÍ.\'om - múr Iza les,,
még nell/ ludom hol.

Az delraj;,om a~érI ilven rii
vid. merI selllflli komÚvahh
céllal nem készül/. Oka nem
jelenlke~és munkahelvre vagv

U
j szcrzl1l. a gyoma
endnidi Blllugh FII
JI/lísl avatja most

ll1~gj~lcnl első kÖletével a ma
gyar irodalmi élet. A 18 éves
liatakmher CI. év május 27-én a
Magyar Te1evízi(j keLles csalOr
náján az Uj a nap alaLl cím ű,

iljú. lehelséges alkolókat és
mliVL'Sl.eKCl hemutató műsorá

han vm:pcll. s egyi k színda
rahFíl - a Hárman egy szoháhan
- is 1;'ll!l;illúk alévénél.l1k. A mű

S0r1 k(ivCll1en az Ah Ovo
Ki\nyvkiadt') igazgalója Vámos
Mikliís ín levelet Balogh Ta
l1úsnak..

'frdek/rTdéssel Irílluk-Iwl
/rJlIllk aleln'Íz,ióhan a;, iin Ee
I"('IJI é.)·(;I, i /I el ve abszurd
jelelll'I(;nek f!/ri(l(/dsáJ. Tekin
lelll'! (/11"1/, hogv kilUlónk ds(f
sor/llll/ klJrliírs irodalmal.
Ie/uílmlli II/IIg'·ar szer~ITkel is
ki(J(l, és s;,il'esen indítanánk el
fliÍh'ájuklJll UJú írólársainkm.
s;,erelnhlk löbb munkájál el-
IJll'iIslli .

Balpgh Tamás éppen ckkor
ércttségi/.etL s egy kicsit meg
várakw.talta a kiadóL ám egy
IH')nar után 173 oldalnyi kéz
iralut küll!iilt a kiadöha, ahnn
niUl néhány hét múlva levél
érke/.el!. nlis/.éfint tetszik al..
iUlyag. s kérték a s/.erzöt, hogy
liílllgasson cl Budapestre.

- Elmcntcm hát, megkap
tam a kritikai, szerkcs/.tői ja
vaSlalllKaL s id6vel újabb
kél.iratllkal kükJtem a kiadó
nak. ahlll így ~OÜ oldalnyi
iUlyagb()1 v;ílogalták össze a
kgjohhakaL a most kétezer
péld;1I1yhan megjelent els6



199~. l1l\v~mner Szó-Beszéd

Jelentkezni személyesen a kft. ügyvezetőjénél lehet.

TEMETKEZÉSI RÉSZLEGVEZETÓT
és

SíRÁSÓT KERES
1994 januári felvétellel a Gyomaszolg Kft.

Az alknlmLlzcÍf feltétele'
-a temetkezési részlegvezetÓ! állásra középfokú iskolai

végzettséggel és jogosítvánnyal rendelkez6k, valamint
-munkanélküliek és helyi lakosok előnyben'

Gyomaszolg Kft. 5500 Gyomaendrőd Ipartelep u. 2.
Telefon: 67/386-269
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Sallai
marad

A gyomaendrődi Evangé
likus Egyházközség kérte az
önkonnányzatot, hogya Sal
lai Imre utca nevét változtas
sák meg Luther Márton
névre. A kérelem indoklásá
ban többek közölt az állt,
hogy ,,Luther Márton refor
mátorunk volt az, aki a kato
likus vallást megtisztította, a
bibliát német nyelvre lefor
dította, a német irodalmi
nyelvet megteremtette és
egységesítette. Luther neve
jelzi, hogy itt laknak, illetve
laktak egykor abetelepített
németek. Történelmi város
rész ez, ahol a legszebb há
zak, paraszti jellegű házak
állottak. Az egyházközség
hivatkozott arra is, hogy az
utca 1945. előtt is a Luther
nevet viselte, s ezért indokolt
az utcát, ahol a templom is
áll, ismét ősi nevén nevezni."

A polgármesteri hivatal a
névmódosítási kérelerrune\
kapcsolatban levélben kér
dezte meg az utca 49 csa
ládjának véleményét, s
kiderült, hogy az utcanév
módosítást a válaszolók 78
százaléka nem támogatja.
A város képviselőtestülete

méltányolva a gyomaend
rődi Evangélikus Egyház
község kéreimét. az
utcanév módosítást az érin
telt lakosság többségének
egyetértéséig nem haj tj a
végig.

H.E.

A téma lezárását követő szü
netben több képviselő is nehez
ményezte Gellai
alpolgármester ülésvezetési stí
lusát, s a polgármester távollé
tében javasolták, hogy inkább a
világosan és egyértelműen fo
galmazó jegyző, vagy leg
alábbis dr. Farkas
alpolgármester vezesse a testü
leti ülést. Erre azonban nem ke
rült sor, ezért fordulhatott elő,

hogy az ülés tovább tartott,
mint kellett volna.

"Haladjunk már, mert én haza
megyek!"

Gellai alpolgármester vi
szont továbbra is kötötte az ebet
a karóhoz, s megpróbálta meg
fogalmazni a harmadik válasz
tási lehetőséget, miszerint
kapja meg a könyvtár a 220 ezer
forintot, de a hivatal folyamato
san ellenőrizze a pénz felhasz
nálását. Ezzel aztán méginkább
megosztotta a véleményeket, s
így fordulhatott elő, hogya há
rom közül egyik javaslat sein
kapta meg az egyszeru többsé
get, így a testület a következő

ülésen dönt a kérelemr61.

***

helyzetben van. Egy gazdasági
ellenőrzést kell végezni a
könyvtárban, s ha a vizsgálat
indokolja, akkor a megfelelő

mértékű támogatást meg kell
adni,-mondta Szerető.

Gellai Józsefviszont nem tar
totta inkorrektnek, ha egy intéz
ményvezető az intézményét
megpróbálja életben tartani.

Jenei Bálint emlékeztette a
képvisel6ket arra, hogy az ez
évi költségvetés megállapításá
nál a könyvtár költségvetése je
lentősen emelkedett, s a
könyvtár vezetőjének meg kell
tennie mindent, hogy ilyen jel
legűgazdasági problémái ne le
gyenek. Jenei szerint nem kellő

gondossággal folyik a gazdál
kodás a könyvtárban.

Szerető Béla szerint fontos
lenne megnézni, vajon mire is
adná ki az önkormányzat az
újabb támogatást, annál is in
kább, mert a könyvtár vezetője

már félévkor elköltötte az úgy
nevezett dologi kiadások 80
százalékát. Dr. Kovács Béla is
hasonló ajavaslattai élt.

Tulajdonképpen a dolog vilá
gos volt, a határozat szerint a
képvisel6k választhattak: vagy
megadják a kért pénzt, vagy
nem. A vita hevéhen azonban
míg az egyik oldal láthatóan a
kért összeg kritikátlan megsza
vazása ellen volt, addig a másik
oldal, élén Gellai Józseffel a
pénz minden áron való megsza
vazása mellett kardoskodott.

Már több mint egy órája folyt
a vita, melynek vezet6je Gellai
József nem túlzottan segítette a
dolgok tisztázását, s addig csűr

te-csavarta a dolgot, míg egy
harmadik, a könyvtár számára
kedvezőnek tűnő alternatívát is
próbált megfogalmazni. Erre
aztán felpattant Bátori Gyula. s
kissé dühösen kifejtette, hogy
itt két lehetőség közül lehet vá
lasztani, s ezt vagy látja min
denki világosan, vagy ha nem,
akkor ő elhagyja a termet. Egy
jó félóra elteltével hasonló vé
leményt fogalmazott meg Hu
nya Lajos is, aki Gellai
alpolgármesterhez, az ülés ve
zetőjéhez címezte kifakadását:

"Haladjunk már, mert én hazamegyek"

Nem kapott támogatást
a könyvtár

A november 9-i képvisel6tes
tületi ülésen újra összecsaptak a
gyomai és endrődi indulatok. A
városi könyvtár vezetd:ie Hor
nokné Németh Eszter. aki mel
lesleg képviselőtestületi tag is,
220 ezer forimos úgynevezett
pótelőirányzatot kért a könyv
tár részére a működési kiadások
fedezésére, valamint a jövő évi
újságok előfizetésidíjának ki fi
zetésére. (Megjegyzendő, hogy
a könyvtár egy hónappal ezelőtt
már kért és kapott 240 ezer fo
rint pótlólagos támogatást az
önkormányzattól.) Talán e sike
ren felbuzdulva fordult újra a
könyvtár vezetője az ön kor
mányzathoz újabb támogatá
sért. Erről azonban nem
beszélhetett Hornokné Németh
Eszter, mert anovember 9-i ülé
sen, melyen kérel mét tárgyalták
nem vett részt.

A kulturális bizottság egyéb
ként támogatta a kérelmet, a
pénzügyi és ellenőrző bizottság
viszont nem. Ezt azzal indokol
ták, hogyahivatalnak szüksé
ges lenne megvizsgál ni a
könyvtár pénzügyi helyzetét, s
így a kérelem jogosságát. Az
ülést ekkor már Gellai József
al polgármester vezette, mert dr.
Frankó polgármester az éjsza
kai puerto ricoi indulásra való
tekintettel délután 4 órakor el
kéredzkedett az ülésrol.

A témához először a kulturá
lis bizottság dr. Farkas Zoltán
szólt hozzá~ s elmondta, hogy
nincs ok arra, hogy ne támogas
sák a könyvtár kéreImét,
amennyiben a működ6képessé
ge forog veszélyben. A kulturá
lis bizottság ülésén egyébként
fel sem merült, hogy ne adják
meg a kén összeget. Megje
gyezzük, ez valahol érthető is,
hiszen e hizottság tagja a kérel
mező Hornokné is.

A pénzügyi bizottság vezető

je Szeretó' Béla ezt követően ki
'fejtette, hogy inkorrektnek
tartja, amikor egy képviselőar
ra használja fel mandátumát,
hogy minél töhbször juttassa
hilön pénzekhez intézményét.

-Más oktatási és kulturális
il1l0zmény is nehéz gazdasági
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Vérszilva helyett tölgy

A KUKÁT
MEG KELL VENNI

A Gyomaendrődi Híradó októberi számában kritikai észrevételt
kapott a Gyomaszolg Kft a gyomai köztemetóberi a ravatalaz6 előtt

kivágott eper és vérszilva fák miatt.
Gyomaszolg ill. jogelődje a költségvetési üzem már évek óta

üzemelteti ezt a temetőt, és sok panasz érkezett nyári id6szakball
amiatt, hogy fákról lehulló érett gyümölcsök esetenként kárt okoz
tak a gyászolók öltözékében. Ezért már múlt évoktóberében a kft
emberei kivágták ezeket a fákat és Soós Béla kertészmérnök javas
latára tölgyfákat ültettek a kivágottak helyére. AGyomaszolg Kft-t
tehát ajószándék vezérelte, s most több mintegy év után kissé nehéz
eldönteni, hogya facserék ügyében tett intézkedések kinek kedve
zőek, s kinek nem ...

Értesítjük kedves vásárl6inkat, hogy
1993. november 15-én

MEGNYITOTIUK ÉLELMISZER KISÁRUHÁZUNKAT,
Gyomaendrőd, Liget-Fürdőkemping bejáratánál

(Lizák kertészet mögött)

Kínálat unkból'
- naponta friss kenyér tis ptikáru.

- tej- és tejtermékek.
- zöldség. gyümölcs,

- töltelékáru. felvágott,
- mélyhútöu termékek.

- vegyi áru

Olcsó árak, udvarias kiszolgálás a hét minden napján!
Kis Sándor és Megyeri György

oke

tése végett keressék fel a Gyo
maszolg Kft-t. Több olvasónk
kifogásolta, s nehezményezte,
hogy nem várt pénzikiadásra
kötelezi az önkormányzat az
érintett lakosságot: meg kell vá
sárolni ugyanis a mintegy 2000
forintba kerülő kukát!

A már említett önkom1ányza
ti rendelet nem túl világosan fo
galmaz, hiszen a fentebb idézett
utolsó mondat szerint a kukák
beszerzéséről és elhelyezéséről

a Gyomaszolg Kft-nek kell
gondoskodnia. Nagy Pál a Gyo
maszolg Kft igazgatója lapunk
nak elmondta, hogy a korábbi
gyakorlat szerilll a lakótelepen
Iév6 kukákat a kft., illetve ko
rábban az el6dje a Költségveté
si Üzem vásároita meg, s ezért
a lakótelepen drágább is a sze
métszállítás. A kertes, családi
házaknál viszont a lakók vásá
rolják meg a kukát.

- Talán senki sem gondolja
komolyan, hogy cégünk most
1500 kukát vásároljon, mely
nek értéke mintegy 5 millió fo
rint - mondta Nagy Pál, a
Gyomaszolg Kft. ügyvezető

igazgatója.

Az önkormányzat múlt év júli
usában hozott rendeletet a köz
tisztaságról, melynek egyik
paragrafusa kimondja, hogy a
testület "a város területén a bur
kolt utak mentén lévő ingat
lanokon keletkező háztartási
szemét intézményes szállításáról
gondoskodik... Ezen ingatlan tu
lajdonosai a szolgáltatást kötele
sek igénybe venni... Az
intézményes szemétszállításba
bekapcsolt ingatlanokon a ház
tartási szemetet a gépi gyűjtési

technológiának megfelelően

egységes lefedhet6 edénybe, ku
kába kell gyűjteni ..."

A rendelet szerint a hulladék
elszállításba bevont területek
esetén "ahol szabályos tárolóe
dénnyel végezhető a hulladék
szállítás, a tárolóedény
beszerzéséről, a szolgáltatással
érintett ingatlanokon való elhe
Iyezéséről a szolgáltató köteles
gondoskodni ... ' ,

A közelmúltban mintegy
1500 család kapott levelet az
önkormányzattól, melyben fel
hívják aeímzettek figyelmétja
nuár I-től e rendelet
betartására, s kérik, hogya sze
métszáll ítási szerződés megkö-

Jutalom
A város önkormányzata 1994-tőlünnepélyes keretek között

kívánja megjutalmazni a tanulmányi versenyekreeredménye
sen felkészítő pedagógusokat és a diáksportban kiemelkedő

eredményeket elért testnevel6ket. Országos tanulmányi és
sportversenyeken az első tíz helyezést elért diákok felkészítő

tanárainak 10 ezer forint jutalmat, a területi és megyei verse
nyek első három helyezést elért tanulókat felkészítő pedagó
gusoknak 7 ezer forint jutalmat szánnak, s e célra az
önkormányzat 300 ezer forintot szán.

Nyita képtár
A gyomaendrődi képtár, a Vidovszky Béla nevét viselő

helytörténeti gyűjtemény megnyitója december 4-én lesz. A
Gyomaendrőd Város KözgyűjteményeiértAlapítvány,
amely többek között az említett kép~r létrehozását tűzte ki
célul, bes7-ámolt tevékenységéról a képviselőtestületnek.

Eddig mintegy 1 millió 800 ezer forintba került a képtár
épületének rendbehozása, s SzeretőBéla önkormányzati kép
viselőnekés vállalkozónak köszönhetőenmegspóroltak mint
egy 800 ezer forint értékű munkát, amelyet Szeretővégzett el
saját költségén.

Az alapítvány kuratóriumának tagságáról lemondott Honti
Antal, helyére - mint magánember - dr. Frankó Károly került.

Nő a segély összege
A rendszeres szociális segélyek összegét utoljára múlt év

szeptemberében emelte az önkormányzat. Az ellátottak körét
a 70 éven felüli polgárok, valamint a legalább 67 %-ban
munkaképesség-csökkent személyek képezik, akik a rend
szeres szociális segélyüket alkalmi munkából származó jöve
delemmel nem képesek kielégíteni.

Ez év november elsejétől tehát a 70 éven aluliak esetében
havonta 6100 forint, a 70 éven felülieknek pedig havi 6400
forint rendszeres szociális segélyt állapított meg az önkor
mányzat az eddigi 5800, illetve 6160 forint helyett.

-
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A járda legyen tiszta
A városi képviselőtestület rendelete alapján a lakó a háza

előlti járdaszakaszt reggel 6 óráig köteles a hótólletakarítal1i,
illetve a síkosság megszüntetéséről gondoskodni. A rendelet
megszegőjét szabálysértés miatt 10 ezer forintig terjedő bír
sággal sújthatják, a közterületfelügyelő pedig a köztisztaság
szabályainak megsértéséért 2 ezer forintig helyszini bírságot
szahhat ki.

Van építési engedélye?
A közelmúltban a polgármesteri hivatal műszaki csoportja

- az érvényben lévő rendelet előírásainak megfelelően - épí
tési rendészeti ellenőrzést tartott a Torzsási holtág, valamint
Kocsorhegytőla Kis-, a Templom-, Sócó-, Harcsás-, Bónom-,
Pap-zugok és a Peresi holtág egy részének mentén, ahol az
engedély nélküli építkezéseket vizsgálták. Harminc olyan

. esetet regisztráltak, ahol hiányzik az építési engedély, illetve
az épíltető!< elmulasztották a bejelentés kötelezettségét. Öt
olyan építményt találtak, amit le kell bontatni. Ennek oka
lehet, hogy az építményt a telken második épületként közvet
lenül a vízpartra építette a tulajdonos, vagy pedig esztétikailag
kifogásolható a házikó.
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Kanalasnak
fakivágási

engedélye volt...
November elején több felhá

horodott hangú telefont kapott
szerkesztőségünk. Olvas6ink
panaszolták, hogy a gyomai fut
hallpálya és a városból Dévavá
nya irányába kivezetőútközötti
nyárfaligetet vandál módon
pusztítják. a jákat kivágják. A
Sz6-Beszéd utána járt a fakiter
melés okának. Szujó Lajos, vá
rosi f6kertész elmondta, hogy
az említett nyárfák nagy része

már kivágásra érett. A nyárfás
írtását Kanalas J6zsefbékéscsa
bai vállalkozó végzi a kitermelt
fa fejében. A munka ugyan nem
volt meghirdetve, ennek ellené
re Kanalas úr jelentkezett a fa
vágásra. A csabai vállalkoz6 a
megkapott gyomai munka mel
lett Endrődön a Blaha úton 17
nyárfa kivágását is elvégzi.

A gyomai sportpálya mell
letti terület tulajdonosától a
Therma! Investtó7 Kanalas úr a
fakivágási engedélyt is megsze
rezte. Mint ismeretes az önkor
mányzat két évvel ezelőtt a
Thermal Invest Rész
vénytársaságnak apportként ad
ta az említett területet és a
mellette lévö' sportpálya egy ré
szél. annak reményéhen, hogy
oda a társaság egy gy6gyszá1l6t
épít. Bár a tervek is elkészültek,
a dologból még sem lett semmi,
sllt a Thermal Invest csődbe ju
toll, viSZOJll a terület mig I/JÍn
dig nem került vissza az
önkormányzat tulajdonáha. In-

formáci6ink szeriJlt az önkor
mányzat jogi úton kívánja
visszaszerezni a területet.

Visszatérve a témára, Szuj6
Lajos szerint a most kivágott
nyárfákat 1962-ben ültették, s
ezek a fajták 25 éves korukban
már vágásérettek. A kitenneIt fák
csak tüzifának használhat6k. Ka
nalas úr a sportpálya mellett
mintegy 20 nyárfát vágott ki.

Az ily módon kopárrá váló

területet az önkormányzat ren
dezni kívánja, s oda 400 kínai
nyárjasuhángot és 10 nagyobb
méretű jekete nyárfát ültetnek
még az idén, összesen 52 ezer
forint értékben.

Hogya fáknál maradjunk, a
közelmúltban védetté nyilvání
tott Erzsébet-liget és a Népliget
száraz fáinak kivágását Arany
Dániel és Klein Márton helybéli
vállalkoz6k végzik, szintén térí
tésmentesen a kivágott fák fejé
ben. A száraz ágak levágását az
úgynevezett iGítást Benkő Antal
nagyszénási vállalkoz6ra bízták,
akinek 6radíja a létrás kocsival
együtt nettó 2 ezer forint.

Szujó Lajos főkertész el
mondta még, hogy az ugyan
csak védetté nyilvánított Hősök
emlékútján a kiszáradt hársfák
pótlásaként 22 hársfát ültettek
el már, s jövőre folytatódik a
facsere. A ligeteinkben kivá
gott száraz fákat - ahol szüksé
ges - jövő ősszel pótolják. H.
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Körzetszámunk: 66
A Magyar Távközlési Részvénytársaság Szegedi Igaz

gatósága ez év december lO-én 24 órakor úgynevezett
körzetösszevonást hajt végre, amely a gyomaendrődieket

is érinti. Ettól az időponttól megszűnik a 64-es kalocsai
körzetszám, amely 78-asra változik, a 65-ös makói beleol
vad a 62-esbe és Szarvas, valamint Gyomaendrőd67-es
körzete a 66-os békéscsabaiba fog tartozni. Magyarán
Gyomaendrődkörzetszáma 67-es helyett 66-osra változik.
Az összevonás következtében több körzetnek csökken más
körzetekkel folytatott beszélgetéseinek díja.

Még tizenöt millió
Az önkormányzat pénzügyi bizottsága a képvisel6testület

megbízásának eleget téve elkészítette a már megnyitott Sport
csarnok további helyreállítási költségeinek előzetes kalkulá
cióját, melynek költsége mintegy 15 millió forint. Pénzt kell
szánni a tetőtér szigetelésére, a zuhanyzók átalakítására, az
eredményjelz6 kezelőemelvényénekmegépítésére, a meleg
víz állandó biztosítására, a fűtés leválasztására, sötétítő füg
gönyök beszerzésére, a sportpadl6 véd6burkolatának
megvásárlására, valamint a légtechnika, a szellőzés kialakítá
sára. Ez utóbbi munka költsége 10 millió forint. A képviselő

testület a jöv6 évi költségvetésben igyekszik biztosítani a
csarnok helyreállításához szükséges 15 milli6 forintot.

Folyosóburkolás
A 2. számú Általános Iskolajó'épületében cl linóleum bur

kolatok elavultak, Jelszakadoztak, s így balesetveszélyessé
váltak. Az épület jolyosójának pvc burkolata 15 éve készült, s
a legelnyűttebb állapotban van, ezért a közeljövőben burko
lólappal borítják ajolyosót. Az iskola vezetése mindehhez 170
ezer jorintot kért és kapott az önkormányzattól.

Ninte~do bajnok
László Zsolt az 1. számú Ál

talános Iskola tanul6ja lett
Gyomaendrőd Nintendo baj
noka. A népszerű ügyességi
játék helyi versenyét a DY
WA Kft., a Gyomai KNER
Nyomda Kft. és a Hőtechnikai

és Gépipari Kft. szponzorálta.
László Zsolt október 26-án
délután a TV 2-n az Elektror
Kalandor című Nintendo já
tékban is kipróbálhana ügyes
ségét, s Olt is sikerrel szerepelt.
Gratulálunk a fiatalembernek!

Ünnepi kölségek
Mint arról a Szó-Beszéd október végén megjelenő kü

lönszámában márt hírt adtunk, az október 23-i ünnepség
sorozaton és a Bethlen-napokon részt vett a romániai
Nagyenyed város delegációja is. A küldöttség fogadása
összesen 163 ezer forintba került.



6 Szó-Beszéd 1993. november

•

1O%-OS ÁRENGEDJ\JIÉNNYEL
ALllÍG A KÉSZLET TART! '

Gyomaendrődöna*"~DY-WA
DV-WA Kft Termo- Elektro"', ..

szaküzletében W
Kossuth u. 18. Telefon: 67-386-522.

TURULCIPÖ@
./

Ujdonság a
TURUL CIPŐBOLTBAN

A TURUL CIPŐBOLT a világhírű
MARC cipóKkel bővítette választékát.

" " , "HUTO-ES FAGYASZJO~ZE,KRENYEK,

FAGYASZTOLADAK

Mindenki megraláihatja számára a leg
megfelelőbbet.'

- Fiúknak, lányoknak vastagtalpú fél- és
bokacip6k.

- Férfiaknak klasszikus és modern utcai
és alkalmi cip6k, bőrtalppaJ is.

- MARC cipő' Szuper minőség elérhető

áron.
- Márkás futballcip& ( PUMA, NlKE ).

CSIZMA ÉS CIPÖVÁSÁR!

Csizmák, női és gyermekcip61< a meg
szokolt széles választékban szolíd árakon
kaphalók. B6rkabátok, divattáskák, kesz
lYUK.

VÁSÁROUON
a TURULCIPÖBOLTBAN!

Gyomaendrőd ( Gyoma) Fő út 187. (a
lakberendezési bolttal szemben)

Aki ezen hirdetéssel jelentkezve vásá
rol 5% árengedményt kap!

::;:;:;:::::;:;:::; ::;:::::::::.:-:-:........... ))i?\::: :::::
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A RÉTI VIRÁG
Gyógynövénykereskedelmi Bt.

értesíti a lakossáBot, hogy Gyo
maendrődön a TITASZ mögötti ga
rázssoron lév6 Gyógynövény és
Gy6gytermék raktárában árenged
ménnyel, szakgy6gyszerészi tanács
adással változatlanul várja több éve
megelégedéssel visszatérő vásárl6it.

Kedvezményes akciónkkal enyhí
teni szeretnénk a lakosság ünnepek
előtti kiadási gondjait.

A RÉTI VIRÁG Bt. továbbra is
várja kedves vásárlóit.

Tisztelettel:
Dr. Lévai szakgyógyszerész

AZALFOLD
BÚTORGyÁR
karácsonyi vására
ENDRŐDÖN

a DÁVID BÚTORBOLTBAN!

* szekrénysorok,
* ülőgarnitúrák,

* heveró'k

10-30 %-{)s
"ar-

;engedmény,
amíg

a
készlet

tart!

,------------------------------------------,r----------------------------------------,
I I

: AWATIGmk. :
I I

i Gyomaendrőd Fő út 214. :
I szám alatti üzletében :

I
I

HÁZTARTÁSI GÉPEK :
- vasalók, kenyérpirítók, kávéfőzŐ!<, olajsütő!<, mi

xergépek, kávédará1ók, hajszárítók,hősugárzók, porszí
vók nagy választékát ajánlja
Karácsonyra!

Ezen kívül erősáramú szerel vényeket és tartozékokat
izzók, kapcsolók, dugaljak, lámpatestek, biztosítékok és
villanyszerelési anyagok- ajánlunk vásárlói nknak ,

vÁLLALJUK HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSÁT
IS!

I

: Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog új évet
: kívánunk minden kedves vásárlónknak és megrende
: lőnknek!
I

: W ATI GMK. Gyomaendrőd :

L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Kézzel gyógyít az orosz csontkovács

Csisztyakov professzor: "A keleti
gyógymódok ishasznosak..."

Jurij N. Csisztyakov pro
fesszor kiropraktor, azaz
csontkovács november ele
jén egy héten át rendelt a
Katona József Művelődési

Központ egyik helyiségé
ben. Sokan keresték fel a
professzort kisebb-na
gyobb bajaikkal. A moszk
vai ~rvos négy éve él
Magyarországon, s vég
zettsége ideggyógyász kan
didátus. A moszkvai
egyetemen került kapcso
latba a kiropraktikával, s
emellett az akupresszúra
tudományát is elsajátítot
ta.

- A kiropraktika, a kézzel
segít6 gyógyítás, egy na
gyon hasznos régi gyógy
mód. Szinte minden
betegséget lehet vele gyó
gyítani, s ez alól csak az on
kológikus betegségek a
kivételek, de fájdalomcsök
kenést az ilyen eseteknél is el
lehet érni. A kiropraktika
mellett az akupresszúrát is
alkalmazom, s így sokat tu
dok tenni a kü!önböz6 beteg
ségek gyógyításában. Persze
ha vaiakinek olyan panasza
van. anlihez gyors orvosi be-

avatkozásra van szüksége,
akkor elkerülhetetlen a mű

tét. Ha viszont valamilyen
krónikus vagy fiziológikus,

esetleg funk
cionális za
var támad a
szervezetben,
akkor a kele
ti modern
gyógymód
ok igen hasz
nosnak bizo
nyulnak. Az
idös embere
ken is sokat
lehet segíte
ni, nem sza
bad azt
hinniük,
hogy mert
idősek, fáj
dalommal
kell élniük 
mondja a
professzor.

Csisztya
kov úr sze
rint az embe
rek java
részének ha
sonlóak a pa
naszaik, ami
a helytelen

életmód ból adóillk: az embe
rek keveset mozognak, sokat
és helytelenül táplálkoznak,
dohányoznak.

- Sok a túlsúlyos ember.
de mégis alultápláltak, mert
a fontos ásványi anyagokat
és a vitaminokat nem kapja
meg a szervezet. Nagyon so
kan dohányoznak és csak ke
vesen hiszik el, hogya
nikotin nagyon veszélyes
méreg. Ezen kívül sok fiatal
járbodytermekbe, ahol hely
telenül végzett edzésekkel és
izomfejlesztésekkel dolgoz
nak. Emiatt sok a gerincszer
vi betegség a fiatalok
körében is - mondta az orosz
professzor, s ígérete szerint
jövö fehruárhan újra Gyo
maendr()dön várja egy hétig
páciensei t.

Karácsonyi
ajándékok

a Szó-Beszéd
olvasóinak

alap
18. oldalán!

HerbaHáz Gyoll1án
November 8-án Gyomaendn5dön a Yásártéri lakótele

ren a volt Áfész Ruházati bolt egyik felében megnyílt a
HerbaHáz Gyógytennék Nagykereskedés és Diszkont
Áruház.

Bocso Hedvi~ cégvczet6 a Szó-Beszédnek elmondta,
hogy al. üzlet elsösorban a nagykereskedök és magán
gyógyszerészek igényeit clégíti k kj, de a Iakosság is
vásárolhat a M választékot kínáló áruházban.

A Budapesten, Szombathelycn, Miskolcon és immá
ron Gyomaendr6dön működöHerbaHáz hálózat az ígé
retei szerint a legnagyobb választékkal rendelkezik, s
mint nagykereskedés igyekszik ellátni a gyógyszertári
kiizpontokat, a gyógyszertárakat és a kiskereskedóket.

Csak engedélyezett és bevizsgált termékeket forgal
maznak a gyomaendn5c1i HerbaHázban is, ahol a vásár
lók a folyamatosan b6vül6válasl.tékkal mintegy kétezer
féle termékkel találkozhatnak. A gyomaendn5di Herba
Ház Nagykereskedés figyelmes kisl.Olgálással, kedvezö
árakkal és színvonalas szakmai tájékoztatással áll nlin
denki rendelkczésére.

Fürd'ó-órak
November elsejétól emelkedtek a Liget-Fürdőszol

gál tatásainak árai. A felnőtt ftirdóbel.épő60 forintról
70-re, a diákoknak, nyugdíjasoknak és katonáknak
szóló kedvezményes jegy 40 forint maradt. A gyógy
masszázs díja 80-ról 120forintra, a pedikűr 120-ról
180 forintra, a manikűr 80-ról 120-ra emelkedett.
Ugyanakkor a kabinhasználat díja 100 forint ma
radt és a vízsugármasszázsért fizetendőösszeg sem
változott: most is 150 forintot kell fizetni.

A gyomai kemping árai is emelkedtek. Az eddig
200 forintért igénybe vehetőlakókocsi hely 50 forint
tal kerül többe, s ugyanilyen mértékűaz emelkedés
az eddig 150 forintba kerülősátorhelynél. Ha valaki
lakóautóval érkezik, az 300 forintot fizet naponta.

Az önkormányzat az idegenforgalmi adó mértékét
is megszabta: 24 órai tartózkodás után a 18 éven
felüli magyar állampolgár naponta 25 forintot, a 18
éven felüli külföldi polgár naponta 50 forintot kell
hogy fizessen a város kasszájába.

Az indoklás szerint a fenti áremeléseket az általá
nos forgalmi adó és az energiaárak emelkedése is
indokolja.
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A Gyomaendrődi BetWen Mezőgazdasági

Szakközép- és Szakmunkásképző
Iskola tájékoztatója

az l 994/95-ös tanévben
indítandó osztályokról

Szakközé iskolai osztálvok:
- általános mezőgazdasági osztály
Képzési idő: 4, illetve 5 év. Az 5. év végén a tanulók technikusi

mi nősítő vizsgát tesznek.
- 1810. számú kisállattenyésztőosztály
Képzési idő: 4 év
Választható idegen nyelvek: angol, francia, német - heti 4 órában

(Egy nyelv Választása kötelező.) Kollégiumot minden távolJak6
tanulónak havi 300 forint térítés ellenében biztosítunk. A jeles és
kitűn6 rendűeknek félévtól ingyenes. A 3,0 átlag feletti tanulók
jelentkezését várjuk.

Felvételi felmérés: az általános iskola tananyaga alapján bioló
giából, magyar nyelvtanból és matematikából várható. A felvétel
nek nem feltétele a gyakorló hely. Felvehető létszám:
osztályonként 25-tól 35 főig (fiúk-Iányok)

Szakmunkáské zőosztálvok
- 1801-1 juhtenyésztő és feldolgozó 30 fő (csak fiú)
- 1809 általános állattenyésztő 30 fő (fiú-lány)
- kisállattenyésztő és feldolgozó (vállalkozó) 35 fő (fiú-lány)
Képzési idő: 3 év. Kollégiumot minden távollakó tanulónak havi

300 forint térítés ellenében biztosítunk. A jeles és kitűnő rendűek

nek rélévtől ingyenes. Az általános iskolát eredményesen elvégző

tanulók jelentkezését várjuk. Felvételi felmérés várható: helyesí
rásból, ,.;zámtanból és olvasásból.

Pálvaorientációs 9-10. osztálV

Az új oktatási törvény szellemében iskolánk vállalkozik rá, hogy
már a következő tanévtól elindítja ezt a képzési formát. A tanulók
a 9-10. osztály anyagát, valamint az egészhez viszonyítva kb. 20
(/r,-nyi szakmai tantá.rgyat tanulnak. Iskolánkban teszik le a kötele
ző alapvi/.sgát. és a 11. osztályban választanak egy állattenyésztő

szakmát, és ott, akkor már csak azt tanulják. Pályaorientációs
osztályunk "Kisállatok gondozása és ápolása" címú, valamint
"Házikeni növénytermesztés" című szakmák alapozását kapja
meg, és ll. osztál yban e két szakma valamelyi kére specializálódhat
és tehet belőlük szakmunkás vizsgát.

Minden szakon és minden osztál yban a tanulóinknak közlekedési
ismereleket és vállalkozási ismereteket is tanítunk.

ARANY- ÉS EZÜSTÉKSZER
áJ1LSítás, tör,t ar:a,!yból

EKSZERKESZITES,
ékszerek javítása határidőre,

TÖRTARANYFELVÁSÁRLÁS
Ajándékbolt, Mezó'berény Fő út 2.

Lionne Shop, Gyomaendrőd Hősök útja 46.
Színes filmkidolgozás 2 nap alatt

a legolcsóbban !
Vidfo- és audiokazetták a legkedvezőbb áron!

Fotócikkek. ajándéktárgyak!
LIONNE SHOP GyomaendrődHősök útja 46.

Karácsonyi és szilveszteri
ajaniatok az

Iparker Kft-től
Nyugodtan készülhet az ünnepekre ha időben megrendeli az

alábbiakat:
- élőhal (ponty), mélyhűtött hal (hek és süllő), halászlé alap-

anyag
-lőtt fácán (tollas), mélyhűtött és belezett fácán
- szarvas és vadnyúl (fagyasztott)
- hidegkonyhai készítmények, édes és sós cukrászsütemé-

nyek,
- sütőipari tennékek - tejipari tennékek ((ej, sajt, vaj, stb.)
- pulykahús (darabolt és egész pulyka), előhűtött,

- friss és füstölt töltelékáruk (virsli, szalámi, kolbászok, fel-
vágottak),

- déligyümölcsök
- jó minőségű fehér és vörös soltvadkerti ka11l1ás borok,
- egyéb italáruk (pezsgő, sőr, üdítók)
Ajándékkosarak és díszcsomagolások készítése.
Afentieken kívül nzinden kisker bolrjainkban árusÍlotr árucikk

előre megrendelhető.

December l-tól minden 500 forint feletti vásárlás esetén
sorsjegyet adunk. Értékes nyeremények, húzás december 27
én. Megnyerheti szilveszteri étel és italszükségletét.

Akik december IS-ig legalább 500 forint értékben előren

delést adnak le, külön sorsolásoD is részt vesznek.
Hal, vad, kannás bor, pezsgő, sőr és üdítók, valamint hideg

konyhai készítmények vendéglátó egységeinknél is megrendel
hetók bolti áron.

Rendelést az alábbi egységeink vesznek fel'
Élelmiszer Csemege (Fő út 214.), Vegyesbolt (Lévai u 4.),

Piros malom, Iparcikk bolt (Szabadság tér 5.), Halászkerl ven
déglő, Ezeljó Söröző-Borozó.

Egységeink részletes felvilágosítást adnak.
Köszönjük, hogy nálunk vásárol!

Uhrin Erzsébet
-' -'-'

ITENYKEPESZ
Gyomaendrőd

Deák Ferenc utca 15. szám
alatti üzletében

munkanapokon 8-l 8-ig,
szombaton 9-l 7-ig várja kedves vevőit.

• Party Polaroid film 1620 Ft,
• videofelvételek (minden témából),

I • esküvői sorozat,
II

:: • iga,olványképek 1perc alatt (fekete-
:: fehér, színes),
:: • fotócikkek árusítása,
'I
II • Avon kozmetikai termékek forgalma-
II

:: zása.
II

I!,...:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-.:-.:.:.:.:.:-.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.=J!
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Kap' -e Kossuth díjat a felszámoló és az elnök?

A paradicsom árát nem fizetik ki

Sütőipari privatizáció

Kelendőpékségek
Az állami tulajdon magánkézbe adása, a privatizációs program

tennészct.:sen nem kerülhette el az állami tulajdonhan lévő sütőipari

vállalatokat sem, így a negyven éves Körösi Sütő és Édesipari Válla
latot s~m. A cég privatizációja 199 l-ben kezdődöttmeg, arrúko! is év
végén részvénytársasággá kívánt a vállalat átalakulni, ám ezt az AllallÚ
VagYtlJlűgynökség nem engedélyezte, merr - llÚnt kiderült - megvál
tozott a süt6ipari vállalatok privatizáeiójállak koncepciója.

Farkasinszki György vállalati biztos lapunknak elmondta, hogy e
változás lényege az volt. hogy a kisebb kapacitá<;ú sütőüzemeket le kell
választani a vállalatról, ezeket kft-vé kell alakítani, s ily módon szük
séges ezeket értékesíteni. A gyomaendrődi központú vállalat tíz sütő

üzerrullel és egy édesipari üzerrlll1e\, illetve az üzemekhez kapcsolódó
19 bolttal gazdálkodott.

- A fenti döntés é~tel~éhen 10 üzemünkből nyolcat kellett közvet
knül értékesíteni az A VU határozata alapján. Időközbenazonban lejárt
a vagyonútékelés érvényessége, újat kellett készíteni, s ennek követ
keztéhen a kisehb kapacitású üzemek értékesítése csak ez év második
negyedévéhen kezdődhetettmeg - mondja Farkasinszki György, akitől
megtudtuk még. hogy nowmber végéig négy kis sütőüzemet-Bucsán,
BékésszentandrásOlL Füzesgyarmaton és lJévaványán - adtak el, s az
ötödik n.:. a szeghalllÚra a közeljövőben kötik meg az adásvételi szer
ződést. Az utolsó fordulóban három üzemet hirdetnek meg eladásra,
amennyiben a pályázatok eredményesek lesznek, úgy jövő év január
végére e sütödéknek is meg ksznek az új gazdáik.

- Jelentős érdeklődés mutatkozik az üzemek iránt, ezért a legtöbb
süt6üzemet jelentős felárral tudjuk értékesíteni. Ennek oka, hogy az
t:mlítelt kistelepüléseken talán a pékség az egyetlen, amely működő

képes vagyont jelen!het. Az eddig dadott, illetve a napokban eladásra
kerül6 öt üzem esetében kettóbcn vállalati dolgozók a tulajdonosok,
egyhen peJig vállalati Jolgozó is érdekelt. Vállalatunk privatizációjá
vai egyid6hen jekntős létszámJeépítésre is sor került, ITÚg 1990-ben
460-aJl dolgoztak a cégnél, addig ~z év végére csupán 2~67an. Termé~

szdesen a létszám csökkenéséhen jelentős mértékben játszik szerepet
az is. hogy az értékesít~tt üZ~ll1ek dolgozói már nem tartoznak a
v,íllalathuz - nlllndta a válla'1ilti hiztos.

A vállalalnálmaradtí két k~nyérgyárhtíla gyomai hól és a szarvasihól
- Farkasinszki Gyi1rgy tuJomása szeriIlt - részvénytársaság fog alakul
ni. ,ím szerinte ezek éktkép~~s"'geigencsak megkérdLJ:ielezhetőksz.

H.E.

Takarékszövetkezeti integráció
Október 13-án 246 takarékszövetkezet. köztük Békés megyc mind

a tíz takarékszövetkezele aláírta a vidéki bankhálózat alapját képező
integrációs szerződést. Ennek célja a takarékszövetkezetekkel szem
beni bizalom erősítése. a jó üzleti bírnév biztosítása. a tag()k és az
ügyfelek biztonságának erősítése. valamint a válsághelyzctek kiala
kulásának megelőzése. illetve azok kedvezőtlenhatásainak kiküszö
bölése. November 9-én jött létre az Országos Takaréksziivelkczcti
Intézményvédelmi Alap (OTIV A). melynek alapvetö' célja a válság
megelőzése és az integráció továbbfejlesztése.

Farkasimz):i Sándor, az Endrőd és Vidéke Takaréksziivetkezet
ügyvezető igazgatója elmondta. hogy szó sincs arról. hogy államo
sítanák a takarékszövetkezeteket. az állam ugyanakkor az (lTIV A-n
keresztül t6kefeltöltést fog végezni az integrációban résztvev6pénz
intézeleknél. Az említett 246 takarékszövetkezetnek egyéhként ó-7
milliárd forint tókefeltöltésre lenne szüksége. hogy hizonY<ls törvé
nyi előírásoknak megfeleljenek, valamint hogy ily módon magasa hb
tőkével biztonságosabban múködhessenek.

Az integráció másik fCHltos eleme. hogya Takarékhank lesz a
takarékszövetkezetet központi bankja. E pénzintézet tOKcjét is fel
tölti az állam. úgy hogy a nemzetközi normáknak és szahványoknak
is megfeleljen. Az integrációban részt vevő takaJ'éksziivetkczetek a
Takarékhank révén devizaszámla vezetést és valutaváltást is végez
Iletnek. valamint a kiépítendó múholda<; adattováhhításnak kiiszön
hetően lényeges gyorsabbak lesznek az átutalások is. Az integráció
tchát az üzleti tevékenységhen magasahb szinvonalat cs h6vehh
szolgáltatást biztosít majd.

- A külföldi bankoktól kapott hitclekhez. amelyek a hazai banko
kon keresztül érkeztek. s elakadtak a fővároshan vagy a megyeszék
helveken. idővel a takarékszövetkezeken kercszlül is hlll.zá lehet
majdjutni-mondta rarkasinszki Sándor;

- Ezek után úgy hat<iroztam.
hogy megpróhálok heszélni a Győ-'
zelem Tsz fclszámolóhiztosával.
hátba mégis besorolja valahová. s
eloob-utóbh kifizeti a panaszosok
pénzét. Mikor a litkárn6n ken.:sz
tül.jó egy óra varakozás után heju
tottam a szoháha. ahol Iványi
Miklós elnök. Debreceni Gizella
jogász és a felszámoló tartózko
dott, kértem hogy sorolják he a pa
naszosok pénzét. A felszámoló crre
közölte. hogy CI paradirsulIl árá
nak kifizeth'(' úXyselll fug lIlegtiir
lénni. majd némileg cinikusan
bozzátette: ha ő itt rendhe tudná
tenni a tsz ügyeit. akkor l) és al

elnök is Kossut h díjat kapnának.
Így aztán ez a tárgyahis eredmény
telen lett - mondja a panaszosok
jogi képviselője.

Megtudtuk. hogya Megyei Bí-.
róságon alakult egy csoport. amcly
a munkaügyi híróság.ról kikerülő

ilyen jeUegú ügyeket másodfokon
tárgyalja. ám rendkívül sok az. eh
hez hasonló esel.

Ezek után nem csodálkozunk.
hogy Iványi Miklós L<;z elnök nem
kívánt semmit sem mondani ez
ügyben. sőt kijelentettc. hogy a
szövetkezet felszámolóhiztosa sem
akar ez ügyben nyilatkozni ...

H.E.

- Amikor a tagok a lsz-nél kezd
tek reklamálni. a könyvelés bemu
talla nekik a tsz és a konzervgyár
által kötött írásbeli szerződést.

Megindult az ördögi kör, s nem fi
zet senki a tagoknak. Tisztán látha
ttI viszont, hogy itt kétjogügyletről
VaJl szó: a termelők és a tsz. vala
mint a tsz és a konzervgyár között.
Nem tudni. hogya gyár fizetett-e
pénzt a tsz-nek. de az biztos. hogy
egy idli után megkezdődtek a tsz
tagoknak az úgynevezett termé
szetbenijuttatá<;ok. Ám az emberek
többsége nem fogadta el. Sokuk
nak a konzervgyártól kapott zöld
borsókonzerv él1ékesíthetetlen ám
volt. A bíróságon a tsz azzal véde
kezett. hogyakonzervgyártól vál
tókat kapott. ám a konzervgyár
tönkrement. így a szövetkezet to
vábbra is B':késcsabára irányította
az embereket - mondja az ügyvéd.
akitől megtud tuk azt is. hogya bí
róságon a szövetkezet képviselője

előadtaazt is. hogy aparcuiicsomot
a konzervgyár iádáiban vitték a
megyeszékhelyre. ezért is csak a
gyár tartozhat a termelőnek.

Egyébként összesen több llÚnl
három és fél millió forint tartozás
ról van szó. A bíróság május 24-én
után elmarasztalta a szövetkezete!.
ám a tsz élve jogával, fellebbezett.

nak megfIzetésére, valamint az ösz
szegek után járó évi 20 százalék ka
mat és a perköltségek kifizelésére is.

A termelőszövetkezet viszont
fellebbezett. mondván a paradicso
mot n~m a tsz-hez. hanem a kon
zervgyárhoz szállították a tsz
tagok. így a pénzt is onnan kell
követelni.

A pert indított negyven tsz tag
jogi képviselője lapunknak el
mondta. hogy annak idején a tsz
szó heli megállapqdá<;l kötött a ta
gokkal. hogya báztájihan megter
melt paradicsomo t a tsz-nek adják
Ic. majd a berakarítás!wr CI kon·
zervgyárhoz iránvÍlotta a tennelú'
ker. s a szövetkezet vállalta a
közvetítő szerepet. Így aztán a ta
gok tulajdonképpen nem is lehettek
tisztáhan azzal. honnan is várják a
paradicsom árát.

A Győzelem Termelőszövetke

zet tsz tagjainak egy része 1991
ben háztájiban paradicsomot
tennesztett, melyet bes.lállítottaka
tsz szerJ:ődéses partneréhez a Bé
késcsahai Konzervgyárhoz. Az is
mert gazdasági körülményeknek
köszönhetően azóta felszámolás
folyik a gyárnál és a tsz-nél is. Ez
még önmagában nem is lenne baj,
csakhogy a paradicsom termesz
tésben érdekelt tsz tagok jó része
még a mai napig sem kapta meg a
beszállított paradicsom árát, s úgy
tűnik nem i<; fogja ...

Negyv~n kárvallott Lsz tag pert
indítt)tt a gyomaendrődi Győzdem

·T~rm~löszövetkezet ellen. A Gyu
lai Munkaügyi Biróság ~z év május
24-én ít':l~ld hirddett. misz~rint CI

re17nelrí:"zövelke::,clel ellllaras::.ral
rák és kötelcztck a paradicsom árá-
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Szociáldemokraták
./

Uj lllegyei vezetőség
A Magyarországi Szociál

demokrata Párt megyei kül
döttértekezletet tartott
november l3-án Gyomaend
rődi)n~ a helyi alapszervezet
Kossuth úti irodájában.

Garai János megyei elnök
lájékozlattaa küldölleket azok
tóhcr 2-3-án larlOll országos
egyesülési kongresszusról. A
három szociáldemokrala párt- a
Magyarországi Szociáldemok
rala Párt, a FüggeL!en SzociáJ
denwkrala Párt, él

Szociáldemokrala Néppán
egyesült, és elfogadla új szerve
zeti, mu'Ködési szabályzalál,
programtervczclét, valamint új
vczct6séget választott. DöntÖlI
arról is, hogy az egyesült párt a
Magyarországi Szociáldemok
rata Párt jogulódjaként műkö

dik ezen a néven. Az elnök:
Királv lol/án. a f6lilkár: Pod
konirzki István. az alelilök: dr
Borhély Endre leli. A kong
resszust kövelően aJapszerve-

zeli vezet6ség- és küldöttvá
Jasztásokra került sor, majd ez
után a november 13-i
küldöttértekez]et következett.

Garai János tájékoztatóját
követ6en az új megyei vezet6
séget választották meg a kül
döttek: az elnök ismét Garai
János lett, az alelnök Bo
tyánszk.y György (Békéscsaba),
átitkár:'Ágoston Sándor (Déva
ványa), a gazdasági felel6s:
Udvari Antal (Gyomaendr6d),
a vezet6ség ötödik tagja: Tóth
László (Szarvas) lett.

Kél országos választmányi
tagot is választottak a küldöt
tek: Hermeczi István (Dévavá
nya), Jenei Bálint
(Gyomaendr6d) személyében.
Az értekezleten döntöttek arr61
is hogya választ6polgárok tájé~

koztatása érdekében egy ingye
nes , id6szaki kiadványt is
megjelentetnek havonta. Ennek
készílésére egy szerkeszt6bi
ZOtlságol is létrehoztak.

Agrárszövetség

A vidék pártja a
parlalllentbe készül

Az Agrárszövelség ugyan nem szerepelt túl nagy sikerrel az 1990-es
választásokon, ám ha a párt tagsága nem is, de szimpalizánsai száma
hónapról-hónapra nő. Ez többek között köszönhető annak is, hogy az
agrárreformkörökből kialakult szövetség az elmúlt években elsősorban

szakmai jellegűpárt volt, amely a vidék és az agrárérdekek felvállalójaként
politizált. Az Agrárszövetség nem bonyolódott fölösleges pártvitákba, így
reméli, hogy a jövő évi választásokon nagyobb sikerrel szerepelhet. s a
parlamentbe is bekerülhet.

Többek között erről is beszélt október 19-én este Gyomaendrődön a
művelődési központban rendezett Agrárszövetségi gyűlésenBúzássy Lajos
párt igazgató. Elmondta azt is, hogy a közvélemény kutatások szerint a
kisgazdapárti szimpatizánsok 53 százaléka inkább az Agrárszövetségben
látja az agrárérdekek megtestesítőjét.Sajnos - mondta a pártigazgató - a
parlamentben lévő pártok közül egyik sem törődik igazán a vidékkel. a
vidéken élő polgárok érdekeivel.

- Ezzel szemben, ha például Ózdon a kohászati művekben. amely ma
már egy ipartörténeti múzeum, sem mint egy ,termelő üzem, megmozdul
2000 elégedetlen ember, akkor máris szalad Ozdra a miniszter és viszi a
milliárdokat. ..

Az Agrárszövetség elégedetlen a kárpótlással és a szövetkezeti tör
vénnyel is. Az elóbbivel kapcsolatban Búzássy Lajos szerint 6 millió
hektárt és 2,5 millió tulajdonost érint az új földosztás. Az átJagbirtokok
nagysága 2.4 hektár lesz Magyarországon, s aki szerint ez követendőpélda
az nem ért a mezőgazdasághoz- mondta.

Az Agrárszövetség, mint a vidék pártja a jövő évi választásokat követően
kormányzati tényezővé kíván válni, de hogy melyik párttal kötnének
egyezséget, arról még Búzássy Lajos szerint korai lenne beszélni. Minde
nesetre a koalíciós pártok az ország vezetésébőlelégtelenre vizsgáztak, így
a leendő partnereket nem közöttük keresik. H,E.

Az endrődiminiszterpártot vá/asztoff
Latorcai János KDNP-tag, de szakértőminiszter

"3>- •

Gazda Klsáruház Gyomaendrőd,
Pásztor J. u. 39. (az u(p1ac mellett)

Gazda Bolt Gyomaendrőd,
Apponyi u. 3.

A GAZDÁK SZOLGÁLATÁBAN!

- Mindenkinek, így egy miniszternek is
állampolgári joga valamely politikai er6
höz csatlakozni. Döntése nem jelenti azt,
hogy ezentúl három miniszter képviseli a

. KDNP-t, elfogadták függetlenségre való
törekvését - kommentálta az ipari és keres
kedelmi miniszter elhatározását Szilágyiné
Császár Terézia. a KDNP alelnöke. Ru
bovs'l.ky György. a párt szervezeti ügyekért
felel6s vezet6je elmondta: a keresz
ténydemokraták december végén áHítják
fel területi, januárban országos listáikat.
Még nem tárgyaltak ugyan róla, de elkép
zelhet6, hogy a miniszter neve felkerül va-
lamelyikre. Sz.AJ.

Magyar Hírlap 1993. november 17.

A Gyomafann Kft. karácsonyi ajánlata:
Mlkuláslól Karácsonyig (december Robi 56 szivattyú =6.- 10.000 Fl,
6-lól 23-Ig) 20 % árengedménnyel RK 02 szivattyú l 00,- 11.600 Ft
vásárolhaljamegegyes lermékelnket PN 201 pótkocsi .7 - 16.000 Ft

- növényvédőszerek, vetőmagok,

klsgépek.

Hogy lélen ls gondoljon a lavaszra!

Vari kistraktor ekével l~.- 92.000 Ft.,
Murray fűnyírö )5.~0.- 28.000 Ft,

KDNP-hez való csatlakozása nem okozhat
semmiféle problémát a koalíción belül, hi
szen az egyes tárcák nem párt, hanem kor
mányzati állásfoglalást képviselnek.
Latorcai János leszögezte: nem párt-, ha
nem szakért6 miniszterként kíván a továb
biakhan is tevékenykedni. Miniszteri
periódusa alatl semmiféle pártpozíciót nem
vállal, szakért6ként azonban a korábbiak
hoz hasonlóan részt vesz a párt gazdasági
programjának kialakításában. További po
litikai szerepváll aJásáról szólva Latorcai el
mondta: egyéni képvisel6jelöltséget nem
vállal, elképzelhető azonhan, hogy a párt
szerepelteti területi vagy országos listáján.

Az endr6di származású Latorrai János,
az ipari és kereskedelmi tárca vezetője a
napokban csatlakozott él KDNP-hez. A kor
mányha még független szakén6ként meg
hívott miniszter a választásokig semmilyen
párllisztséget nem vállaj, továhhra is szak
ért6 miniszterként kívá.n tevékenykedni.

A KDNP hétvégi intéz6bizottsági ülésén
veu réSZI Surján László elnök meghívására
előszörveti részt kereszténydemokrataként
párlrendezvényen Latorcai János, minisz
ter. Latorcai régóta, mim a párt küls6 szak
értője közreműködött a
kcrcszt6nyd emokraták iparpol itikájának
kialakításáhan. Informáci6nk szeriI1t az
ipari és kereskedelmi tárca vezet6je már
töhh mint egy hele lagja lak6helyén, a
KDNP f6városi l-II. kerületi szervezeté
nek.

Elhatározásának okairól és id6zítésér61
SZ{l\va Latorcai János elmondta: eszmei er
kölcsi 6nékrendjéhen mindig is a keresz
16nydemokratákhoz állt közel. Nem kívánt
a választások befolyásolásának gyanújára
okot adni, ezért most és nem kés6bh hozta
meg döntését. Szándékáúudatta Antall Jó
zscfminiszterclnökkel. Elhatározása a kor
mányfőt sem érhette váratlanul, mivel
sohasem titkolta kereszténydemokrata el
kötelezettségét. Meggy6z6dése szerint a
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Konzervatív Párt
A kultúrát is támoga~ák

•

A nemrégiben zászlót bontott
Konzervatív Párt láthatóan nem
csak ideológiát hangoztat. Békés
megyében. ahová minden segítség
jó helyre érkezik. megérkezett első.
szimbólikus adományuk a Gyoma
endrö'di Művelődési Központ ré
szére. A HORNIMPEX RT-vel
közösen 50 ezer forint támogatást
nyújtottak ahhoz, hogyanépitánc
csoport eljuthasson Puerto Ricoba
egy világfesztiválra. A magyar kul
túra e rendkívül értékes része így
bemutatható lett, amihez azonban
még ttlvábhi támogatásokra volt
szükség.

Homok Lajos. a Konzervatív
Párt e1niikségi tagja kérdésünkre
elmondta. hogy a Konzervatív Párt
Kulturális Bizottsága programot
állít össze a kultúra !ámogatásának
megoldására.

-Attól már mindenkinek fáj a fe
je. hogy mindenre csak azt hallani:
nincs rá pénz! Olyan megoldás
kell. aminek alapján akik adnak
szívesen tegyék. akik kapnak ne
érezzék könyöradománynak. s mi
nélokossabban használják feJ. A
párt a kultúra ápolását és támogatá
sál alapílványokon kereszlül látja
megvalósítbatónak. s ez a rendszer

igen komoly kulturális életet élö'
országokban kitűnően működik.

Ilyen Franciaország, amelynek
kultúráj ára a magyarok mindig is
felnéztek, s ott máig sem hallani
pénzügyi okok alapján lévő műkö

dési zavarokról. Örömmel tájékoz
tatom az újságolvasókat, hogy a
Konzervatív Párt regionális prog
ramjában sikerüJtBékés megye fej
lesztésére, környezetvédelmére,
mezőgazdaságára. a szolgáltató
szektorára oly módon felbívni a fi
gyelmet, hogy kiemelt fontosságú
fej lesztési területnek tekintsük. Ez
többek között aztjelenti, hogy ba a
Konzervatív Párt hatalmi tényező

vé válik. végre lesz aki érdemben is
tegyen a régió fokozott fejlesztésé
ért. Mi nem kapunk támogatást. a
mi párt unk egyenlőre tagdíjakból.
tehetősebb tagj aink adományaiból
működik. mégis ebből is sikerült
kiszorítani egy kis támogatást a
kultúrára. Reméljük így lesz ez a
továbbiakban is. Bár a többi párt
ebben is felvenné velünk a ver
senyt. így ki lehetne számolni,
mennyi pénz jut egy-egy kulturális
esemény támogatására.-mondta
Homok Lajos.

. .

Kinn a földeken ...
egyre több a "birtokvita" . Ezek esetleges csökkentése végett

kérem gondolják végig a következőket. Jelenleg gyorsan kellene a
nagy táblákat felapr6zni, esetenként 50-100 darabra felosztani. A
felosztás alapja a földminőséget jelző aranykoro.na, amely táblán
belül is változik. Ennek aprólékos tudói a földhivatalok. A táblán
belüli földminőség változások véglegesen a mérnöki kimérésen
derülnek ki, tehát a birtokhatárok még változni fognak. Lesznek
olyanok is, akik esetleg a választott táblából kiszorulllak.

Jelenleg nagy - több 10 hektáros - táblákat kelJ felaprózni. A
kimérést követően a földtulajdonok közölt nem lesznek termé
szetes határok. A földbirtokok közötti "mezsgye" általában egy
"karónyi " lesz. Ezt a határvonalat betartani lényegében lehetetlen.

Ha két tulajdonos külön szántat, a szántógép óhatatlanul megta
possa a szomszéd parcellát, vagy a két darab közölt szántatlan rész
marad. A forgó teljes felszántásáról márnem is beszélek. Ugyanez
a vetésnél még fokozottabban jelentkezik, hiszen a vetőgép fél
nyomtávon végképp nem tud elmenni. A sort még lehetne fokozni.
Külön veszélyt jelent majd a vegyszeres gyomirtás, f61eg eltérő

fajok esetében.
Már most is tapasztalható, hogyaszétmért tábla természetes

határral -mondjuk csatorna - teljesen körül van véve. A 10-20
ember tulajdonát képező területre csak egy-két bejáró van. Ebben
az esetben elkerülhetetlen a szomszéd földjén való átjárás, vagy a
tábla valamelyik végén közös megegyezéssel belső utat kell léte
síteni. Természetesen ehhez minden érintett beleegyezése szüksé
ges.

Ha ezeket végig gondoljuk, rá kell hogy jöjjenek, csak kölcsönös
megértéssel lehet békességben megfémi egymás mellett. Egyéb
ként számtalan birtokvita kerekedik, melyekre megoldást nem
lehet találni.

ilf.

Leveleinkból

Kedves Cs.L-né!
Ön néhány hónappal ezelőtt a Szó-Beszédben az orvosi rendelók légkörét

kritizálva. írásában megállapítja. hogy engem anno 1979-ben "kicsináltak".
Ezt a tévhitet szeretném eloszlatni. Saját elhatározásomból kértem nyugdíjazá
som. Miért? Tulajdonképpen a miniszterünk a közelmúltban rávilágított a
lényegre. azt nyilatkozta, tisztában vannak azzal. hogy az orvosok fizetése
szégyenletesen kevés volt a letűnt érában.

Én ISOO-al kezdtem. és 5300-al fejeztem be körtanári munkámat. Persze
nwndhatja valaki. hogy akkor meg akkor ki mennyi jattot adott. Csak aki ezt
mondja az nem tudja, hogy utána jöttek 199-en, azok nem adtak semmit. Az
e1vtár~ urak azt hitték tele van a zsebünk jattal. Akik nem adták a jattot , azt
hitték. hogy nagyonjól vagyunk dotálva. Szegény polgármesterünk, illetve csak
vo!t szegény, mielőtt megválasztonuk polgármesternek nekem elpanaszolta,
hogy egy kis rossz csirkét se kap mostanában.

Ne csodálkozzunk. ha most a fixét igyekszik minél magasabbra emelni. Bár
emelhet ném én is létminimum alatti nyugdíjam. Ahogy az elvtárs urak nem
szégyelték az ISOO forintomal, most ezek az úr, urak nem szégyellik a nyugdí
jam. Az elvtársoknak és az uraknak is a legfőbb cél: a·közös kalapból tele tömni
a saját zsebet.

1979-ben. amikor a Szerb Gyuri bácsit nyugdíjba paszírozták, különösen az
éjjeli ugrasztások emelkedtek számomra. Az egyik ifit védte a pártigazolvány.
a másikat a közös hobby a "nagyvezérrel" védte. A Gyuri bácsi viszonylag
magasabb fixéból lemaradó pár ezer forintot elosztották, nekem nem adtak
bdóle. Helyette kaptam egy dokumentumot. hogy mától kezdve főorvos va
gyok. Ez még jobban felkorbácsolta szégyenérzetem, hogy immáron mint
főorvo~ kell havi 5300-ért éjjel, nappal ugrásra készen szolgálni. Igy aztán
főorvosi szégyenemben, kurta földi létem 57. évében kértem nyugdíjazásom.
5300 forint helyett mostmár havonként. a csontpénzzel együtt 5100 forint ütötte
markomat. Viszont ezért már nem kellett mást, mint átvenni a postás bácsitól.

Mostmár minden energiámat a kutatásra és a hobbymra fordíthattam. AlJ.,
hogy mi mindent sikerült kikutat nom. ha minden jól megy majd publikálni
fogom. Még annyit: mostmár látom, hogy nem a medicina tudományát keUett
volna "cum laude" minősítéssel abszolválni. hanem csak közepes szinten
csalni-lopni a pénzügyi vonalon. Esetleg most ott lehetnék a 20 milliárdos vagy
legaláhbis a 60 milliós hetyárok között. A hajam szála se görbülne. Vagy ha
görbülne. I"ir míllióval visszagörbíthetném.

Szivélyes iíllvözlettel: Fülöp Jenőbácsi ','

NAGY KARÁCSONYIJÁTÉKVÁSÁR
A "CSIPET"-BEN!

Minden játék december 25-i 20 % -kal olcsóbban!
Kaphatók még: -lézerképek, háztartási eszközök, iJlaL<;zerek,
Videotékám hetente bővül új filmekkel ! A filmek kölcsön

zési díja fél napra 50 forint, egy napra 80 forint. Tagsági díj
fizetése nincs!

LEGÚjABB FILMEK:
Kommandó (Schwar'zenegger), Játékszerek (Robin Willi

ams), Fehér sivatag (Mickey Rourke), Egyik kopó, másik eb,
Egyedülálló nő megosztaná..., Alvajárók (Stephen King),
Több mint testőr, Uszó erőd (Steven Seagal), Te vagy a
legjobb), Férfiasjátékok (Harrison Ford), Lorenzo olaja (Nick
Nolte), Mélység titka, Hideg mint a kő

Több száz film közül választhatja ki az Onnek legjobban
tetszőt. Kérem nézzem be hozzám!

r------------------------------------------,
November 25-től ismét

MEGNYÍLT az
IPARKERKft. IPARCIKK BOLDA

GyomaendrődSzabadság tér 5.

- Illatszerek, kozmetikai cikkek-min6ségi édesipari
termékek és i,talok- háztartási eszközök,játékok, papír
áruk és egyéb árucikkek.

- AjáIXiékcsomagok és kosarak készen és megrerxielésre is.
- MikuJásra ajándékcsomagok.

_______________________: • ~J
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I.love you vidék

Hobo elköltözik BudaEestró1

L =m J

Hobo üdvözlete a Szó-Beszéd olvasóinak

----------------------=-------------------.

•

- Január végén lemezfel
vételre vonulunk egy studió
ba. A lemez anyaga egy két
szereplős darab lesz, ami két
férfi barátságáról szól. A ze
neszerzők: Tátrai Tibor és
Tóth János. De bővebbeter
ről nem akarok mondani 
nyilatkozta lapunknak Föl
des László. November ll-én
a művelődési központban
József Attila verseiből ösz
szeállított rendhagyó irodal
mi műsorral aratott sikert
Gyomaendr6dön.

Bak János trafikjában
Gyomaendrődön

a Szabadság téren.

et3 ' \\' \\

SZÍNESFILM KIDOLGOZÁS
2 NAP ALATT

mert, hogy milyen liberális
nézeteket vallok abban az ér
telemben, hogy semmilyen
rendet, fegyelmet, jelszava
kat és jelvényeket nem sze
retek. Egyébként pedig ha az
ellenzék kerul hatalomra én
akkor is ellenzékben leszek,
hiszen mindig a hatalmat
kell kontrolálni, s az embe
rek szempontjából tökmind
egy minek neveznek egy
pártot, a lényeg, hogy miként
teszi a dolgát.

- Mi újság a Hobo Blues
Sand háza táján?

rúságot és csalódást okozott.
A csalódás, hogy azok az
emberek, akikkel én barát
koztam, s akik nekem sokat
jelentettek, segítettek elvi
selni az előző évtizedeket,
azok most más-más politikai
nézeteket vallanak és egy
más ellen fordultak. Én in
kább eltávolodom a
politikától.

- Melyik párthoz vonzódik
leginkább?

- Kezdetben a Fideszhez,
de mostmár oda sem. Akkori
ban az tetszett, hogy a Fidesz
olyan fiatalokból áll, akik nem
hordozzák az 1940-S0-60-as
évek előítéleteit, gyulölködé
seit. Az én nemzedékem vagy
a nálamnál idősebbek már
nem szabadulnak ettől, ők

vagy bolsevisták voltak, vagy
antibolsevisták voltak. Akko
riban ez a kettő volt. Most
hogy az el6ző rendszer meg
bukott, összezavarodott min
den. Bíztam a Fideszben, s
nem is a pártban, hanem in
kább abban a fiatalos, jópofa,
laza szövetségben, amit ők

képviseltek. A Fidesz olyan
párt volt, amelyet nem a pro
fesszionista agresszív hata
lomra jutás jellemezte. Most
úgy látom ez történik és én
ett61 eltávolodtam. Gondo
lom rólam már eléggé közis-

I love you Budapest cím
mel jelent meg a Hobo Blues
Band vezet<5jének Földes
Uíszlónak a szólólemeze.

- Ez az a város ahol min
den összesűrűsödik, ahol
leginkább érezhetően kimu
tatható a felgyorsult élettem
pó és minden ami ezzel jár.
Tul ajdoruséppen erről szól ez
a lemez. En pedig most köl
tözök el Budapestről, vala
hová vidékre, csendes
helyre. Elegem van abból a
légkörből, ami Budapesten
van, ahol gyilkolják egymást
az emberek, a szülő nem me
ri kiengedni gyermekét az
utcára, ahol füst van és büdös
van. Mostmár szeretnék
csendet, nyugalmat- mondja
Földes László, akitől no
vember l l-én este a Katona
József Művel6désiKözpont
ban kértünk rövid interjút.

- Semmi értelme nincs
már annak az ámokfutó élet
formának, amit 48 éves ko
romig éltem. Persze a vidéki
csendre való vágyódásom
összefügg a politikai válto
zásokkal, azzal, hogy az al
jasság és a rosszindulat
szabadult fel.

- Kissé kiábrándulmak llJ
nik...

- A rendszerváltás először

nagy örömet, aztán szomo-

KORDA GYORGY
" '" "ES BALAZS KLARI

adott nagysikerű koncertet október
26-án a Katona József Művelődési

Központban.
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KARÁCSONYI VÁSÁR
/ Gyom~~ndrődön az

AFESZ UZLETEIBEN
1993. december 6-lS-ig.

Iparcikk és ruházati boltokban a fenti időszakban
3.000 és 5.000 Ft közötti vásárlás esetén 5 %,
5.00\ és 7.000 Ft közötti vásárlás esetén 6 %,
7.00 l FT feletti vásárlás esetén 7 % árengedmény.

Élelmiszerboltokban december 13. és 18. közötti időszakban

1.000 és 2.000 Ft közötti
vásárlás esetén 5 %,

2.00 l és 3.000 Ft közötti
vásárlás esetén 6 %,

3.001 Fl feletti vásárlás
esdén 7 % árengedmény.

És még valami:
- Élelmiszerboltjaink
Aranyvasárnap,
- Iparcikk üzleleink pedig
Ezüst- és Aranyvasárnap is
nyitva lesznek.

Jöjjön, vá~rolva spóroljon!

PÁLYÁZATI FELHívÁs
Az ÁlIami Vagyonügynökség megbízásából a "Kö

rösi" Süt6- és Édesipari Vállalat nyilvános, egyfordulós
pályázatot tlirdet a Kondorosi Sü~őipari Termelőés Ke
reskedő, Szolgáltató Kft. -ben az Allami Vagyon ügynök
séget megillető 100 %-os üzletrész teljes egészében
történőmegvásárlására.

A kft. törzstóKéje: 4810 ooo Ft.

A pályázaton való részvétel feltétele a kft.- re vonat
kozó, részletesebb üzleti adatokat tartalmazó tájékoztató
anyag és a pályázaton történ6 részvételre vonatkozó
feIté/elfüzet Farkasinszki György vállalati biztosnál
(5501 Gyomaendr6d, Pásztor J. u. 35., telefonszám: 67/
386-622) való megvásárlása 10 ooo F1+ áfa összegért
titkossági nyilatkozat ellenében.

A pályázati alapár: 4810 ooo Ft, amelyből privati
zációs költség 962 ooo Ft.

A privatizációs költség kizárólag készpénzben fize/
het6. A vételár kiegyenlítésére Egzisztencia- hitelt
igénybe lehet venni. Kárpótlási jegyet a privatizációs
költséggel csökkentett vételár legfeljebb 50%-áig fogad
el a kiíró a kamattal növelt névértéken.

A pályázat benyújtásának helye: ..
Bálintfy és Társai Nemzetközi Kere..<;kedelrni Ugyvé

di Iroda ( 1053 Budapest, Szép u. 2., V. emelet 515. ).

A pályázat benyújtásának határideje:
1994. január 6., déli 12 óra.

A pályázónak kötelezettséget kell vállalni arra, hogy
ajánlatát abenyújtási határid6 lejártától számítolt 60
napig fenntartja.

A pályázatokat személyesen vagy meghatalmazott útján
kell benyújtani 5 példányban, magyar nyelven, zárt, cég
jelzés nélküli borítékban a megjelölt címre és ha/árid6ig.

A borítékon fel kell tüntetni az aláb hi szöveget:" Pá
lyázat- Kondorosi Sütőipari Termelő és Keresked(f,
Szolgáltató Kft. "

A kiíró fenntartja ajogot hogyapályázatot eredmény
telennek nyilvánítsa. További infnrmációérl szívesked
jenek Farkasinszki György vállalati biztos hoz
fordulni.
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"MEGNYILT A

~~: Hel'baHál.. <::: >et:;ps > ",®

Gyógytennék Nagykereskedés
és Diszkont Aruház

Gyomán a Vásártéri lakótelepen !

Hetente úi.áruv,ílaszt6kkal
várja kedves vásá~lóit a KÍNAI SÁRKÁNY

Gyomán a Kossuth u. 61-63. szám alatt.
NÁLUNK TETÖTÓL TALPIG FELÖlTÖZHET

AZ EGÉSZ CSALÁD:

* fehérneműIc. pulóverek. pólók. toUdzsekik. szabadidőru

háI<. gyermekruházat.
• "' Gyermekének karácsonyi ajándékát üzletünk gazdagjáték

választékáhan hiztosan meglalálja.

Nyitva: bétfőtől péntekig 8.30 - 18.00
szombaton 8 órától 13 óráig.

Kivúló Illi llii~{'Cfli

GUMIK'öPENYEK minden méretben.
nagy választékban

személygépkocsira, kisteherautóra,
mikrobuszra és terepjárókra.

Néhány példa a yálasztékból:
- I :>,5 SR 12 (kis Polskihoz) 2500 forint,
- l :>,5 SR I:~ rrrahant. Fiat) 2950 forint.
- 155 SR 13 (Dacla, Wartburg) 3485 forint.
- 105 SR I:>, (Lada) 3790 forint.

1:-'::'('/1 kfviil leljes válasZI/ikhan léli és lerepgumik!
Varga Béla 5500 Gyomaendrőd,

Csokonai u. 37. Telefon: 67/386-216

* gyógyhatású készítmények,
* fogyasztó szerek,
* gyógyteák,
* vitaminok, pezsgőtabletták,

* gyógykozmetikumok,
* babaápolási szerek,
* svédcseppek,
* testápolószerek,

Minden héten más-más terméket ajánlunk.
tisztelt vásárlóinknak 50 %-os áron!

HerbaHáz Gyomaendrőd,Vásártéri ltp.
TeVfax: 67/386-664

Nyitva: hétfőtól péntekig 8 órától 17 óráig,
szombaton 8 órától 12 óráig.

-r·---·------·-·---------------·------~---

HollcRock
KLUB ,Gyomán a
Körös Elteremben.

Minden
PÉNTEKEN

20-ü2-ig
TREESHOW

Rockzenei klub.

Alkalmanként
meghívott

vendéf?
rock z.enekarok
mííkiidésével!

Mindenkit
szeretettel vár a

TREESHOW

KARÁCSONYI VÁSÁR
Gyomán, a DY-WA Kft Termo-Elektro szaküzletében

december l-től december 23-ig.
A DY-WA Kft karácsonyi ajánlata a családnak:

Háztartási gépek:
kávéfőzó1<., mixergépek, gyümölcscentrifuga, vasalók, porszívók,

Szórakoztató elektronikai termékek:
televíziók, múnoldvevó1<., videomagnók, rádiósmagnók,

Video-és audiokazetta vásár! Négyet fizet ötöt kap!

Most is érdemes vásárolni a Termo-Elektro szaküzletben.

Az a 3 szerencsés vevő aki dec. I-és dec.23-a közötti karácsonyi akción vá
sárol, visszanyerheti a termék árát. A részletekró7 az üzletben tájékozódhat
nak. A nyertesek nevét a Szó-Beszéd januári számában köz.öljük.

, 'Ö A VENTA BT ,
EPIT IPARI RESZLEGE VALLALJA

lakóépületek, melléképületek, egyéb építmények
KIVITELEZÉSÉT ÉS ÁTALAKíTÁSÁT.

Érdeklődni:Gyomaendrőd,Fő u. 218.
Telefon:386-748

UGOR CSABA ÉpíTÉSZ ÜZEMMÉRNÖK



A Profisoft Bt. profi szoftverei
Számítógépen a környezetvédelem

1993. november

Senki sem lehet próféta a saját hazájában - vallják
a különböző szoftverrendszerek tervezésével. prog
ramozásával foglalkozó gyomaendrődi Profisoft
Szánútástechnikai Betéti Társaság dolgozói. Az
1991 májusában szakemberekből alakult cég,
ugyanis leginkább a környező megyékból. és az
ország nyugati részéből kap megrendeléseket.

Leginkább általános célú ügyviteli programokat
készítettek és készítenek. melynek alrendszerei a
mérleg, a főkönyv, a pénzügy. a számlázás, a mun
kabér. a munkaügy. a készletgazdálkodás. a befek
tetett eszközök. a tevékenységelemzés. a
menetlevélfeldolgozás. a tmk programok. Elsősor

ban mezőgazdasági cégek. volt költségvetési üze
mek. polgármesteri hivatalok. s az cz utóbbiak
mellett működő kft-k a megrendelőik. De készítet
tek már nyomdai kalkulációs programot, például a
Gyomai Kner Nyomda Kft-nek és a kecskeméti
Petőfi Nyomda több üzemének.

Ám most igazán aktuális számítógépes progra
mot készített a Profisoft. Az utóbbi években egyre
inkább előtérbe kerülő környezetvédelem területén
a szemétszállitással és kezeléssel kapcsolatos nyíl
vántartást. könyvvelést, számlázást, azaz a teljes
körű számítógépesítést végezték el. Jelenleg Szom
bathelyen. Cegléden és Székesfehérváron állitanak
rendszerbe ilyen saját készítésű hálózatot. amely
pontosa bbá. gyorsabbá, egyszerűbbé. s ígyolcsób
bá teszi a hulladék kezelését, amely manapság nem
kis problémátjelent a városokban.

A komplex hu IIadékszállitási programrendszer
sikerét jelzi. hogya Profisoft Szombathelyen rend-

Szó-Beszéd

szerbeállított programjáról osztrák és német szak
emberek elismeréssel nyilatkoztak. Szerencsére 
mint dr. Lőrincz Sándor. a Profisoft vezetője el
mondta - társaságuknak bőven van munkájuk az
ország nyugati részében. így a közeljövőben Szom
bathelyen nyitnak irodát.

A programok elkészítése. tökéletesítése mellett
technikai fejl~sztéseken is dolgoznak a Profisoft .
szakemberei. Igy például a hibás adatrögzítések el
kerülésére a kereskedelemben már ismert módszert.
a vonalkódos technikát alkalmazzák különböző te
rületeken.

- Törekszünk az egyszerű. olcsó és logikus meg
oldásokra. s presztizsnek tekintjük. hogy rend
szere ink bevezetésével csökken a
munkaerőszükséglet, és a mWlka ugyanakkor meg
bízhatóvá, pontosabbá válik. Szoftvereinkhezjó mi
nőségű számítúgépeket is ajánlunk. melyeket a
Profisoft szerel össze, teszteljük és garanciávaJ szer
vizeljük is a berendezéseket. amelyekhez hulladék
anyagokkaJ is az üzletfeleink rendelkezésére állunk
- mondj a dr. Lőrincz Sándor.

A Profisoft központjában Gyomacndrődön

kisebb vállalkozások kiinyvelés~t is vállalják.
és az utánpótlás nevelését sem hanyagolják el:
gyomaendrődi irodájukban tavaly kezdték el az
alapfokú számítástechnikai ismeretek oktatá
sát.

Profisoft Számítástechnikai. Kereskedelmi és
Szolgáltató BT 5500 Gyomaendrőd, Fő út 173-179.
Telefon: 67/386-488
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A
LINDA SPORT

ajándéka
karácsOI)Yra,

MTB KEREKPAR
VÁSÁRl

Ha előre megrelldeli
1000 Ft értékű ajálldék
csomagot kap!

További kínálatunk:
- Hummel, Pumaszaba

didőruhák.

- Adidas, NIKE, Ree
bak pulóverek,

- zoknik, cipők.

- Ewing-33 kosárlabdás
cip6k.

Minden kedves vásárlónknak
Boldog. Békés Karácsonyt
és eredményekben gaz.dag
új évet kívánunk.

Linda Sport
GyomaendrődFőu. 181/1.

Dezsőné Rau Katalin,
Dezső Zoltán.

15 tanuló,
30 tanuló,
15 tanuló (fiú)
10 tanuló (fiú)
10 tanuló (fiú)
8 tanuló
8 (fiú)

KERESKEDELMI
ÜGYINTÉZŐ

SZAKTANFOLYAM
SZARVASON

A Békés Megyei KlSOSZ és a MIKOSZOFT Bt. érettségi
vel rendelkezők szánUíra külkeréskedelmi ügyintézői szak
tanfolyamot és szakvizsgát szervez Swrvason.

A tanfolyamot a külkereskedelmi szakképzést tanusító
szakvizsgáról és tanfolyamokról szóló 411993. (II. 25.)
NGKM rendelet alapján szervezzük.

Az oktatás id6tartama: 20 hét.
A tanfolyam összes óraszáma 240.

Foglalkozások heti 2 alkalommal a délutáni órákban.

Tandíj: 45 OOO Ft.
Részletfizetési lehet6séggel!

Jelentkezéskor befizetend6 összeg 10 OOO Ft.

Azoknak ajelenJkezőknek, akik munkanélküliek képzési tá
mogatásban részesülnek, tandij ~lo1e$et nemkellfizetni.

Jelentkezés:
MIKOSZOFf BT. Szarvas, Szabadság u. 3Ö. I. em. 5.

Telefon/fax.: (67) 321-117
Postacím: 5541 Szarvas, Pf.: 59

A Gyomaendrődi 6,1 7. ~záJJlú
IPARI SZAKMUNKASKEPZO;" .. ,

ES CIPOIPARI SZAKKOZEPISKOlA
az 1994/95-ös tanévre felvételt hirdet az alábbi sza..l<mai képzésre,

általános iskolai tanulmányait befejezó1< részére:

Szakmunkás szinten:
Cip6készít6
Né5iruhakészít6
Bútorasztalos
Géplakatos
K6műves

Könyvköt6
Nyomdai gépmester
Szakközépiskolai szinten:
Cip6ipari 12 tanuló
N6iruhakészít6 24 tanuló

Érettségizetttanulók részére (1,5 éves beszámoitató rendszerúj
B6rdíszműves 15 tanuló
Nyomdaipari S tanuló

A felvéteti lehetőségekkelkapcsolatban nyílt napot tartunk érdeklő

dók számára.

Időpontja: 1993. december 9. 8-14 óráig

Helye: 617. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet és CipőipariSzak
középiskola Gyomaendrőd,Selyem u. 124. Telefon: 67-386-616

A 617. számú Ipari Szakmunkásképz6Intézet és Cipőipari Szakkö
zépiskola tanműhelye olcsó női cip6ket és csizmákat, valamint bőr

díszműves (irattárcák, pénztárcák, női retikillök) termékeket kínál.

Vásárlási lehetőség: iskolai tanmúhelyben (ENCI üzeme mellett)
hétfő, kedd, pénteki napokon 9-12 óráig

Keressen fel bennünket, helyi megrendelésekre is van lehetőség.
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ISMERI ON Ar SZOLGAL TA TASAINKA T?
Betétgyűjtés * számlavezetés * hitelfolyósítás!

KERESSE FEL AZ
ENDRŐD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

KIRENDELTSÉGEIT!

8jánlatunk:
Piramis betét: Látraszóló (bármikor felvehetó) betét, melyre évi

nettó 16,5 % kamatot kaphat. Kamaton felül sorsoláson

is részt vehet. A Piramis betét nyeremény alapja 1993. ok-

tóberi időszak alapján 1 millió 180 ezer forint.

Prémium takarékbetét: Maga döntheti ellejáratát. Kama-

ta bruttó évi 18 %, ami prémiumrnal növelhető!

./

Atutalási betét: Látraszóló, kamata évi nettó 12 %.

Bankszámlavezetés: Vállalkozók és jogi személyek részére

évi 12 % kamat.

Előtakarékosságibetét: Ha Ön tudja, hogy néhány hó-

nap múlva nagyobb összegre lesz szüksége, nyissa nálunk

ezt abetéti konstrukciót és ez által 23 % -os kamatra ve-

het fel kölcsönt.

E N D R Ó D ÉS V I D É K E
TAKARÉ KSZÖVETKEZET
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Ingyenes az apró!

Hirdetésfelvétel:
67/386-479

2 darab 2011x95 cm kékesszürke össZl..'kötó
szőnyeg. 41) literes hibátlan zominclálla ("latkI.
Érdeklődni: Vásártéri ltp. 27.

Kalocsai csemege ~s erős paprika cbdó.
550 Fil kg. Gyomaendrőd. Álmos u. 211.

Jó :í.llapotbau Ir5"ú iróaszlall v;,í.s:irllhl~k.

Telefon: 3~6·917 Csalli RÓza (jyomal;'odfód,
Wesselényi u. t<.

Kézi kÖléslÍ f~rfi puh'l"t'rl,,·k. é:-: fl,,'ln~itt h~L-;:Z·

n.Ht síruha olcsón "l:uló. Gyoma. P~l"'Zlúr u. 26/1.

Lib::llÖrn() kIszerelés oks61l t.'laclll, \'~lb·

minI v('ntiJl:horok is. Érdeklwni: Szar\':\s. C,;;o·

kOllai U. 13.

Kárp6(j~i...i j~gy névérl~kbcn eladó. Érdc:k.
lódIli: (iyomacndród. Telllclő (II I.

Vennék nemr~gen ha"zn:lll hagyom:inyo....
la járókát. Magyari J::inosllc Gyomaendrőd.

Pásztor 1. ti. 6.

2 darab Antik dív:íny, I dar:lb r~sillködó

tt!kör sz~k.kel eladó. I~rdcklódni: 3XX-732~cs 1("·
lelo!l:::zinlOll. cslC I. 7 ÓdlŐI

MCllnyasszonyi ruh{unul olcsón kölciOö-
nadnám. VClésiné lieszli Ildikó nyoma. Fegy.
vernek u. IK

Jut~,Jom a nvolllr:wczct6nck.! Ez <:\.
nyar{tOak v{~gén az 'Intcrlllinor Sóroz6 el6l
elloplak egy John,,,n csúnakmotort. A sike·
res nyotllfovezelünek l u.ouo Fljut:llmat ajánl
fel :1 rulajdono~. I3olchov:,zki .lt:nli' Gyum3,
pósau.25.

GaJambki311i1:ís! A V -~·13 ~e:y~süIN ki;HIi·
I:í.sa EntlrÚtlön :l Ixrynt.= ~hiveh3dl.:si lI:íl.ban
december 1~-19-~n.

.. APHRODITÉ" Társker"sú Szulg"I:"
5.500 Gyomaendr6d. Pf: 91.. BC'muratkozó levél.
válaszhoriték szUkséges.

Alig ha.~7Jl;í.11 fehér, hossz\Í írhabunil:1 d
adú. Érrl~klÓlllli: Ar:u1i.né Kondorus, Bajcsy ll.

25/1. Telefon: 3~3-2l)4

A piac I!lki.Jllözöu a pala(~sil1tás m:.lralll.
válroza((all udvariass:íggal várja v:is:í.rlúil
szerd,\nkéllt f,\nkkol vagy almáss,,1 is.

Érresítem kedves vendégeimcl, hogy újra
dolgozok! GYOllláJl a DY-WA Kft ud,<I[,lh,,".
bétfólől p<lIlekig 8.30 - 13.3f\.ig. Bosny,ikll<
Garai Anikó· nói- f"rfifodrász

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

Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olva
sóknak a lakossági apr6hirdetését. akik azt az alábbi
szelvényen küldik be megjelentetés céljából. A szelvé
nyen a megjelölt helyre kell beírni a kívánt szöveget, és
a szelvényt levelez6lapon vagy borítékban kell elküldeni
a következő címre: Gyomaendr6d. Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért felel6sséget nem vállalunk!

Egy apr6hirdetés szövege nem taIUlmazhat tizenöt
(15) szónál többet!

Wartburg új alkatrészek: kuplungtárcsa.
kinyomócsapágy. féklllunkabenger. Pal gyújtó.
gyerlya, Bosch gyújtótrafó. Opel Asconához:
izzílógyertyák. vízgomba. IItánfutó ltáls6l<\mpa
eladó. Gyoma Bajcsy Zs. u 56.

Jó állapoIban l~v6 hos..,zl1nutria bunda v~

kony hölgy rész"re eladó. Gyuma Fáy u. 27.

Zöldséges-~süzletpuit eladó. GyomaMun
Ucsy u. 20.

Jó állapotban lévó babakocsi oladó. Gyo.
maendrődSebes György úr 2 szám alaH.

Eladó AMIUA 500 PLUS 1084 s szines
monitor, 260 darab lemez. Érdc.kl6dni: Mez6'lúr,
Pelófi lér I. Erdei F. KolI"giwn 403. szoballacsa
Lajosn~

Originál kitűnóparalll"terekkel <ondelkező
VHS-C vidí"okamcra rendkí"til kedveze) áron
eladö. Érdokl6dni: 67-311-774

UAZ új alkatrészek: kllplungtáresa. kup.
lungszerkeze!. f<'kmu.nkalJenger. fékpofa. kar·
dánkereszl. önindító. generátor. Ladáboz:
olajszúró, Magneli Marelli gyújlógyertya, fe·
szUltségszabályozó eladó.Gyoma Bajcsy Zs. u.
56.

Triumph It'.nnékck kaphalók Szarvason az
autóbus:clllomás mellett. Keresse a Hattyú divat·
Uzletet. EgyedUlállö.

Skoda lOO·as alkatr"szek eladók. Érdek·
16dni: minden nap a Uídfó II. 511. szám alan.

Jó á.llapolban lévő Biemme sport babako
esi. forg.alhatós TV :lSz(al ~Iadó. Érdeklótini:
Körösladány. Vecsey u. 20/1.

Eladó C 21 cirk6 tij ~s nagymérelú csc:rép.
kb. .:1()(J darab ~s l nagy ('rkl,,<lyajtó. verand:í.hoz
vakI ablakkeret. Érd,'kl6dni: Bajcsy 11.38.

N~mel korrep('tálásl alap- és középfokú
nyelvvizsgára felkészít<'sl dllalok. Boecker Ju·
dit Gyomaendród. Álmos ll. 12.

Kivehelő. rögzített "s poreel:"n fogpótlások
készílé$él vállajjuk, fogsorjavílis egy órán beiU!.
!ogsortisztít;is kUlönlcgcs llIódszC'rTcl. Érdeklőd
ni: R:lkó,:zi II. 31/.1.

Dr. Guly:is M6.ria h()fgy6gyá..\"'L.ali mag~
rendelését. megkezdie J. szarvasi szakrendelő

bórgonduzójában. Rendel: hétfő-cslltÖftök 16
18.ig

ÜZlolhelyis"get keresek D"vaványán for·
gal.m:ts: helyen. raktározási lehl,,~t6séggl,,~1. Nem
ilalbollllak. Ajánlatokat: lljharIY'\J1. Jókai u. 33.

.\1UNM T KERES. AJÁNL

Eg"szségügyielmek. tennészotgyógyá,<zvknak.
érdeklódóknek jövedelmeza m,\sod,\lIásl
ajánlok. Benéné dr. Ign;kz Magdolna
lludapest. 1108 Sibrik M. u. 82-84. D1/3.
Telefon: 1695·422

Jól jövedolmezó otüloni bedolgozási S'Lel
lemi munka. könnyű tiszta másolás. Válaszborí
ték"rI láj"koztatom. Anlal Józsefn" MezőIÚr

PF.71 l. 5400

Ollhon végezltetó.jóljövedeUllezl; munka.
Válaszborít<'k"rltájékoztalOm... Pénz" jeligére:
5650 Mez6berény. Vadász u. 4.

Vállalkozók részére telefonügyelelet. Ilgy·
letlebonyolítást lakásomon vállalok. Telefon:
67-312-795

Opel Astra 1.6 febér. 16 Mnapos extrákkal
eladó. áron álul. Telefon: 66-458-085

Samara bordó színben. 19000 km·rel és
egy Tomas segédrnotorkerékpár újszerű állapol
ban eladó. Szarvas. Zrinyi u. 73.

1.1 Trabant Combi extrákkal. 3 éves vaj.
sárga színben olcsón sürgősen eladó. Telefon:
66/458-085

1978-as megkímélt Skoda 120 L eladó.
Műszaki: 1995.06. (vonóborog,tetócsomagtar.
tó. ülésbUZ3t. rádió) Érdekl6dni: Mezőtúr. Ma·
gyar u. 6. Telefon: 497 (este)

Rendszám n"lküli Uzemképes Skoda 15
ozer forintért eladó. Marco Billy alig basznált
kék gyerulekkocsi 9 ezer forintért eladó. Érdek
l6dni: Szarvas. IV. kk. 272.

Simson S 50 jó állapotban lévő motorke·
r<'kpár eladó. Érdeklódni: munkanapokon 16
óráig 67-386-6.16 Jánovszky György

Lakásomon vállaJolll némel szöveg~k ma
gyarra for(lítását. német tanítását alapfokig. Ér.
deklódlli: Feh"memű ihlet Mezótúr. Földvári u.
6.

Gépelés!. bárlllilyen ollhon végezhelő ad·
minisz[rációs munkát vdll:llok. Érdeklődni:
Szarva", VasÚI u. 106.

Jól jövedelmező munkál oj,lnlok. Szaktu·
dást nem ig"nyel. Válaszborít"kéllájékozt3lom.
Dévaványa. Villarsarok u. 14.

Jól jöved('lmezó otthoni munkát :lj:i.nlok.
l-leli 4-5 ('zer forintot kereshet. Vdlaszborítékén
lájékoztalom. Érdoklódni: Hunya. Kinizsi u. 34.

Köz"pfokú közgazdasági végzenséggel
sz~'iJnítógépcs ismtrettel munkál keresel.... MUl·
delllehel6ség érdekel. Gyomaendrőd, Sebes Gy.
u.26.

9 hetcs palOlapiJlcsi kiskuty:ík 4 ~zer forin
t6n elad6k. f:rclekl(Klni: Mez6túr. Esze Tamás u.
29. vagy 43.

Boxer kölykök eladók. Érrtekl6dni: lluzs
L.'1szló Békés. Szélmalom u. 29.

4 hóuapos n"wetjulíász kölyök sürgúsen
eladó. Érdeklúdni: Sugár u. 4.

ÁLLAT

Profikllak mos! induló Mulli Lewl Marke·
ling (MLM) Magazin előfizelés és lorjeszlés.
Ben"n" dr. Ignácz Magdolna BudapesI. IIOS
Sibrik M. u. 82·84. 1II!3. Tolefon: 1695-422

Törzskönyvezen ""yától 3 hónapos fekete
kan puli kutya eladó. Gyoma Fáy 27.

Tibtl I~rrier k.iskuly~ik leny~sszeml~zetl

szülóklól karácsonyi elvitelIel eladók. Gyoma
Munkáesy u.20.

Dobemlann kiskutyák és 5 q-ás utánfutó
eladó. Érdekl6dni: Mezólúr. Vadász u. 46. J7 óra
után

KERT. TELEK

Két csal:íd r~sz~r~ is alkalmas, kertes, kr5t·
sZHltes, g:'il.llilésc-s családi h:íz C'lad6. Érdekl6d
Ili: liyomal,,'ndrúd, Gárdonyi ll. 16.

Mi'ilél szuhás, fUrdó."zoba. zárt folyosó.
ogy"" lI1ell"kltelyiségek. 3798 m2 földtertilenel
Öregszóll'ibcll h:í.z eladó. Buszjárat 2 percre.
Ciyonw.cndnid. Sz61úskerl u. 3.

SZ:lrV3S0n. vó.ro."központhoz és a Kőrös·

l!üz kezeli n:t(k\s para."ztház re:ilis iron eladó.
(~rddi.10dJli: Szarvas, Csokonai u. 5 T~lcfon:

67·313-683

Kl.'ndcrcs kÖZJXlOtiáb3J1 S-áz-központi fúté·
ses l~sal:hti h~\Z, ipari árainmal eladó. Érdeklődni:
POlsonyi - Kel1d~es, Béke u. I.

tiyomáo. 2 szubás, crkc:lyes, g:izfútéses,
c~y~di víZÓr;l$: földszinti l:lk;..í.s: gad.zzsal vagy
oll,:lkilll'iadó. Erdekl6dni: Vá,árléri ltp. 31. C/2.

Eladó Gyomaendród. Vörösmarty u. 211.
szám alani báz. Irányár: 600 ezer forinl. Érdek.
lődni: :1 helyszínen

Félkész báz olcsón eladó. Érdeklódni:
Gyomaendr6d. Ady E. u. 215.

Egyedi viz. gáz órás lakás eladó. Gyoma·
ondród. Vásárléri ltp. 321B. III!I. ÉrdekJ6dni: a
helyszínen

Vásártéri Bp. 34 CIIIU O. lakás súrgósen
elad6. Érdeklódni: Nagy Sándor u. 15.

Kölcsey u. I. szám alatti összkomfortos
ház sűrgűson oladó. Érdeklődni: a belyszínen

Központi fekvésú új. gázfútéses családi
Il:iz eladó. Érdeklődni: Mezótúr. IV. u. 18.

lJjszászon 3 szobás. gázfűtéses. összkom·
fOrlos családi ház. körtilkeritentelken eladó. Ér.
Ilekl6dni: Újszász. Kastély u. 16/a.

Vill~m)'os t3.l1)'3 nagy földlcrtilcllel sok
mellék"püleltel eladó. Érdeklúdni: MezólÚr.
PO~I:l Nagy Sánctom~

Közpollti fekvésú. új gázfútéses családi
h:a :nirg6scn l,.'ladó. Érdeklódni: Mczótúr. IV. U.

IS.

H.4Z.IAMS

Azonnali bCköl(bZ~sscllanya.nagy gazda
;-;ági épUkttl'l. faluhoz köze!. kövesútn:il sUrgó
S('l1 eladó. Érdckl6dlli: Kondoros. Wesselényi u.
31.

JÁR:vIŰ

C:vom:í.n :lZ Auil:t u. 26. szám "11:1[[ beépít
Itető Ur~s 250 uégyszögöles telek eladó. Érdek·
lódIIi: Vorga.telefon: 671386-216

Gyvma bcltenlletén kövezett ÚI mCIHén la
k6ldz (~píh;.:sére alkalmas Icikel velU1é-k.Gy:\nyi
Fcreor Gyoma r:íy ll.:!?

N:.lgyáll:.is terUletén 15 hektár föld 246
ar:Ulvk()fUll~l érlékbcn haszonbérbe kiadó. Ér
dck1Joni: Gyuma. Kulich 11.12.

Gyomti.n a Siralöi holt~ig.nál vízparti UdUló·
tek'k ,'lod". Érdeklódni: 67-386·653·

SZ:lf";),S kózponljáb:ul építési tclek gáz
csonkk:ll. :l1apl?bazau31 ('[;}.dó. llgyanitt Video
kaul('r:l eladó. Erdek1&1ni: Achim u. 2. TciC'lon:
67·312·79s

Jt IIlnégyszügöl ker! fahá7:Lal cladó. Érdek
lú..lni: 17 6m ut(U1 MC'zc\lúr, József A. u. 28.

liyom:-in II Sulck kertbeo 1074 ru2·('s Iclek
t~lházz:tl 6.rou alul slírgósen eladó. Érdeklődni:

SzendrL'i - Gyoma, Ácllim u. 10. Telefon: 67
38(,-305

P~)l:osi k'"~rtbC'1t 650 n~g.yszög.öl. k6rösparti
ker!. ~(l 1112 f:l1t:izzal. 120 darab Ico116 gyU
rnölrsf:ival eladó. Viz. villanv van. Érdckl6dni:
L>iu)'a III~s Gyomaendrőd, Á~him u. 8. Teleron:
67/3~6·315

lJiesd UzemlÍ Nysa kis(t>hcrautó friss mu
szaki val clad6.I~rdekl6dni: Gyoma Munkácsy u.
10.

Il/lRKAS 5 személ}~e vizsgáztalva I "v
lI\tiszakival eI:lLi 6. Érdeklődni: Gyomaendrőd,
Toronyi ll. 2(1.

Eladó egy darah Simson Stár motorkerék
p:ir. Érdckh"idni: 16l)ra tIlán, Kiss J. u. ~. Me
zl"itúr

Kompresszor elad6. Énkkl6Lini: Gyoma
endrúd. Rákóczi u. 31/1.

Új lakalOsgépek (élha)lító. fúrógép. csiszo·
I"gép slh.) olcsón eladók. Ujrakezdóknek árked
vezmény. Érdekl6dni: Szarvas. Süchenyi u.
15/1. déhll:\n

"Zsuzsi" ké-zi kÖI6gép eladó 5 ezer forin
térI. Érdeklúdni: 17 óra után Mezőlúr. József A.
u.28.

.............." .

Aláírás: .
Eladó I-2 lonna teltorbírású billonós maga

sÍ[ú,... , e,gy leng,elyú Traktor Ulán val6 pól.kocsi.
Enleklődni: Mezólúr. VI. n. 19.

(lj. VERffAS háztartási varróg"p "s 15
darab vascs6 kcrílésoszlop eladó. Érdeklődni:

Fáy II. 35.
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A I)REHER SÖR()ZŐ ajándéka
e~v 1000 forint értékűajándékkosár.

karácsonyi nyerelnényjátéka

AZ ENDRŐDÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ajándéka
egy 3000 forint értékű betétkönyv.

akár minden ajándékra pályázhat! Következő. december kö
zepén megjelenő lapunkban) 8 nyerte$ nevét közöljük macid.
akik nyereményeiket még a karácsonyi ünnepek előtt átvehc
tik a nyereményt felajánló vállalkozóknál. cégeknél ' Rekül
dési határidő: december. 13. Kérjük. hogy
fénymásolt szelvényeket ne küldjenek. mert ezek a
játékban nem vesznek részt'

A gyomaendrődi HERBAHÁZ Gyógytermék Nagykereskedés és
Diszkont Áruház karácsonyi ajándéka egy 1400 forint értékűLes
Fleur's francia testápoló család díszdobozban.
Név: .
Cím: .

UHRIN ERZSÉBEf FÉNYKÉPÉSZ ajándékcsomagját nycrheti a Szó..Beszéd
egyik szerencsés olva<;ója A Kodak. egyszer hasmáIatos fényképezőgép. a $o<>
ter"s zsebszámológép, az egy tekercs színcsfiIm és a képkeret értéke 1300 forint.
Név: .

A MATRÓZITALNAGYKERESKEDELMl Kit.
öt üveg BB pezsgőt és öt üveg Garden juicét ajándékoz 1200 fo
rint értékben egyik olvasónknak.
Név: .

r---------------------------------------------------,
I

A DY-WAKit. :
Orion nosztalgia-rádióját nyerheti egyik olvasónk. :
A rádió értéke: 7900 forint. :
Név ~ :

I

Cím: , :__________________________________________________ -J

r---------------------------------------------------,
I I

: A PROMINENTBt. ajándéka :
: matchbox munkagépek 480 forint értékben. :
I I
I I
I I

I Név:.................................................................................................... I
I I

: Cím: :L -J

r---------------------------------------------------,
I
I
I
I
I
I
I
I

Név: ~ :
Cím: :__________________________________________________ -J

r---------------------------------------------------,
I
I
I
I
I
I
I
I
I

,. I
ClID: :__________________________________________________ -J

r---------------------------------------------------,
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
l
I__________________________________________________ -J

r---------------------------------------------------,
I I

: AMATRÓZITALNAGYKERESKEDELMI Kit. ajándéka :
.: két üveg Martini és egy üveg Campari Bitter 1400 forint értékben. :

I I
I l
I I

: Név: , :
: Cún: :L -J

r---------------------------------------------------,
I I

: FARKAS KÁROLYNÉ élelmiszer boltj ának ajándéka :
: egy 1000 forint értékűajándékkosár. :
I I
I I
I I

I Név: I
I I

: Cím: :L ..J

r---------------------------------------------------,
I I

: A PECTEN Kit.. illetve a SHELL BENZINKÚT :
: 20 liter üzemanyagot ajándékoz egyik olvasónknak. :
I I
I I
I I

I Név: I
I l

: Cím: :L ..J

r--------------------------------------------------~I
I
I
l
I
I
I
I
I
I

Cím: - :__________________________________________________ ..J

A Szó- Beszéd
Kedves olvasoink'
Az alábbi ajándékszelvénnyekkelnincs más dolguk, mint

hogy névvel és címmel ellátva kivágják a lapból és levele
zőlapra egyenként felragasztva elküldjék a Szó-Beszéd
szerkesztősége részére: Gyomaendrőd Kossuth u. 18.

Figyelem! Egy levelez61apra csak egy szelvény t
ragasszanak! Egy olvasó tehát több levelezőlapon,

~---------------------------------------------------,I I

: A UONNE SHOP ajándéka :
: egy gyermek fényképezőgépfotóalbummal együtt 990 forint :
: értékben. :
: Név: :
I I

I Cím:................... I
I IL ..J

~---------------------------------------------------,I I

: A LINDA SPORT karácsonyi meglepetése :
: egy baseball poló és egy kötött gyermek sapka. :
: Az ajándékok értéke 2000 forint. :
: Név:......................... :
I I

I Cím:............ . I
l IL ..J

r---------------------------------------------------,
I I

: A HIFI MIX :
: öt Philips 195 videokazettát ajánlott fel egyik :
: szerencsés olvasónknak 1500 forint értékben. :
I • . I

I Nev: I
I " I
I Clln:................ . I
I IL ..J

~---------------------------------------------------,I I

: A LIONNE SHOP ajándéka :
: l.'gY sportkarórd és három csomag Barbie-vállfakészlet 750 forint :
: értékben. :
: Név: :
I I

I Cím: I
I IL ..J

~---------------------------------------------------,
I

CSIPET BOLT :
a világhódítók társasjátékát a Rizikót ajándékozza :
1750 forint értékben egyik szerencsés olvasónknak. :
Név:................................... :
,. I

Cun: :__________________________________________________ -J

r---------------------------------------------------,
I I

: A COLOR SHOP papírbolt ajándéka :
: 1200 forint értékben két repülőgépmodell :
I I
I I
I I

: Név: ,.. , :
: Cím: :L -J

r---------------------------------------------------,
I I

: A CSIPET BOLT ajándéka :
: a Play Doh, a színes műagyag formázójáték, :
: melynek ára 1350 forint. :
: Név: :
I I

: Cím:........................................ . :L -J

r---------------------------------------------------,
I I

: A DÁVII) BÚTORBOLT :
: egy 2400 forint értékűelektromos tojásfőzőtajánlott fel. :
I I
I I
I I

: Név: ~....... :
: Cím: :L -J

r---------------------------------------------------,
I
I
I
I
I
I
I
I

Nev: , :
Cim: :__________________________________________________ -J



A VENTABT
COLOR SHOP

üzletében Gyomaendrőd,Fő u. 218.-
már most megvásárolhatja karácsonyi ajándékát!

Üzletünk karácsonyi választékából ajánljuk!
.. ,
Osszerakhato modellek
- repülők, helikopterek,
űrhajók, autók, hajók
- és kiegészítők nagy

választékban.- _.- -- ... , .. -,~
CORVETTE STlNGRAY

• • • • • • • • • • • • • • •

Elemes és távirányítós,
rádiós játékok 6 éves kortól.

Mesekönyvek,
szépirodalmi

és szórakoztató regények,
szakkönyvek karácsonyra

az egész családnak.

Plüss és kabala
állatfigurák

gyerekeknek és
felnőtteknek.

SOOTERS színes filmek
elónívása 3 nap alatt -csak 698Ft!

Plusz ajándékfilmeket adunk.

Babakocsik, járókák,
etetőszékek, fürdetőkádak

és egyéb kiegésZllők
- katalógus alapján megrendelésre is.

Papír és íröszerek, tapéták,
poszterek, fotócikkek

gazdag választékban kaphatök.

A közkedvelt
LEGO játékok
kicsiknek és nagyoknak.
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Gyomaendrődés Vidéke ÁFÉSZ
.. tájékoz~.tja tagjai~,

hogya SZOVETKEZETI UZLETRESZEK kiosztására
1993. december 1-10-ig időszakban kerül sor.

Gyomán: ÁFtSZ Központi Irodában (Gyomaendrőd,
Kossuth u. 33. sz,),
Endrődön: ÁFtSZ Területi Szervezet Irodájában

(Gyomaendrőd,Hősök t. 6.),
Hunyán: Iparcikk boltban (Hunya, Rákóczi u. 4. sz.).
Kérjük tagjainka!; hogya tagsági könyvüket hozzák

magukkal mertcsakannakfelmutatásával vehetö átaz
üzletrész. ÁFÉSZ IGAZGATÓSÁGA

Nyolcvan üres
üveget találtak

a radiátor mögött
Szondáztatják a hivatalnokokat

éli útinform
Az idei tél korán érkezett és vele együtt a közúti közlekedés is veszélyesebbé

vált. Az útburkolatok felülete sűrűn síkossá válik a hajnali páralecsapódás vagy
a lehullott csapadék miatt. Qyomaendrőd környékén a Békéscsabai Közúti
Igazgatóság GyomaendrődiUzemméroöksége közel 380 km-es állami útháló
zaton végez téli útüzemeltetői feladatokat, a forgalom nagyságához igazítva, 3
féle kategóriába sorolva, 3 féle szolgáltatási szinten. A téli hóeltakarítási
munkára 12 db saját gép áll rendelkezésünkre. Ebból6 db sószóró gép, a többi
háeltakarításra alkalmas jármű és 2 db hómaró adapteres MERCEDES UNI
MOG tehergépjármű.Rendkívüli időjárási viszonyokra további 7 bérelt nehéz
gép áll készenlétben. Az idei téli feladatok ellátására. valamint az utak szórására
1120 tonna sót és közel 300 tonna érdesítő anyagot tároltunk be. Ez a..
mennyiség egy átlagos tél síkosság mentesítésére elegendő.

A folyamatos téli ügyelet november 15 és március 15. között 24 órás
szolgálattal üzemel. Közúti információt ez időszakban az üzem mérnökség a
386-575 telefonszámon folyamatosan szolgáltat. ..'

Békéscsabai Kig Gyomaendrődi Uzemmémöksége

r------------------------------------------,
TÚLTSE A SZILVESZTERT

az IPARKER Kft. vendéglátó egységeiben

HALÁSZKERT
-többféle szilveszteri menüb61 választhat - élő zene,

- éjfélkor tombola,
Helyfoglalás 500 forint Ivacsora biztosításával!

EZERJÓ SÖRÖZŐ-BOROZÓ
15-20-30-40- f6s kollektíváknak a helyiségek külön

is lefoglalhatók
Helyfoglalási díj a megrendelt

vacsora alapján kerul meghatározásra

ldóoen biztosítsa helyét

Néhány héttel ezelőtt nyolc
van üres 2 deciliteres italos üve
get találtak a városháza férfi
vécéjében a radiátor mögé dug
dosva. A polgármesteri hivatal
vezetői - érthető okok miatt
diszkréten kezelik az ügyet, ám
vélhetően jól sejtik, hogya
szomjas tettes a városháza fér
fidolgozói között keresendő. A
jegyző - milH mondta - sejti is
ki az a munkahelyi zug ivó, aki

hátrahagyta az üvegeket. Az
ügy következménye az lett,
hogy meglepetésszerű szon
dáztatást vezettek be a hi vatal
ban, s ez talán elrettenti az
italozó dolgozót, aki talán azóta
már új rejtekhelyet talált a ki
ürult flaskáknak. Hogya felfe
dezett nyolcvan üres üveget
beváltották-e, arról nincs hí
runk. oke

"Már többször eltérítettek az ufók"
Az Ufómagazin novembe

ri számában többek között
dr. Frankó Károly, városunk
polgármestere is nyilatkozik
az ufökkal kapcsolatos ta
pasztalatairól és más meg
magyarázhatatlan
jelenségekről. Az alábbiak
ban az Ufómagazinban meg
jelent írást adjuk közre:

"Dr. Frankó Károl y - Gyo
maendrőd polgármestere:

- Elsd'sorban azért járok
u1't'lrendczvényekre, mert
életem során számos, ufók
kal kapcsolatos élményem
volt, sőt nem csak velem tör
téntek rejtélyes események,
de családtagjaimmal is. Már
több alkalommal voltam el-

térítve. Én már akkor foglal
koztam az ufókérdéssel,
amikor Magyarországon er
ról még alig-alig cikkeztek.

Én az eltérítéseimnek tu
lajdonítom, hogy meglehe
tősen sok bionergiával
rendelkezem. Fogfájást,
epebántalmakat stb. család
tagjaim körében eredménye
sen gyógyítok...
Gyomaendrődön 1989 óta

igen gyakoriak az ufóesemé
nyek. Huszonöt éve vagyok
a településen körzeti orvos,
és úgy érzem, hogy az embe
rek bizalommal vannak irán
tam, elmondják a velük
történt megmagyarázhatat
lan, rejtélyes eseményeket,

amelyeket láttak, amelyek
megtörténtek velük. A tör
ténteket évek óta lejegyzem,
és lehet, hogy egyszer nyom
tatásban is közreadom 6ket.

Egy alkalommal egy 18
éves egészséges diáklány
hoz kellett kimennem, mert
rosszul lett, illetve nagyon
furcsán viselkedett. Meg
vizsgáltam, elláttam, majd
eibeszélgettem a családta-

~
,
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gokkal. Az elbeszélések, il
letve az általam tapasztaltak
egyértelmúen azt bizo
nyították, hogy hetek óta jár
nak valakik a lakásban, és ők
okozták a lánynál a sokkha
tást. A feltételezésemet több,
a szemem előtt lejátszódó
parajelenség is bizo
nyította.' ,

Ufómagazin, november

SzerkesZ1öség:
5500 Gyomaendröd. Kossuth u. 18.
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UNNEPERE
Téli

tragédia
V arácsonyhoz közeledve a Bibliában olvas
fi.ható angyali énekkel köszöntöm városunk
lakóit: "Dicsőség a magasságban Istennek, és
a földön békesség, és az emberekhez jóaka-
rat. "
Karácsony csodája és varázsa abban van, hogy
az Isten szeretete "az idő teljességében" egy
kicsiny gyermekben kiáradt erre aföldre. Nem
az ember rendezte Jézus Krisztusföldre szállá
sát, hanem Isten váltotta valóra egykori ígére
tét. Akkor, amikor Jézus megszületett, benne az
ég hajolt aföldre le, az ég és aföld összeölel
kezett. Ez a Karácsony titka és csodája. S bár
ennek elfogadása nélkül is lehet karácsonyt
ünnepelni - ám a szeretet forrását akkor sem
lehet ebből kihagyni. Mert ahol kimarad ott ez
az ünnep is üres és szegény marad. Még akkor
is, ha közben a karácsonyfa alá drága ajándék
és játék kerül.
Napjainkban ugyan egyre több otthonban lesz
szerényebb és szegényebb az ajándék-csomag.
De ettólfüggetlenüllehet mégis gazdag és bol-

dog karácsonya miiulazoknak, akikne szívén át
az Isten szeretete áradhat az eddigieknél job
ban. Akiknek ajándékában vagy megemlékezé
sében érezhetővé válik a szív mélyéből áradó
szeretet. Mert lehet örömet szerezni időseknek,
megfáradtaknak - akik talán nagy és drága aján
dékot már régen nem is várnak - lehet megértés
sel, jó szóval, egy-egy simogatással. Vagy lehet
gyermeket is megajándékozni gazdagon - egé
szen rájuk szánt idővel, együttes játékkal vagy
meghallgatásukkal, kicsiny örömeikben osztoz
va. Amikben érzik - ha nem is mondjuk ki - , hogy
ók nekünk mennyirefontosal<. .

E
ttől a szeretettől lehet gazdag az ünnepünk.
Mert hiszen Jézusban Isten is megmutatta,

hogy mennyire szeret. Hogy az 6 szeretete
szabadító szeretet, ami az embernek a halállal
szemben is reménysége.
Kívánom, hogy minél több otthont Wlts{Jn be és
gazdagítson ez a szeretet.

Sípos Tas Töhötöm
református lelkipásztor

Legyen tél vagy nyár, a
vizek mindig veszélye
sek. Tudjuk, tudhatnánk
már -legalább mi feln6t
tek -, hogy a Körös, a hol
tágak vize, a
bányagödrök nemcsak a
vidám fürd6zések és a téli
csúszkálás játszóterei, ha
nem olykor - sajnos év
r61-évre - gyászos
tragédiák helyszínei is.
Gyomaendr6dön az idei
tél máris két áldozatot kö
veteit. A hétéves Megyeri
Lajos és testvére a II éves
István november 28-án
délután a Piros malom
mögött lév6 bányagödör
vizében lelték halálukat.

(6. oldal)

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
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a 16. oldalon

" "AZ EVKEPEI

*

Élelmiszer Bolt
Fó út 214.

Vegyes Bolt
(Piros malom)
Iparcikk Bolt

Szabadság tér 5.
Ezerjó Vendégló

Halászkert

~Á..RCSAK
NEHANY NAP!

- amíg
megrendelheti

ünnepi
HAL-VAD-PULYKA
és egyéb étel-ital

szúkségletét
az IPARKER Kft.kisker

és vel}déglátó
egysegeiben.

LIONNESHOP
Gyomaendrőd,

Hősök útja 46.

*

*

Japán
gyártmányú nm és

férfi karórák
1950 Ft-ért!

Egyes arany és
ezüstékszerek

20 % -kalolcsóbban
dec. 24-ig!

Fotocikkek,
filmhívás, fajiórák,
ajándéktárgyak!
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Szinte semmire sincs pénz
Gyomaendrőd önkor

mányzati bevétele jövőre

mintegy 670 millió forint
lesz, körülbelül 100 millió
forinttal több mint idén volt.
Ám ez a pénz is kevés, kide
rült ez a jövő évi költségve
tés előkészítésekor. A
pénzügyi bizottság előter

jesztése alapján megállapít
ható, hogyabevételekkel
szemben a felmerülő terve
zett kiadás több mint 170
millió forinttal több, azaz
szakszerűen kifejezve több
mÜlt 170 millió forint forrás
hiány mutatkozik. Tavaly
ilyenkor egyébként mintegy
60 millió forint volt a hiány
zó összeg.

Dr. Frankó Károly polgár
mester a jövő évi költségve
téssei kapcsolatban december
14-én a testületi ülésen el
mondta, hogy a város intéz
ményeit működtetni kell, s a
SZUKÖS pénzek miatt a fejlesz
téseket a minimurnra kell szo
rítani. Vannak viszont fontos
és halaszthatatlan beruházá
sok, ilyen például a fürdő vÍZ
forgató berendezése és a
szermyvíztisztító telep bővíté

se.
Dr. Kulcsár László képvi

selő kissé megrótta a testüle
tet, mert évről évre nem
vették igazán komolyan a
költségvetést, és a képvise
161< sem tanúsítottak igazán

önmérsékletet a pénzek el
osztásánál. - Mérlegelni kell,
hogy melyek azok a város
számára törvényileg kötele
ző feladatok, amelyekre
pénzt kell áldozni és mik
azok amiket háttérbe kell
szorítani - mondta dr. Kul
csár, akivel dr. Kovács Béla
is egyetértett.

Jenei Bálint akárhogy osz
tott- szorzott, az önkormány
zat bevétele csak a működési
kiadásokra és egy 15 millió
forintos minimális fejlesz
tésre elegendő. - Ha felvesz
a város 50 millió fori nt hitelt,
akkor bővítJletjük a szenny
víztisztítót és a fürdő vízfor
gató berendezése is

elkészülhet. Tulajdonkép
pen ilyen egyszerű a képlet.
A jószándékunkhoz nem fér
het kétség, de egy kissé elen
gedtük a fantáziánkat a
tervezett fejlesztések terén.

Az önkormányzat pénz
ügyi bizottsága javasolta
többek között a fejlesztési
kiadásokrangsorolását, a vá
rosüzemeltetési kiadások
csökkentését, valamint a
szociális kiadások felül
vizsgálatát, ugyanakkor abi
zottság nem javasolja 50
millió forinton felüli hitel
felvételét. A város jövő évi
költségvetése rövidesen újra
a testület elé kerül.

H.E.

A DY-WAKft.
békés, boldog karácsonyt és

szerencsés új esztendőt kíván
üzleti partnereinek és

Gyomaendrődváros lakosainak!
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A novemberi Szóbeszédben közzétett nyereményszelvényekből 2783-at
küldtek vissza kedves olvasóink a szerkesztőség címére. Közülük sorsoltuk ki
azt a 18 szerencsés nyertest, akik: a karácsonyfa alá tehetik a helybéli cégek és
vállalkozók által lapunk olvasóinak felajánlott ajándékokat. Ime tehát a nyer
tesek listája:

Habzda Inna (Gyomaendrőd,Fő út 6.) nyerte a Csipet bolt Rizikó nevű

társasjátékát. ,
Kis Jánosé (Gyomaendrőd, Almos u. 4/1.) a Csipet másik ajándéka a Play

Doh formázójáték.
A DY-WA KFT Orion nosztalgia rádióját Timár MiJJósné (Gyomaendrőd,

Korányi u. 7.) viheti haza.
Az Endrőd és Vidéke Takaré~zövetkezet3 ezer forint értékű betétkönyvét

Czmarkó Pálné (Gyomaendrőd, Arpád u. 29.) gyarapíthatja tovább.
A Lionne Shop gyennekfényképezőgépét egy fotoalbummal együtt Laskai

Alexandra (Gyomaendrőd, Attila u. 40.) nyerte.
A Lionne Shop másik ajándékának, egy sportkarórának és három csomag

Barbie vállfakészletnek Joó Judit (Gyomaendrőd, Pásk."umi u. IS.) ötiilhet.
A HerbaHáz Les F1eur's testápoló családját Gera Zoltán (Gyomaendrőd.

Vásártéri ltp. 27/A) teheti a karácsonyfa alá.
Kissné Roncsek Gabriella (Gyomaendrőd, Arany u. l/l.) Uhrin Erzsébet

fényképész ajándékcsomagját viheti haza.
20 liter üzemanyagot tankolhat jánnűvébe a Pecten KB. illetve a Shell

benzinkút jóvoltából Fülöp Emő (Gyomaendrőd. Hunyadi u. 18/1.).
Agyomai Dreher Sörözőajándékkosarából Balázs Lászlóné (Gyomaendrőd.

Temető u. 1.) csemegézhet.
Talán még szilveszterreis marad Kiss Lajosnééknál (Gyomaendrőd,Madách

u. 212.) a Matróz KFT S üveg pezsgőjéből és S üveg narancslevéböl.
Két üveg Martinit és egy üveg Camparit hűthet le otthon Farkas Elekné

(Gyomaendrőd, Körös sor S.), ugyancsak a Matróz KFT ajándékaként.
Wágner Ildikó (Gyomaendrőd. Október 6.ltp. B. 112.) a Linda Sport baseball

polóját és egy kötölt gyermeksapkát nyert.
Jakus Imre (Gyomaendrőd, Kárász u. 2.) a Prominent BT matchbox aulóit

viheti haza karácsonyra.
Farkas Károlyné élelmiszerboltja ajánlotta fel azt azajándékkosarat. amelyet

Csapó László (Gyomaendrőd,Selyem u. 60/1.) nyert.
A Hifi Mix öt videokazettájának nyertese Szűcs Lajos (Gyomaendrőd.

Vásártéri Hp. B/A 3/9.)
Kiss Lajosné (Gyomaendrőd,Zrínyi u. 18/1.) a Dávid bútorbolt elektromos

tojásfőzőjét már karácsonykor üzembe állithatja.
A Color Shop papírbolt a szerencsének köszönhetőenKlein Istvánnak (Gyo

maendrőd, Csokonai u. 212.) kedveskedik két repülőgépmodellel.
A nyertesek az ajándékokat a felajánló cégeknél. illetve azok üzleteiben

vehetik át lapunk megjelenését követően. legkésőbb december 30-ig. A nyer
teseknek szerkesztőségünk is gratulál. Az ajándékokat felajánló cégek és
vállalkozók boldog karácsonyt és szerencsés új évet kívánnak a Szóbeszéd
minden olvasójának.
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Világhírűmúzeum
Sóczó Elek bognármester II évvel ezelőtt hobbiból kezdett el régi

motorkerékpárokat gyűjteni. Később, amikor felismerte, hogy ezek a
motormatuzsálemek pótolhatatlan technikatörténeti értékeket képvisel
nek, fiával együtt elhatározták, megmentik ezeket az utókor számára. Ez
a "soha meg nem térülő vállalkozás" rengeteg munkával és anyagi
áldozattal járt, hiszen saját költségen, korabeli dokumentumok és szak
könyvek segítségével állították helyre a gépeket. A Magyarországon - de
túlzás nélkül állíthatjuk, hogy egész Európában - egyedülálló kiállítá"
anyagát mintegy -150 motorkerékpár, 10 oldalkocsi, 12 stabil motor, egy
korabeli endrődi tűzoltókocsik és egy német katonai társzekér és néhány
traktor alkotj a.

Néhány héttel ezelőtt három svéd Úr járt Gyomaendrődön,akik a prágai
és a budapesti közlekedési múzeumok után meglátogatták Sóczó Elek
motormúzeumát is. A három svéd a Skaraborgs megyei Oldsmobil Klub
tagjaiként meglepetéssel tapasztal ták, hogy ilyen színvonalú, magántulaj
donban lévő motormúzeumot nem hogy Európában, de még Amerikában
sem láttak. Lasse Strömqvist elmondta, hogy!desapja 60 évvel ezelőtt már
járt Magyarországon egy birkozóviadalon. O viszont most jár itt először,
s nagyon tetszett neki a főváros és itt Gyomaendrődön meglepve tapasz
talták. hogy ilyen kis városban milyen nagyszerűmúzeum látható.

Lars Frid szintén most jár először Magyarországon, s ígéri, hogya
feleségével együtt rövidesen újra hozzánk látogat. A harmadik svéd Kjell
Ake Karlsson sem volt még hazánkban, s mint mondja kellemes tapasz
talatokkal tér majd haza. s dícsérte Sóczó Elek és fia munkáját. valamint
elismerően szólt Sóczó úr feleségéről, Margit asszonyról, aki bizonyára
sokat segített abban, hogy ez a motormúzeum létrejöjjön.

A Keret Kft. megnyitotta Élelmiszer
és Terményboltját

Gyomán a Főút 149. szám alatt a volt
áfész diszkont helyén!

Szeretettel várjuk vásárlónkat,
akiknek boldog karácsonyt

és szerencsés új évet klvánunk!

A COLOR SHOP papírbolt
jövőre is várja kedves vásárlóit!

Papír- és írószerek, nyomtatványok,
könyvek, ajándektárgyak,

Sooter's foto...
A Color Shop kellemes karácsonyt

és eredményes új évet kíván
vásarlóinak!

Városunk polgármesterének
fizetése ez év nyaráig csupán 50
ezer 800forint volt, majd 54 ezer
300 forintra emelkedett, és janu
ár l-tőlpedig 64 ezerforintra nő.

Az önkormányzat pénzügyi bi
zottságának előterjesztése alap
ján többek között erről is
határozott - némi vita után - de
cember 14-én a képviselő-testü

let.
Dr. Frankó elöljáróban el

mondta, hogy Békés megye 13
városának polgármestere közül
neki a legkevesebb a fizetése.
Még a dévaványai polgármester
is 62 ezer forintos bérrel büszkél
kedhet. A törvény szerint a pol
gármester "munkabérének alsó
határa a vezetői pótlék nélkül
szánútott miniszteri illetmény 30
százaléka, felső határa pedig 80
százaléka." Átszárrútva idén az
alsó határ 35100, a felső pedig 93
ezer 600 forintot jelent.

Dr. Farkas Zoltán alpolgár
mester szerint nem szabad szűk

markúnak lenni a polgármester
fizetését illetően, mert az elmúlt
néhány évben látható fejlődés is
történt a városban. Dr. Farkas ja
vasolja, hogy legyen inkább 75
ezer forint a fizetése.

Dr. Valach Béla kérle, hogya
mindenkori miniszteri fizetés 75
vagy 80 százaléka legyen a pol
gármester bére.

Dr. Koleszár állította, hogya
testület tagjai között az álsze
rénység lett úrrá és Gyomaend
rőd polgármesteri széke is van
olyan hivatás, mint a parlament
ben egy huszadrangú honatyáé.
Ráadásul a parlamenti képvise
lők nem szívbajosak saját fizeté
süket illetően. Legyen hát
városunk elsőembere is rendesen
megfizetve.

Jenei Bálint támogatta a 64
ezer forintos fizetést, de felhívta
a képviselők figyelmét, hogy a
polgármester mindenkori fizeté
sének 50 százaléka még költség
térítésként is jár pluszban, igaz ez
utóbbi járandóság után is adózni
kell.

A képviselők ezután elvitat
kozgattak tízezrekrői és százaié
kokról, s dr. Valach még a
zsebszámológépét is elővette...
Jenei Bálint javasolta, hogy in
kább a költségtérítés jelentősebb
mértéke előnyösa városnak, mert
ezu tán nem kell társada
lombiztosítási járulékot fizetni.
Dr. Frankó szerette volna a vitát
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lezárni azzal, hogy neki elegendő
a 64 ezer forint, plusz az 50 szá
zalékos költségtérítés. Dr. Va
lach javaslatára a testület végül
két tartózkodással úgy döntött,
hogy a polgármesteri fizetés ja
nuár l-tőilegyen a miniszteri fi
zetés 55 százaléka, s ehhez
járuljon még az 50 százalékos
költségtérítés. Mindez együtt
bruttó 96 ezer forintos fizetést je
lent dr. Frankó Károlynak.

Ugyanezen az ülésen javasol
ták dr. Farkas Zoltán és Cellai
József alpolgármesterek 5-5 ezer
forintos köl tségtérítésének 7-7
ezer forintra való emelését. Az
alpolgármesterek egyébként,
mint bizottsági elnökökként is te
vékenykedők jelenleg bruttó 18
ezer forinthoz jutnak. (5 ezer fo
rint a költségtérítés, 5 ezer a tisz
teletdíj, mint bizottsági
elnököknek újabb 5 ezer forint
jár, és mivel még képviselők is
ezért 3 ezer forint dukál még.)

Hunya Lajos viszont nemjava
solta az alpolgármesterek költ
ségtérítésének emelését, mert
mint mondta a "mezei" önkor
mányzati képviselők 3 ezer fo
rintját eddig még senkinek sem
jutott eszébe megemelni. Ez a há
rom ezer forint is bruttó összeg,
kézhez csupán 1920 fOlintot kap
nak. Jenei Bálint nem tartotta
szerencsésnek, hogya város köz
véleménye előtt most olyan nép
szerűtlen intézkedést hozzanak,
hogyaválasztások előtt néhány
hónappal saj át tiszteletdíjuka
emelik meg akár pár ezer forinttal
is. - Nem lenne ez most szeren
csés, egyrészt mert a város jövő
évi költségvetése így is tragikus,
másrészt pedig többségünk - gon
dolom - nem pénzért vállalta ezt
a közlisztséget.

Hunya Lajos végül azzal zárta
le a vitát, hogy ő nem is alamizs
nára, anyagi juttatásra, hanem in
kább erkölcsi elismerésre
gondolt. (Szerkesztőségünk pe
dig ezzel kapcsolatban arra gon
dol, hogy tapasztalataink szerint
van néhány olyan mezei képvise
lő, aki még azt a bizonyos netto
1920forintot sem igazán érdemli
meg. Hunya Lajos erkölcsi elis
merését pedig majd néhány hó
nap múlva a választópolgárok
adják meg voksaikkal, vagy ha ez
nem elég, akkorlapunk gondolat
ban máris átnyújt neki egy elis
merőoklevelet... )

oke
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1994
DECEMBER

5 12 1926 H
6 13 20 27 K
7 1421 28 Sz

1 8 15 22 29 Cs
2 9 162330 P
3 10 17 2431 Sz
4 11 1825 V

NOVEMBER

7 1421 28 H
.. 1 8 15 22 29 K

2 9 16 23 30 Sz
3 10 17 24 Cs
4 11 18 25 P
5 12 19 26 Sz
6 132027 V

OKTÓBER

3 10 17 2431 H
4 11 18 25 K
5 12 19 26 Sz
6 1 ~ ?() ?7 re

IL

JANUÁR

H 3 10 17 2431
K 4 11 18 25

Sz 5 12 19 26
Cs 6 13 20 27
P 7 1421 28

Sz 1 8 1522 29
V 2 9 162330

FEBRUÁR

H 7 1421 28
K 1 8 1522

Sz 2 9 1623
Cs 3 10 17 24
P 4 11 18 25

Sz 5 12 19 26

V 6 132027

MÁRCIUS

H 7 1421 28
K 1 8 15 22 29

Sz 2 9 1623 30
Cs 3 10 17 2431
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Egy kiállítás képei~ ~ ~

SZO-BESZED HIREK

Nem lesz összevonás
Az önkormányzat már többször is tárgyalt az 1. és 2. sz.

Általános Iskola esetleges összevonásáról. Mindkét iskola
igazgatója megvizsgál ta az egyházi épületek átadásának le
hetőségét. A tantestületi értekezleteken - mindkét intézmény
nél - az épületek átadásával a pedagógusok egyetértettek,
viszont egyhangúlag az összevonás ellen szavaztak.

E véleményt figyelembe véve a képviselő-testület úgy
döntött, hogy jövő év nyarán az 1. sz. Általános Iskola SalIai
úti régi épületét, valamint a 2. sz. Általános Iskola Kisréti úti
régi épületét átadja az egyháznak, s a két intézmény összevo
nását nem rendeli el. Egyben pályázatot írnak ki a két iskola
igazgatói állására.

Az üzletrész marad

December 4-én dr. Frankó Károly
polgármester köszöntője után dr. Szabó
Ferenc megyei múzeumigazgató nyi
totta meg a városi képtárat, a Vidovszky
Béla Helytörténeti Gyűjteményt. Az
eseményen a meghivott hel ybéli vendé
geken kívül jelent volt Vidovszk1' Fe
renc, a festő egyik leszármazottja, és
Láng Miklós a Vidovszky Emlékbizott
ság elnöke, aki több festményt adomá
nyozott városunknak. A képtár
létrehozásáért .köszöntet illeti Gyoma
endrődVáros Onkormányzatát, a Gyo
maendrőd Város Közgyújteményeiért
Alapítványt, valalIÚnt Szerető Béla
képviselőt, aki vállalkozóként több
mint 800 ezer forint értékű munkával
járult a múzeulIÚ épület elkészítéséhez.
SzeretőBéla Láng Miklóstól emJékpla
kettet vehetett át a munkája elismerése
ként. A kiállításon, melyet Banner
Zoltán tudományos főmunkatársrende
zett 16 Vidovszky festmény és 33 Cori
ni Margit kép látható.

SzeretőBéla adományként
elvégzett munkájaként
emlékplakettet kapott

A képviselő-testület december 14-i ülésén úgy határozott,
hogya Hőtechnikaiés Gépipari KFT-ben lévő 1.700.000.- Ft
értékű területét, azaz üzletrészét nem kívánja eladni.

A gazdaköré az épület
A Gyoma-Felsőrészi Olvasó- és Gazdakör képviseletében

Kiss Laj os kéne az önkormányzatot, hogya Mirhóháti út 10.
szám alatt lévő épületet adja át térítésmentesen a gazdakör
tulajdonába. Az önkormányzat ebbe beleegyezett úgy, hogy
a gazdakör megállapodást köt a Kisgazdapárttal az épület
használatára vonatkozóan, és egyben biztosítja az épületben
a többi gazdakör tevékenységét is.

Buszjegy
Jövőre 22 Ft-ról 25 Ft-ra emelkedik az autóbusz helyi járatá

nak menetjegy ára, az üzemanyag és az alkatrész áremelkedések
miatt. A volán buszok menetjegy ára 30 Ft lesz.

Kukát kell venni
A Bajcsy Zs., Micsurin, B. Molnár, Árpád, Béke, Eötvös,

Kisfaludy, SzáJrnalom, Temető, Damjanich, Babits, Dobi,
Körrös, Rácz L. és Körösi Csoma S. utcák burkolt részein is
kötelezővé tették a lakók számára a központi szemétszállítás
igénybevételét. A lakóknak a kukákat meg kell vásárolniuk,
a kiadás alól indokolt esetben a város jegyzője adhat felmen
tést.

NyOt nap
A Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépisko

la 1994. január l2-én nyílt napot rendez a 4 osztályos gimná
zium, 6 osztályos gimnázium, kereskedelmi szakközépiskola
beiskolázásában érdekelt szülők és tanulók számára.

"D"'" ., .,.,A BORDISZMU kedvező áron
kínál: havonta új fazonokkal bővülő bőr- és
múoőr táskákat, hátitáskát, autóstáskát, öve
ket, valamint bőr- és múoőr apróárukat, bőr

ékszereket és szemüvegtokokat, illatszereket.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kívánunk vásárlóinknak!

Láng Miklós, dr. Szabó Ferenc és Vidovszky Ferenc

.Kémjelentés közügyekben
Gyomaendr(fdön majdhogynem kémtevékenységet kellfolytatnia az

újságírónak ahhoz, ha a városháza dolgairól valóságos információkat
akar szerezni. A képvisel(f-testületi ülések anyagát el(fzetesen me8sze
rezni lehetetlen, Sherlock Holmes és Mata Hari együttes rafineriája
szükségeltetik hozzá. .

Nem jól van ez íg;{! Minden ellenkez(j híreszteléssel ellentétben
Magyarországon tovabbra is sajtószabadság van, ami nagyjából-egé
széban annyit - is - jelent, hogy a hír szent, a vélemény szabad.

A Viharsarok más településein nem oly bizalmatlanok afirkászem
berrel szemben, mint aHármas-Körös partján. Füzesgyannattól Bat
tonyáig, Sarkadk.eresztúrtól Szarvasi~ teljesen tennészetes, hogy az
el(fterjesztéseket postán megküldik, de a legkés6bb a helyszínen, a
testületi ülések e!(ftt hozzájuthatunk.

MD.sfajta politikai rendszerekre (volt) jellemz(f az információ elhall
gatása, a hír "kiherélése", a kapcsolattartás ellehetetlenítése. "Hazud
tunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon" 
mondta valaki a történelem egy sorsfordító pillanatában a rádióban 
de ez régen volt, talán igaz sem. "Hazudtatok eleget"- idézte az akkori
id6ket nemrégiben Splró György Író, .de már az utóbbi évtizedekre
vonatkoztatva az 1956-05 szlogent. Spíró cikkét olvasva a közismert,
népszeríi. tévés míisorvezet(fn(f hangos zokogásban tört ki...

Beszélik egyébként, hogy nem mmden újságíró szenved információ
szegénységben, ha gyomaendr(fdi történésekr(f[ van szó. Nem egyfor
mán mérni annyit tesz, mint nagy úrnak lenni...

Fehér József



6 Szó-Beszéd 1993. december

~ ~

TELI TRAGEDIA

H.E.

Köszönet
nyilvánítás
Megköszönjük a hoz

zátartozóknak, óvodá
nak, iskolának és
mindazoknak a részvé
tét, akik fájdalmunk
ban osztoztak.

Megyeri István
és felesége,

a gyászoló szüló1<.

t

hinni mi történt! Letérdel
tem melléjük, megsimo
gattam az arcukat és
megfogtam mindkettőjük

kezét, de hiába, már nem
segíthettem - küszködik
könnyeivel Megyeri Ist
ván, az apa.

A gyászoló szülól<: fel
keresték szerkesztőségün

ket, s kérték, tegyük
közzé, hogy ól<: felejteni
próbálnak, de otthon a la
kásban bármihez fognak
mindenről a két fiú jut az
eszükbe. Ezért járják az
utcákat, betérnek vendég

lőkbe, já
"tékgépeken
múlatják az
időt. Kérik,
ezért ne ítél
je el őket

senki, mert
muszáj csil
lapítani a
fájdalmat.
"Ami iga
z.án fontos,
az a sz.em
nek látha
tatlan"
mondják, s
ebben van
némi igaz
ság.

gyobbikat Istvápt emelték
ki holtan a jegeS YÍzbó1.

- Kitették ó'ketapartra, és
még akkor sem akartam el~

ig és onnan kiáltott, hogy
a szánkótól pár méterre
egy lék van...

Az események innen drá
mai gyorsasággal peregtek.
A szülól<: szaladtak a ren
dőrségre, aztán jöttek a tű

zoltók, hozták a csónakot és
csá.klyával először a kiseb
bik fiút Lajost, majd a na-

Lajos

jegén, de hiába. Újra le
mentünk a malom melletti
gödörhöz és ajég közepén
megláttuk a szánkót, de
bemenni nem tudtunk,
mert felnőttet nem bírt
meg a jég. Az egyik kör
nyékbeli fiú aztán ráment
a jégre, egészen a szánkó-

A december 3-i temetés

A két kisfiú ezen a fa
gyos vasárnap délelőujén

már megnézték a bányató
jegét, s úgy találták, hogy
délután birtokba is vehetik
a jeget. Ebéd után a szülól<:
folytatták a délelőtt meg
kezdett házkörüli munkát,
a két fiú pedig fogta a
szánkót, és irány a jég!

- Eléggé önálló volt már
mindkettő, tudták mikor
szabad rámenni a jégre, s
mikor nem. Délután négy
órakor fejeztük be a mun
kát, és a feleségem elin
dult a bányatóhoz a
gyerekekért, hiszen már
alkonyodott - mondja az
apa.

- A tónál nem talált sen
ki:. Utána én indultam afi
úk keresésére. Elmentem a
lődombhoz, mertott is szok
tak szánkózni, nem találtam
ó'ket, aztán kerestem tovább
a vasútmelletti bányagödör

István

Legyen tél vagy nyár, a vizek mindig veszélyesek.
Tudjuk, tudhatnánk már - legalább mi felnőttek - ,
hogy a Körös, a holtágak vize, a bányagödrök nem
csak a vidám fürdőzésés a téli csúszkálásjátszóterei,
hanem olykor - sajnos évró1-évre - gyászos tragédiák
helyszínei is. Gyomaendrődön az idei tél máris két
áldozatot követelt. A hétéves Megyeri Lajos és test
vére a 11 éves István november 28-án délután a Piros
malom mögött lévőbányagödör vizében lelték halá
lukat.
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pel, aki városa, valamint a körzethez tar
tozó települések - Békésszentandrás, Kon
doros, GY.9maendrőd,Csabacsűd,Hunya,
Kardos, Orménykút - lakóinak érdekeit
szeretné képviselni a Parlamentben,
amennyiben megválasztjálc

A pártok javában készülnek az 1994-es
országgyúlési választásokra, sőt, sokan
máris kihirdették jelöltjük személyét. A
Köztársaság Párt és az SZDSZ nyilvános
ságra hozott jelöltjei között Bődi János
szarvasi önkormányzati képviseJőisszere-

1993. december

fi!lerpaHúl
Gyógytennék Nagykereskedés

és Diszkont Aruház
az új esztendóben is változatban árubőséggel

várja kedves vásárlóit, akiknek kellemes
karácsonyt és boldog új évet kíván

a HerbaHáz. Gyomaendrőd,Vásártéri ltp.
Telefon: 66/386-664

B
ődi János egyébként a
helyi képviselősködés

mellett tagja a város gazdálko
dásfejlesz\ési bizottságának, az
INTEGRAL GM,K cégvezetője

és tulajdonosa. EpítÓlpari vál
lalkozása kapcsán közelr61 is
meri az említett körzetben él6k
minden gondját-baját. Amikor
nemrégiben felkerestük, el
mondta, hogy véleménye sze
rint a gazdaság érdekében a
jöv6ben ideológiai ködösítés
nélkül, illúzióktól mentesen
kell politizálni, nem pedig a po
litika érdekében gazdálkodni.
Azonban rögtön hozzátette:
nem vágyakozott erre a szerep
re.

- Miért vállalta mégis a je
löltséget?

- Ennek a választókörzetnek
szüksége lenne egy olyan kép
viselőre, aki a körzet érdekeit
markánsan, akár lobbyzva is ér
vényesíteni tudja. Régijó barát
ságban vagyok Palotás
Jánossal, a Köztársaság Párt el
nökével, akivel együtt dolgo
zam a Vállalkozók Országos
Szövetségének elnökségében.
Tavalyaugusztusban kétszer is
fel keresett és közölte, hogy pár
tot kíván alakítani, melynek or
szággyűlési képviselője

lehetnék. Gondolkodási időt

kértem, közben felkért az
SZDSZ, majd a Fidesz is. Kicsit
groteszk helyzet alakult ki:
mindenkit61 gondolkodási dőt

kértem. Abban sem voltam biz
tOs, akarok-e parlamenti képvi
selő lenni. Végül közöltem a
fideszesekkel, hogy kizáróla
gos, vagyis önálló jelöltjükként
nem indulok a választásokon.
Mivel közös jelöltrÓl hallani
sem akartak, visszaléptek. A
korábbi két párt nyomása ekkor
felerősödött. Palotás, Magyar
Bálint, Kuncze Gábor, Pető

Iván és a helyi SZDSZ-esek
egyre többet győzködtek, na
gyon nehézhelyzetbekerültem.
Ugy döntöttem, csakis közös
jelöltség jöhet szóba, ebbe vé
gül is mindkét fél beleegyezett,

és a családom is elfogadta lépé
semet.

- Miért volt olyanfontos On
nek, hogy a kétpártközösjelöl
tet állítson?

- Palotás Jánossal nagyon jól
megértjük egymást, kitünően

dolgozunk együtt, neki nem
mondhattam nemet. Igen ám,
de az SZDSZ támogatott en
gem a '90-es önkormányzati
választások idején. Azt hiszem,
nem volt jobb választás, mint a
"közösködés' '. Esélyei mrÓl
annyit, hogy a KDNP és az
MSZP is megnevezte jelöltjeit,
akik budapestiek. Lokálpartrió
taként nekem ez a véleményem,
hogy nem lehet Szarvas és kör
~etét a fővárosból képviselni.
En itt születtem negyvenöt éve,
azóta is itt élek és itt szándéko
zom leélni az életemet. Gyakor
latias gondolkodásúnak tartom
magam, a választókörzetem va
lamennyi településén dolgozott
cégem az elmúlt húsz év alatt,
jól ismerem a környék megol
datlan problémáit.

- Hogyan tudná orvosolni
ezeket?

- Óriási nehézségekbe ütkö
zik a megfelelő minőségű ivó
víz biztosítása, ez sürgős

változtatásra szorul. Szarvas
belterületér61 ki kell terelni a
kamionnal közleked6ket, mi
hamarabb be kellene vezetni a
gázt Csabacsűdre, Békéssz~n

tandrásra, Kardosra és Or
ménykútra, fontos a
hagyományos telefonközpon
tok korszerű digitális rend
szerekkel való kicserélése.
Gazdag külföldi tapasztalataim
alapján úgy gondolom, hogy
ezen infrastrukturális fejleszté
sek után ide lehetne csalogatni
a külföldi t6kebefektet6ket, be
ruházókat, akik által új munka
helyek teremtődhetnének.

Hazai forrásból szinte elképzel
hetetlen mindezek megnyugta
tó rendezése.

- Képviseló'ként milyen vál
tozásokat szorgalmazna az or
szágos gondok enyhítésére?

- Ellenőrzés alá vonnám az
állam költekezését és a legszi
vesebben azonnal eltöröltet
ném azt a most hozott törvényt,
mely szerint a veszteséges vál
lalkozások számára is kötelező

a társasági nyereségadó fizeté
se. A tb-járulék mai szintje el
viselhetetlen, a nehézségeket
tetézi a nyugdíj-, a munkaadói-,
a munkavállalói járulék és a
személyi jövedelemadó együt
tes mértéke. Az SZDSZ és a
Köztársaság Párt gazdaságpoli
tikai koncepciója közel áll egy
máshoz és mindkét párt
egyetért azzal, hogya követke
zőválasztás győztesénekmind
egyik társadalmi réteggel
egyaránt törődnie kell, de a fej
lődés motorja a vállalkozói
szféra lesz. Nincs más út, hi
szen a választókat az érdekli,
hogy az ígért modernizációs
programok garantálják-e meg
élhetésük jobb kilátásait.
Gyors, lendületes, határozott és
az üzleti élet logikáját követni
tudó politikusokra van szükség,
akik számára a különféle szo
rongások ellen legjobb orvos
ság a siker. Az emberek
hangulatát ismerve azonban
minden politikusnak megvan
az oka arra, hogy ke1l6en sze
rény is legyen. Bízom benne,
hogy megválasztásom esetén el

tudom látni a rám bízott képvi
selÓI teend6ket, ugyanakkor a
vállalkozásommal sem szeret
nék felhagyni.

- Miként ítéli meg önkor
mányzati képviselo7cént végzett
eddigi munkáját?

- A szarvasi önkormányzal
ban három és fél éve végzett
munkám - talán szerénytelen
ségnek tűnik - sikeresnek
mondható. Számos javaslatom
valósult meg és úgy gondolom,
hogy a testület munkájában ak
tívan és gyakorlatiasan tudtam
közreműködni. Valószínűleg

ennek az eredménye, hogy há
rom párt is megkeresett a kép
viselőjelöltséggel

kapcsolatban.
- Mint önkormányzati képvi

selőnek mi a véleménye Deme
Zoltán parlamenti tevékenysé
géről?

- Mivel mostmár jelölt va
gyok, nem nekem kell minősí

teni Deme Zoltán munkáját.
Elképzelhető egyébként, hogy
Deme is indul a választáson,
mint a Magyar Igazság és Élet
párt tagja. Vetélytársam levé
kenységét tehát nem kivánom
minősíteni, ítéljék majd ezt
meg szavazataikkal a válasz
lók.

H.E.
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Három a magyar ~azság,
egy a raadas

- A modern konzervatív politikai irány először a magyar reformkor
ban, majd pedig a kiegyezés után próbált megszerveződni. Az első

magyar politikai pártot Konzervatív Pártnak nevezték, amely 1846.
november 12-én alakult meg. A reformkor fiatal, haladó konzervatív
politikusai Széchenyi Istvánt tartották politikai példaképüknek, aki
egyszerre tekinthető konzervatív és liberális gondolkodónak, ezáltal
modern konzervatív politikusnak - mondta bevezetőjében Csivnadia
László, az 1993. szeptemberében alakult Konzervatív Párt elnöke
december 3-án, Gyomaendrődön a városházán rendezett pártfórumon.
Hozzátette még az elnök, hogy ez a párt tudatosan határolja el magát
a hazai, két Világháború közötti ókonzervativizmus és a kádári,
brezsnyevi pártállam hatalomvédőkonzervativizmusának minden je
gyétól. Az új konzervativizmus az egyéni és közösségi szabadság,
valamint a jogállamiság konzekvens képviselője.

A jelenleg 3800 tagot számláló párt a gazdák és a polgárok szövet
ségének vallja magát, s elsősorban a tulajdonosokat, a munkaadókat
és a gazdákat kívánja soraiban, illetve a szimpatizánsok között látni.

- Három a magyar igazság, egy a ráadás, - mondta Csizmadia
László, s meg is magyarázta kijelentését.

- Egy, hogy szükség van gazdasági kiegyezésre, ami azt jelenti,
hogy ma Magyarországon ebben a helyzetben egyfajta gazdaságpoli
tikát lehet létrehozni. Optimális gazdaságpolitika pedig csak úgy jöhet
létre, ha a pártok, egyesületek, a szakemberek a lehetőségeket figye
lembe véve kidolgozzák a helyes gazdaságpolitikát.

Kettő: a másoclik igazság a konzervatív párt szerint, hogy szükség
van egy szociális kiegyezésre is. A munkaadó nem törekedhet a
legnagyobb nyereség elérésére, így az állam sem törekszik arra, hogy
a fiskális szemlélet alapján minél többet gy6jtsön be a költségvetésbe,
hogy ebből majd a szubjektív módon ossza vissza a szociális juttatá
sokat.

A harmadik igazság a politikai megegyezés. A politikai hatalomnak
ki kell vonulni a gazdaságból, s ne a gazdaságban fitogtassa a hatalmát.
A ráadás pedig, ha ez a három igazság meg tudna valósulni, akkor
létrejönne egy társadalmi konszenzus és rövid idő után megindulhatna
a fejlődés ...

Konkrét ígéretekról is beszélt a pártelnök ezek közül néhány: a vám
és társadalombiztosítási tartozásokat hitellé alakítanák. 1993. január
l-jétől visszamenőlegadóvizsgálati amnesztiát ígérnek, viszont 94-től
szigorúan büntetnék a törvénytelen adózókat. A 25 százalékos általá
nos forgalmi adót 20 százaiékra csökkentenék és kevesebb lenne a
társadalombiztosítási járulék is. Elvégeznék a privatizáció felül
vizsgálatát, mert a párt szerint olyan furcsaságok történtek a magáno
sítás során, amit egyetlen nyugati országban sem engedtek volna meg.

A pártelnök programismertető beszédét követően Homok Lajos, a
párt elnökségi tagja beszélt a vállalkozások problémáiról, majd a párt
mezőgazdaságihelyzetérőlés a továbblépés lehetőségeiről is előadás

hangzott el.
A konzervatív párt - melynek Békés megyei központja Gyomaend

rődön van - reális esélyt lát arra, hogyaválasztásokon jól szerepelve
bekerülhessen a parlamentbe. Százhetvenhat képviselőt indítanak és,
hogy azt a bizonyos öt százaléknyi szavazati arányt elérjék, 260 ezer
voksra van szükségük.

MEGNYÍLT GYOMÁN
a Stop-butiksoron a

SÜTEMÉNYBOLT,
ahol mindig friss süteményekkel

várjuk kedves vásárlóinkat.
Mindenféle süteményre,

tonára előrendeléstfelveszünk.
Kérem térjen be hozzánk!

Szocialisták
a városházán

Dr. Gál Zoltán országgyűlési képviselő, a Magyar Szocialista Párt
parlamenti frakciójának vezetője járt nemrégiben a gyomaendrődi

városházán. Az ismert szocialista politikus az országgyűlés törvényal
kotó tevékenységéről és Pártj a várható választási esélyeiről beszélt.

Dr. Gál Zoltán előadásában úgy vélte, hogy az MSZP olyan pártja
a mai magyar politikai életnek, amely egyre nagyobb népszerűségnek

örvend. Szerinte joggal számolhatnak azzal, hogy 1994-től nagyobb
befolyással bírnak majd a politikában, mint napjainkban.

- Négy éve benne voltunk egy világtörténelmi folyamatban, de az
ország lakói nem tudhatták, hogy a különböző politikai erők milyen
irányt akarnak szabni a fejlődésnek - mondta a frakcióvezető. - Azóta
azonban eltelt közel négy év, s mindenkiről kiderült, hol is áll valójá
ban. Igaz, 1990 óta történtek pozitív változások is, de az ország nem
került közelebb Európa gazdagabbik feléhez. Változások kellenek,
mert megengedhetetlen, hogy Magyarország társadalmi és gazdasági
értelemben is darabokra szakadjon.

A politikus elmondta, hogy a szocialisták két, egymásra helyezett
piramisként képzelik el a társadalmi rétegződés modelljét, amely
szerint ,,kevesen vannak nagyon felül és kevesen nagyon alul", ezzel
szemben sokan élnek ,,középtájon", polgárként. A mai társadalmi
modell azonban egyre inkább egyetlen piramisra kezd hasonlítani,
hiszen csak egy szűk réteg élvezi a gazdagságot, núg a többiek elsze
gényednek.

- A szociális piacgazdaság sem azt jelenti a mi értelmezésünkben,
hogy egyes kiváltságosak jótékonykodhatnak a többiekkel - folytatta
dr. Gál Zoltán. - A mai társadalomban nincs egyetlen olyan csoport
sem, amely az egész ország érdekeit érvényesítené. A szocialisták a
demokratikus Magyarországért küzdenek, s nem valamiféle cliktatóri
kus modernizáció mellett ágálunk. Az MSZP arra készül, hogy nem
lesz száz napja a kormányzás megtanulására. Szakmai programjaink
készen állnak, szakembereink a legkiválóbbak közül valók.

A frakcióvezető a parlamenti munkáról szólván k~elentette, hogy
szerinte ez a parlament nem bírja az emberek bizalmát, a polgárok
elégedetlenek a teljesítménnyel. Nem az újonnan hozott törvények
száma kevés, inkább azok minőségével van gond. A honanyák és
honatyák háza nem vált igazából többpártrendszerűparlamentté, hi
szen például az ellenzék csak másodlagos szerepet játszhat.

A városházán mintegy harminc gyomaendrődi hallgatta a parlamen
ti képviselő okfejtését ezen a napon, akik közül többen is érdekes
kérdésket fogalmaztak meg az előadás végén. Az egyik kérdés például
úgy szólt, hogy miért nem válaszolnak már végre határozottan az
ellenük irányuló támadásokra, hiszen a baloldallal szemben egyre
összefogottabb erők lépnek fel. "Azzal riogatják az embereket, hogy
az MSZP-sek a régi rendszert akarják vissza!lOzni" - így a kérdező.

- Magyarázkodni, dicsekedni, állandóan magyarázni a bizo
nyítványunkat, ez nem a mi műfajunk - hallhattuk a frakcióvezető

válaszát. - Majd eldönti a nép, ki mit tett ebben az osrzágban. Ezek az
urak a kormányzatban mérhetetlen buzgalommal bizonygatják az iga
zukat. Megszaporodtak a hősök, a múltbéli ellenállók, pedigjól tudjuk,
hogy a változás egy szükségszerű történelmi folyamat volt.

Egy másik hozzászóló úgy ítélte meg: ,,igenis meg kell mondani az
embereknek, hogy évekig nem lesz jobb". Dr. Gál Zoltán erre azt
felelte: "szakemberek is vitatkoznak arról, hogy programra van-e
szükség egyáltalán, vagy válságmenedzselésre".

F.).

.. .. ..
MEGKOSZONOM

minden kedves vásárlónak,
hogy megtisztelték

DIVATÁRU ÜZLETEMET,
s egyben kívánok mindanyiuknak

békés, kellemes karácsonyt és boldog új évet!

HegedűsJózsef,
STOP-SHOP Divatáru
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Kínézi le a paraszti réteget?----

A takarÍtónó'k megunták a hosszú földárveréseket

A LINDA SPORT
(Gyomaendrőd,Főút 18111.)

kellemes karácsonyt
és erdményes, boldog új esztendőtkíván

minden kedves vásárlójának
és a sportbarátoknak.

Üzletünkjövőre is várja Önöket!

DezsőnéRau Katalin DezsőZoltán

Kinn a földeken....
......az időszerűmunkák el vannak végezve. Némi szántani

való maradt, amit az időjárás függvényében a lehetőlegrövi

debb időn belül be kell fejezni. Ezért most egy véleményem
szerinti aktuális problémáról írok, ami a földekre vonatkozik.

Sepsey államtitkár úr a televízión keresztül pár hete figyel
meztette a kárpótoltakat az úgynevezett " zsebszerződések "
veszélyére. Mit is jelent ez? Mint köztudott, földet csak a saját
jogon szerzett kárpótlási jegyen lehet szerezni. Ezt a földet, ha
valaki 3 éven belül eladja, 20 % forrásadót köteles fizetni.
Három év után pedig az elaijásból szerzett árbevétel személyi
jövedelemadó alapot képez. Igy szól a törvény. Ennek ellenére
több esetben tapasztalható, hogy a kárpótoltak 80 %-os árfolya
mon eladják jegyeiket úgynevezett " zsebszerződéssel " bizo
nyos személyeknek, hogy nevükben licitáljo:: :6Idárveréseken,
és nevükben földet vegyen, amit a kárpótlási jegy eredeti tulaj
donosának nevére jegyeznek be. Nézzük a következményeket.
Első változat: Valaki hozzájutott lOO.OOO Ft névértékű

kárpótlásijegyhez. Ezteladja 80.000 Ft-ért, s egyúttal a vevőt
megbízza, hogy nevében licitáljon. A vevő, ha ügyes 500 Ft
/ aranykorona áron megszerzi a földet, tehát a 100.000 Ft-ot
érőjegyért200 aranykoronát Ha hivatalossá akarják tenni az
üzletet, az adásvételt az illetékes hatóságoknál bejelentik. Ez
lényegében földeladást jelent. Így létrejött a 3 éven belüli
földeladás, tehát az eladónak 20 % forrásadót kell fizetni. A
forrásadó alapj a azonban nem a kárpótlási jegy értéke, hanem
a megszerzett föld tényleges forgalmi értéke. A,hivatal a
földet ma 1000 Ft / aranykorona értékűnek ítéli. Igy a 200
aranykorona 200.000 Ft értékű, és ennek a 20 %-át, azaz
40.000 Ft adót kell fizetni az eredeti tulajdonosnak az adóhi
vatalba. Marad tehát tisztán 40.000 forintja.

Második változat: Az előzőek szerint létrejön az adás
vétel. A megkötött szerződést nem vallják be, hanem az
" zsebben " marad. A kárpótlási jegy eredeti tulajdonosának
a nevén marad a föld. Kivárják a 3 évet és utána legalizálják
a szerződést. Ebben az esetben az eladásból származó árbe
vétel az eladónak személyi jövedelemadó alapot képez, s
valószínűsíthető, hogy akkor a föld forgalmi értéke eléri az
1500 Ft-ot aranykoronánként. Tehát a megszerzett 200
aranykorona legalább 300.000 Ft-tal többet ér. A megkapott
80.000 Ft-tal szemben majd 300.000 Ft-tal növelt alap után
kell megfizetni a személyi jövedelemadót. A vevőnek pedig
illetéket kell fizetni.
Mp~m~il M

-oke-

egyszeruób ügyről van szó.
Ha nem akarnak Endrődön

árverezni, akkor csak nyu
godtan verjék az árat tovább
ra is a városházán.

Hanyecz Margit, a helyi
kisgazdák elnökasszonya is
szót kért, mint vendég. Sze
rinte: - Nem az a lényeg, hol
tartják az árverést, hanem
hogy az törvényesen, a sza
bályok betartásával foly
lyék. ..

pasztalataik szerint más tele
püléseken az árverésre érke
zőket a polgármester vagy a
jegyző minden esetben kö
szönti, így megadva a tiszte
letet a paraszti rétegnek.
Ilyet viszont Gyomaendrő

dön nem tapasztalt.
Dr. Frankó erre kijelentet

te, hogy gyerekes dolognak
tartja, hogy minden árveré
sen üdvözölgesse a résztve
vó'ket, s megjegyezte: az
gondoltam, hogy sokkal

- Az árverést csak akkor
lehetne az endrődi kirendelt
ségen tartani, ha ott is meg
lennének a hangosítás
technikai feltételei, a csatla
kozók, az erősítő és a veze
tékek...

Dr. Frankó azonban elle
nállt:

- Senki sem kötelezte az
önkormányzatokat, hogya
városházán kell a földárve
réseknek helyet adni. És
egyébként pedig a legutóbbi
árverésre összegyűlő több
mint 100 érdekelt zavarta a
hivatali munkát. Nem kell
ebbó1 most politikai ügyet
kreálni! Nem nézi itt le senki
a paraszti réteget, viszont a
munkásréteghez tartozó ta
karítónőt sem kötelezhetjük
mTa, hogy ingyen, bérmen~
ve itt üljön éjfélig, s várjon
mTa, hogy az árverésnek vé
ge legyen. Most, hogya kö
vetkező árverések endrődi

földeket érintenek, célsze
rúöbnek tartom Endrődön

tartani a rendezvényt - vélt
dr. Frankó, aki persze - sejté
sünk szerint - már az első

árveréstis szivesebben tudta
volna a városházán kívül.
Egy alkalommal a városhá
zán árverésre gyülekezőem
bereket el is küldte a
művelődési központ nagyter
mébe...

Bátori Gyula sem fogadta
el a polgármester ötletét,
mert az endrődi takarítónő·

nek is ottkellene ülnie ingyen
az endrődi városházán. Bá
tori hozzátette még, hogy ta-

- Rendkívül szomorúnak
tartom, hogy a paraszti ré
teget a múltban is és ma is
sokan lenézik. Lenézik az
önkormányzat egyes tagjai
és a polgármesteri hivatal
egyes dolgozói. Már ott tar
tunk, hogy a takarítónóK
döntik el, hol legyen meg
rendezve a földárverés 
mondta Bátori Gyula képvi
selő, a fóldrendezőbizottság

elnöke a december 2-i ön
kormányzati ülésen.

A panasz előzménye volt,
hogy dr. FranIW Károly pol
gármester bejelentette: janu
ártól a földárveréseket a volt
endrődi községházán, a kiren
deltség nagytermében fogják
megtartani. Az indok szerint
az elkövetkezendő árverések
elsősorban endrődi földterü
leteket, s így legi:-~{ább az
endrődi telepiilésrész lakóit
érintik majd. Bátori Gyula
gondolatát támogatva szólt
Hunya Lajos képviselő, s mint
a földrendező bizottság end
rődi vezetője tájékoztatta a
testületet, hogy november 24
én a Béke Tsz földárverése
éjjel 0.30 percig tartott. Hunya
Lajos - mint mondta - este fél
II órakor távozott, s a folyo
són munkáját az árverés miatt
befejezni nem tudó takarítónő

méltatlankodva megjegyezte:
"na itt már pedig több ilyen
árverés nem lesz!" A kijelen
tés érzékenyen érintette a kis
gazda szellemiségű Hunya
Lajost, aki igencsak helytele
nítette apolgármesterjavas
latát.
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I partnereinek eredményes I
új esztendőtkíván!

Agroszolért Kft. (Mez6- , Gyomaendr6d és Vidéke Metal-Stop Vas-Műszaki

túr), Alkotmány Mg Tsz, AFESZ, Gyomaendr6d Vá- Bolt, Miami Videotéka, Mi-
Bak János, Bethlen Gábor ros Polgármesteri Hivatala, koszoft Bt. ( Szarvas ), Mol

Mez6gazdasági és Szak- Gyomafarm Kft., Gyomai nár Tibor,
munkásképz6 Iskola, Bé- Kner Nyomda Kft., Gyoma PájerSándor,PákászHor
késesabai Közúti Köt6ipari Szövetkezet, gászboIt, Pecten Kft., Profi-
I.gazgatóság Gyomaendr6di Gyomaszolg Kft. szoft Bt., Putnoki Sándor
Uzemmérnöksége, Békés Hajdú Imre (Dévaványa), Réti Virág Gy6gynövény-
Megyei Munkaügyi Köz- Hami Kutya-Shop, Herbaház kereskedelmi Bt., Ripp-Ropp
pont GyomaendrQdi KiIen- Gy6gytermék Nagykereske- Gyorsétkez6, Rostélyos Hús
deltsége, Bottlik Elelmiszer dés, Herbalife, Hifi-Mix, bolt, R6zsa Pressz6,
Bolt, Bross-Holding Rt., Hornimpex Rt. (Budapest), Seres András, Sportcsar-
Buti Kft. (Ebes)., Bútoripari Hunya Elelmiszer , nok Gyomaendr6d, Stop-
Szövetkezet, 617. sz. Ipari Szakmun- Shop Divatáru, Sublót Kft.

Car Kovács Kft., Cibere, kásképz6 és CipÓlpari Szak- Szarka Csilla látszerész,
Color Shop, Corv6 Biankó, középiskola, Iparker Kft., Szarka Zsolt, Szarvasprint

Csicsely András, Csipet Jármű ABC (Vaszk6 La- Kft., Sziti Italnagykereskedés
Bolt, jos), Juhos István (Békés), Tanga Shop, Thermix Épí-

Dávid Bútorbolt, "D" Keszthelyi Jánosné, Kis- t6ipariSzövetkezet, Tisza-Re-
B6rdíszmű, Defenzív Autó- text-Cotex Kft. (Budapest), org Kft., Török Sándor,
vezet6 Kft., Délrubin Kft.- Kínai Sárkány, Kordex Bt., Treeshow Rockzenei Klub,
(Szeged), Dreher Söröz6, (Békésszentandrás), Körös Tropical Zöldség Gyümölcs,
Dunaholding Kft., DY-WA Bútoripari Kft., Körös Shop, Turul Cipó',
Kf~., Körösi Halász Szöyetk~zet? Uhrin Erzsébet fényké-

Edenkert Zöldség-Gyü- Körösi Süt6~. és Edeslpan pész, uhrin Sándorkárpitos,
möl~s Kereskedés, Endr6d Vál~alat, Koros-~urcaBt., Varga Ágnes, Varga Béla,
és VIdéke Takarékszövetke- ..Lmda Sport, Ll.mbó Aut~- Venta Bt., Videomix ( Ro-
zet, kozpont (Szetteh Béla), LI- ósz Ádám), Viharsarok Ha-

Farkas Károlyné, Fidesz onne Shop lászati Tsz., j
Gyomaendr6di Szervezete, Magyar Posta, Magyar W ATT Villamosipari j
Fortiko Kft., Fű-Fa Bt., Tá vközlési Rész- Gmk., Westel Rádi6telefon i:';

Gazda Kisáruház vénytársaság, Matróz Kft., Kft. :l
.' ~
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Akisgazdák. .
IgazI

rendszerváltást
akarnak

A Független Kisgazda-Földmun
kás és Polgári Párt endrődi szerveze
tének elnöke Hanyecz Margil, aki
lapunknak elmondta, hogya kisgaz
dapártnak helyben legtöbbet Hunya
Lajos ártott.

- Példátlan az, hogy úgy alakított
gazdakört, hogyakisgazdapárt nem is
tudott róla Ezzel felére csökkent a
párt létszáma. Persze így csak azok
maradtak tagjaink között, akik való
ban igazi kisgazdák. A kisgazdapárt
nem azért jött létre, hogy földügyek
ben intézkedjen, arról nem is beszél
ve, hogya párt reprivatizációt akart.
Egyébként pedig a pártban is elvégez
zük azt a munkát, amit a gazdakör
intéz, mondja Hanyecz Margit.

A párt helyi szervezetének elnö
kasszonyától megtudtuk, hogya kis
gazdapártnak van a legnagyobb
igazolt taglétszáma Az endrődiek

Torgy6n Józsefel és a többi körülötte
csoportosuló vezetőt fogadják el a
párt vezéreinek. Keresztény Nemzeti
Osszefogás néven e kisgazdapárttal
társult még mintegy harminc parla
menten kívüli párt, valamint szerve
zet és egyesület, köztük a Torgyáni
Párt és az 56-os Szövetség is. Így jött
létre egy választási szövetség.

A többi pártról Hanyecz Margitnak
az a véleménye, hogya keresz
ténydemokraták nem paraszti érdeke
ket képviselnek és nem is lehetnek
igaz emberek akkor. amikor megsza
vazták az abortusz törvényt és a ma
gyar-ukrán alapszerződést. Az
SZDSZ-t liberál-bolsevik pártnak
tartja, s ezt az MDF-SZDSZ paktum
bizonyítja ékesen. E csoporthoz tarto
zik - Hanyecz Margit szerint a Fidesz
is.

- Siralmas dolog, hogya választá
sok előtt az újságok és a televízió alig
ad tájékoztatást kisgazda ügyekben,
talán a kormányzat kívána1ma a párt
elhallgattatása. Valószímileg a hata
lom tart a kisgazdapárttól, mint a leg
nagyobb magyar politikai
tömörüléstől. A jövő évi választáso
kon lesz Magyarország legnagyobb
honfoglalása. Ez nem is a pártok harca
lesz, hanem inkább arról van szó,
hogy a baloldal, vagy a jobboldal
nyer-e. A választásokon utolsó esé
lyünk lesz, hogy a jobboldali keresz
tény szellemiség nyerjen, s igazi
rendszerváltás legyen - mondja az el
nökasszony, aki bírálta a privatizáci
ót, az ország kiárusítását a nyugati
kalandortökéseknek. ..

A kisgazdapárt Múltunk,jelenünk,
jövőok címmel tavaly novemberben
adta ki széles körben véleményezte
tett programját. - A Keresztény Nem
zeti Összefogással hiszek akisgazdák
sikerében és azokban akik igazi rend
szerváltást óhajtanak. Mi keresztény
szellemiségűmagyar programot aka
runk a vidék felkarolásával, a magyar
érdekek szolgálatával- mondta végül
Hanyecz Margit.

H.E.

Szó-Beszéd

A gyomaendrődi

BAROMFI BOLT
(Körös-Kurca Bt.)

kellemes karácsonyt
és békés boldog új esztendőtJáván

minden vásárlójának!

A
BOITLIK ÉLELMISZER

BOLT
kellemes karácsonyt

és boldog új esztendőtkíván
minden kedves vásárlójának

és üzleti partnerének!

1993. december

•••••••••••
ADÉGÁZRt.

tisztelettel
ÉRTESÍTI

a fogyasztókat,
hogy

aGÁZHIBA
BFJELENTÉSEKET

a gyomai

COTEX
Méteráru Boltban
(Kossuth u.18.),
vagy telefonon:

386522
tehetik meg.

•••••••••••
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A gyomaendrődi bölcsődében és óvodákban meghirdetett Hozomány nevű

értékpapírt december 15-én a Kossuth úti óvodában sorsoltuk ki melyet
Hegedűs Arnold Kisréti úti óvodás nyerte el. A szerencsés gyermeket ez az
értékpapír házasságkötéskor, de legkésőbb 24 éves korában 1,5 millió forint
hozományhoz juttatja. Minden szülő, aki minimális befektetéssel idejében
szeretne gondoskodni gyermeke hozományáról, élhet ezzel az új lehetőséggel,
amennyiben gyermeke 0-12 éves korosztályba tartozik. E lehetőségról rész
letes tájékoztatással tud szolgálni: Botos Sándor. Fási Gyula. Gugo1ya István,
Gritta Mihály, Magyar Béláné és Szarka Zsolt.

~

Aramszünet
volt, van

és még lesz is

H.E.

Homok Tamás, akit61 megkér
deztük, igaz-e, hogy átszerve
zések várhatók a Titásznál is?

- Val6ban 1994-t61 új területi
felállásban működik majd a Ti
szántúli Áramszolgáltató Kar
cagi Üzletigazgat6sága is. A
gyomaendr6di kirendeltség le
válik Karcagtól és Mez6túr, va
lamint Szarvas
kirendeltségekkel egy úgyne
vezett üzemvezet6séget alkot
mez6túri székhellyel. Mindezt
a hatékonyabb gazdálkodás ér
dekében hajtja végre a rész
vénytársaság.

Hogy jár-e ez a lépés esetleg
létszámcsökkenéssel is, arra
Homok Tamás a következ6t
válaszolta: - Igen, mégpedig
leginkább a korábbi irányítást
ellátó karcagi központ létszá
mában, s ez mintegy 10-20 szá
zalékos létszámleépítés erejéig
a gyomaendr6di kirendeltséget
is érintheti ...

Hozomány

A Rostélyos Húsbolt
(GyomaendrődFőút 173-179.)

boldog karácsonyt,
szerencsés új esztendőtkíván
minden kedves vásárlójának

és üzleti partnerének.

A GYOMAKOR.. . //

UgYVlVO
testülete

valamennyi
tagjának

és városunk
lakosságának

Kellemes
.f(arácsonyi
Unnepe!ce(.és

Boldog Uj Evet
Kíván!

zedes lemaradásban vagyunk
még a leggyengébb nyugati
műszaki színvonalhoz képest
is. Részvénytársaságunk straté
giájában szerepel e hátrány csu
pán évekre val6lefaragása, ami
azt jelenti, hogy a lakosságot
leginkább zavaró, leggyakrab
ban meghibásodó hálózati ele
meket szigetel6k,
oszlopkapcsolók - korszeru ti
pusúra, esetenként nyugati
technológiára cserélik - mondja

45 perckor már be tudták hatá
rolni a hiba helyét, s kicserél
hették a porcelán szigetel6t
Dévaványán az Aranykalász
Tsz lórési üzemegységében. E
magyar gyártmányú porcelán
szigetel6kb61 több ezer találha
tó a kirendeltséghez tartozó há
lózaton, és még sok problémát
fognak okozni. Bár a szigete16
ket 35 év garantált élettartam
mal hozták piacra és az
áramszolgáltatók a 70-es évek
közepén kezdték tömegével
felszerelni, nem váltották be a
hozzá fűzött reményeket. A 80
as évek végén tiltották le a gya
kori meghibásodások miatt.

Ezt követ6en korszerúbb - de
szintén magyar - szigetel6k fel
szerelését kezdték meg, s idén
Gyomaendr6dön mintegy 600
ilyet helyeztek el. A cserét
szándékaik szerint évr61 évre
folytatják. A gyomaendr6di ki
rendeltség egyébként a karcagi
üzemigazgatóság 5kirendeltsé
ge közül a legtöbb pénzt fordí
totta a hálózat modemizálására,
hogy az áramszolgáltatást szin
ten tudja tartani.

- Mi ndenesetre a hál ózat mű
szaki színvonalát tekintve évti-

December 9-é este 20 óra 30
tól 22 óra 36 percig többszöri
áramkimaradás volt a város
gyomai részén, s így gyakran
sötétbe borult ez a városrész. A
Titász RT. gyomaendr6di ki
rendeltségének vezet6je, Hor
nok Tamás elmondta, hogya
december 9-i áramkimaradás
oka egy szigetel6robbanás volt,
amely az Október 6. lakótelepi
trafóházukban történt. Lakos
sági bejelentésre választották le
és kezdtek meg az úgynevezett
normális üzemre átállni, ugyan
is ez a hiba - ami egyébként
nagyon ritka - a mez6túri alál
Jomásból induló mindkét kö
zépfeszültségű vonalukat
üzemképtelenné tette. Az
üzemzavarok elhárításának irá
nyítása nem gyomai hatásköru
feladat, ezt mindenkor a karca
gi és a szolnoki, esetenként a
szeghalmi központok végzik.

- A szigetel6 robbanás mel
lett a leggyakoribb hibák a por
celán szigetel6k
meghibásodása. Ezek okozzák
az üzemzavaraink 95 százalé
kát. Ilyen probléma okozta leg
utóbb december 1. és 7-e között
a többszöri áramszünetet. Az
érintett terület - gyoma egyik
felének - lakóinak ez termé
szetesen zavar6 és kellemetlen
volt. De kellemetlenséget oko
zott a Titásznak is, mivel a hiba
nem maradt fenn tartósan, ezért
nehéz volt megtalálni. A védel
mi automatikák 1-5 perces id6
tartamokban működtek és
amikor visszakapcsoltak min
dig hibátlan működést talált a
berendezés - mondja Homok
Tamás.

Amikor december 7-én már
tart6ssá vált a hiba, éjjel 2 óra

'"-ADAVID-
"Elelmiszer és Bútorbolt

kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új esztendőt kíván
minden kedves
vásárlójának!
Gyomaendrőd,

Blaha u. 1.
Telefon:
66/386-262
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INDULJON AZ UJ EV
JOBBAN

~~ ~~

MINT AZ ELOZO!
AZ ENDRŐD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

valamennyi kirendeltségén
-'-' -'

1994 ELSO HETEN
(január 3-S-ig) minden nap

-'-' .. .. -'

AZ ELSO OT UGYFELNEK
3% JUTALOMKAMATOT fizetünk

Új BETÉTELHELYEZÉS teljes időtartalmára. (1994-ben)
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Kellemes karácsonyi ünnepeket,
sikeres új esztendőt kíván
tagjainak, ügyfeleinek
a takarékszövetkezet

./././ ./vezetosege es
minden dolgozója!
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A 150 éves múltra visszatekint6Nationale-Nederlanden Hol
land Biztosítótársaság (NN) 1990. decemberében döntött

úgy, hogy Magyarországon is megkezdi tevékenységét. Kimondot
tan csak az életbiztosítási piacot célozták meg, mivel hazánkban
alulfejlett volt az életbiztosítási kultúra. A magyar NN 1991. szep
tember 16. óta értékesít életbiztosításokat. A cég Békés megyében
el6ször Szarvason nyitott irodát.

Az NN Biztosító Szarvason a Kossuth u. 68-74. szám alatt
található.

1992. október elsején megalakult Békéscsabán a Békés Me
gyei Igazgatóság is, melynek üzleti igazgatóságaként a szarvasi
csapat 10 f6vel tulajdonképpen a megye egész területén az
ügyfelek rendelkezésére áll.

Megoldásokat kÚ1álunk minden korosztály részére:
- Nem várt események anyagi problémáinak megoldására,
- Qyermekek taníttatásának segítésére,
- Ertékálló nyugdíjbiztosítás folyósítás ára,
- Családi tragédiák megeI6zésére...
Üzletfilozófiánk, hogy életbiztosítási kérdésben senki ne

döntsön, amíg egy NN-es képvisel6t meg nem hallgatott. Cé
günk dinarnikusan fejl6dik, ma már életbiztosítás terén piacve
zetó1c vagyunk. Az NN képviseló1c el6zetes, id6pontegyeztetés
után keresik fel ügyfeleinket.

Az NN biztosító boldog karácsonyt és eredményes új évet
kíván minden kedves jelenlegi és leendő ügyfelének!

, , 00

A LIMBO AUTOKOZPONT

értesíti alakosságot,
hogy új helyre költözött.

Cím: 5500 Gyomaendrőd,

Főút 161.
Telefonüzenetrögzítő:

661 386-176.
Személy- és tehergépkocsi

alkatrészek árusítása,
szlovén gyártmányú

akkumlátorok savval,
árammal töltve.

Gazdák fi.gyelem:
Traktoraikhoz, pótkocsikhoz,

mezőgazdasági gépek
alkatrészbeszerzését vállalja

a Limbó Autóközpont,
amely egyben

boldog karácsonyt és eredményes
új évet kíván vásárlóínak.

Köszönet az adományokért

A HIFI-MIX
minden kedves vásárlójának

kellemes karácsonyI
és boldog új eszlenC/.őlkíván

ésjövore is várja Onökel
gazdag válaszlékka~

c'legkedvezőbbárakkal
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181/1.

(az új butiksoron)

NN, AZ ÉLETBIZTOSÍTÓ
Szarvas, Kossuth út 68-74. Tel.lfax:66-312148, 313144.

Kellemes ünnepeket kíván aNationale-Nederlanden N-N Ma
gyarországi Biztosító Rt. Szarvasi Üzleti Igazgatósága

Galla Gábor üzleti igazgató, üstoróczky Gábor szaktanácsa
dó, Gulyás Ferenc szaktanácsadó, Jámbor Lajos képvisel6, Dr.
Tó1césné Mohácsi Magdolna képvisel6, Kupeczki Sándor kép
visel6, Halmos László képvisel6, Borbély Pál képvisel6, Nagy
Péter képvisel6, Tóth Mária képvisel6

A Gyomai Református
Templom Alapítvány megkö
szöni mindazoknak a segítsé
gét, akik a templom felújítási
munkálataihoz eddig hozzájá
rultak. Az alapítvány az OTP
Gyomaendr6di fiókjába, a 629
743 számlaszámra továbbra is

várja az adományokat, mert a
templom küls6 felújítását to
vább folytatják. Azok a tisztelt
adományozók, akiknek az adó
hivatalhoz szüksége van igazo
lásra, forduljanak a Refonnátus
Lelkészi Hivatalhoz: Gyoma
endrőd, H6sök útja 44.



Építési engedéllyel nem rendelkező
építmények, épületek fennmaradási
engedélyének készítését, lakó- és
középületek építési engedélyének ké
szítését, műszaki vezetését válJalom.
Nagyné Perjési Anikó okleveles épi
tész üzemmérnök. Gyomaendrőd

Pásztor János u. 23.

1993. december

NAPI POLITIKA Napi politika,
kérdések, válaszok a Kisgazdák
nál. Mindenkit szívesen várunk:
Déryné Művelődési Ház. január
15.9 óra.

LUXÁT. A kiszállás díjtalan. Megren
delhető a következőtelefonon: 67/311
823 ( Szarvas )

Műszaki vjzsgáztatáshoz rajz
tervdo""mentációk készítését válla
lom. Dévaványa, Hunyadi út 6911.

Asztalos munkát vállalunk. Meg
rendelhetők: ajtók, ablakok, fenyőbúto
rok. Gyoma, Bánomkerti 1611 Peliéné.

135 L-es 3 éves SZMOLENSZK
hűtő 10.000 Ft-ért, falra szerelhető ki
rakatszekrény 3.000 FT-ért eladó. Szar
vas, Wesselényi u. l.

Eladó 2 db heverő és 4 db folel.
Érdeklődni: péntek 14-tőJ, vasárnap 16
óráig. Telefon: 67/386-434.

Zöld csempekályhairányár: 7000
Ft, elektromos olajradiátor irányár:
3000 Ft eladó. érd.: Gyomaendrőd,De
ák u. 15.

Használt: fekete-fehér televízió.
keverőtárcsás mosógép, fényképszárí
tógép, trabant gumi felllivel, valamint
rekamié és ruhák olcsón eladók. Gyo
maendrőd, Deák u. IS.

4 db Trabantra vagy Dacia-ra való
téli gumi belsővel, fel ni vel, olcsón. sür
gősen, jó állapotban eladó. Szarvas,
Szabadság u. 6-10.

Jó állapotban lévő hordozható
csempekályha eladó. brd.: Gyomaend
rőd, Berzsenyi D. u.1.

Egy fésülködő tükör, székkel, 2
db antik dívány eladó. Érd.: este 17 óra
után, a 66/388-732 -es telefonon.

Háztartási gépek javitása rövid
határidőre, garanciával. Földesi Antal,
háztartási gépszerelő. Dévaványa.
Szántó Kovács u. 13.

4 mázsa ""koncát vennék. Tele
fon: napközben, 66/386-479.

Minden érdekJődőtszeretettelvá
runk a California Klubba a Gyomaend
rődi Fittnes Szalonban. Telefon: 661
386-930.

Széria vagy egyedi esztergályos
munkát vállalok. Pázsit Tibor, 5650
Mezőberény,Várkonyi út l.

Kis Totya használt kazán 8.000
Ft-ért, milli Mekalor olaj kályha 1.000
Fl-én, és egy nagy olajkályha 2.000
Ft-.ért eladó. Érd.: Gyomaendrőd, Po
Iyákhalmi út 15.

Decmberben jelentős árenged
ménnyel rendelhet REDÓNYT és RE-

ajánlok. Válaszborítékért tájékoztatom.
Körösladány, József A. út5. 5516.

J61jövedelmező,otthon végezhe
tő könnyű adminisztrációs munkát
ajánlok. Válaszborítékért tájékoztatom.
5500.Mezőtúr, Mikes K. út 28.

Törzskönyvezett boxer kis""tyák
eladók. Érdeklődni: Gyomaendrőd,
Kossuth út 39/1. Telefon: 661386-626.

Malacok 125-30 kg-os I és hasas
koca eladó. Telefon: 67/313-557.

l O hónapos belga juhász ""tyák
eladók. Gyomaendrőd, Sugár u. 33.

Figyelem Piti-Bull kölykök
15.000 Ft-ért, Mastinó kölykök 25.000
Ft-ért eladók. Csőke István Törökszent
miklós, Széchenyi u.74.

Fekete Csau·csau szuka kisku
tyák eladók. Mikes Lajos Mezőtúr,

Földvári u. 68.

Harisnya szemfelszedőgép ol
csón eladó. Erdeklődni: Mezooerény.
Pipa 3/a.

Eladó egy l 800-as ipari hűtőszek
rény húsboltosoknak, és egy árok ásó
gép tolólapos MTZ. sürgősen. Mezőtúr,
Táncsics u. 21.

Szó-Beszéd

Jól jövedelmező, otthon végezhe
tő könnyű, adminisztrációs munkát

SKODA lOS-ös 1981-es. egy év
műszakival eladó. Irányár: 28.000 Fl.
SKODA 100-hoz bontott alkatrészek
eladók. Gyomaendrőd, Polyákhalmi út
15.

3 sebességes Indiai férfi kerékpár
újszerű állapotban eladó. Érdeklődni
egész nap, Gyomaendrőd, Bajcsy 46.

Wartburg 2 éves műszakival gaz
dálkodóknak eladó. Endrőd Néplíget
Kiszely. Érdeklődni telefonon 20
órától: 67/386-434.

Opel Astra 1,6 fehér, extrákkal,
újszerű állapotban,és négyütemű Tra
bant Combi 3 éves műszakival eladó.
Telefon: 66/458-085, Dr Karácsonyi.

MZ 125 tipus ú motorkerékpár
Kondoros, Szénási út 9. sz. alatt eladó.
Telefon: 67/386-056

FORD ESCORT XR3 el
adó.Irányár: 220.0pa FT. Érdeklődni:
Dévaványa, Szeghalmi út 100.

Sürgősen eladó SKODA 105
S.,műszaki 1995.07-ig, vonóhorogg3
rádiós-magnóvaJ. brd.: AUTÓS BUt-t:
Dévaványa, Sport u. 2.

ELADÓ ETZ ISO-es motorke
rékpár megkímélt állapotban, 1995-ig
műszakiztatva,és egy ETZ 150 motorb
lokk. Érd.: Dévaványa, Sirály út 12.

Négy éves FAVORIT megkímél
ten 121.000. Km I eladó, vagy hasonló
MARUTlRA, kisebb UNa-ra elcserél
hető. Szarvas, Wesselényi u. I.

Eladó egy Schwalbe és egy Jáva
Babettasegéd-motor. Érd.: mindennap,
Túrkeve, Kisér út 5.

6 éves DÁCIA COMBI eladó.
Érd.: Telefonon, 67/389-883

Beépíthető, gátra nyúló telek el
adó aSomogyi Béla úton. Érd.: Gyoma
endrőd, Kölcsey 17/1. Telefon:
67/386-500

Gyomaendrődön,aFűzfászugban

720 Dégyzetméter körösparti telek el
adó. brd.: Szarvas, Kossuth u. 9. Tele
fon: 66/311-002.

Ingyenes az apró!

Családi ház nagy kerttel eladó.
brd.: a helyszinen, Gyomaendrőd, Ál
mos út 10 ll.

INGATLAN ELADÓ: összkom
fortos, 4 szobás, te1efonos, gázfútéses
családi ház Gyoma. Álmos utca lll. sz.
alatt eladó. bredeklődni: a 67/386-587
os telefonon, valamint a helyszínen.

Gyomaendrődön, Vásárléti hp.
en 2 szoba halos lakás eladó. brd.:Dr
Katona Gyula, Gyomaendrőd, Fő u.
187.

Kölcsey u. 1. sz. alatti összkom
fortos, gázfűtéses, villaszerű, manzárd
tetős ház sürgősen eladó. Érd.: a
hel yszínen.

Kisújszállás központjában 49
ml-es összkomfortos lakótelepi lakás
eladó. Érd.:Gyomaendrőd, Kossuth 21.
Telefon: 67/386-020

Hunyán, Rákóczi u. 69. sz. alatt
családi ház eladó. brdeklődni: Hunya,
Rákóczi 71.

3 szobás, közponlÍfŰtéses családi
ház eladó. Körösladány, Alkotmány u.
211.

Kétszobás, vagy másfél szobás
elsősorbanKolmann telepi háztömbben
kiadó lakást keresek. amit hosszabb
időre bérel nék. Ajánlatokat a szerkesz
tőségbe kérek.

Gyomán 2 szobás, erkélyes, egye
di gázfűtéses, vízórás, földszintes laká
somat elcserélném kertes házra. Érd.:
Vásártéri ltp. 31. C/2.

Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak. az olva
wlmak. a lakossági apróhirdetését, akik azt az alábbi
szelvényen küldik be megjelentetés céljából. A szelvé
nyen a megjelölt helyre kell beírni a kívánt szöveget, és
a szelvényt levelezőlapon vagy borítékban kell elküldeni
a követkero címre: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért fele16sséget nem vállalunk!

Egy apróhirdetés szövege nem tartalmazhat tizenöt
(15) szónál többet!

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

•••••••••••••••••••••• aaaaa •••••••••••••••••••••••••••••••••

Aláírás: .

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendőt kívánnak

a gyomaendrődi,
METl'L-STOP

VAS-MUSZAKI BOLT
dolgozói minden kedves vásárlónak.

Üzletünk széles áruválasztékkal-
gázkészülékek, fürdőszobai berendezések,

kerékpárok, háztartási gépek,
hiradástechnikai eszközök-,
az új évben is várja Önöket!

5500 Gyomaendrőd, Bajcsy út 44.
Telefon: 66/386-909
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Barátság Elmaradt
eredmények

ikere
Tisztelettel köszöntjük a

Gyomaendr6di Barátság SE
kedves sp ortszeret6 közönsé
gét, a támogatókat, akik az új
bajnoki szezonban lehet6vé tet
ték csapatunk sikeres szereplé
sét.

Külön köszönet az önkor
mányzatnak, magánvállalko
z6knak, gazdasági
szervezeteknek és a Baráti Kör
lelkes tagjainak, akik id6t,
pénzt fáradtságot nem kímélve
segítették el6labdarúgó csapa
tunk eredményességét.

Mint újonnan felkerült csapat
számunkra els6dleges cél a biz
tos bennmaradás. Helyzetünket
könnyíti az egységes játékosál
lomány, amely a szakosztály
megalakulásától kezdve adva
volt. Dicséret illeti azt az edz6t,
akivel ez a csapat a megyei III.
osztályból elindult. Termé
szetesen a magasabb osztályba
valólépéssel a célok, az elvárá
sok is magasabbak lettek. Az
újraválasztott vezet6ség a szak
mai munka vezetésével Varjú
Vincét bízta meg, akinek szak
mai munkája nagyban befolyá
solta a csapat sikeres
szereplését. Együttesünk ered
ményessége els6sorban a csa-

pat összes tagjainak a szakmai
munkához való kedvez6hozzá
állásában látjuk.

Nagy tisztelettel köszöntjük
azokat az ifjúsági és serdül6
labdarúgókat, akik majd remél
jük egykor a Barátság SE vezé
regyéniségei lehetnek.
Elismerés az ifjúsági és serdül6
edz6knek, Szigetvári Bélának
és Pelyva Miklósnak. Termé
szetesen játékstI1usunk mást kí
vánt meg hazai és idegenbeli
mérk6zéseinken. A megyei I.
osztály 8. helye sikeres szerep
lésnek mondható .Dicséret illeti
ITÚnden futbalistánkat, killön a
házi gólkirályt, Balázs Lajost.

Az év hátra lév6 részében a
csapat tagjai killönböz6 terem
tornákon és formábahozó mér
k6zéseken vesznek részt. Az új
szakmi vezetés a következ6
szezonra ugyanilyen sikeres
szereplést tűzött ki célul. Re
méljük, hogy kedves sportsze
ret6 közönségünk tavasszal is
ilyen nagy szeretettel fogja tá
mogatni csapatunkat.
. Kellemes karácsonyi Unne

peket és boldog új évet kíván
minden kedves sponbarátunk
nak a Barátság SE.

Gyuricza János

Plástyik János a Gyoma
endrőd FC edzője beszél az
eredményekró1 és a tervekr61:

- Az 1993/94-es bajnoki
idényre a vezetéssel közösen
megfogalmazott cél, hogy
középcsapattá váljon a
GyFC. Többen úgy itélték
meg, hogy nem reális ez a
cél, mivel a távozók /Janis,
Kéki, Pataki, Mazán, Sajben,
Lénárt / miatt gyengült a csa
pat, s az ifib61 és alacso
nyabb osztályból érkez6k
nem tudják pótolni az eltávo
zókat. Némileg igazuk lett a
kétkedőknek. Ehhez azon
ban hozzájárult több nem
várt súlyos sérülés /Kugyela,
Udvari, Durucskó/ és több
játékos tartós harmatgyenge
teljesítménye, valamint a
krónikus gólképtelenség.

Az őszi 12. hely elmaradt a
tervezett61, de a három utolsó
fordulóban mutatott hozzáál
lás és a megszerzett öt pont
reményt ad jobb tavaszi foly-

tatásra. A legegyenletesebb
teljesítményt Gonda, Sza
kács, Molnár és Somogyi
nyújtotta. A házi gólkirály
Molnár lett négy góllal.

1994. január lO-ig pihenőt

tartunk. Ez idő alatt, szinte
valamennyi játékosunk kü
lönböző terembajnokságok
ban játszik. Az biztos, hogy
az eredeti célunk elérése ér
dekében két-három helyen
kell még erősíteni a csapatot,
de ugyanennyi embert61 meg
is kell válni. Err61 már tár
gyaltunk a vezetőkkel, s van
nak jelöltjeink is, de minden
az anyagiakon múlik.

Végezetül szeretném meg
köszönni támogatóinknak,
hogy lehetővé tették szerep
lésünket a harmadik vonal
ban, és a mindvégig kitartó
szurkolóinknak a biztatást.

Mindenkinek kellemes ka
rácsonyt és boldog új ével
kívánok.

Szövetkezetünk niinden
Olvasónak kellemes

karácsonyt
és boldog új esztendőtkíván!

T!!~~~f:lx
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3. Telefon: (67) 386-614

Kellemes
karácsonyi
ünnepeket
és békés,
boldog új
esztendőt

kíván tagjainak
és minden kedves
vásárlójának
a Gyoma
endrőd

és Vidéke
ÁFÉSZ!

Beton, helyszínre szállítva,
változatlan áron!

Igény szerint kötésgyorsítós
és melegbetont is
tudunk szállítani!

*

*
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Az év képei
Az év fotója mindenképpen a Szó-Beszéd júliusi számában megje

lent Ufókutató tábor Gyomán című cikkünk illusztrációja volt, amely
dr. Frankó Károly polgármesterünket ábrázo~a éppen egy hihetetlen

Vidámság, móka, kacagás ( Martinák Csaba, Bátori Gyula,
Hornokné Németh Eszter képviseló"k)

történet elmesélése közben. A sztori arról szólt, hogy dr. Frankóékhoz
bement egy nagyfejű földönkívüli ... Nehezményezte is a polgármes
ter, hogy róla ilyen rossz fotót megjelentetni illetlen dolog, de ment
ségünkre szolgáljon - az összes kép közül ez volt a legjobb.

S íme, még néhány fotográfia, ami az újságból kimaradt:

Az enyedi polgármester szeretete...
( A magasban Gubucz József)

TÖLTSE A SZILVESZTERT
AZ IPARKER KFT. VENDÉGWJÉBEN!

EZERJÓSÖRÖZŐ.BOROZÓ

15-20-30-40- f6s kollektíváknak a helyiségek külön is lefoglalhatók.
Helyfoglalási díj a megrendelt vacsora alapján kerül meghatározásra.

Idóben biztosítsa helyét!

A Nyúlcipő

Bolt
minden
kedves

vásárlójának
kellemes

karácsonyt
,
es

boldog
új évet
kíván!

Álom, álom ...

i

Dr. Frankó: Csak a feleségemnek ne szólj~tok

:.:.:.;.;.:.:.:::.:.:;:.:::::::.:::::.:::::::::::::::::;:;:;:;:::::::::::::::::::;:;:;:::;:::;:;::::::::.:::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;::.:.:.::....:.........•:.....
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H::::IVI1MPEk' Rt,
1085 Budapest, Üllői út 32.
Telefon: 1/2101-594, 1137-068

1/2101-580/188
Fax: 1/1137-817

B:JWIIMPEk' Rt,
Orosházi kirendeltség és
márkaszerviz
5900 Orosháza, Vörösmarty u. 2.
Tel./fax: (06)68/312-921

(06)68/312-935

Központi márkaszerviz
SELEX Budapest Kft.
1085 Budapest, Üllői út 32.
Telefon: 1/2101-594, 1137-068

1/2101-580/188
Fax: 1/1137-817

f

A B:JWIIMPEk' Rt, falinaptára

Megjelent a Szó-Beszéd mellékleteként

További márkaszervizeink:
B. & T. IRODATECHNIKA, BT. SZERVIZ ÉS KERESKEDELEM

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50. ' Tel./fax: 66/442-614
COMPRESS BT.

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 14. ' Tel./fax: 41/322-301
COM PUTER-PRAXIS

3525 Miskolc, Déryné u. 18. ,Tel.: 46/412-810 . Fax: 46/347-899
COPYCON BT,

7622 Pécs, Nagy Lajos Király u. 9.. Tel./fax: 72/427-166/12 mellék
EUROCOPY KFT.

9700 Szombathely, Váci M. út 72. ' Tel.: 94/316-876, 316-877
Fax: 94/317-113

HOR-TEX BT.
9028 Győr, Zichy u. 18.. Tel.: 96/323-317

ITV COPY-SET IRODAGÉPTECHNIKAI KFT.
2750 Nagykőrös, Örkény u. 72. ' Tel./fax: 53/350-657

KOPI-TECH HA~OU KFT.
4024 Debrecen, Vár u. 8/A, Tel.: 52/344-822 . Fax: 5'2/315-939

MAJOR SÁNDOR IRODAGÉP-MŰSZERÉSZ
6721 Szeged, Sajka u. 16. ' Tel./fax: 62/324-301

MISCHINGER COMPUTER IRODATECHNIKA
'7635 Pécs, Nagyszkokoi u. 11.

Tel.: 72/318-858, 324-605, 327-800, 313-286 . Fax: 72/324-605
NyíRINFO IRODAGÉPTECHNIKAI KFT.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 13.. Tel.: 42/310-454· Fax: 42/313-822
SAVÁRIA KFT.

9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 54/2 .. Tel.: 94/330-150
Fax: 94/328-546
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Ujdonság
a TURUL

CIPŐBOLTBAN

ha a lakosság is aktívan, tőkével

résztvesz a hálózatfejlesztésben.
Az önerős fejlesztések minden
esetben felgyorsították a bőví

tést. Gyomaendrőd egy olyan lé
lekszámú település, ahol a
fejlesztésnek nem az utolsó idők

ben 1997-ben, hanem 1995 körül
várhatóan be kell indulnia 
mondta Buzás Zoltán a Magyar
Távközlési Rt. Békés Megyei
Távközlési üzemének vezetője.

gedtek meg csupán műszaki cik
kekkel, hanem a gondnoki irodá
ban lévő lemezszekrényt is
felfeszítették. Körülbelül 10 ezer
forint készpénzt zsákmányoltak.

Szintén készpénzhez jutás volt
a céljuk még ugyanezen éjszakán,
amikor is a temetkezési vállalat
páncélszekrényét kísérelték meg
felfeszíteni. Ez nem járt sikerrel
de a rongálással okozott kár így is
körülbelül 30 ezer forint. 1993.
júliusában az EndrődönlévőHíd
fő vendéglőbe is kétszer mentek
be záróra után. Az ellopott áruk
értéke körülbelül 50 ezer forint. A
felsorolt bűncselekményeken kí
vül áldásosnak egyáltalán nem
mondható tevékenységük áldoza
ta még továbbá a Béke Vadásztár
saság vadászháza, Halászkert
vendéglő, Bajcsy Zs. úton lévő

tápbolt is, sőt más bűncselekmé

nyek elkövetésével is gyanusítha
tók.

Tóth Mihály
r. tzls. őrsparancsnok

•e nc
meg kell várni a jövő évi kon
cessziós pályázatok eredmény
hirdetését, azt hiszem ezu tán
lehet majd konkrétan err6I be
szélni. Nyilván mindenképp
meggyorsítja majd a fejlesztést,

'.

Elkapták
abetörőket

1993. november hónapban több
olyan bÚllcselekmény elkövet6jét si
került felderíteni, akik teljesítmé
nyükkel alaposan hozzájárultak
Gyomaendrődterületén a bÚllcselek
mények számának emelkedéséhez.

Ez a három személy, akik közül
kettő fiatalkorú, alkalmanként más
segítókkel kiegészülve f6k:ént isko
lákat (természetesen nem tanulás
céljából) és vendéglátóipari egysé
geket látogattak: meg. Számlájukon
szerepel többek kö~tt az 1993. ta
vaszán a 3. számú Altalános Iskola
sére!mére elkövetett betöréses lo
pás. Ugyanezen iskolába novem
berben is tiszteletüket tették,
amikor is videomagnókat és fény
képezógépeket tulajdonítottak: el.
A 2. számú Általános Iskola sem
úsztameg.

Az ez év októberében történt
bÚllcselekményük során nem elé-

Érdekes felmérést készített Gyomaendrőd Város Polgár
mesteri Hivatala. Másfél napig mérték a hivatalból kimenő
telefonhívások gyakoriságát és a beszélgetések idejét. A mért
másfél nap alatt a legtöbb hívást - 25-öt - a szociális csoport
dolgozói bonyolították, a második helyen 18-18 hívással a
műszaki és az intézményirányító csoport áll. A legkevesebbet
az adócsoport használta a távbeszélő készüléket. A másfél
nap alatt a leginkább bőbeszédűnek a pénzügyi csoport bizo
nyult 3,2 perces átlagos telefonidővel, s a legszűkszavúbbnak

az adócsoport bizonyult. A leghosszabb telefonbeszélgetés
28 perces volt, s e rekordot az intézményirányító csoport
mondhatja magáénak. A legrövidebb beszélgetés csupán 2
perces volt, s az adócsoport dicsekedhet ezzel. Afelmérésből
a hivatali munkát illetőenpersze semmiféle következtetés nem
vonható le, hiszen a készüléket nem csak hivatalos ügyek
intézésére lehet használni. Viszont az is bizonyos, hogya
telefon ma is az egyik legfontosabb munkaeszköz.

Ki hányszor
és meddig?

gye............
leendő új telefonkönyv imformá
ciós megbízhatóságát, hanem a
tudakozó szolgáltatás munkáját
is segítik.

Az ország új távbeszélő struk
túrája nyománjó néhány körzetet
összevontak december IO-én éj
félt6I. A 95 körzet helyett 54 mű
ködik majd. A változásokról már
tájékoztatták az előfIzetőket, az
esetleges téves hívásoknál be
mondó adja meg a helyes körzet
számot. Az összevonás
megyénkben a szarvasi 67-es
körzetet érinti, amely a 66-os bé
késcsabai közetbe olvad be.

Buzás Zoltán megyei üzemve
zető lapunknak elmondta, hogy
Gyomaendrődön jelenleg egy
1.000 állomásos központ üzemel,
amely nagyon leterhelt, közel
ezer előfizetővelbekapcsolt köz
pont és mindenképpen fejlesztés
re szorul.

- A tervek készen vannak, de
idén err6I nyiIatkozni korai len
ne. Úgy érzem, hogy Gyomaend
rőd is olyan település, ahol a
leendő szolgáltatónak minden
képpen megéri, hogy egy új tele
fonközpont létesítésével
előrehozzaa fejlesztést. Nyilván

Az új Békés megyei telefon
könyvről és a hamarosan életbe
lépő körzetösszevonásról tartot
tak saj tótájékoztatót Békéscsa
bán, a MATÁV Rt. szegedi
igazgatóságának vezetői. A me
gyei telefonkönyv a tavalyihoz
hasonló felépítésű, újdonságként
hatszáz Westel-telefontulajdo
nos neve is megtalálható benne 
mondta el Engedi Antal üzemvi
teli igazgatóhelyettes. Az adat
gyűj tést bár szeptemberben
lezárták, a kiadó MATÁV Rt. és
a Magyar Telefonkiadó Társaság
igyekezett a megváltozott, illetve
a későbbi bekapcsolási számokat
is megjelentetni a könyvben. Vi
szontmegfeledkeztek arról, hogy
például Gyomaendrődkörzetszá
ma december lO-től 67-ről 66-ra
változott.

Változik a terjesztés módja: A
MATÁV egy szegedi diákszer
vezetet bízott meg azzal, hogya
telefon-előfizetókböztovábbra is
ingyenesen eljuttassa a könyve
ket december 31-ig. A JATE
MELÓ-DIÁKszervezetképvise
letében Szűcs László elmondta:
amennyiben nem találják otthon
az előfIzetőt,értesítést hagynak a
kézbesítés újabb időpontjáról.

A MATÁV képviselői kérték,
mindenki jelentse be a személyi
adatváltozásokat - megváltozott
név, lakcím - a pontos tájékoz
tatás érdekében. Ezzel nemcsak a

A TURUL ClPŐBOLT a világhírű
MARC cipóKkel bővítette vá1aszlékát

Mindenki megtalálhatja számára a legmegfelelóbbet:

-Fiúknak, lányoknak vastagtalpú fél- és bokacip6k.
-Férfiaknak klasszikus és modern utcai és alkalmi cip6k,

b6rtappal is.
-MARC cip6! Szuper min6ség elérhet6 áron.
-Márkás futbalIcip6k ( PUMA, NIKE ).
CSIZMA ÉS CIPÖVÁSÁR!
Csizmák, nó! és gyermekcip6k a megszokott széles válasz

tékban szolíd árakon kaphatók. B6rkabátok, divattáskák,
kesztyu··k.

VÁSÁROLJON A TURUL CIPŐBOLTBANl
Gyomaendr6d (Gyoma) F6út 187.
(a lakberendezési bolttal szemben)

Aki ezen hírdetésseljelentkezve vásárol
5 % árengedményt kap!

ATurul Cipődolgozói boldog karácsonyt és szerencsés új
esztendőtkívánnak minden kedves olvasónakl
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A Körösi Halász Szö~

vetkezet néhány tagja,
valamint több horgász
még múlt év augusztu
sában elhatározta, hogy
új horgászegyesületet
hoz létre. A gondolatot
tett követte és ez év ok
tóber 28. óta hivatalo
san, cégbírósági
bejegyzéssel a birtoká
ban megkezdte mú1<:ö
dését a Körösi Halász
Szövetkezet Horgásze
gyesülete. Így a város
ban a gyomai és az
endrődi horgászegye
sületek mellett most lét
rejött a harmadik
egyesület jelenleg még
20 taggal.

A halászok is horgásznak

.. .. -"

AKOROSI HALASZ..
SZOVETKEZET

kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag
boldog új esztendőtkíván

minden olvasónak!

Hogy milyen szükség
hívta életre az új egye

sületet, arról Kiss Sándor az
egyesület egyik vezetője a
következ6ket mondta:

- Az egyesületnek elsősor
ban azok a tagjai akik a másik
két egyesilletb61 kimaradtak,
másrészt pedig a mi egyesille
tünkben a horgász-halász ha
gyományos ellentét talán
megszűnóoen van, hiszen a
horgászok megismerhetik a
halászati szövetkezet munká
ját is. Ez mindkét félnek érde
ke és ha ezt mindannyian
belátjuk, akkor horgász és ha
lász egyformán, figyelemmel
gazdálkodik majda hallal. Az
egyesület nyitott mindazok
számára, akik horgászati,
vagy halászati szabálysértést
nem követtek el, s várunk
mind.enki~ helybélit, vidékit,
sőt külföldieket egyaránt.

Megtudtuk, hogy ha valaki
nem szervezett horgászként
lép az egyesületbe, akkor há
romszáz forintba kerül az ál
lami horgászjegy és 3 ezer
forint éves tagdíjat fizet,
amely magában foglalja az
egyesületi, a szövetségi tag
díjat és a területi engedély
árát. A horgászengedély
egyébként a Körösi Halász

Szövetkezet teljes vízterüle
tére szól, azaz Szelevényt61
a román határig, összesen
mintegy 2 ezer hektárnyi
vízterületre a Körösökön és
a mellékfolyóinak egy ré
szén.

Az egyesület szándéka,
hogyaholtágakra úgyneve
zett horgászcsoportokat
szervez. Első lépésként az
egyesület tagjai a német-zu
gi holtágra kötöttek együtt
működési szerződést a
szövetkezettel. Ennek értel
mében a tagdijból befolyt
összeg feléért a szövetkezet
kívánság szerintifajtájú iva
dékokatfog kitelepíteni a né
met-zugi holtág vizébe. A
horgászegyesület tagj ai ezen
a holtágon foglalt horgász
helyeket tarthatnak fenn ma
guknak. Kiss Sándor
elmondta, hogy nem zárnak
ki senkit e területek horgá
szati lehetőségeib61. Követ
kezőlépéskéntaharang-zugi

holtágra is megkezdődött a
szervezés.

- A szövetkezettel közös
hasznosítás célja a holtágak
kulturáltabb, intenzívebb
horgászati lehetőségeinek

biztosítása, ahalállomány
megőrzése, a holtágak és

környezetük, valamint a vízi
élővilág értékeinek védelme.
Minden holtágra elkészítjük
a horgászati szabályzatot,
amely elsősorban a környe
zetvédelmet hivatott megcé
lozni - mondta Kiss Sándor.

Az horgászegyesületbe
Gyomaendrődöna Kossuth u.
27. szám alatt Kiss Sándornál,
vagy a Fő út 173-179. alatt
Pocsaji Zsoltnál, a Pákász
Horgászboltban lehet jelent
kezni.

A Körösi Halász Szövet
kezet 1993-ban az élővi

zekbe és aholtágakba 60
ezer darab előneveltcsukát,
487 ezer darab előnevelt

pontyot, valamint 15 ezer ki
logramm kétnyaras pontyot
és több mint 5 ezer kilog
ramm kétnyaras amúrt tele
pített. A szövetkezetjövő év
márciusában a kétnyaras
pontyból még rrúntegy 20
mázsányit telepít a vizekbe,
sőt tavasszal körülbelül 3-4
millió forint értékben süllő,

harcsa és csuka el6nevelt
ivadékkihelyezés lesz. A
pusztuló holtágakba meg
próbálkoznak visszatelepí
teni a sárga kárászt,
amelyek jól bírják az oxi
génhiányos és a gyorsan
felmeleged6 vizeket.

H.E.
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Ajándék
Kedvesem, mit kapok tőled szü·

linapornra?
- Jövőre kapsz tőlem egy pár

fülbevalót, az idén meg két lukat a
füledbe.

gatónője bejelentette, hogy en
nek köszönhetőenma már fan
tasztikus mérvű légy- és
szúnyogszaporodás tapasz
talható az üres tetőtérben.

Ördögh JózsefaBethlen Ala
pítvány kuratóriumának elnökl
100 ezer forintot adott át Me
gyeriné Csapó lldikónak, a mú·
vel6dési közpon\
igazgatón6jének, ezzel is segít
ve a tánccsoport és az igazgató
n6 puerto ricoi utazását. A
pénzadományt ahhoz a feltétel
hez kötötte, hogy az igazgatónő

köteles egy jókorarumbatökkel
kedveskedni a kurátomak.

Dr. Valach Béla tiltakozik
amiatt, hogyegyesfogkrémeker
a Magyar Fogorvosok Egyesü
letének ajánlásával reklámoz
nak a televízióban. Őt erről
nem kérdezték meg, s állítja,
hogy egyik krémet sem használ·
ja, nem is próbálta. Szerinte ma
is legjobb vegyespálinkával öb
lögetni. ..

Pisi
Az egyik frontszakaszon a táma

dó szovjet csapatok útját egy hatal
mas tó állta el. Megkerülni
időveszteséglett volna, ezért a pa
rancsnok kieszelte, hogy kiisszák a
vizet. A katonák lehasaltak, a pa
rancsnok meg vezényelt:

- Ráz, dvá, pity, pity! Ráz, dvá,
pity, pity!

Apad is a tó vize szaporán, de
egy idő után ismét kezd emelkedni
a vízszint. Nem tudták elképzelni,
ho gy IIÚ történt, ezért felderítőt

küldenek ki. A felderítő óvatosan
megközelítette a túlpartot és mit
lát? A katonák kigombolt sliccel
állnak a parton a tiszt pedig vezé
nyel:

- Einz, zwei, piss, piss' Einz,
zwei, piss, piss!

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Felelös szerkeszté:

Hornok Emó
Szerkesztéség :
5500 Gyomaendréd.
Kossuth u. 18.
TeIlFax.: 386-479

Gáz
A koncentrációs tábor parancs

noka az előző napi ivászattól rette
netesen érzi magát Körbejárja a
felsorakoztatott foglyokat, hogy
valakin kitöltse a bosszúját Hirte
len megtorpant, mert a sok csont és
bőr fogoly között megpillant egy
kékszemú pirospozsgás gyereket,
aki majd kicsattan az egészségtől.

- Hát ez hogy kerül ide? - üvölti.
Azonnal a gázkamrába! Azonnal a
gázkamrába!

Erre a gyerek megszólal:
- No de fasiszta elvtárs, mi van

itt? Harmadik napja gáz. Tegnape
lőtt gáz, tegnap gáz, ma is gáz. Nem
lehetne valami más?

- Ez már felháborító - mondja a
tanító - mi történt megint?

- Én úgy tettem, ahogya tanító
bácsi mondta. Apuka megkérdezte:
- alszol? - Nem válaszoltam. Kis
idő múlva recsegni kezdett az ágy,
még egy kis idő múlva apuka azt
mondta - én elmentem. Anyuka is
mondta, hogy - én is.

Én meg mondtam, hogy - Csó
kolom.

társasági megbízott Gellait fi
gyelmeztetésben részesítette és
javasolta, hogy az alpolgármes
ter inkább igyon paradicsomle
vet.
Gyomaendrőd testvérvárosa

Nagyenyed polgármestere Cri
san Vasile értesítette a román
hatóságokat, hogy gesztusérté
kű cselekedetet kíván végrehaj
tani. Szeretné magyarosítani a
nevét, amely ezentúl a követke
ző lenne: Frankóvári Gubucz
Kristóf

Hiába gyülekeztek az embe
rek a legutóbbi földárverésre. 
Földet vissza nem adunk! - je
lentette ki Hunya Lajos a föld
rendez6 bizottság endr6di
vezet6je, aki ez után fogta ma
gát és elment szántani.

Jól sikerült az évekig zárva
tartó tornacsarnok méregtele
nítése. Eltávolították a tetőtér

ből a mérgező formaldehidet
kibocsátó szigetelőhabot,

amelynek gáza rovarok millióit
pusztította el. A csarnok igaz-

~ SZÓ·
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Ablak
Kérdés az örmény rádióhoz:
- Lehet-e nyitott ablak mellett

aludni?
Ismét hosszas hallgatás, azután a

rádió válaszol:
- Lehet, ha nincs más aki mellett

aludjon..

megráköDYödik, de azután megte
szi. Ahhogy kész lett, az orvos te
nyerével belecsapott a kupacba.
Ahogy az szé!fröccsent az öreg fél
reugrott.

- Aha megvan - kiáltott fel az
orvos - ma~a ideges!

Feleség
Kérdés az örmény rádióhoz:
- Mi a különbség a haragos fe

leségek és a jó feleségek között?
Hosszas hallgatás után az ör

mény rádió válaszol:
- A haragos feleségek púpot csi

nálnak a férjük fejére, a jók meg
szarvakat. .

Csókolom
A kis Vologya kék-zöld foltok

kal az arcán állít be az iskolába. A
tanító bácsi megkérdezi:

- Hát veled IIÚ történt kisfiam?
- Tetszik tudoi tanító bácsi, az

úgy történt, hogy az este lefeküd
tünk aludni. Fél óra múlva apuka
megkérdezte:

- Alszol kisfiam? - mondtam,
hogy nem. Azután anyuka is meg
kérdezte: - alszol kisfiam? - mond
tam, hogy nem. Erre a papa dühös
lett és nagyon megvert.

Erre azt mondja a tanító bácsi:
- Kisfiam, ha legközelebb is így

lesz, tégy úgy mintha .:h.idnál. Más
nap a gyerek mégjobban összever
ve megy az iskolába.

romszögbe, s mint mondta úgy
érezte, mintha már járt volna
ilyen helyen.

Deme Zoltán, aMagyar Igaz
ság és Élet Pártjának képvise
lője Csurka István sugallatára
belépett a Magyar Szocialista

.Pártba is, növelve ezzel válasz
tási esélyeit. Deme ez ellen nem
tiltakozott, mert egy a közel
múltban elvégzett orvosi vizs
gálat bebizonyította, a lelkész
úr szíve is a baloldalon dobog.

Gellai József alpolgármester
feljelentette saját magát a köz
társasági megbízottnál, mert 40
napig nem mosott hajat. A köz-

Megoldódott a Bermuda há
romszög rejtélye. A gyermek
tánccsoportunkat szállító
repül6gép - melynek fedélzetén
tartózkodott ajelent6s bioener
giával rendelkez6 dr. Frankó
polgármesterünk is - útban Pu
erto Ricoba átrepült a hírhedt
Bermuda háromszög felett. A
repü16gép ugyan nem tűnt el,
viszont dr. Frankó igen. Egy óra
múlva kissé ziláltan megjelent
a polgármester, aki elmondta,
hogy amikor mélyen a stewar
dess szemébe nézett, egyszeru
en nem tudott uralkodni magán
és fejest ugrott a Bermuda há-

Nagy szovjet viccek
Betegség

Az öreg Szergej Biggyenko le
megy sétálni a parkba. Ahogy sé
tálgat találkozik a barátjával
Koljával.

- Szervusz Szergej - köszönti a
barátja - hát veled IIÚ van? Olyan
sápadt vagy, rosszu1 nézel ki.

- Á, ne is kérdezd - mondja az
öreg Biggyenko - fáj IIÚndenem, a
hátam a meUkasom, a lábaim, nem
tudom mi lehet a bajom.

- Hát miért nem mész el orvos
hoz - kérdezi Kolja - itt van például
a klinikán Ivanov professzor, már
30 éve gyakorló orvos, a legjobb
diagnoszta, minden betegséget
megállapít. Biggyenko bácsi meg- _
fogadja barátja tanácsát, másnap el
is megy az orvoshoz.

- No, IIÚ a panasza Biggyenko
bácsi - kérdezi az orvos.

- Hát, nem is tudom doktor úr,
fáj mindenem.

- No akkor tessék levetkőmi.

Az öreg levetkőzik derékig, az
orvos meghallgatja a hátát, a mel1
kasát, majd kijelenti:

- A szivének és a tüdejének
nincs baja. Na köpjön ide a nyel
vernre.

Az öreg kimereszti a szemét 
"Ezmeghibbant?"

De az orvos csak biztatja:
- Nyugodtan Biggyenko bácsi,

köpjön ide.
Az öreg odasercint, a doki meg

kóstolja majd kiköpi.
- A gyornrának sincs baja - je

lenti ki - na pisiljen ebbe az üvegbe.
Az öreg belepisil az üvegbe, az

orvos megkóstolja, kiköpi és így
szól:

- A veséjének sincs baja. Szar
jon ide az asztalra! Az öreg megint
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